TOIMINTAKERTOMUS 2017

YLEISTÄ
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen
ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat yhdessä alan toimihenkilöitä koskevan
työehtosopimuksen Medialiiton kanssa.
Graafiset toimihenkilöt ry perustettiin 28.9.1977, joten ammattiosasto vietti 40. toimintavuottaan.
HALLITUS
Grafinetin hallituksen kokoonpano vuonna 2017:
Tuija Pircklén
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 13/13)
Sari Ojala
Kustannus Oy Demokraatti
(läsnä 9/13)
Katja Wallenius
(läsnä 10/13)
Jarmo Peltomäki
TS-Yhtymä Oy
(läsnä 12/13)
Sari Kotajärvi
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 12/13)
Erica Ryysy (varajäsen)
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 5/13)
Niina Siren (varajäsen)
Etelä-Suomen Media Oy/Keskisuomalainen Oyj
(läsnä 8/13)

Kirsi Kuokkanen
Etelä-Suomen Media Oy/Keskisuomalainen Oyj
(läsnä 13/13)
Thomas Kiviranta
Alma Manu Oy
(läsnä 7/13)
Niina Pakarinen
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 10/13)
Leena Yletyinen
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 12/13)
Tuire Härkönen (varajäsen)
Sanoma Media Finland Oy
(läsnä 5/13)

Ammattiosaston hallituksena toimi syyskokouksessa
kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja
kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan (8) muuta
varsinaista jäsentä ja kalenterivuodeksi kerrallaan valitut
vähintään nolla (0) ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä.
Grafinetin toimitsijana liitossa on Mirja Suhonen.

Hallitus ja taloudenhoitaja Marianne
Peuralahti Grafinetin 40-vuotisjuhlassa.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 13 kertaa käsittelemään yhdistyksen talous-,
järjestö-, edunvalvonta- ja muita kysymyksiä. Näistä kokouksista kaksi oli ylimääräisiä liittofuusioon
ja tes-neuvottelukierrokseen liittyen.

Hotelli Järvisydän Rantasalmella otti lämpimästi vastaan hallituksen, joka piti siellä kaksipäiväisen
järjestäytymiskokouksen tammikuussa. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja
liiton asiamieheksi Katja Wallenius. Taloudenhoitajana toimi Marianne Peuralahti. Ammattiosaston
nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.
Muihin tarvittaviin tehtäviin valittiin hallituksen jäsenet seuraavasti:
Tiedotussihteeri Sari Ojala, koulutusapuraha- ja merkkipäivävastaava Jarmo Peltomäki,
sääntömääräisten ja toiminnansuunnittelukokousten vastuuhenkilö Kirsi Kuokkanen,
toimintarahavastaava Leena Yletyinen, jäsenvastaava Sari Kotajärvi, opintosihteeri Niina Pakarinen ja
nuorisovastaava Thomas Kiviranta.
Grafinetin 40-vuotisjuhlavastaavana toimi Kirsi Kuokkanen. Juhlavalmisteluita tehtiin pitkin vuotta
työryhmällä Kirsi Kuokkanen, Tuija Pircklén ja Niina Pakarinen. Grafinetin tes-jaostoon kuuluvat
hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet.
Helmikuun kokouksessa Helsingissä päätettiin syyskokouksen päätösten mukaisesti hallituksen
vastuuhenkilöiden tehtävät ja palkkiot. Maaliskuussakin hallitus piti kokouksensa Helsingissä ja
valmistautui kevätkokoukseen käymällä läpi ja hyväksymällä kevätkokoukselle esitettäväksi vuoden
2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Tes-kierrokseen,
liittofuusioon ja 40-vuotisjuhliin valmistauduttiin jo alkuvuoden kokouksissa.
Maaliskuun viimeisenä päivänä hallitus matkasi Mikkeliin kokoustamaan, tapaamaan alueen jäseniä
sekä pitämään kevätkokouksen.
Toukokuussa kokoonnuttiin kaksi kertaa Helsingissä; 5.5. pidettiin ylimääräinen kokous, koska
työehtosopimusten muutosesitykset piti toimittaa liittoon 19.5. mennessä. Pääosa kokousajasta
käytettiin tes-esitysten käsittelyyn ja valmisteluun. Kokouksessa valittiin Grafinetin edustajiksi
työehtosopimusneuvotteluihin Tuija Pircklén ja Katja Wallenius sekä valtuutettiin heidät
hyväksymään tes-neuvottelutulos neuvottelupöydässä. 23.5. pidettiin toinen kokous, jossa käsiteltiin
ajankohtaiset asiat, minkä jälkeen hallitus pääsi kesälomalle hallitustyöskentelystä.
Syyskausi käynnistyi elokuun puolivälissä, kun kokoonnuttiin Helsinkiin. Varapuheenjohtajana ja
sihteerinä olleen Katja Walleniuksen siirryttyä toisen työehtosopimuksen piirissä olevaan työhön,
valittiin uudet henkilöt ko. tehtäviin ajalle 1.9.-31.12.2017. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Ojala
ja sihteeriksi Sari Kotajärvi. Kokouksessa käytiin läpi 8.8. alkanut tes-neuvottelutilanne sekä
Teollisuusliiton uusi ammattiosaston sääntöluonnos.
Syyskuun ensimmäisessä kokouksessa muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi keskustelu sääntöluonnoksesta jatkui.
23.-24.9. hallitus varajäsenineen piti kaksipäiväisen toiminnansuunnittelukokouksen Tampereen
Varalassa, missä katseet luotiin jo vuoteen 2018 sekä tehtiin viime viilaukset Grafinetin 40vuotisjuhlia varten. Kokouksessa käsiteltiin myös tes-neuvottelutilanne sekä palattiin
liittymissopimukseen ja siihen haetaanko Teollisuusliiton jäsenyyttä. Valtuutettiin Grafinetin
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lähestymään Ammattiliitto Pron edustajia mahdollisen
yhteistyön merkeissä.

Lokakuussa kokoustettiin kahdesti Helsingissä: 12.10. oli ylimääräinen kokous, jossa Ammattiliitto
Pron edustaja kävi kertomassa Pron toiminnasta ja tavoitteista sekä mahdollisista muutoksista
Grafinetin toiminnassa, jos Grafinet liittyisi Ammattiliitto Prohon. 20.10. käytiin läpi tesneuvottelutilannetta ja valmistauduttiin seuraavan päivän syyskokoukseen hyväksymällä mm.
talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 esitettäväksi syyskokoukselle. Puheenjohtaja kertoi
tapaamisesta Teollisuusliiton johdon kanssa ja sen perusteella päätettiin esittää syyskokoukselle, että
Grafinet hakisi Teollisuusliiton jäsenyyttä.
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 20.11. Helsingissä. Kokouksessa todettiin 13.11. saavutettu
neuvottelutulos viestintäalan toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 1.2.201831.1.2021 sekä käytiin läpi tes-muutokset.
Kokouksien perusteemoina olivat kuulumiset liiton hallituksen ja muiden toimielimien kokouksista
sekä Grafinetin oman toiminnan läpikäyminen. Kokouksissa käsiteltiin myös saapuneet liiton
järjestökirjeet ja tiedotteet. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista teemoista ja työpaikkojen tilanteista.
Kokouksissa hyväksyttiin myös jäsenmuutokset liiton jäsenmuutosluettelon mukaisesti. Päätettiin
henkilöiden erottamisesta Grafinetin jäsenyydestä kirjaten eropäiväksi jäsenmuutosluettelon
mukainen eroamispäivä, kun jäsenyys oli ollut hoitamatta yli 6 kuukauden ajalta. Todettiin myönnetyt
vapaajäsenyydet ja jäsenyyden päättymiset henkilön siirryttyä eläkkeelle. Toiminnantarkastajana
toimi Heidi Airaksinen.
GRAFINETIN 4O-VUOTISJUHLA

Grafinetin juhlavuosi huipentui 30.9. Paasitornissa pidettyyn päiväjuhlaan, jonne oli kutsuttu jäsenten
lisäksi myös perustajajäseniä ja sidosryhmien edustajia. TEAMin tervehdyksen juhlaan toi puheenjohtaja Heli Puura.

Paasitornin jälkeen juhlintaa jatkettiin rennommissa merkeissä Silja Europalla. Paasitornissa paikalla
oli 108 ja laivalla 75 henkilöä.

EDUSTUKSET TEAMin TOIMEENPANEVISSA ELIMISSÄ LIITTOFUUSIOON ASTI
Vuoden 2017 loppuun asti TEAMin hallituksessa viestintäalan toimihenkilöitä edusti Tuija Pircklén,
henkilökohtaisena varajäsenenään Tuire Härkönen. Valtuustossa Grafinetia edustivat Marjaana
Korhonen (henkilökohtaiset varajäsenet Thomas Kiviranta ja Maria Kuvaja) ja Sari Ojala
(henkilökohtaiset varajäsenet Nina Mesiäinen ja Heidi Piittinen).
Kirsi Kuokkanen oli Grafinetin edustajana TEAMin työttömyyskassan hallituksessa. Valtuuston
yleisvarajäsenenä ja työttömyyskassan hallituksen yleisvarajäsenenä toimi Katja Wallenius. Tuire
Härkönen edusti järjestöjaostossa ja Niina Pakarinen koulutusjaostossa.
Liiton tes-jaostossa jatkoivat Katja Wallenius (pj), Kirsi Kuokkanen, Jarmo Peltomäki, Seena Ikonen,
Thomas Kiviranta, Arja Nyman, Heidi Piittinen ja Sari Ojala.
Teollisuusliiton liittokokouksessa 28.-30.11. Tampereella Grafinetin edustajina olivat Tuire Härkönen,
Marjaana Korhonen, Kirsi Kuokkanen, Sari Ojala, Tuija Pircklén ja Katja Wallenius.
LUOTTAMUSHENKILÖT
Sanoma Oyj:n pääluottamusmiehenä toimi Anne Ojala ajalla 1.1.2017 – 31.12.2017.
Mediatalo ESA Oy:n pääluottamusmies 1.1.2016 alkaen Seena Ikonen.
Savon Media Oy:n varaluottamusmiehenä ja varatyösuojeluvaltuutettuna toimi Virpi Varis
6.3.2017 saakka.
Kustannus Oy Demokraatin pääluottamusmiehenä toimi Sari Ojala 31.3.2017 saakka.
TYÖEHTOSOPIMUS
VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt
Grafinet ry:n välinen 31.1.2018 asti voimassa oleva sopimus allekirjoitettiin 27.5.2016.
Syksyn 2017 tes-neuvottelukierros alkoi 8.8. Grafinetin, TEAMin ja Medialiiton (ent. VKL)
tapaamisella. Neuvottelupöydässä oli myös Ammattiliitto Pron edustajat. Neuvottelutulos
saavutettiin 13.11.2017.
Sopimuskierroksella käsiteltiin ja sovittiin mm. vuotuisen työajan lisäämisestä 16 tunnilla vuonna
2018 ja 8 tunnilla vuonna 2019 ilman palkkavaikutusta sekä vanhojen työntekijöiden mahdollisuudesta vaihtaa talviloma pysyvästi joulurahaan. Toimihenkilö, jonka työsuhde alkaa 1.2.2018 tai sen
jälkeen ansaitsee joulurahaa työsuhteensa alusta lukien. Ilta- ja yötyölisäjärjestelmää uusittiin sekä
palkankorotukset sovittiin kahdelle vuodelle: 1.4.2018 ja 1.4.2019 yleiskorotus 0,8% + 0,4%
yrityskohtainen erä. Yrityskohtaisen erän käytöstä ja jakoperusteista pyritään sopimaan paikallisesti.
Vuoden 2020 korotukset neuvotellaan lokakuun 2019 loppuun mennessä.

TALOUS
Tilikauden tulos on alijäämäinen 13.052,12 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat 51.423,29 euroa, alittaen
edellisen vuoden tason 5.114,30 eurolla. Sijoitustoimintaa jatkettiin maltillisella, varovaisella linjalla
tavoitteena varma ja riskitön tuotto.
Ammattiosaston valtakunnallisuuden myötä matka- ja majoituskulut ovat toiminnassa merkittävä
kuluerä. Grafinetin 40-vuotisjuhlan kulut alittivat selkeästi budjetin, koska osallistujia oli budjetoitua
vähemmän. Kursseihin osallistui selkeästi budjetoitua vähemmän jäseniä, tästä johtuen kokous-,
matka- ja majoituskulut olivat selkeästi budjetoitua pienemmät. Sääntömääräisten kokousten
kustannukset alittivat budjetin, vaikka osallistujamäärä oli budjetissa. Hallituksen henkilöstö- ja
kokouskulut olivat edellistä vuotta suuremmat, johtuen ylimääräisistä kokouksista. Toimintavuonna
pidettiin 13 hallituksen kokousta, kun edellisenä vuotena niitä oli yhdeksän.
Taloudellinen tilanne on vakaa, vaikka jäsenmäärä ja jäsenmaksutuotot ovat alentuneet. Hallitus
sopeuttaa toimintaa kattaakseen toiminnan kulut jäsenmaksutuotoilla.
NÄIN TIEDOTIMME
Grafinet käytti pääasiallisesti tiedottamiseen verkkosivujaan, Intiim-lehteä, Twitteriä sekä
uutiskirjeitä. Grafinet on aktiivinen myös Facebookissa. Uudet jäsenet kutsuttiin uutiskirjeen tilaajiksi.
Vuonna 2017 julkaistiin 26 uutiskirjettä, joiden aiheina olivat mm. omat kurssit, toimintaraha- ja
koulutusapuraha-asiat, TEAM kesä- ja talvipäivätuki, jäsenkampanja ja hallituksen kokouskuulumiset.
Facebookissa oli yli 100 julkaisua, joista osa oli Grafinetin tiedotteita ja osa jäsenten tekstejä.
GRAFINETIN JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT
Grafinetin tes-jaostona toimi hallitus. Työryhmät eivät kokoontuneet vuonna 2017, sen sijaan
kokouksia valmistelevana toimielimenä jatkoi työvaliokunta. Työvaliokunnan jäsenet työstävät
hallituksen toimeksiantoja ja valmistelevat asioita hallituksen kokoukseen. Jäseninä ovat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja tiedotussihteeri.
JÄSENET
Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2017 oli 1.716, josta eläkeläisiä 576.
Vuoden alussa 2.1.-31.3. järjestettiin jäsenhankintakampanja, jossa palkintona uudelle jäsenelle ja
jäsenen hankkineelle oli maksuton osallistuminen Grafinetin 40-vuotisristeilylle. Kampanjaa jatkettiin
kesän kynnyksellä 1.5.-30.6., tällä kertaa palkintona oli juhlaristeily puoleen hintaan. Uusia jäseniä
liittyi yhteensä 12.
Syksyllä pyörähti käyntiin pidempi jäsenkampanja. Lokakuun 2017 - syyskuun 2018 välisenä aikana
jäseniä hankkineet osallistuvat kvartaaleittain arvontaan, jossa on mahdollista voittaa S-ryhmän 150
euron lahjakortti ja jokainen uusi jäsen saa 40 euron lahjakortin, kun jäsenyys on kestänyt kolme
kuukautta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT
Kevätkokous pidettiin 1.4. hotelli Cumulus City Mikkelissä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016
toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös, kuultiin toiminnantarkastajan lausunto sekä myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuula Paunonen. Kokouksen jälkeen
tutustuttiin Mikkelin historiaan ”Mannerheimin jalanjäljissä”.

Mannerheimin jalanjäljissä jäätävässä räntäsateessa.

Syyskokouksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä.

Syyskokous pidettiin 21.10. TEAMin toimistolla, Siltasaarenkadulla Helsingissä. Kokouksessa
päätettiin hakea Teollisuusliiton jäsenyyttä ja hyväksyttiin Teollisuusliiton ammattiosaston sekä
työpaikka- ja alueosastojen mallisäännöt. Lisäksi mm. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2018 sekä valittiin puheenjohtaja ja uusi hallitus, jonka kokoonpano on viisi varsinaista ja
kuusi varajäsentä. Liittofuusiosta johtuen syyskokous pidettiin jo lokakuussa.
TEAMin perinteiset ja samalla viimeiset Talvipäivät pidettiin Peurungalla 18.-19.3. ja Kesäpäivät
Himoksella 19.-20.8. Talvipäivien osalta tukea haki 5 jäsentä ja Kesäpäivien osalta 8 osallistujaa.
Jäsenille ja luottamushenkilöille järjestettiin kursseja seuraavasti:
11.2. Työttömän arki ja ajankohtaiset muutokset / Toimintarahan ja Kympin tuen hakukoulutus
työpaikkaosastoille.
22.4. Kokkikurssi – trendiruokaa, Helsinki, peruuntui vähäisen osanottajamäärän takia.
6.-7.5. Infoa ja iloa luottamushenkilöille, Helsinki. Lauantai-iltana kurssin jälkeen oli vielä
mahdollisuus mennä katsomaan Sami Hedberg -show Ravintola Apolloon.
13.5. Kokkikurssi – trendiruokaa, Jyväskylä, peruuntui vähäisen osanottajamäärän takia.
26.-27.8. Huiloomaan hetkeks, Kuopio. Kylpylähotelli Rauhalahdessa
saatiin eväitä työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä oppia ristiriitojen
hallintaan työpaikalla ja siihen, miten ehkäistään epäasiallista
kohtelua. Vakavien aiheiden vastapainona
kurssilaiset pääsivät rentoutumaan kylpylän
allasosastolla, tsemppaamaan toisiaan
hohtokeilauksessa, tanssimaan Matti Eskon
tahdissa sekä haastamaan itseään ohjaajan
avustuksella kuntonyrkkeilyssä.

2.-3.9. Nuorten päivät, peruuntui vähäisen osanottajamäärän takia.
18.-19.11. Akupisteitä Virossa, Jooga- ja hyvinvointiviikonloppu Meriton Spa -hotellissa Tallinnassa.
Lauantaina opeteltiin kehon ja mielen hallintaa Gaia
Grounding Yin -harjoituksella ja illallinen nautittiin
intialaisessa Chakra-ravintolassa. Sunnuntai käynnistyi
lempeällä Gaia Flow -aamujoogalla, Grafinetin
ajankohtaisilla asioilla ja ennen kotimatkaa jäi vielä
mukavasti omaa aikaa tehdä vaikkapa jouluostoksia.
OPINTOAPURAHA
Lokakuussa oli haettavissa Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa. Apurahaa haki seitsemän
henkilöä. Apurahaa voi hakea kaikkeen omaehtoiseen viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään
koulutukseen tai järjestökoulutukseen. Apurahaa myönnettiin neljälle hakijalle yhteensä 260 euroa.
TOIMINTARAHA JA KYMPIN TUKI
Työpaikka- ja alueosastojen toimintaa tuettiin myöntämällä niille toimintarahaa 10 euroa jäseneltä.
Tukea oli mahdollisuus hakea ja saada jäsenmäärän mukaan ammattiyhdistystoimintaan.
Vaihtoehtoisesti voi hakea Kympin tukea, joka on tarkoitettu kaikille työmarkkinoiden käytettävissä
oleville jäsenille. Jäsen hakee tuen itse tai työpaikan porukka voi hakea tukea yhdessä. Tukea voi
saada ammattiyhdistystoimintaan, esim. toisen ammattiosaston koulutukseen osallistumiseen.
Toimintarahaa maksettiin seitsemälle osastolle, yhteensä 3.390 euroa ja Kympin tukea kahdelle
osastolle, yhteensä 90 euroa. Työpaikka- ja alueosastotoiminnan piirissä on 365 grafinetlaista eri
puolella Suomea.
MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET
Jäseniä muistettiin onnittelukortilla heidän 50-, 60-, 70-, 80-, 90- ja 100-vuotismerkkipäivänä.
MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS?
JÄSENHANKINTA
Työmarkkinoiden kiristyessä on työntekijäpuolen järjestäytyminen entistä tärkeämpää. Vain kattava
järjestäytymisaste takaa vahvan vastavoiman palkansaajille epäedullisten uudistusten torjumiselle.
Grafinet jatkaa aktiivista jäsenhankintatyötä.
EDUNVALVONTA
Loppuvuodesta valittiin jälleen luottamushenkilöt; luottamusmiehet poikkeuksellisesti yksivuotiskaudelle 2018 ja työsuojeluvaltuutetut kaudelle 2018-2019. Kattava luottamushenkilöverkosto auttaa
edunvalvonnassa ja luo paremmat neuvotteluedellytykset työpaikoilla.
1.1.2018 aloitti uusi Teollisuusliitto, johon fuusioituivat TEAM, Metalli- ja Puuliitto.

