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Muutosten, tapahtumien ja vaaleihin valmistautumisen
vuosi 2018
Takun vuoden 2017 toimintakertomuksessa vuotta kuvailtiin muutosten vuotena. Sama
muutosten aika jatkui myös vuonna 2018 erityisesti henkilöstön osalta. Vuoden aikana
TAKUn henkilökunnassa tapahtui paljon muutoksia ja syksyyn 2018 lähdettiin kokonaan
uuden henkilökunnan voimin.
Paljon kuitenkin säilyi myös ennallaan. TAKU on, kuten ennenkin, taide- ja kulttuurialalla
työskentelevien ja taide- ja kulttuurialaa opiskelevien ammattijärjestö ja asiantuntija alansa
työelämän erityiskysymyksissä.
Järjestö valvoo ja edistää jäsentensä etuja aktiivisella taide- ja kulttuurialojen
edunvalvonnalla ja vaikuttamistyöllä, tarjoamalla erilaisia jäsenpalveluja koulutuksista
palkkasuosituksiin sekä tuottamalla ja välittämällä tietoa kulttuurialan ammattilaisten
työelämän erityiskysymyksistä. Tämä näkyy myös toiminnassa: TAKUn toiminnan perustan
muodostivat myös vuonna 2018 edunvalvonta, monipuoliset jäsenpalvelut tapahtumineen ja
koulutuksineen sekä aktiivinen viestintä eri kanavissa.
Vuoden aikana tapahtui paljon. Vuoden uusia avauksia olivat muun muassa
kuvataiteilijoiden foorumin toiminnan käynnistäminen ja LIFT Helsinki -tapahtuma, jonka
järjestelyissä ja toteutuksessa TAKU oli vahvasti mukana. Runsaasti kiinnostusta ja
osanottajia keräsi myös TAKUn marraskuinen syysseminaari ja syyskokous. Ilahduttavaa oli,
että sekä TAKUn hallituksen että Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikuntien jäsenyys
kiinnostivat ennätyksellisen monia järjestömme jäseniä.
Vauhdikas vuosi huipentui TAKUn pitkäaikaiselle, vuoden 2018 alkupuolella eläkkeelle
jääneelle toiminnanjohtaja Kirsi Heralalle 6.12.2018 myönnettyyn Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkkiin.
Järjestöllä oli vuoden 2018 lopussa 3523 jäsentä. Vuosi 2018 oli TAKUn 43. toimintavuosi.
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1 Edunvalvonta
TAKU on kulttuurialan edunvalvonnan vahva asiantuntija, joka valvoo alan ammattilaisten
etuja välittämällä tietoa alan erityiskysymyksistä muun muassa lainsäätäjille,
keskusjärjestöön ja kulttuurialan toimijoille. Tasaisen varmasti kasvavan jäsenmäärän myötä
TAKUlla on entistä enemmän alan edustusta ja painoarvoa työmarkkinakentällä.
Keskeisessä asemassa TAKUn edunvalvonnassa on työelämän muuttuminen pätkätöiden
sekä itsensätyöllistäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelyn suuntaan. Yleisiä
työmarkkina- ja palvelussuhde-edunvalvonnassa esille tuotavia teemoja vuonna 2018 olivat
itsensätyöllistäjien, ammatinharjoittajien ja monityöläisten asema, määräaikaiset työsuhteet
ja niiden ehdot, aktiivimalli ja sen vaikutukset sekä arpajaislain muutoksen vaikutus
kulttuurialan rahoitukseen ja sitä kautta työpaikkoihin.
TAKU otti vahvasti kantaa erityisesti arpajaislain vaikutuksiin ja aktiivimalliin sekä antoi
lausuntonsa muun muassa kuntien kulttuuritoimintalakiin sekä oli mukana eri
ammattijärjestöjen yhteisen itsensätyöllistäjien aseman parantamista ajavan ITSETtyöryhmän hallitusohjelmatavoitteiden valmistelussa.
Marraskuussa TAKUn hallitus linjasi myös omat hallitusohjelmatavoitteensa:
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1.1 Sidosryhmäyhteistyö
TAKU tekee tiivistä yhteistyötä Akavan Erityisalojen sekä muiden kollegajärjestöjensä, kuten
Specia – asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n (nykyisin Specia – asiantuntijat ja
esihenkilöt ry), Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n ja Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat
Nuoli ry:n kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on vuoden 2018 aikana ollut samoissa
toimitiloissa toimivien Viesti ry:n, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n (vuoden 2019 alusta
Kieliasiantuntijat ry) sekä Museoalan ammattiliitto ry:n kanssa.
TAKUlla oli vuonna 2018 aktiivinen edustus Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja
toimikunnissa sekä hallituksessa. Lisäksi TAKUlla on puheenjohtajuus Opetushallituksen
koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointifoorumissa. TAKU toimii aktiivisesti erilaisissa
yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa. Tärkeimpiä yhteistyöryhmiä ovat vuoden 2018 aikana
olleet itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman parantamista ajava ITSET-ryhmä sekä
Kulttuurialojen neuvottelukunta.
ITSET-ryhmään kuuluvat TAKUn lisäksi Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL,
Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK, Suomen freelance-journalistit, Suomen
Journalistiliitto, STTK, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto
sekä Toimihenkilöliitto ERTO. ITSET-ryhmä kävi syksyllä 2018 tapaamassa eri
eduskuntapuolueiden edustajia ja kertomassa ryhmän yhdessä valmistelemista
hallitusohjelmatavoitteista. Ryhmän tavoitteena on muun muassa saada itsensätyöllistäjille
neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin sekä itsensätyöllistäjät osaksi
työlainsäädäntöä.
Kulttuurialojen neuvottelukuntaan kuuluvat TAKUn lisäksi Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto,
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto sekä Suomen Journalistiliitto. Neuvottelukuntaa
luotsaa SAK. Neuvottelukunnan päätavoitteet vuoden 2018 aikana ovat olleet alan taide- ja
kulttuurialan haasteiden esiin nostaminen keskusteluun vaalien alla sekä kulttuurialan muu
yhteinen vaikuttamistyö.

1.2 Hankeyhteistyö
TAKU on ollut vuoden 2018 mukana kolmessa eri hankkeessa
HUMAKin hallinnoima ESR-hanke CCF - Culture Creative Fund kasvatti luovan alan yritysten,
tuottajien ja toimijoiden rahoitusosaamista ja etsi alalle uusia rahoitusratkaisuja. HUMAKin
kumppanit hankkeessa olivat joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me sekä rahoitusyhtiö
Fundu. TAKU oli hankkeessa mukana asiantuntijana ja ohjausryhmän jäsenenä. Hankkeen
valmennukset toteutettiin vuosien 2017–2018 aikana.
Cuporen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työoloja kulttuurin toimialalla tutkiva Asiallista?tutkimushanke käynnistyi syksyllä 2018. Työhyvinvointia tarkastellaan kulttuuripoliittisesta
sekä kulttuurien ja taiteen tutkimuksen eettisistä näkökulmista. Hankkeessa kerätään ja
tuotetaan tietoa tasa-arvosta ja työhyvinvoinnista alan suositusten ja toimenpideehdotusten tueksi. TAKU on mukana tutkimushankkeen sparrausryhmässä.
Metropolian hallinnoima ESR-hanke CREATHON* - When Tech meets Culture käynnistyi
syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja
pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä ammattikorkeakoulun
koulutusrakenteissa. TAKU on mukana hankkeen ohjausryhmässä.
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1.3 Suositukset ja oppaat
Taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehdot ja vähimmäispalkkasuositukset
TAKU valmisteli yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa vähimmäispalkkasuositukset
taide- ja kulttuurialalla työskenteleville kulttuurituottajille ja FM-tutkinnon suorittaneille
sekä Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalla –oppaan. Suositukset ja ehdot astuivat
voimaan 1.4.2018. Päivitetyt ehdot ja suositukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka.
Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä
TAKUn joulukuussa 2018 julkaistu Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja
HYTEssä on tiivis ja käytännönläheinen opas sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville
ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.
Opas esittelee selkeästi muun muassa erilaisia työskentelymuotoja sekä palvelun
hinnoittelua. Lisäksi opas avaa lyhyesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyvää
lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on lakisääteistä, joten palvelujen
tarjoaminen soteyksikköön tarkoittaa myös oman taiteellisen toiminnan suhteuttamista
lainsäädännölliseen kehykseen.
Opas on tehty yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Oy Socomin kanssa ja osana hallituksen Prosenttitaiteen edistämisen
kärkihanketta. Se pohjautuu taiteen ja kulttuurin ammattilaisille keväällä 2018 tehdyn
kyselyn tuloksiin
Oppaaseen liittyy myös TAKUn sivuilta vapaasti ladattavissa oleva sopimusmalli.
Verkkoversion lisäksi oppaasta on julkaistu painettu versio.
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2 Tutkimus- ja selvitystoiminta
2.1 Kuvataiteilijajäsenten edunvalvonta ja jäsenpalvelujen kehittäminen
TAKU ry toteutti taiteilijoina toimiville ja kuvataidekoulutuksen saaneille jäsenilleen kyselyn
21.2.-8.3.2018. Kyselyn tarkoitus oli pohjustaa taidetaustaisen jäsenten foorumin toiminnan
käynnistämistä ja siinä kysyttiin muun muassa taiteilijoiden tulonlähteitä, nykyistä ja
toivottua työtilannetta, ammattijärjestön palveluita ja niiden käytettävyyttä. Lisäksi kysyttiin
yksityiskohtaisesti esimerkiksi tietyistä oikeudellisista palveluista ja niiden tarpeesta sekä
TAKUn laajan jäsenverkoston hyödyntämisestä. Saimme kyselyyn 54 vastausta ja tuloksia
käytetään pääasiassa sisäiseen kehitystyöhön.
Kysyttäessä tämän hetkistä työmarkkinatilannetta, vastaajat valitsivat keskimäärin 2,4 eri
vaihtoehtoa. Noin kaksi kolmesta tekee taiteellista työtä ilman yritystä tai työnantajaa.
Vähän alle puolet on työssäkäyviä ja freelancereita on melkein yhtä paljon.
Puolet vastaajista kokee toimivansa päätoimisena taiteilijana. Nämä jäsenet toimivat tekevät
keskimääräistä useammin tutkintoa vastaavaa työtä ja he voivat keskittyä taiteelliseen
toimintaan.
Pääasialliset tulonlähteet jakautuvat tasaisesti eri vaihtoehtojen välille:
•
•
•
•

Taiteelliseen osaamiseen liittyvä palkkatyö 22 %
Muu palkkatyö 19 %
Opintotuki, eläke tai muu sosiaaliturva (19 %)
Apuraha (17 %)

Yleisimmin käytettyjä ammattijärjestön tarjoamia palveluja ovat
vakuutukset, lakimiespalvelut ja työsuhdeneuvonta sekä taide- ja kulttuurialan työsuhteen
ehdot.
Vastaajat toivovat tukea ja neuvontaa erityisesti verotukseen, työn hinnoitteluun ja
taiteellisen työn sopimuksiin liittyen.
Melkein kaikki vastaajat (85 %) uskovat, että omalla taiteellisella osaamisella on merkitystä
myös taidekentän ulkopuolella. Yhteistyö muiden jäsenryhmien kanssa koetaan
pääsääntöisesti tärkeäksi.
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2.2 Liiketoimintaosaaminen kulttuurituottajan työssä
TAKU ry toimi tilaajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kulttuurituotantoa opiskelevan
Valpuri Jurvelinin opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa, miten eri
oppilaitosten kulttuurituotannon koulutusohjelmien opetussuunnitelmat vastaavat
liiketoimintaosaamisen puolesta opiskelijoiden vaatimuksia. Lisäksi Jurvelin tutki sitä, miten
opiskelijat kokevat yrittäjyyden merkityksen työllistymismuotona. Työssä tarkastellaan
lukuvuoden 2017-2018 opetussuunnitelmia.
Kysely liiketoimintaosaamisesta
TAKU toteutti yhdessä Jurvelinin kanssa kyselyn, johon saatiin määräaikana yhteensä 138
vastausta. Kyselyn linkkiä jaettiin alkuvuodesta myös TAKUn kanavissa. Kohderyhmänä oli
ensisijaisesti tällä hetkellä kulttuurituotantoa opiskelevat henkilöt kaikista
ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.
Kyselyn tulokset antavat selkeän kuvan nuorten kulttuurituottajien näkemyksistä siitä,
millaisiin tehtäviin ja mille sektorille he toivovat työllistyvänsä. Vastaajista 67,4 % koki
mieluisimpana tulevaisuuden työmuotona yhdistelmän palkansaajana työskentelystä ja
toiminimen tai yrittäjyyden kautta työllistymisestä. Sama määrä vastaajista haluaisi toimia
tulevaisuudessa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Jurvelinin tutkimus vahvistaa myös sen, että nykyiset kulttuurituotannon opiskelijat kokevat
liiketoimintaosaamisen merkittävänä valttina työmarkkinoilla, mutta tämän hetkiset
kurssikokonaisuudet ja opetus eivät vastaa odotuksia tai tue yrittäjyyttä riittävästi.
Kurssisisältöihin kaivataan siis muutosta.
Lue ja lataa Valpuri Jurvelinin opinnäytetyö (pdf) tästä.

2.3 TAKUtuki
TAKUtuki jaettiin tänä vuonna toista kertaa. Taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja
tunnettuutta tukemaan luotu tuki oli suuruudeltaan 250 e/työ ja se jaettiin neljälle
opiskelijajäsenelle. TAKUn hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
toimiston henkilökunnan kanssa valitsivat palkittavat työt anonyymisti pisteytyksen ja
äänestyksen pohjalta.
Palkittavien töiden valintaan vaikuttivat aiheen kiinnostavuus, sen merkitys taide- ja
kulttuurialalle, hakemuksen selkeä muotoilu, tutkimuksen toteutuksen ja
valmistumisaikataulun realistisuus sekä jo pitkälle edennyt tai lähes valmis tutkimus.
Määräaikaan mennessä tukea haki 29 hakijaa.
Erittäin korkeatasoisten hakemusten joukosta palkittiin neljä opinnäytetyötä, joissa nousi
esille uusia, kiinnostavia tutkimuskohteita ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Palkittujen opinnäytteiden aiheet ovat kiinni tässä ajassa, vahvistavat muun
muassa erilaisten verkostotarpeiden tunnistamista ja alamme eettistä ja ammattieettistä
osaamista.
TAKUtuen hakijoiden töiden teemat ilmensivät erittäin monipuolisesti jäsentemme
edustamia aloja. Opinnäytteiden aiheet liittyivät musiikkitieteeseen, kuvataidekasvatukseen,
kulttuuriperinnön tutkimukseen, muotoiluun, kuvataiteeseen, sisustusarkkitehtuuriin,
estetiikkaan, kulttuurituotantoon, digitaaliseen kulttuuriin, taidehistoriaan,
dokumenttielokuvaan, taidehallintoon, maisemantutkimukseen, kulttuuripolitiikkaan ja
folkloristiikkaan.
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Juulia Juutilainen
Aalto-yliopisto, New Media Design and Production
Juulia Juutilaisen työ "Understory", tarkastelee suomalaisten metsäsuhdetta ja metsän
representaatioita suomalaisessa kulttuurissa.
Mikael Kinanen
Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma
Mikael Kinanen tarttui tutkimuksessaan aiheeseen, joka on jäänyt Suomessa melko vähälle
keskustelulle. "Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus
Taideyliopistossa" esittelee kehityskohteen taiteen etiikan keskusteluun.
Katri Naukkarinen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management
"Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa
dialogissa" on Katri Naukkarisen työ, jossa tarkastellaan esitystaiteen kentällä toimivien
tuottajien työnkuvaa ja roolia työryhmien sisäisissä työskentelyprosesseissa.
Silva Siponkoski
Hämeen ammattikorkeakoulu, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK
Silva Siponkoski on tutkinut opinnäytetyössään tiedolla johtamista kulttuurisen vanhustyön
kentällä. "Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla: RAI-LTC tietokannan
hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa" esittelee laajasti kulttuurisen
vanhustyön profiilin käyttömahdollisuuksia.

8

TAKU toimintakertomus 2018

3 Koulutukset ja tapahtumat
3.1 Koulutukset
TAKU järjesti vuoden 2018 aikana lukuisia jäsenkoulutuksia joko yksin tai yhteistyössä
kollegajärjestöjen kanssa. Vuoden aikana toteutettiin 19 jäsenkoulutusta, joista
mahdollisimman moneen pyrittiin tarjoamaan osallistumismahdollisuus myös etäyhteyden
välityksellä.
Koulutuksia tarjottiin jäsenten toiveiden mukaisesti. Erityisen suosittuja olivat muun muassa
vastuulliseen tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen, oman työn hinnoitteluun,
palvelujen tuotteistamiseen, kulttuurihankkeilla työllistymiseen sekä piilotyöpaikkoihin
liittyvät koulutukset.
Vuoden 2018 koulutukset
18.1. Sometrendit 2018 (+ livestream)
Miltä näyttää somevuosi 2018? Mitä somesta pitää tietää juuri nyt? Sometrenditkoulutuksessa käytiin kouluttaja ja viestintävalmentaja Laura Vuorio-Kuokan johdolla
innostavasti ja käytännönläheisesti läpi sosiaalisen median merkittävimmät trendit. Koulutus
toteutettiin yhteistyössä KAJ ry:n, MAL ry:n ja Viesti ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 3 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 41 livestreamin välityksellä.
15.2. Koodikoulu – ohjelmoinnin perusteet (Tampere)
Miten koodari ajattelee, minkälaisten ongelmien kanssa hän päivittäin tekee töitä?.
Koodikoulussa käytiin läpi perusteet internet-selaimissa käytettävän HTML-koodin
kirjoittamisesta ja kurkistettiin koodarin arkipäivään. Kouluttajana toimi Tuomas Sauliala
Reaktorilta. Koulutus oli toisinto suositusta syksyllä 2017 järjestetystä koulutuksesta tällä
kertaa Tampereella. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Specia ry:n, KAJ ry:n, MAL ry:n ja
Viesti ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 5 TAKUn jäsentä.
7.3. Uusi tietosuoja-asetus tulee! Mitä täytyy huomioida rekisterin pitäjän näkökulmasta?
(webinaari)
EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta rekisterinpitäjän
toimintaan ja korostaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia entisestään. Koulutuksessa käytiin
läpi, mitä muutoksia uudistus tulee käytännön elämään tuomaan erityisesti henkilötietojen
käsittelyssä esimerkiksi yhdistyksen jäsenrekisterinpidon näkökulmasta tai kun
käsittelemme muutoin henkilötietoja työssämme. Koulutus toteutettiin yhdessä Specia ry:n,
KAJ ry:n, MAL ry:n ja Viesti ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 50 TAKUn jäsentä.
22.3. Selkokieli – Mitä se on? Kuka tarvitsee selkokieltä? (+ livestream)
Selkokieli on kieltä, joka on muotoiltu esimerkiksi kehitysvammaisten tai suomen kieltä
opettelevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Koulutuksessa perehdyttiin selkokieleen ja sen
kohderyhmiin. Selkokieltä kehittää Kehitysvammaliiton Selkokeskus, jonka tavoitteena on
edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Koulutus toteutettiin
yhdessä KAJ ry:n ja MAL ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 6 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 10 livestreamin välityksellä.
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12.4. Vastuullinen tapahtumatuotanto
Miten toteutetaan kestävä ja ympäristöystävällinen tapahtuma? Koulutuksessa tutustuttiin
vaikutusmahdollisuuksiin ja vastuullisuuden huomiointiin tapahtumatuotannossa kahden
case-esimerkin kautta: Meidän Festivaalin toiminnanjohtaja Johanna Råman esitteli
tapahtuman ympäristöohjelman ja avasi ympäristötyötä festivaalin taiteellisessa
ohjelmistosuunnittelussa. Flow Festivalin tuotantopäällikkö Emilia Mikkola keskittyi
puheenvuorossaan erityisesti kestävien materiaalihankintojen ja festivaalin ekologisen
ruokatuotannon merkitykseen.
Koulutukseen osallistui 16 TAKUn jäsentä.
12.4. Asiantuntijatyön hinnoittelu
Kuinka hinnoittelen asiantuntijatyön? Mitä hinnoittelussa tulee ottaa huomioon? Millaisia
erityiskysymyksiä liittyy asiantuntijatyön hinnoitteluun taide-, kulttuuri- ja viestintäaloilla?
Annukka Ketolan (Kallo Works) vetämässä koulutuksessa käsiteltiin asiantuntijatyön
hinnoittelua erityisesti freelancerien ja ammatinharjoittajien näkökulmasta, konkreettisten
esimerkkien ja keskustelun kautta. Koulutus toteutettiin yhdessä KAJ ry:n, MAL ry:n ja Viesti
ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 8 TAKUn jäsentä.
24.4. Viisi askelta hyvään ajankäyttöön (+ livestream)
Haluatko oppia selkeät keinot, joilla saat organisoitua ja priorisoitua työtehtäviäsi? Haluatko,
että kalenteri on paras koskaan lukemasi kirja? Koulutuksessa tutustuttiin käytännön
työkaluihin oman arjen johtamiseen ja hyvinvoinnin varmistamiseen fiksun ajankäytön avulla
ja tunnistettiin oman työn hallinnan haasteet ja fokus Riikka Pajusen (Montevista Oy)
johdolla. Koulutus toteutettiin yhdessä KAJ ry:n, MAL ry:n ja Viesti ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 6 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 18 livestreamin välityksellä.
26.4. Näin neuvottelet palkastasi (tapahtuma peruuntui)
Mistä palkka muodostuu ja mikä siihen vaikuttaa? Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies
Kari Eskolan johdolla koulutuksen tavoitteina oli parantaa jäsenen valmiuksia neuvotella
omasta palkasta työnantajan kanssa, löytää realistiset tavoitteet ja asialliset perusteet
palkan oikealle määrittämiselle, vastata siihen mitä tehdä, kun palkkaus ei tyydytä ja kertoa
milloin on oikea aika neuvotella palkasta. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Aito HSO ry:n,
KAJ ry:n, Kumula ry:n, MAL ry:n ja Specia ry:n kanssa.
4.5. Tietosuojalaki uudistuu – Mitä kansallisessa lainsäädännössä määrätään? (webinaari)
Tietosuojalaki uudistui 25.5.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Immo
Aakkula osallistui kansallisen tietosuojalainsäädännön valmisteluun oikeusministeriön Tattityöryhmän jäsenenä ja avasi tietosuojalakiin liittyviä seikkoja ja vastasi kysymyksiin.
Koulutus toteutettiin yhdessä MAL ry:n kanssa.
Koulutukseen osallistui 5 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 36 livestreamin välityksellä
7.5. Tapahtumaturvallisuus – Lainsäädäntö ja luvat (+ livestream)
Lotta Ahtisen ”Tapahtumaturvallisuuden byrokratiaviidakko – Tapahtumajärjestäjän vastuut
ja velvollisuudet” esityksessä tutustuttiin case-esimerkkien kautta tapahtuman lakisääteistä
turvallisuussuunnittelua ja siihen liittyviä lupa-ja ilmoitusasioita. Tukesin Kari Koposen
puheenvuorossa keskityttiin asiakasturvallisuuteen ja vastuisiin.
Koulutukseen osallistui 10 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 32 osallistui livestreamin
välityksellä.
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23.5. Ei enää piilotyöpaikkoja vaan tarvetyöpaikkoja! Mutta mistä niitä löytää? (webinaari)
Miksi piilotyöpaikoista puhuminen kannattaa lopettaa? Mistä voit löytää työpaikat, joista ei
ilmoiteta missään? Kumouksen perustajien Minna Rantaman sekä Anna-Maria Leogranden
webinaarissa tarkasteltiin uudella tavalla työnhakua. Koulutuksen antina oli reilusti
käytännöllisiä ja tuoreita vinkkejä oman uran ja työnhaun pohdintaan.
Koulutukseen osallistui 56 TAKUn jäsentä.
14.8. Apurahakoulutus (+ livestream)
Apurahakoordinaattori Veera Lahtinen (Frame Finland) ja erityisasiantuntija Veli-Markus
Tapio (Suomen Kulttuurirahasto) esittelivät edustamansa organisaatiot ja kertoivat
apurahojen hakuprosessista, eri apurahatyypeistä ja jakoivat sisältövinkkejä hakuprosessia
varten.
Koulutukseen osallistui 14 TAKUn jäsentä paikan päällä ja 49 livestreamin välityksellä.
10.9. LinkedIn & Social Selling
Workshop-tyyppisessä vuorovaikutteisessa koulutuksessa käytiin Susan Caloniuksen (UP!
Partners) johdolla läpi, miten luovien alojen ammattilainen voi hyödyntää parhaiten
LinkedIniä työnhakuun, oman osaamisen esille tuomiseen, verkostoitumiseen ja lisätäkseen
toimeksiantoja. LinkedInin lisäksi koulutuksessa tutustuttiin Social Sellingin perusajatuksiin
ja toimivan Social Sellingin edellytyksiin.
Koulutukseen osallistui 12 TAKUn jäsentä.
18.9. Äänenkäytön koulutus
Ääniharjoittelun työpajassa opeteltiin terveen ja ekonomisen äänenkäytön perusperiaatteita
erilaisiin ammatillisiin tilanteisiin ryhmässä ja henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Koulutus
antoi työvälineitä oman äänen laadun ja kestävyyden kehittämiseen ja samalla opittiin miten
voi ylläpitää oman äänen terveyttä. Kouluttaja Minna Laukkanen (Ääniräätäli) jakoi myös
vinkkejä oman äänenkäyttötavan kehittämisestä viestinnällisesti toimivampaan suuntaan.
Koulutus järjestettiin yhteistyössä Käännösalan asiantuntijat KAJ:n ja Museoalan
ammattiliitto MALin kanssa.
Koulutukseen osallistui 8 TAKUn jäsentä.
8.10. Kulttuurihankkeilla työllistyminen ja toimeentulo (Tampere).
Millaisista palasista kulttuurialan osaajan toimeentulo voi koostua? Koulutuksessa käytiin
läpi case-esimerkkien kautta, millaisin erilaisin tavoin voi itse luoda oman työnsä yrittäjänä,
osuuskunnan työntekijänä tai järjestötoimijana. Samalla pohdittiin, miten pitää kaikki pallot
ilmassa yhtä aikaa ja mihin kannattaa keskittyä. Kouluttajana toimi Jenni Kallionsivu.
Koulutukseen osallistui 20 TAKUn jäsentä.
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10.10. ja 1.11. Palveluiden tuotteistaminen osat 1 & 2
Taide- ja kulttuurialalle räätälöidyn kaksiosaisen palveluiden tuotteistamiskoulutuksen
keskiössä olivat osallistujien palvelutuotteiden kehittäminen, niiden hinnoittelu, myynti ja
markkinointi Johanna Wahlbeckin (Oivallamme Consulting.) johdolla. Tavoitteena oli pohtia,
miten palvelusta tehdään myytävä, asiakas- ja markkinatarpeisiin vastaava ja tutkimusta
sekä kokemuksia hyödyntävä tuote. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi palvelutuotteen
kehittämisen valmistelu, työkaluja ja menetelmiä, brändäys, myytävyys ja hinnoittelu ja
toisessa osassa palvelutuotteen myynti- ja markkinointi- ja suojauskysymyksiä. Välissä
osallistujat tekivät itsenäisen kehitystehtävän.
Koulutukseen osallistui 13 TAKUn jäsentä.
25.10. Uramuotoilu (Jyväskylä)
Uramuotoilu on luovaa palvelumuotoilun prosessia hyödyntävä käytännönläheinen
menetelmä, jonka tarkoituksena on edetä askel kerrallaan kohti konkreettisia toimia oman
urahaaveen tavoittelussa. Koulutuksessa aloitettiin jokaisen itsensä näköisen urapolun
työstäminen. Osallistujat pääsivät kartoittamaan ja visioimaan omia mahdollisuuksiaan ja
suuntia omalla urallaan ja apuna oli koko ryhmän ideapotentiaali. Kouluttajana toimi Riina
Virkkunen. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Käännösalan asiantuntijat KAJ:n ja Museoalan
ammattiliitto MALin kanssa.
Koulutukseen osallistui 4 TAKUn jäsentä.
15.11. Visuaalinen portfolio
Vuorovaikutteisessa, työpajamuotoisessa koulutuksessa käytiin läpi ajanmukaisen portfolion
erilaisia muotoja ja käyttötarkoituksia. Koulutuksen tarjosi osallistujille valmiudet
henkilökohtaisen portfoliokokonaisuuden rakentamiseen tai kehittämiseen ja sen esittelyyn.
Kouluttajana toimi kuraattori Anna Vihma.
Koulutukseen osallistui 8 TAKUn jäsentä.
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3.2 Jäsentilaisuudet ja tapahtumat
TAKU järjesti vuoden 2018 koulutusten lisäksi myös muita tapahtumia, kuten after work –
tilaisuuksia. Lisäksi TAKU oli yhdessä Akavan Erityisalojen ja kollegajärjestöjen kanssa
mukana eri tapahtumissa. Hyvä esimerkki tapahtumayhteistyöstä on syyskuinen Dare to
Learn -tapahtuma, jossa TAKU oli mukana järjestämässä AI is here –Do we need human
learning -työpajaa.
Keväällä 2018 TAKU käynnisteli Kuvataiteilijoiden foorumin toimintaa. Foorumin
ensimmäiseen kokoontumiseen osallistui yhdeksän takulaista. Kokoontumisessa
valmisteltiin taidetaustaisille jäsenillemme suunnatun verkoston perustamista ja
keskusteltiin jäsenpalvelujen kehittämisestä taiteilijajäseniä palvelevaan suuntaan. Työ on
jatkunut suljetussa Facebook-ryhmässä, jonka linkki lähetettiin jäsenille TAKUn
jäsenkirjeessä.
Lisäksi TAKU järjesti yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja Taiteen edistämiskeskuksen
kanssa Taide & Työ Ps. Puhumme myös rahasta –tapahtumasarjan. Alun perin neliosaiseksi
kaavaillusta tapahtumasta toteutui kaksi: Lahdessa ja LIFT Helsinki -tapahtuman yhteydessä
toteutetut tilaisuudet. Työpajapäivät olivat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tapahtumat oli
tarkoitettu taiteilijoille, tuottajille, kulttuurialan toimijoille ja taiteilijoiden yhteistyötahoille.
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LIFT – New Dimension of Media, Arts and Culture
TAKU oli vahvasti mukana uuden kansainvälisen ammattilaisfestarin, LIFT Helsingin,
toteutuksessa ja rahoituksessa. Ensimmäinen media-, kulttuuri- ja taidealojen sekä luovan
talouden ammattilaisten yhteinen tapahtuma järjestettiin Helsingin Kaapelitehtaalla
17.–18.10.2018.
Ohjelma rakentui keynote-puheenvuoroista, paneelikeskusteluista, työpajoista, tapaamisista
ja pitchaus-kilpailusta.
Tapahtuman yhteydessä järjestettiin maksuton LIFT Open, luovien alojen tekijöiden ja
yrittäjien neuvonta-alusta. TAKUlla oli LIFT Openissa oma puheenvuoro.
Lisäksi TAKU tuotti yhteistyössä Suomen taiteilijaseuran ja
Taiteen edistämiskeskuksen kanssa LIFT Openiin kolme
työpajaa:
1.
Pasi Rauhala: Taide, työ & yrittäjyys
2.
ANTI – Contemporary Art Festival, Riina Hannuksela &
Sanna From: Artist as Facilitator; Using new media in
engaging people to co-create an artwork > Case: I Love Me
Lunch Play
3.
Hanna Brotherus: Taide, työ & uudet yhteistyömuodot
Vilja Byström kuratoi yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen
Krista Petäjäjärven kanssa LIFTin taideohjelman. Lisäksi TAKU
osallistui tapahtuman kustannuksiin.
TAKUlla oli tapahtumassa oma ständi, jossa kävi kiitettävästi ihmisiä. Tapahtuman aikana
TAKUun liittyi seitsemän uutta jäsentä.
ArTalk: Vain taidetta?
Korkeakouluharjoittelija Heta Hedman toteutti marraskuussa 27.11.2018 TAKUn ja MALin
yhteisen tapahtumasarja ArTalkin ensimmäisen tapahtuman otsikolla Vain taidetta? Etiikka,
ohjaus ja taiteen autonomia.
Tapahtumalla MAL ja TAKU halusivat nostaa eettistä keskustelua taidealan ammattilaisten
ja taiteen kanssa päivittäin tekemisissä olevien ihmisten kesken. TAKUn ja MALin sekä
Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä toteutetussa tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia
taiteen etiikkaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä, joita museoammattilainenkin joutuu
työssään pohtimaan. Tarkoituksena oli välittää osallistujille konkreettisia eväitä ja työkaluja,
joita taide- ja kulttuurialan ammattilaiset voivat viedä omiin kulttuuri-instituutioihinsa.
ArTalk-tapahtuman suosio kertoo, että jäsentemme työn kannalta tärkeisiin, ajankohtaisiin
teemoihin paneutuville keskusteluille ja taide- ja museoalan ammattilaisten yhteiselle
tapaamiselle on selvästi tilaus. MALin kanssa yhdessä toteutettava ArTalk on hyvä esimerkki
yhteistyöstä, jota TAKU tekee tapahtumien ja koulutusten suhteen. Tavoitteemme on
yhdistää jäseniämme paitsi keskenään, myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.
Yhteistyössä toteutetut tapahtumat ja tilaisuudet ovat tähän erinomainen ja luonteva tapa.
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4 Opiskelijatoiminta ja oppilaitosyhteistyö
Opiskelijatoiminnan painopiste oli vuonna 2018 jälleen
aktiivisessa kiertämisessä AMK- ja yliopistokentällä.
Opiskelijoita tavattiin oppilaitosluennoilla ja
opiskelijajärjestöjen kanssa järjestetyillä
työelämäpäivillä. Vuoden 2018 aikana TAKU järjesti ja/
tai osallistui 23 opiskelijatapahtumaan eri
oppilaitoksissa. Erilaisia tapahtumamuotoja olivat
työelämäluennot, TAKUinfot ja koulutukset
opiskelijajärjestöjen kanssa, tapahtumaständit ja
yhteiset tilaisuudet joko Akavan Erityisalojen tai
muiden yhdistysten kanssa.
Lisäksi TAKUlla oli Museoalan ammattiliitto MALin
kanssa yhteinen harjoittelija Heta Hedman, jonka
tehtävänä oli muun muassa
opiskelijarekrytointipotentiaalin kartoittaminen
molemmille järjestöille. Myös TAKUn
luottamustoiminen opiskelija-asiantuntija Emilia
Laitinen oli aktiivisesti mukana toiminnassa.

4.1 Luennot oppilaitoksissa ja ainejärjestöjen työelämäpäivissä
Luennot ovat olleet joko yleisiä TAKU-infoja sisältäen alakohtaista tietoa muun muassa
palkkauksesta, ammattinimikkeistä ja työtehtävistä, CV-neuvontaa, freelancetyön perusteita
ja hinnoittelua tai oman osaamisen tunnistamista ja kesätyönhakuasiaa.
27.3.
10.4.
18.4.
25.4.
8.5.
24.10.
7.11.
13.11.
5.12.

Aalto-yliopisto, kuvataidekasvatus, luento kurssilla
Metropolia AMK, kulttuurituottajat, luento kurssilla
Hämeen AMK, Muotoilijat, luento kurssilla
Helsingin yliopisto, kirjallisuus, luento ainejärjestöjen Katharsis ja Putkinotko
työelämäpäivässä
webinaari, valtakunnallisen kulttuuritutkimuksen ainejärjestöjen kattojärjestö
Kulo ry, luento, yhteistyössä Museoalan ammattiliitto MALin kanssa
Metropolia AMK, muotoilijat (tekstiilisuunnittelu), luento kurssilla
Taideyliopisto, Arts Management, luento kurssilla
Turun yliopisto, folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijat,
luento ainejärjestö Kutun kanssa, yhteistyössä Museoalan ammattiliitto MALin
kanssa
Helsingin yliopisto, musiikkitiede, luento ainejärjestö Synkoopin
työelämäpäivässä

4.2 Muut opiskelijatilaisuudet ja tapahtumat
TAKU edusti muun muassa seuraavissa tapahtumissa: Humanisti Huipulle 2018 Tampereen
yliopistossa, Seinäjoen ammattikorkeakoulun Yrityspäivässä (kulttuurituottajat),
Humanistisen ammattikorkeakoulun Humako-kiertueella Turussa ja Jyväskylässä, ItäSuomen yliopiston humanistipäivässä, valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen alan
opiskelijoiden kattojärjestö Kulon seminaarissa, Lapin yliopiston yrityspäivässä ja Oulun
yliopiston humanistipäivässä.
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Humanisti Huipulle
Tammikuussa järjestettiin kaikille humanististen tieteiden opiskelijoille avoin Humanisti
huipulle -tapahtuma osana Tampereen yliopiston Yrityspäivien työnhaun teemaviikkoa
25.1.2018.
Tapahtuma koostui Sitran Hannu-Pekka Ikäheimon aloituspuheenvuorosta ”Asiantuntijatyön
murros”, kolmesta työpajasta ja Demola Tampereen lopetuspuheenvuorosta Humanistit
yritysyhteistyöprojekteissa. Työpajoissa käsiteltiin aiheita tekoäly ja koodaaminen (Olli Ohls,
utelias robotisti), uudenlaisen työnhaunstrategioita otsikolla Piilotyöpaikoista
tarvetyöpaikkoihin (Minna Rantama, Kumous) ja itseilmaisua- ja vuorovaikutustaitoja (Venla
Sandgren, teatteri-ilmaisun ohjaaja).
Tapahtumaa olivat yhteistyössä TAKUn kanssa toteuttamassa Akavan Erityisalat ja Kuntien
asiantuntijat – KUMULA, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Museoalan ammattiliitto MAL,
Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Viestinnän asiantuntijoiden
ammattijärjestö Viesti.
Muut opiskelijatapahtumat
7.2.
8.2.
12.2.
13.3.
11.9.
20.9.
27.9.
5.10.
26.10.
30.10.
31.10.
14.-15.11.

SeAMK yrityspäivä, kulttuurituottajat, ständi & CV-neuvontaa
Metropolia AMK, Metka on tour, ständi
Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelu korkeakoulun opiskelijoiden
kattojärjestö TOKYO, info
Humanistinen AMK, Helsinki, Hurrikani – ura-ja rekrytointimessut, ständi
Humanistinen AMK, Turku, Humako kiertue, ständi
Humanistinen AMK, Jyväskylä, Humako kiertue, ständi
Itä-Suomen yliopisto, Akavan Erityisalojen yhteinen luento, CV-klinikka ja
ständit
Turun yliopisto, ständi Turun kirjamessuilla kirjallisuuden ainejärjestö
Muusan kanssa
Valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen alan opiskelijoiden kattojärjestön
Kulon seminaari, ständi & info
Helsingin yliopisto, CV-ilta folkloristiikan ja kansatieteen ainejärjestö NefaHelsingin kanssa, yhteistyössä Museoalan ammattiliitto MALin kanssa
Lapin yliopisto, työelämäpäivä, taiteen tiedekunta, ständi
Oulun yliopisto, humanistisen killan työelämäpäivät, ständi, cv-neuvonta ja
Akavan Erityisalojen yhteinen info
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4.3 Opiskelijaliittymiskampanja
Marraskuun aikana toteutetusta opiskelijaliittymiskampanjasta
viestittiin opiskelijatapahtumissa sekä uutiskirjeen kautta.
Liittymislahjana jokaiselle kampanjan aikana liittyneelle
uudelle opiskelijajäsenelle lähetettiin 10 euron lahjakortti
Tikettiin.

4.4 Opiskelijatoiminnan tukeminen
Olemme tukeneet vuoden aikana 30 alamme opiskelijoiden
hanketta yhteensä 3540 eurolla. Opiskelijatoiminnan
sponsoroinnissa olemme keskittyneet erityisesti työelämään
liittyvien sisältöjen tukemiseen, opiskelijajärjestöjen lehtien
mainoksiin ja opiskelijajärjestöjen tai opiskelijoiden alan
kannalta kiinnostaviin tapahtumien, kuten opintomatkojen,
vuosijuhlien ja kulttuuritapahtumien tukemiseen.

4.5.Opiskelijarekrytointipoteintiaalin kartoitus
TAKUn ja Museoalan ammattijärjestö MALin yhteinen harjoittelija Heta Hedman laati osana
harjoitteluaan kartoituksen Opiskelijajäsenet & rekrypotentiaali – Opiskelijajäsenet
oppilaitoksittain, koulutuspolitiikan trendit & rekrypotentiaali. Selvityksen tarkoituksena oli
päivittää ja täydentää aikaisempaa vuonna 2015 tehtyä kartoitusta sekä samalla tarkastella
uusia koulutusohjelmia ja niiden potentiaalia TAKUn näkökulmasta. Kartoitusta
hyödynnetään TAKUn opiskelijatoiminnan suunnittelussa.
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Kartoituksen tuloksissa käy ilmi, että
TAKUn opiskelijajäsenistä noin
puolet opiskelee yliopistoissa ja
puolet ammattikorkeakouluissa, ja
14 % TAKUn opiskelijajäsenistä on
koulutus useammasta
oppilaitoksesta. Potentiaalisia
koulutusohjelmia taas on yhteensä
28 oppilaitoksessa, joista 10 on
yliopistoja ja 18
ammattikorkeakouluja. TAKUlla on
siis edelleen vahvaa potentiaalia
jäsenkasvuun opiskelijatoiminnan
kautta, mutta toisaalta monipuolinen
ja laajalle levittäytyvä kenttä.
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5 Viestintä
Vuonna 2018 TAKU pääsi nauttimaan edellisenä vuonna toteutetun viestintäuudistuksen
tuloksista. Uusi visuaalinen ilme on osoittautunut toimivaksi.
TAKUn pääasialliset jäsenviestinnän kanavat ovat vuonna 2018 olleet jäsenkirje ja Facebooksivut. Creamailerin kautta lähetettiin 18 jäsenkirjettä, joista kolme oli erityisesti LIFTtapahtumaan keskittynyttä ja kolme vuosikokouskutsua. Jäsenkirjeet lähtevät noin 3300
vastaanottajalle ja viestien avausprosentti on lähes aina yli 50 prosenttia, mikä on sähköisille
jäsenkirjeille erinomainen tulos. TAKUn jäsenkirjeitä siis todella luetaan.
TAKUn Facebook-sivuilla on yli 3100 seuraajaa, mikä on enemmän kuin muun muassa
Akavan Erityisalojen sivun seuraajamäärä. TAKUn julkaisut tavoittavat aina useita satoja ja
parhaimmillaan monia tuhansia ihmisiä. Näkyvyydestä vain murto-osa on tullut maksettujen
julkaisujen nostojen kautta, joten Facebook on toistaiseksi ehdottomasti tärkeä
viestintäkanava TAKUlle.
Verkkosivuja pidetään selkeinä ja ulkoasultaan raikkaina. Sivuilla on tällä hetkellä hyvät
perustiedot TAKUsta ja sen toiminnasta.
Vuoden 2018 aikana panostettiin ajankohtaisista asioista viestimiseen verkkosivulla. Sivuilla
käytiin vuoden 2018 aikana 24 ooo kertaa ja yksittäisiä kävijöitä oli 15 000. Sivun käyntikerrat
kasvoivat 21,2 prosenttia ja kävijämäärät 14,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
TAKUn verkkosivujen sisällölliseen kehittämiseen ja toimivuuteen ja TAKUn viestintään
panostetaan vielä entisestään, kun TAKUssa aloittaa viestinnästä vastaava
järjestöasiantuntija keväällä 2019.
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6 Hallinto
6.1 Toimisto
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Pohjoisesplanadi 21 B 7.

6.2 Henkilöstö
Yhdistyksen henkilöstössä tapahtui vuoden 2018 aikana suuria muutoksia. Toiminnanjohtaja
Kirsi Herala jäi eläkkeelle 1.4.2018. Järjestö- ja kehitysvastaava Riina Virkkunen oli
irtisanoutunut jo vuoden 2017 lopussa.
Määräaikaisena järjestöasiantuntijana työskennelleen Miika Sillanpään työsopimus päättyi
30.6.2018 ja asiantuntija Vilja Byström jäi opintovapaalle 27.8.2018 alkaen.
Sini Myllyniemi aloitti Vilja Byströmin sijaisena 1.8.2018 ensin 80-prosenttisella
työsopimuksella ja 1.10.2018 lähtien täydellä työajalla. Uutena toiminnanjohtaja aloitti
1.9.2018 Nea Leo.
Janne Kauppinen työskenteli TAKUssa määräaikaisena arkistoasiantuntijana 1.8.–7.9.2018.
Vilja Byström työskenteli loppuvuoden tuntisopimuksella vastaten erityisesti LIFTtapahtuman järjestelyistä.
Lisäksi Heta Hedman työskenteli 15.8.–14.12.2018 TAKUn ja MALin yhteisenä
korkeakouluharjoittelijana. Heta vastasi potentiaalisten opiskelijajäsenten kartoituksen
tekemisestä sekä osallistui opiskelija- ja jäsentapahtumien toteutukseen.

6.3 Talous
Tulonhankintapuolella merkittävintä on jäsenmäärän tasaisena jatkunut kasvu, joka
heijastuu talouteen vahvistavasti. TAKUlla oli vuoden 2018 lopussa 3523 jäsentä. Järjestön
jäsenmaksu on 1,3 prosenttia jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Tästä Akavan
Erityisaloille menevä osuus on 0,75 prosenttia.
TAKUn sijoitustoiminnan tavoitteena on turvallisen, mutta tuottoisan sijoitustoiminnan
järjestäminen. Järjestön varallisuutta on sijoitettu kotimaisiin asunto- ja
hoivakiinteistörahastoihin: FIM Asuntorahastoon, Ålandsbanken Asuntorahastoon ja eQ
Hoivakiinteistöt -rahastoon. Yhteistyökumppanina neuvontaa yhdistyksen varallisuuden
sijoittamisesta on antanut UB Pankkiiriliikkeen sijoitusjohtaja KTM Marja Valkeinen.
Rahastojen hankinta-arvo on ollut yhteensä 130 403 euroa ja niiden markkina-arvo oli
vuoden 2018 lopussa (31.12.2018) 145 062 euroa.
Menopuolella ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Palkka- ja muissa
henkilöstömenoissa näkyvät luonnollisesti henkilöstövaihdokset. Lisäksi monien muutosten
vuosi on edellyttänyt hallitukselta tiivistä kokoustahtia. Hallitus on kokoontunut vuoden
2018 aikana 12 kertaa, mikä on kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilöstö-, vuokra- ja hallintokulujen lisäksi TAKUn menoissa näkyvät ydintoiminnot:
jäsenpalvelu jäsentapahtumineen ja koulutuksineen, opiskelijatoiminta, edunvalvonta sekä
aktiivinen viestintä.
Yhdistyksen tulos oli ylijäämäinen 82 996,30 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä
siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
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6.4 Edustus Akavan Erityisalojen hallinnossa
TAKUlla oli aktiivinen edustus Akavan Erityisalojen hallituksessa, valtion-, kunnan- ja
yksityissektorin neuvottelukunnissa sekä ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa,
korkeakoulutoimikunnassa ja opiskelijatoimikunnassa.
TAKUn puheenjohtaja Mari Lankinen oli Akavan Erityisalojen hallituksen varapuheenjohtaja
ja liiton hallituksen varsinainen jäsen. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään oli
alkuvuoden Ville Niutanen ja 21.4.2018 TAKUn varapuheenjohtaja Juha Isotalo.

6.5 Vuosikokoukset
TAKUn sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Helsingissä 14.4.2018. Kokoukseen
osallistui kymmenen TAKUn jäsentä. Lisäksi 31.5.2018 pidettiin ylimääräinen yhdistyskokous,
johon osallistui neljä jäsentä.
Yhdistyksen syyskokous- ja seminaari pidettiin kaksipäiväisenä Helsingissä 23.–24.11.
Syysseminaari ja syyskokous pidettiin perjantaina Pentagon Designin tiloissa. Seminaarissa
kuultiin FT, dosentti Mira Karjalaisen luento Aina töissä – työn hämärtyvät rajat
epätyypillisissä työsuhteissa ja FM, tohtorikoulutettava Taija Roihan luento Näkökulmia
eriarvoisuuteen taide- ja kulttuurialoilla.
Varsinaiseen syyskokoukseen osallistui 38 yhdistyksen jäsentä. TAKUn uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Juha Isotalo Mari Lankisen luovuttua puheenjohtajuudesta kuuden
perättäisen puheenjohtajavuoden jälkeen. Uusiksi hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle
2019–2020 valittiin äänestyksen jälkeen Mikael Kinanen, Piia Lääveri, Gurmann Saini ja
Henna Salo. Varajäseniksi kaksivuotiskaudelle 2019–2020 valittiin äänestyksen jälkeen Tero
Uuttana, Eeva Bergroth ja Aida Räihälä.
Opiskelija-asiantuntijaksi vuodeksi 2019 valittiin äänestyksen jälkeen Emilia Laitinen. Hallitus
päätti myöhemmin kokouksessaan kutsua opiskelija-asiantuntijaksi ehdolla olleen Rosa
Frauenknechtin Emilia Laitisen varajäseneksi.
Syyskokouksen jälkeen TAKU tarjosi kokoukseen osallistuneille jäsenilleen lipun Anna
Krogeruksen 9 hyvää syytä elää -näytelmään Ryhmäteatteriin. Lauantaille järjestettiin lisäksi
opastettu retki EMMAan.
Syyskokous ja seminaari saivat runsaasti kiittävää palautetta:

"Ihanan lämminhenkinen kokous. Hienoa, että hallitusehdokkaita oli niin paljon, ja TAKUn
toiminta selvästi kiinnostaa."
"Olipa hienoa osallistua ensimmäistä kertaa TAKUn syyskokoukseen. Tunnelma oli
perinteisiin kokouskokemuksiin verrattuna lämminhenkinen ja vapautunut."
"Hieno seminaari kaiken kaikkiaan, hyvin järjestetty, paikka mielenkiintoinen ja herkullista
ruokaa. Upeaa yhteisöllisyyden fiilistä!"
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6.6 Hallituksen kokoukset
TAKUn hallituksen kokouksia järjestettiin 12:
3.2.2018, 8.2.2018, 20.3.2018, 14.4.2018, 15.5.2018, 11.6.2018, 21.8.2018, 24.9.2018, 23.10.2018,
8.11.2018, 24.11.2018 ja 11.12.2018.
Hallituksen kokousten lisäksi työjaosto (toiminnanjohtaja ja puheenjohtajat) kokoontui
viidesti: 24.2.2018, 19.9.2018, 19.10.2018, 4.12.2018 ja 19.12.2018.
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Hallituksen varsinaiset jäsenet kaudella 2018
Mari Lankinen, puheenjohtaja
Juha Isotalo (2017–2018), varapuheenjohtaja

12/12
10/12

Anna Dantchev (2017–2018)
Ogechukwu Eneh (2017–2018)
Jyri Forsström (2018–2019)
Raisa Karttunen (2018–2019)
Antti Kauppinen (2018–2019)
Viivi Koljonen (2018–2019)
Riikka Wallin (2017–2018)

9/12
5/12
7/12
9/12
7/12
10/12
7/12

Varajäsenet kaudella 2018
1. Sini Parikka (2017–2018)
2. Chia Koskinen (2017–2018)
3. Marja Kolu (2017–2018)

4/12
2/12
3/12

Opiskelija-asiantuntija
Emilia Laitinen

9/12

Hallituksen ja työjaoston kokouksiin ovat osallistuneet esittelijöinä vastuualueidensa
mukaisesti toimiston henkilökunnasta Kirsi Herala, Vilja Byström, Miika Sillanpää, Nea Leo ja
Sini Myllyniemi.

6.7 Tilin- ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen varsinainen tilintarkastaja on HTM, KTM Juha Lindholm MeritLine Oy:stä ja
hänen varajäsenenään tilintarkastusyhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018
on valittu Kristiina Eronen Helsingistä ja hänelle varajäseneksi Ville Niutanen Helsingistä.
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