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Teatterialan Ammattilaiset TAM 

Teaterbranschens Yrkesfolk TYF 

VUOSIKERTOMUS 2017 

1. YLEISTÄ 

Yhdistyksen tarkoitus on ammattijärjestönä valvoa ja edistää jäsentensä palkkauksellisia, ammatillisia, 
sosiaalisia ja kulttuuripoliittisia etuja. Yhdistys on jäsen Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:ssä, ja 
sitä kautta myös SAK:n jäsen. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti talouspäällikkö Sanna Wälläri ja taloudesta vastasi 
toiminnanjohtaja Karola Baran. Tilintarkastajana toimi HTM Lotta Kauppila.  

Liiton talouden perustana ovat jäsenmaksutuotot.  Jäsenmaksun suuruus oli 1,6 %, joka piti sisällään myös 
työttömyyskassamaksun 11€/kk/jäsen. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2091. Liiton taloutta koskeva 
varsinainen toimintakertomus esitetään tilinpäätöksen osana. 

Kasvava osa TAM ry:n toimintaa on ammattialakohtainen kiltatoiminta. Kiltoja on puvustolla, lavastamolla, 
tarpeistolla, nukketeatterilla, lipunmyyjillä, teatteri-ilmaisun ohjaajilla, yleisötyöntekijöillä sekä järjestäjillä ja 
kuiskaajilla. 

 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 

TAM:n toiminnan painopistealueet ovat edunvalvonnassa ja ammattialakohtaisessa kiltatoiminnassa 

Edunvalvonta ja palkankorotukset: 

Yhdistys on valvonut alan työehtosopimuksen noudattamista tarkastamalla työsopimuksia sekä pitämällä 
aktiivisesti yhteyttä jäseniin. Suurin osa TAM:n jäsenistöstä toimii Teatterialan työehtosopimuksen, 
Kansallisteatterin sekä oopperan päivätekniikkaa koskevan työehtosopimuksen alaisuudessa. Vuonna 2017 
aloitettiin kaikkien työehtosopimuksien neuvottelukierros. Teme on kattojärjestönä valtuutettu 
neuvottelemaan työehtosopimukset. TAM asetti neuvottelutavoitteensa oman TES-ryhmän kautta, johon 
kuuluivat: Marja-Leena Niittymäki, Sisko Jaako, Matti Heikkilä, Pasi Kuronen, Antti Hosia, Juuso-Matias 
Maijanen. TEATES:n piiriin kuuluvat Temen alaiset järjestöt (LP, STOD, TAM, SVÄV, STST) toivat Temen 
TEATES-ryhmään kukin omat tavoitteensa. Tässä ryhmässä TAM:n edustajina toimivat Marja-Leena Niittymäki, 
Sisko Jaako, Matti Heikkilä sekä Antti Hosia. 

Teattereissa toimii noin 60 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä. Liiton toimisto järjestää heille 
luottamusmieskursseja kaksi kertaa vuodessa, joihin myös TAM:n hallituksen jäsenet ovat osallistuneet. 

Ammattialakohtainen kiltatoiminta: 

Puvustokilta 

Puvustokilta on ottanut vuosittaiseksi perinteeksi järjestää kiltatapaamisen Tampereen Teatterikesän 
yhteydessä. Tapaamispaikkana ovat olleet molemmat suuret tamperelaiset teatterit. Ohjelmassa on ollut 
materiaaliesittelyä eri toimittajilta sekä työmenetelmien esittelyä kollegojen kesken. Tavoitteena on tukea 
pukujen parissa työskentelevien verkostoitumista, osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista.  

8.3.2017 Puvustokilta vierailu kansallisoopperan puvustossa jonka yhteydessä oli yhteinen omakustanteinen 
lounas. Lounasvieeran oli trashionisti Outi Les Pyy. Ilalla halukkaat saivat osallistua Jurkan Ihminen -
esitykseen. 

Toinen Puvustokillan tapaaminen järjestettiin teatterikesän aikana Tampereella. Infohetken aiheena 
uniformut, asiantuntijana pukusuunnittelija Marjatta Nissinen. Lisäksi runsas piknik, tällä kertaa säiden vuoksi 
sisätiloissa.  
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Puvustokilta valmisti pr-käyttöön kangaskasseja, joihin painetaan teksti: Kun keinot loppuu niin konstit jää. 
Puvustokillalla on suljettu facebook-ryhmä. Ryhmään liittyminen edellyttää toki omaa facebook profiilia. 

Puvustokillan blogi on osoitteessa http://tampuvusto.wordpress.com/ Ylläpitäjänä toimi killan vastaava Heli 
Roininen Tampereen Teatterista ja kertomusvuoden lopussa Killan vastaavaksi siirtyi Annastiina Kekäläinen. 

Lavastamokilta  

Killan tarkoituksena on tarjota keskustelufoorumi ja yhdistää alan ammattilaisia. Tavoitteena on myös saada 
aikaan tarvittavia koulutustilaisuuksia lavasteiden parissa työskenteleville.  

Killan blogi on osoitteessa http://lavastamokilta.wordpress.com/. Ylläpitäjänä killan puuhanainen 
lavastemaalari Selene Virtanen Suomen Kansallisoopperasta. Blogilta toivottiin paikkaa missä eri teattereiden 
lavastepuusepät, metallimiehet, verhoilijat, maalarit ja muut lavastamotyöntekijät voisivat vaihtaa ajatuksia ja 
kysyä neuvoa vaikkapa eri materiaalien käytöstä lavasterakentamisessa. Blogin päivittyminen kyseisenä 
kalenterivuonna ei ole ollut niin aktiivista, mutta sen sijaan uusi Facebook -ryhmä on toiminut aktiivisemmin.  

Suljettu ryhmä toimii osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/867284736676310/?fref=ts 

Tampereen teatterikesässä kiltalaiset järjestivät epävirallisen tapaamisen ravintola Telakan terassilla. 

Tarpeistokilta   

Tarpeistokillan vastaavana on toiminut tarpeistonsuunnittelija Pipsa Keski-Hakuni Suomen 
Kansallisoopperasta. Kilta on toiminut aktiivisesti esimerkiksi alan koulutuskysymyksissä. Killalla on käytössä 
blogisivut, http://tarpeisto.wordpress.com/about/  Sieltä löytyy materiaalipankki: Kuumaa liimaa ja muita 
materiaaleja. Killan tapaamisista informoidaan myös blogissa.   

Tarpeistokilta toimii aktiivisesti myös Facebookissa, jossa esitellään auliisti uusia materiaaleja, viestitään 
avoimista työpaikoista, kysytään ja kerrotaan materiaalien hankintapaikoista, jaetaan linkkejä tarpeistoon 
liittyvistä maailman ihmeistä. 

Tarpeistokilta kokoontui la 20.5.2017 perinteiselle keväiselle kiltapäivälle Helsingin Metropolia AMK:ssa. 
Jäsenten toiveesta opiskeltiin led-valojen ja muiden pienoisjännite-, akku- tai paristokäyttöisten härpäkkeitten 
liittämistä tarpeistoesineisiin. Kurssin hinta oli 115 e/osallistuja, johon työttömät (tai ne joiden työnantajat 
eivät osallistuneet kustannuksiin) saivat hakea tukea liitolta. TAM tuki myös joidenkin osallistujien 
matkakustannuksia.  

Nukketeatterikilta  

Toiminnan vetäjinä ovat toimineet Roosa Halme ja Katja Kähkönen. Kilta perustettiin jo syksyllä 2009. 
Toiminta on pienen tauon jälkeen taas virinnyt. Kilta on valmistellut nukketeatterintekijöiden 
palkkasuositukset, jotka julkaistiin helmikuussa 2015. Vuonna 2017 toiminta oli vähäistä.  

Yleisötyöntekijöiden kilta 

Yleisötyökillan yhteyshenkilönä toimii Pirjo Virtanen. 

Yleisötyöntekijöiden yhteisö on ollut toiminnasta jo vuodesta 2008. Tampereen teatterikesän yhteydessä 
2015 päätettiin kuitenkin perustaa yleisötyöntekijöiden kilta, josta tuli yksi TAM:n killoista. Kiltaan liittyi 21 
jäsentä, joista osa toimii päätoimisesti teatterissa yleisötyöntekijänä ja osa oman toimen ohella. 
Yhteydenpitoa on pidetty yllä suljetussa FB-ryhmässä ”Suomen yleisötyöntekijät / Publikarbetare i Finland”. 
Ryhmä toimii esitystaiteen yleisötyön keskustelupaikkana ja siellä on 85 jäsentä. Yleisötyöntekijöiden 
toimintakentän monimuotoisuus on tehnyt ammatillisen järjestäytymisen hankalaksi. Yleisötyöntekijöiden 
kiltaan otetaan mukaan vaikka ei olisi Temen/TAM:n jäsen.  

Yleisötyökilta kokoontui kerran vuonna 2017, perjantaina 11.8.Tampereen Teatterikesän yhteydessä. 
Tapaaminen oli Tampereen teatterin tiloissa ja siihen osallistui 19 yleisötyöntekijää eri puolilta Suomea.  
Aiheena ajankohtaiset ammatilliset kuulumiset. Tällä kertaa ei käytetty erillistä luennoitsijaa vaan osa 
osallistui Stefin järjestämään Nuoret ja teatteri –seminaariin aamupäivällä. 

http://lavastamokilta.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/867284736676310/?fref=ts
http://tarpeisto.wordpress.com/about/
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Muuten jäsenet ovat tiedottaneet killan FB-ryhmässä järjestämistään alueellisista tapahtumista omissa 
yhteisöissään, mm. Oulussa oli 13.-14.9. OuDancen yhteydessä yleisötyöntekijöiden tapaaminen. JoJo – 
Oulun tanssin Keskuksesta. Yleisötyökillan FB-ryhmässä on tällä hetkellä 85 jäsentä. 

TIO - kilta 

Teatteri-ilmaisun ohjaajien kiltatoiminta on ollut olemassa jo useita vuosia. Killan puitteissa on laadittu alalle 
uudet palkkasuositukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2014. Työelämätietouden jatkuva ylläpitäminen ja 
kehittäminen, ammatillisten asioiden ohella, nähdään tärkeänä teatteri-ilmaisun ohjaajien keskuudessa. 
Teatteri-ilmaisun ohjaajien killan vastaava oli Susanna Metsälä. Vuonna 2017 killalla ei ollut toimintaa.  

Lipunmyyjien kilta  

Lipunmyyjien kilta on perustettu ammattikunnan taitojen ylläpitämiseen, vuorovaikutukseen koko Suomen 
teattereiden lipunmyyjien kesken. Tavoitteena on laajempi yhteydenpito myyjien kesken, koska jokainen on 
omalla työpaikallaan aika yksinäinen. Tarkoituksena on myös kouluttautua ja tavata siinä määrin kuin 
iltapainotteinen työ antaa myöden.  

Killan vetäjänä toimii Siru Pitkänen ja hän etsii itselleen jatkajaa. 

http://lipunmyyjienkilta.wordpress.com/   

Järjestäjien ja kuiskaajien kilta 

Järjestäjä-kuiskaaja killalla ei ole ollut tapaamisia. Toiminnan haasteena ovat ammattikunnan vaativat työajat. 
Facebookissa järjestäjille ja kuiskaajille on sivut, joissa ollut hyvin pientä keskustelua.  
Killalla on blogi mutta sen päivittäminen ei ole ollut aktiivista: 
https://jarjestajienkuiskaajienkilta.wordpress.com/  

 

Teatteriammatit tutuiksi -videohanke 

TAM jatkoi toimintavuonna videohankkeen kehittämistä. Tarkoituksena on tuoda esiin teatterialan ammattien 
laajaa kirjoa. Hankkeen tarkoituksena olisi nostaa ammattilaisten arvostusta ja tuoda teatterin taustatyötä 
näkyväksi. Hankkeeseen liittyen on järjestetty kuluvan vuoden aikana kaksi ideointityöpajaa. Projektin 
vetäjänä on ollut Antti Hosia, työryhmän jäsenenä Juuso-Matias Maijanen, Susanna Metsälä ja Suvi-Tuuli 
Höglund.  

 

3. TOIMEENTULOTURVAA JA JÄSENETUJA  

Työttömyysturva hoidettiin Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan kautta. Kertomusvuonna 
Erityisalojen työttömyyskassasta etuutta sai 346 henkilöä (vuonna 2016 393) ja työttömyyden kesto oli 125,4 
päivää (vuonna 2016 198,3).  Kelasta etuutta saavien määrää ei voida selvittää.  

Tam on tarkastellut määräaikaisten työsuhteita sekä ns. pätkätyöläisten ja itsensä työllistävien asemaa 
työsuhteessa ja sosiaaliturvassa. Yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheesta on osallistuttu Temen kautta. 

Jäsenillä on ollut mahdollisuus käyttää Temen sähköistä Työtä kaikille–palvelua: http://tyotakaikille.fi. Se on 
avoin, ilmainen ja mainokseton rekrytointipalvelu, jossa voi tehdä itsestään esittelysivun ja selata avoimia 
työpaikkoja. Myös työnantajat voivat veloituksetta jättää sinne ilmoituksia avoimista työpaikoista. 

Varsinaisille jäsenille kuuluu etuna ilmainen vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus. Kaikki jäsenet, myös 
opiskelijat, saavat teatterialan kortilla alennuksia mm. teattereiden pääsylippujen hinnoista ja If:n 
vakuutuksista. Temen kautta voi hakea myös lomatukea ja kuntoremontteja. 

 

 

 

 

http://lipunmyyjienkilta.wordpress.com/
http://hillallttps/jarjestajienkuiskaajienkilta.wordpress.com/
http://tyotakaikille.fi/
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4. ORGANISAATIO 

Jäsenistö    

Vuoden aikana TAM:n jäsenmäärä kasvoi parilla kymmenellä. Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 2091, joista 

varsinaisia jäseniä 1647, eläkeläisjäseniä 315, määräaikaiseläkeläisiä 1, opiskelijajäseniä 93, 

kaksoisjärjestäyneitä 17 ja yrittäjäjäseniä 15. 

TAM:n kunniajäseniä ovat Paul Suominen, Heikki Mäkelä, Pirjo Rislakki, Seija-Riitta Vedenkannas, Kaija Siikala, 

Irmeli Virtanen ja Hilkka Pekkanen-Ronimus. 

Liittokokoukset 

Varsinainen liittokokous pidettiin Temen järjestöpäivänä 23.4.2017 klo 12.50-13.50 Hotelli Arthurissa. 

Kokouksessa oli läsnä 16 varsinaista jäsentä, joilla 15 valtakirjaa. Kertomusvuoden varsinaisessa 
liittokokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Erovuoroisten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. 
Päivä jatkui Temen vuosikokouksella ja pienimuotoisella illanvietolla.  

Hallitus, kokoukset 

TAM:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa ja puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 
toimi ensin Sisko Jaako Suomen Kansallisteatterista sekä vuosikokouksen jälkeen Antti Hosia Helsingin 
Svenska Teatern:sta. Liiton hallituksen muodostivat puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä. Varapuheenjohtajina toimivat 23.4. asti Matti Heikkilä sekä Marja-Leena 
Niittymäki.  

Vuosikokoukseen 23.4.2017 asti hallituksessa työskenteli:  

Varsinainen jäsen,   Henkilökohtainen varajäsen 

Maria Davidsson, vj.   Anu Myllyniemi 

Matti Heikkilä, vj.   Susanna Metsälä 

Pasi Leinonen, vj.   Pirjo Järvi 

Pirkko Paananen, vj.   Suvi-Tuuli Höglund 

Jutta Pantsu, vj.   Sirkku Pitkänen 

Anne Henttonen, vj.   Matti Liukkonen 

Antti Hosia, vj.   Pasi Kuronen 

Marja-Leena Niittymäki, vj.   Juuso-Matias Maijanen 

Malin Olkkola, vj.   Suzanne Lindgren 

Kirsi Sand, vj.    Heli Roininen 

 

Hallituksessa jatkavat vuodelle 2018 seuraavat:  

Varsinainen jäsen,   Henkilökohtainen varajäsen 

Maria Davidsson, vj.   Anu Myllyniemi (eronnut 11.8.2017) 

Jutta Pantsu, vj.   Sirkku Pitkänen 

Matti Heikkilä, vj.   Susanna Metsälä 

Pirkko Paananen, vj.   Suvi-Tuuli Höglund 

Pasi Leinonen, vj.   Pirjo Järvi 

 



   

  

  5 

Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seuraavat: 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Matti Liukkonen, vj.  Anne Henttonen 

Sisko Jaako, vj.  Pasi Kuronen 

Juuso-Matias Maijanen, vj.  Marja-Leena Niittymäki 

Mia Väkelä, vj.   Suzanne Lindgren 

 

Uuden hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Matti Heikkilä ja Suzanne Lindgren. Hallitus valitsi 2.10. alkaen 
Pirkko Paanasen toiseksi varapuheenjohtajaksi Suzanne Lindgrenin jättäytyessä pois toiminnasta 
henkilökohtaisten syitten vuoksi. Hallituksen kokoussihteerinä on toiminut Juuso-Matias Maijanen. 

Temen edustajisto ja hallitus      

TAM:lla oli oikeus 13 paikkaan edustajistossa, jonka kokoonpano oli: Suvi-Tuuli Höglund, Pirkko Paananen, 
Jutta Pantsu, Matti Liukkonen, Pasi Kuronen, Siru Pitkänen, Anne Henttonen, Marja-Leena Niittymäki, Juuso-
Matias Maijanen, Anu Myllyniemi, Ante Kangas, Kirsi Sand sekä Markku Kunnari. Teatteri- ja 
mediatyöntekijöiden liitto ry:n sääntömääräinen edustajiston kokous pidettiin Teatterikulmalla 24.4.2016, 
jossa valittiin Temen puheenjohtaja ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin lavastaja Kalle Ropponen (SVÄV) ja 
varapuheenjohtajiksi Sisko Jaako (TAM) sekä Katja Niemi (SET). Temen hallitukseen valittiin TAM:sta Matti 
Heikkilä, Antti Hosia, Pasi Kuronen ja Juuso-Matias Maijanen 
Temen sääntömääräisessä syyskokouksessa 3.12.2017 edustajina toimivat: Pirkko Paananen, Sirkku Pitkänen, 
Marja-Leena Niittymäki, Maria Davidsson, Susanna Metsälä sekä valtakirjan kautta Markku Kunnari. 

Toimisto, virkailijat 

TAM:n toimistona toimii Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton toimisto Teatterikulmassa Helsingin 
Kruununhaassa, Meritullinkatu 33 A 31. Yhdistyksen tukihenkilönä oli toimintavuonna 2017 järjestötoimitsija 
Marika Väisänen, jonka lisäksi käytettävissä olivat toiminnanjohtaja (Teme) Karola Baran, lakimies Mirkka 
Kivilehto, tiedottaja Anne Saveljeff, järjestötoimitsijat Sami Hiltunen ja Anu Suoranta (10/2017 alkaen) sekä 
jäsenvastaavana Tanja Tiukkanen. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti talouspäällikkö Sanna Wälläri ja taloudesta 
vastasi toiminnanjohtaja Karola Baran.  

5. TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedottaminen tapahtui kotisivuilla osoitteessa www.teme.fi/fi/tam. Jäsenistölle lähetettiin myös jäsenkirjeitä 
liittokokoukseen liittyen sekä Temen kaikkien jäsenjärjestöjen yhteinen vuodenvaihteen kirje. 

Tiedotimme Temen toimiston kautta jäsenistöä kerran viikossa sähköisen Temeläinen–tiedotteen avulla. 
Tiedotusta on myös nykyään digitaalisoidussa Meteli-lehdessä. Temen verkkosivut kokonais-uudistettiin ja  
TAM sai myös uuden kotisivun. Tässä yhteydessä käynnistyi myös sosiaalisen mediaan osallistumisen 
suunnittelu. 

Tietoa välitettiin myös luottamusmiesten kautta.  Luottamusmiesuutisen saivat luottamusmiesten lisäksi 
hallituksen varsinaiset jäsenet. Luottamusmiespostia lähetettiin tarpeen mukaan. 

6. TEATTERI- JA KULTTUURIPOLIITTINEN TOIMINTA 

Yhdistyksen kulttuuripoliittisen toiminnan tavoitteena oli vaikuttaa alan kehitykseen sekä käytettävissä olevin 
keinoin parantaa työntekijöiden työolosuhteita, toimeentulomahdollisuuksia ja työympäristöä. 
Kulttuuripoliittista toimintaa kehitettiin osana Temen toimintaa. Vaikuttamisen keinoina ovat olleet kontaktit 
viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, yhteistyö eri järjestöjen ja tahojen kanssa, keskustelut, tapaamiset ja 
lausunnot sekä suorat yhteydenotot työnantajiin. TAM:lla on edustus Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliitossa ja Cefisto ry:ssä. Lisäksi TAM:lla on osakkuudet Kustannusosakeyhtiö Teatterissa, Resteme 
oy:ssä sekä Kiinteistö Oy Teatterikulmassa. 

 

https://www.teme.fi/fi/tam/
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7. KOULUTUSTOIMINTA: 

Koulutustoimintaa TAM:ssa järjestetään pääasiassa Kiltojen kautta. TAM on tukenut kiltojen 
koulutustoimintaa taloudellisesti ja maksoi sellaisten jäsenten matka- ja osallistumiskuluja, joiden työnantaja 
ei sitä tee, joilla ei ole vakituista työnantajaa tai ovat työttömänä/opinto-/hoitovapaalla. Lisäksi TAM lähetti 
uuden puheenjohtajansa Antti Hosian Kiljavan opistolle puheenjohtajakurssille sekä hallituksen jäseniä 
luottamusmieskoulutukseen. Luottamusmieskoulutusta järjestettiin keväällä 15-16.5.2017 Naantalissa sekä 
syksyllä 30-31.10.2017 Espoossa.  

8. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  

Kansainvälisten yhteyksien pito luo mahdollisuudet suhteuttaa oman maan käytännöt laajempaan 
kokonaisuuteen. Kansainvälinen toiminta antaa mahdollisuuden yhtenäistää käytäntöjä sekä oppia toisen 
maan ongelmista tai hyviksi koetuista työskentelytavoista. 

Nordisk Teater Råd för Teknik och Administration NTR ja MEI-Nordenin kokouksia ei järjestetty vuonna 2017.  

HUOMIONOSOITUKSET 

TAM:n hallitus on tarvittaessa muistanut erilaisin huomionosoituksin jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan. 

 

Teatterialan Ammattilaiset TAM ry 

Hallitus 


