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Työmarkkinatiedottaminen 

Ammattikouluopiskelijoille päätettiin myöntää stipendit entiseen tapaan kaksi kappaletta. Stipen-

din saajat päättivät koulun opettajat. 

 

 

Muu toiminta 

Vuonna 2013 käyttöön otettua kurssistipendiä jatkettiin myös vuonna 2019. Kurssistipendin nimi 

vaihdettiin kahvirahaksi. Kahvirahaa sai hakea Teollisuusliiton, Työväen sivistysliiton, HKY:n omas-

ta tai KSL:n kurssista, jotka käsittelivät työelämää tai työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Kahvira-

han suuruus oli 20 euroa/kurssipäivä. Kahvirahan käytöstä päättää hallitus vuoden kerrallaan. Ha-

kemuksia yhdistykselle tuli vuoden aikana nettihakemuksen kautta 39 kpl. 

 

Yhdistyksellä oli myynnissä Linnanmäen rannekkeita jäsenilleen. Rannekkeita myytiin jäsenistölle 

normaalia halvemmalla hinnalla. Rannekkeita tilattiin yhteensä 300 kappaletta ja rannekkeet  

myytiin loppuun. Vuonna 2019 Linnanmäen rannekkeen lisäksi jäsenet saivat herkkulipun Linnan-

mäelle. 

 

HKY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus ostaa Kirjan talossa toimivan Elannon näyttämön esityksiin 

lippuja puoleen hintaan. Vuoden 2019 ohjelmistossa oli kaksi näytelmää, Tarkastaja tulee ja Peli-

kaani. 

 

Työpaikkatukia on haettu yhdistykseltä vähän. Tuen määrä oli 10 prosenttia. 

 

Teollisuusliiton Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen yhteistyöryhmät järjestivät vuonna 

2019 neljä ay-koulua, johon alueiden jäsenet saivat osallistua. Koulutusten aiheina oli vapaiden 

valtakunta, ammatillinen koulutus, jäsenen tukena yhteiskunnan turvaverkot ja työntekijän sosiaa-

liturva. Ay-kouluihin kuuluu myös opintomatka. Sen järjesti Teollisuusliiton Helsingin aluetoimisto 

ja se pidettiin Tallinnassa. 

 

 

Kunniajäsenet 

Yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä Veikko Mård ja Aimo Vettenranta. Heidät on kutsuttu 

kunniajäseniksi 1994. 

 

 



Talous 

Jäsenmaksutulot vuonna 2019 olivat 53 879,65 euroa. Vuonna 2018 se oli 53 857,14 euroa. Jäse-

nen maksama jäsenmaksu Teollisuusliitossa oli 1,45 prosenttia, josta työttömyyskassan osuus oli 

0,45 prosenttia. Liiton osuus 1,00 prosenttia ja yhdistyksen osuus 0,18 prosenttia. 

 

Yhdistys omistaa 1440 kpl asunto oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkadun As Oy 10 osaketta, 10 kpl 

Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö osaketta, 25 kpl Kansan Uutisten osaketta, 303 kpl Työväenakate-

mian kannatusyhdistyksen osaketta, 1224 kpl Elisa Communications Oy:n osaketta ja yhden Hel-

singin Gourmetclub Oy osakkeen. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2019 toiminut Kai Salmivuori HTM. Yhdistyksen tilit on 

tarkastettu vuosittain ja niistä annetut lausunnot on käsitellyt yhdistyksen hallitus. 

 

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Ay-tilipalvelu. Siellä yhdistyksen yhteyshenkilönä kirjanpidos-

ta vastasi Terhi Kokko. Talouden hoitoa muilta osin on hoitanut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

sekä taloudenhoitaja, hoitaen maksuliikenteen ja muita juoksevia asioita. 

 

 

Jäsenmaksujen kehittyminen 

VUOSI JÄSENMAKSUTULO JÄSENMÄÄRÄ MAKSAVAT 

2000 402 005 6 899 ei tiedossa 

2005 326 947 5 933 2 883 

2010 147 163 4 512 1 852 

2015 60 736 3 706 1 231 

2016 53 496 3 532 1 155 

2017 53 427 3 333 1 114 

2018 53 857 3112 1 070 

2019 53 880 3173 1023 

 

 



Hallitus 

Hallitus kokoontui vuonna 2019 12 kertaa ja sähköpostitse pidettiin yksi kokous. Hallituksen ovat 

muodostaneet puheenjohtaja Jonne Hänninen (12). Varsinaisina jäseninä toimivat Heikki Heikkilä 

(10), Teppo Koskinen (2), Markku Koutavirta (1), Birgitta Kursi (12), Markku Lahdenperä (12), Jessi-

ca Raita (11), Maksim Ronkainen (10), Juha Saastamoinen (11), Heli De Szejko (9) ja Memmu 

Tammiluoma (10). Suluissa osallistuminen kokouksiin. 

Hallitus piti vuoden 2019 järjestäytymiskokouksen 28.11.2018. Vuodeksi 2019 hallitus valitsi vara-

puheenjohtajaksi Maksim Ronkaisen ja sihteeriksi Jessica Raidan. Taloudenhoitajana toimi Heikki 

Heikkilä. Muita valintoja olivat nuorisovastaavaksi Maarit Tammiluoma, jäsenhuoltajaksi Jessica 

Raita, toiminnan tarkastajaksi Memmu Tammiluoma, tositetarkastajiksi Heli De Szejko ja Juha 

Saastamoinen. 

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoi-

taja ja Ay-tilipalvelu. Kaksi aina yhdessä. 

Taloustoimikunnassa toimi Jonne Hänninen, Maksim Ronkainen, Heikki Heikkilä ja Jessica Raita 

 

 

Henkilökunta 

Kiinteistön hoidosta ja kokousjärjestelyistä vastasi toukokuuhun asti talonmies/vahtimestari Antti 

Silvo. Vahtimestarina aloitti toukokuussa Timo Lilqvist. 

 

 

Toimisto 

Toimisto on ollut avoinna tarvittaessa. 

 

 

 



JÄSENTAPAHTUMIA 

 

Riviera-leffailta 8.2.2019  

Juhlavuoden ensimmäisenä tapahtumana vietimme leffailtaa 

elokuvateatteri Rivierassa. Katsoimme Klaus Härön ohjaaman 

elokuvan Tuntematon mestari. Elokuva kertoi ikääntyvästä tai-

dekauppiaasta, joka suunnitteli eläkkeelle jäämistä, mutta ha-

lusi kuitenkin tehdä vielä yhden hyvän kaupan. Heikki Nousiai-

nen teki vahvan roolisuorituksen taidekauppiaana. 

Ennen elokuvan alkua Jonne Hänninen esittäytyi jäsenille HKY:n 

uutena puheenjohtajana sekä kertoi juhlavuoden suunnitelluis-

ta tapahtumista. Ilta sujui rennoissa merkeissä syöden ja vir-

vokkeita nauttien. 

 

 

Kevätkokous 15.4.2019 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jonne Hänninen avasi kokouksen. Toimintakertomus käsiteltiin ja hy-

väksyttiin. Puheenjohtaja esitteli 2018 tilinpäätöksen, joka näytti ylijäämää 20 858,20 euroa. Tili-

kertomus hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  

Kokouksessa päätettiin, että syksyllä järjestetään ehdokasasettelukokous kuten ennenkin. 

Kokouksessa päätettiin sääntömääräisten asioiden lisäksi muuttaa yhdistyksen sihteerin palkkiota. 

Sihteerin palkkio muutettiin vuosipalkkioksi, jonka suuruus on puolet puheenjohtajan palkkiosta. 

 

 

Kutsuvierasjuhla 27.4.2019 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys vietti 150-vuotisjuhlaa 27.4.2019. Kutsuvierasjuhla järjestettiin 

omissa tiloissa Kirjan talon Juhlasalissa. Juhlasalin aulassa oli valokuvanäyttely, jossa esiteltiin 

HKY:n historiaa ja tapahtumia monilta eri vuosikymmeniltä. 

 

Kutsuvieraita oli saapunut juhlaan runsaasti, Helsingin Kirjatyötekijäin Yhdistyksen entisiä puheen-

johtajia sekä muita aktiiveja. Lukuisa määrä Suomen muiden kirjatyöntekijöiden ammattiosastojen 

jäseniä sekä Teollisuusliiton puheenjohtajistoa ja muita toimijoita. 

 

Juhlan aluksi Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Jonne Hänninen piti 

kutsuvieraille tervetuliaispuheen. Kuulimme myöskin HKY:n todellisen konkarin Juhani Lahtisen 

mielenkiintoisen puheen yhdistyksemme historiasta. Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtaja Heli 

Puura toi yhdistyksellemme Teollisuusliiton tervehdyksen ja onnittelut. 

 



Tilaisuuden juontajana toimi Heikki Hilander, joka myöskin viihdytti vieraita omalla humoristisella 

ohjelmallaan. Kirjan talon pitkäaikainen asiakas Lauluyhtye Aikamiehet esiintyi juhlassa. Legendaa-

riset ja kaikkien tuntemat Iltatuulen viesti ja Musta Rudolf kappaleet on tallennettu Kirjan talon 

Juhlasalissa 10.9.1964 joten ilmassa oli historian siipien havinaa. 

 

150-v juhla jatkui pitkälle iltaan hyvää ruokaa ja juomaa nauttien ystävien seurassa. Suomen van-

hin ammattiosasto sai arvoisensa juhlan! 

 

     

     
 



HKY:n Vappu 

Jäsenistö otti osaa runsaslukuisesti vappumarssiin, joka marssittiin sään suosiessa ja auringon pais-

taessa. Aamupäivällä kokoonnuttiin Kirjalla, siellä tehtiin alkuvalmistelut ja alkujuomat myös nau-

tittiin. Marssijat siirtyivät hyvissä ajoin Hakaniementorille, josta vappumarssi lähti liikkeelle päät-

tyen Rautatientorille. 

HKY:llä oli kunnia olla rivistön kärjessä, koska yhdistys täytti juuri 150-vuotta ollen Suomen en-

simmäinen ammattiyhdistys ja oli aloittanut vappumarssi perinteen ensimmäisenä v.1890. Yhdis-

tyksen banderollia kantoi Emmi Mäkinen ja Reijo Koskinen. Yhdistyksen lippua kantoi puheenjoh-

taja Jonne Hänninen. 

Marssin jälkeen kokoonnuttiin Kirjan juhlasaliin nauttimaan maittavasta vappulounaasta ja asiaan 

kuuluvista virvokkeista. Illalla siirryttiin Kirjan saunalle jatkamaan iltaa ja saunomaan. 

 

  
 

 

Juhlaristeily 4.-5.5.2019   

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 150-vuotisjuhlia 

jäsenistölle vietettiin 4.-5.5.2019 risteilyn merkeissä. Laival-

le oli saapunut useita kymmeniä Helsingin Kirjatyöntekijäin 

Yhdistyksen jäseniä. Juhla aloitettiin yhteisellä päivällisellä, 

josta siirryimme kabinettitiloihin. Puheenjohtaja Jonne 

Hänninen piti jäsenille tervetuliaspuheen. Illan aikana jäse-

nistö muisteli menneitä aikoja ja tapahtumia ja naurua ja 

hauskaa riitti. Ajankohtaiset Helsingin Kirjatyöntekijäin Yh-

distyksen ja Kirjan talon asiat luonnollisesti olivat keskuste-

luissa mukana. Työmarkkinatilanne graafisessa teollisuu-

dessa oli myöskin keskustelujen aiheena. 

Mukavan risteilyn parasta antia oli leppoisa yhdessäolo ja 

tuttujen ja ystävien tapaaminen. 

 



Teollisuusliiton jäsenristeily 7.-8.9.2019 

Teollisuusliiton jäsenristeily järjestettiin Silja Europalla 7.-8.9. 2019. Laivalle oli saapunut runsas 

joukko Teollisuusliiton jäsenistöä ympäri Suomea. Aurinkoisessa syksyisessä säässä tunnelma oli 

korkealla hyvää ruokaa ja juomaa nauttien. Risteilyn aikana laivalla kuulimme Teollisuusliiton kat-

sauksen työmarkkinatilanteesta sekä mielenkiintoisia puheenvuoroja liiton toimijoilta ja jäsenistöl-

tä.  

Perinteitä kunnioittaen ohjelmaan kuului mm. karaoke-kilpailu sekä sunnuntain ”liittoinfo”, jossa 

jäsenet pääsivät tutustumaan rastitehtävien kautta liiton toimintaan. Illan esiintyjänä oli Ressu 

Redford ja diskossa tanssitti Dj Matti Airaksinen, mikä saikin juhlakansan hienosti liikkeelle. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäseniä oli laivalla kymmeniä. Yhteisten ruokailujen aikana 

vaihdoimme kuulumisia ja keskustelu oli vilkasta. Juhlavuotemme aikana järjestettiin lukuisia 

HKY:n tapahtumia ja tässäkin tapahtumassa jäseniämme oli runsaasti paikalla. 

 

 

Keilamestaruuskisat 28.9.2019 

28.9.2019 kisattiin HKY:n juhlavuoden keilamestaruudesta Talin keilahallissa. Kilpailussa heitettiin 

mestaruudesta kahdessa sarjassa, kilpasarjassa ja hupisarjassa. Osanottajia oli yhteensä 18. Kisan 

jälkeen istuttiin vielä yhdessä pöydän ääreen ja syötiin fajitas buffetista herkkuja. 

Kilpasarjassa ensimmäisen sijan pokaalit saivat Maila Nurminen ja Niko Kanerva. Hupisarjassa voit-

tajat olivat Soili Stenberg ja Pekka Talaslahti. 

 

 

Teollisuusliiton Helsinki-Uusimaan perhepäivä Sirkus Finlandiassa 5.10.2019 

Teollisuusliiton Helsingin ja Uudenmaan toiminta-

alue järjesti perhepäivän Sirkus Finlandiassa Kaisa-

niemessä. Sirkukseen saapui lähes 1200 henkilöä ja 

he pääsivät todistamaan hurjaa akrobatiaa, seuraa-

maan suloisia eläimiä, nauramaan klovneille, ihmet-

telemään robotti- ja voimamiestä ja illan kruunasi 

katonrajassa tapahtuva rakettiesitys. Esitykset olivat 

huikeita, joista nautti koko perhe.  

 

 

 

 



Ehdokasasettelukokous 

22.10.2019 pidettyyn kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä.  

Yhdistyksen puheenjohtajaehdokkaaksi asetettiin Jonne Hänninen ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Niko Kanerva. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi asetettiin 

Memmu Tammiluoma, Maarit Tammiluoma ja Olli Valli. 

Hallituksen varajäseniksi asetettiin ehdokkaiksi Sauli Kangas, Johanna Harjunen, Sari Rosendahl 

sekä Krista Rautiainen. 

 

HKY:n nuorten risteily 1. -3.11.2019 

Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen nuoret lähtivät yhdessä Pekeman työntekijöiden sekä Por-

voon öljynjalostamon nuorten kanssa kouluttautumaan ja viettämään rentoa viikonloppua ristei-

lyn muodossa. Kävimme tutustumassa Teollisuusliiton tiloihin Hakaniemessä ja saimme informaa-

tiopläjäyksen liiton toiminnasta, nuorten osuudesta liitossa, työturvallisuudesta sekä tietoa liiton 

eduista ja edunvalvonnasta. Kouluttautumisen jälkeen suuntasimme yhdessä kohti Olympiatermi-

naalia, josta lähdimme risteilemään kohti Tukholmaa. Laivalla oli rentoa yhdessäoloa toisiimme 

tutustuen hyvän ruuan ja juoman parissa, discoiluja unohtamatta. 

 

 

Syyskokous 

Syyskokous pidettiin 6.11.2019 Kirjan juhlasalissa ja paikalla oli 19 jäsentä. Kokouksessa oli paikalla 

Teollisuusliitosta sopimusasiantuntijat Riitta Koskinen (media- ja painoalan työntekijät) ja Martti 

Paavilainen (jakelu ja suorajakelu). He olivat kertomassa jäsenille tes-neuvotteluista ja niiden ta-

voitteista sekä muista asiankohtaisista aiheista. 

HKY:n puheenjohtaja Jonne Hänninen avasi kokouksen. Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunni-

telman ja talousarvion ja kummatkin saivat hyväksynnän. Hallitus esitti hallituksen toimikauden 

pitämistä kaksivuotisena siten, että puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa vuorovuosin. Esitys 

hyväksyttiin. Hallituksen koko on 9 ja puheenjohtaja. 

Puheenjohtajaehdokkaaksi ei ollut ehdokasasettelukokouksessa asetettu ketään muita kuin Jonne 

Hänninen ja näin ollen hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Hänen henkilö-

kohtaiseksi varajäseneksi valittiin Niko Kanerva. 

Hallituksessa jatkavina jäseninä jatkoivat vuonna 2018 valitut Jessica Raita (Minna Korvenranta), 

Heikki Heikkilä (Tom Henriksson), Maksim Ronkainen (Tuomo Tala), Birgitta Kursi, Markku Lahden-

perä (Harri Hirvelä) ja Juha Saastamoinen (Vesa Tenhivaara). Birgitta Kursille valittiin uusi varajä-

sen Krista Rautiainen. Hallitukseen valittiin ehdokasasettelukokouksessa ehdolle asetetut Memmu 

Tammiluoma (Sauli Kangas), Maarit Tammiluoma (Johanna Harjunen) ja Olli Valli (Sari Rosendahl). 

Suluissa valitut varajäsenet.  

Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan HTM Kai Salmivuori.  

Seututoimikunnan edustajiksi valittiin Memmu Tammiluoma ja Jessica Raita. 



Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen edustajina As Oy 

Kirjatyöntekijänkatu 10 yhtiökokouksissa vuonna 2020 on HKY:n hallitus. 

 

 

Perhetapahtuma SuperPark 30.11.2019 

Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin tällä kertaa hieman totutusta poikkeavalla tavalla. Askartelu 

vaihtui liikunnalliseen päivään Vantaan Superparkissa. 

Tarjolla oli kaikkea mahdollista aina trampoliineista, pehmopalikoista, golfista, polkuautoista, 

temppuradoista, kiipeilystä skeittailuun asti. Jokaiselle löytyi varmasti jotakin. Iloisia ilmeitä ja pu-

naisia poskia näkyi niin lasten kuin aikuisten kasvoilla. Nyt sai leikkiä! 

Yhdistys tarjosi osallistujille lounaan Superparkin omassa ravintolassa osallistujien omien aikatau-

lujen mukaan. Tämän lisäksi kaikki lapset saivat lahjaksi suklaisen joulukalenterin sekä hienot 

HKY:n popsocketit (kännykkäpidikkeet) Jessican ja Jonnen jakamina. 

 
 

 



LOMA-ASUNNOT 

Jäsenten virkistyskäytössä on ollut kaksi Salon kaupungissa, Perniön Matildedalissa, Meriteijon 

alueella, meren rannalla sijaitsevaa rivitalotyyppistä loma-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 55 m2 

3h+k+s , jossa on majoitustilaa neljälle henkilölle + vuodesohva ja 35 m2 2h+k+s, jossa on majoitus-

tilaa kahdelle henkilölle + vuodesohva. Asuntojen varustelu on normaalia asumistasoa vastaava 

astioineen ja ruokailuvälineineen. Varustelutasoon kuuluu myös vedenkeittimet, leivänpaahdin 

sekä yhteinen kirves. Liinavaatteet, peseytymisvälineet, elintarvikkeet ja takkapuut eivät kuulu 

varustukseen. 

 

Tarkoituksena on, että vuokralaiset siivoavat jälkensä itse. Asuntoja on vuokrattu viikoksi tai vii-

konlopuksi. Syksyn suursiivouksen sekä veneiden noston suoritti Teijon Kiinteistöhuolto Oy. 

Loma-asuntoihin kuului kalastusluvat. 

 

 

 



KIRJAN TALO 

Asunto Osakeyhtiö Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10.  

Helsingin Kruunuhaassa, osoitteessa Kirjatyöntekijänkatu 10 sijaitseva vuonna 1935 valmistunut 

Kirjan talo on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n omistama. Tontin maapohjan pinta-ala on 

635 m2. Rakennuksen pinta-ala on 3 690 m2 ja tilavuus 10 900 m3. Rakennuksen kellaritiloissa on 

ravintolatilaa, joka yhdessä toisen kerroksen ravintolatilan kanssa on vuokrattu Helsingin Gour-

metclub Oy:lle. Kolmannessa kerroksessa on kokoushuoneita. 

Vuonna 2019 Kirjan talossa toimistotilojen vakituisina vuokralaisina neljännessä kerroksessa oli Ay-

toimihenkilöt ry, Mimino Oy SlangiBuidu ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry. Kolman-

nessa kerroksessa olevan erillisen kokoushuoneen on vuokrannut Suomen Asuntoasiantuntijat Oy. 

Kerroksissa 4 – 7 on vuokra-asuntoja ja kerroksessa 8 on sauna sekä asukkaiden säilytystiloja. 

Talossa on hissi. Vuokra-asuntojen koot ovat 6 kpl 20 m2 yksiöitä, 6 kpl 48 m2 kaksioita, 2 kpl 58 m2 

kaksioita sekä 4 kpl 64 m2 kolmioita. 

 

Taloyhtiön hallituksen kokoonpano oli Maksim Ronkainen puheenjohtajana ja muina jäseninä 

Heikki Heikkilä sekä Jyrki Pauloma Realia Isännöinti Oy:stä. Realia Isännöinti Oy toimi toukokuuhun 

asti isännöitsijänä, kunnes 1.6.2019 alkaen Pia Jaarila Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä nimet-

tiin Asunto Oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10 uudeksi isännöitsijäksi. 

 

Tilintarkastajana on toiminut HTM-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tarkastajana 

Kai Salmivuori HTM. 

 

HKY kuuluu Suomen Vuokranantajat ry:n etujärjestöön. 

 

Kirjan talossa käytännön asioissa ja kiinteistönhuollossa tapahtui iso muutos, kun jouduttiin irtisa-

nomaan pitkäaikainen talonmiehen työtehtävä. Kiinteistönhuolto siirrettiin Määttä Oy:lle, rapun ja 

tilojen siivousta alkoi hoitamaan CatsyClean Oy ja tarvittavat muut toimet siirtyivät Timo Lillqvistil-

le, joka oli tarvittaessa töihin kutsuttava. 

 

Vuonna 2019 remontoitiin talossa neljä asuntoa. Yhteisissä tiloissa hiottiin 3. kerroksen ja juhlasa-

lin lattiat. Vuokrattaviin tiloihin asennettiin oviin sähköiset koodilukot, jotka tukevat sähköistä va-

rausjärjestelmää. 

 

 



KERHOT 

 

 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai- Iltapäiväkerho ry 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

 

Yleistä 

Toimintavuosi oli yhdistyneiden kerhojen 54. Vuoden aikana kokoonnuttiin siten että, joka kolmas 

torstai ei kokousta ollut. Kesäkaudella ei kokouksia pidetty ollenkaan. Kokouksissa käsiteltiin mo-

nenlaisia asioita mielenkiintoisten alustusten pohjalta. Boccia-ottelut pelattiin edelleen naiset vas-

taan miehet. Keväällä naiset voittivat 24-14 ja syksyllä 23-9. Kevätkokouksen 14. maaliskuuta ja 

syyskokouksen 7. marraskuuta yhteydessä kukitettiin kauden aikana pyöreitä vuosia täyttäneet ja 

nautittiin yhdessä kakkukahvit. 4. huhtikuuta kuunneltiin lapsikuoron laulamana Suomi 100-hanke, 

Tiedän paikan armahan CD-levy, sekä suoritettiin tarkkuusheittoa euron kolikoilla.  

27. huhtikuuta vietettiin Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 150 vuotisjuhlaa, ja siihen liittynyt 

juhlaristeily seilattiin 4.-5. toukokuuta. Vapun aattona pidettiin vappuhenkinen tilaisuus ja Vappu-

päivänä marssittiin 150 vuotiaan HKY rivistössä. 6.-10. toukokuuta matkattiin Baltian halki. Lennet-

tiin Vilnaan ja tutustuttiin mm. Trakain linnaan. Bussilla jatkettiin Kaunasin ja Ristienmäen kautta 

Riikaan, josta Tallinnaan ja sieltä laivalla Helsinkiin. Perinteinen terassitapaaminen oli 16. heinä-

kuuta Kappelin terassilla. 4. elokuuta seurattiin Nastolan Pisarateatterin riemukas, tuttujen iskel-

mien siivittämä näytelmä Seiväsmatkat. 17. syyskuuta tutustuttiin päiväretkellä Mäntsälän histori-

allisiin kartanoihin. Joulujuhla vietettiin 21. marraskuuta glögiä ja jouluruokia maistellen sekä jou-

lulauluja laulaen. 10. joulukuuta risteiltiin Tallinnaan pikkujoulutunnelmissa. EKL:n jäsenristeily 

Tukholmaan peruuntui lakon takia. 

 

Piiri 

EKL:n Helsingin piirin hallitukseen ovat kuuluneet Erkki Aalle varajäsenenään Sirpa Kosonen. Piirin 

sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen edustajina ovat toimineet Sirpa Kosonen ja Toivo Liuk-

konen varaedustajina Tuula Ring ja Martti Nisula. 

 

Hallitus 

Toiminnasta on vastannut hallitus, jonka ovat muodostaneet puheenjohtajat Olavi Rasi ja Sirpa 

Kosonen. Sihteerit, Erkki Aalle ja Markku Lempiäinen. Taloudenhoitaja Tuula Ring. Kerhomestarit 

Aatto Koskinen, Toivo Liukkonen, Kauko Koskinen, Martti Nisula ja Eila Kuronen. Matkavastaava 

Arja Korhonen. Jäsenrekisteriä on hoitanut Olavi Rasi. 

 



Kokoukset 

Kertomusvuoden aikana pidettiin 20 jäsenkokousta, kevätkaudella 12 ja syyskaudella 8. Sääntö-

määräiset kokoukset pidettiin 14. maaliskuuta ja 7. marraskuuta. Kokouksiin osallistui keskimäärin 

56 kerhon jäsentä, enimmillään 77 jäsentä. 

 

Kokousten aiheita ja vieraita olivat: 

10.01. OTL Jacob Söderman: Minne menet Euroopan Unioni 

17.01. HKY:n puheenjohtaja Jonne Hänninen 

31.01. Professori Jukka Kekkonen 

07.02. Aluetoiminnan päällikkö Merja Rinne, Teollisuusliitto 

14.02. Boccia-ottelu ja arpajaiset 

28.02. HSL:n hallituksen jäsen Tarja Kantola, HSL:n vyöhykeuudistus 

07.03. Alkon ent. pääjohtaja Heikki Koski, ajankohtaista alkoholiasioista  

14.03. Sääntömääräinen kevätkokous ja synttärikahvit  

28.03. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki 

04.04. Suomi 100-hanke, Tiedän paikan armahan.  

            Tarkkuusheittoa euron kolikolla. Keskustelua menneestä ja tulevasta.  

11.04. Urheilumuseon tutkimuspäällikkö Ossi Viita, Sankareita ja antisankareita    

30.04. Kevätkauden päättäjäiset    

05.09. Kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljunen 

12.09. Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskinen 

26.09. Toimittaja Saska Saarikoski, aiheenaan Donald Trump  

03.10. Omatoimista ohjelmaa  

17.10. Boccia-ottelu ja arpajaiset  

24.10. Kaupunkineuvos Rakel Hiltunen  

07.11. Sääntömääräinen syyskokous  

14.11. Toimittaja Jussi Konttinen, aiheenaan Siperia  

21.11. Joulujuhla  

10.12. Pikkujouluristeily Tallinnaan 

 

 



Kirjan Wanhat Toverit 

Vuoden 2019 toiminnassa tärkeimpänä oli kevään eduskuntavaalit jonka tärkeyttä kerhon jäsenet 

pitivät esillä eri yhteyksissä. Korostettiin vaalien tärkeyttä, porvarihallituksesta irtipääsemistä pal-

kanansaitsijoiden ja eläkkeensaajien turvaksi. Vaikka poliittinen tilanne tunnistettiin selkeästi niin 

innostus yhteiskunnalliseen perustyöhön eli poliittiseen järjestäytymiseen pysyi edelleenkin edel-

lisvuosikymmeniä laimeampana. 

Kertomusvuoden aikana yhteistoiminta Kirjan Sos.Dem. Yhdistyksen kanssa jatkui. 

Syyskuussa puheenjohtaja Reino Sarjanen ja sihteeri Juhani Lahtinen edustivat kerhoa Helsingin, 

pääkaupunkiseudun sekä Viron Harjumaan vanhempien sosialidemokraattien yhteisseminaarissa 

Tallinnassa. 

Lokakuussa vierailtiin 15 jäsenen voimin Teollisuusliitossa jossa liittopuheenjohtaja Riku Aalto piti 

erinomaisen tilannekatsauksen työmarkkinatilanteesta. 

Marraskuussa Suomen Wanhat Toverit luovutti puheenjohtaja Reino Sarjaselle Tarja Halonen -

mitalin tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta, toimintarikkaasta sekä arvokkaasta aatteellisesta 

toiminnastaan. 

Syksyn jäsenkokouksessa valittiin kerholle hallinto 2020: Reino Sarjasen luopuessa puheenjohta-

juudesta henkilökohtaisin perustein uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lahtinen, varapu-

heenjohtajaksi Tuula Ring, sihteeriksi Erkki Aalle, toimikuntaan Reino Sarjanen, Pentti Käyhkö, Erk-

ki Järvinen, Kristian Silfverberg, Jan Grönlund ja Arja Korhonen. 

Kirjan Wanhat Toverit ovat päättäneet edelleenkin käyttää vuosikymmenten aikana eri tavoin ker-

tynyttä kokemustaan paremman huomisen puolesta. 

 



POLIITTISET PUOLUEET 

Yhdistyksen piirissä toimii kaksi itsenäistä puolueosastoa, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia  

asioita ja ilmiöitä. 

 

 


