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Vuotta 2016 väritti voimakkaasti porvarihallituksen työntekijävastainen toiminta. Ay-liike 
taipui sopimaan KIKY-sopimuksen, joka heikensi työntekijöiden asemaa, ja tämä jo sinänsä 
on liikkeen toimintatarkoituksen vastaista. Toki on sanottava, että tällä torjuttiin suuremmat 
heikennykset, mutta jo periaatteen tasolla on muutos aikaisempaan huomattava. Monilla 
HKY:n työpaikoilla KIKY:n sopimista haittasi vielä, että uusien työaikamääräyksien sopiminen 
oli jäänyt viime tippaan. Tukeaksemme luottamusmiehiä näiden sopimisessa, järjestimme 
kaksi koulutustilaisuutta asiasta. Keväällä olimme Tallinnassa kaksipäiväisellä koulutusmatkal-
la, jossa saimme tietoa työaikamääräyksistä Riitta Koskisen johdolla. Syksyllä pidettiin Kirjalla 
KIKY-aiheinen koulutus, jälleen Riitan toimiessa kouluttajana. Tukeakseen kaikkien jäsentensä 
koulutusta HKY jatkoi koulutustuen maksamista, tuen ollessa 10 euroa/päivä. Lisäksi yhdistys 
laajensi koulutustuen koskemaan myös TSL:n koulutuksia silloin, kun ne koskevat työelämään 
liittyviä asioita. Jäsenille tarjottiin myös oma yksityisnäytös tarjoiluineen Elannon näyttämöl-
lä, joka toimii Kirjan juhlasalissa. Myöskin Linnanmäen lippuja myytiin jäsenille reilusti alen-
nettuna, ja ne saavuttivatkin suuren suosion.

Syksyllä järjestettiin jäsenille matka Riikaan katsomaan Jokereiden KHL-ottelua. Alkuperäinen 
tarkoitus oli lähteä 20 jäsenen voimin, mutta suuren kysynnän myötä matkaan lähti lopulta 
39 innokasta jäsentä. Jo laivan aamiaisella tuli selväksi että nyt on hyvä porukka koossa, mat-
ka Tallinnasta Riikaan olikin erityisen riemukas. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja sai 
monet toivomaan lisää samalaista.

Pitkin vuotta seurasimme ay-kentässä tapahtuvaa keskustelua koskien fuusioita. Keskusjär-
jestöfuusion kaatuminen ei ehkä ollut yllättävää, mutta kovin valitettavaa se oli. Myös oman 
liittomme valmistautumista fuusioon kolmen muun kanssa olemme seuranneet kovalla kiin-
nostuksella. Paperi hylkäsi yhdistymisen, mikä varmasti sai työnantajapuolen ”peukutuksen”. 
HKY alkoi valmistautua fuusioon muuttamalla sääntöjään sen verran, että ne mahdollistavat 
uuden liiton sääntöjen hyväksymisen 2017 syyskokouksessa. Uuden liiton säännöt, koskien 
osastoja, näyttävätkin paremmalta ja uskon niiden siirtävän kiistat HKY:n sisällä historiaan.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne näytti vuonna 2016 vahvalta. Kirjan talon asunnot ovat 
kaikki vuokrattuina ja yhdistyksen hallitus valmisteli yhden toimiston muutosta vuokra-asun-
noksi. HKY:n sijoitusten tilanne oli myös hyvä, tosin Brexit ja Trumpin valinta aiheuttavat pien-
tä huolta sijoitusten suhteen, mutta huolestuttavat enemmän ihmiskunnan puolesta. Yhdis-
tyksen vuosi oli noin 10 000 euroa tappiolla, joka johtui ylimääräisen vastikkeen maksusta ja 
lisäpanostuksesta jäsentoimintaan. Suurimpana syynä tappioon oli kuitenkin jäsenmaksujen 
putoaminen entisestään.



Työmarkkinatiedottaminen
Työmarkkinatiedottamista jatkettiin entiseen tapaan pitämällä tiedotustilaisuuksia ammat-
tikouluopiskelijoille. Mikko Torvi vieraili Stadin ammattiopistossa Kullervonkadulla järjestö-
sihteeri Tanja Mettovaaran kanssa. Tilaisuus järjestettiin koulun juhlasalissa kuuntelijoiden 
suuren määrän johdosta. Monista työelämän pelisäännöistä saatiin keskustelua aikaiseksi 
nuorten kanssa. Samalla kävi selväksi, että nuorten tietämys oikeuksistaan ja velvollisuuksis-
taan työelämässä on heikolla tasolla. Koska yhteiskuntaopista säästetään edelleen, on näille 
ay-tietoiskuille tilausta myös jatkossa ja HKY jatkaakin niiden antamista liiton kanssa. 

Ammattikouluopiskelijoille päätettiin myöntää stipendit entiseen tapaan (2 kpl). Aikaisemmis-
ta vuosista poiketen stipendin lahjoitusperusteita muokattiin hieman ja stipendin saajan olisi 
oltava HKY:n opiskelijajäsen. Stipendin saivat Emmi Kaartinen ja Inka Timonen. Myös liitto 
päätti myöntää yhden stipendin koulunsa päättäneelle opiskelijalle.

Muu toiminta
Kirjan talon vuokratilojen ja Meri-Teijon uusi  
varausjärjestelmä otettiin käyttöön 15.3.2016. 
Sähköiseen varausjärjestelmään päädyttiin 
varausten selkeyttämiseksi ja toimistotyön 
helpottamiseksi. Tilojen laskutus siirtyi samalla 
varausjärjestelmän kautta meneväksi niin, että 
varaus maksetaan samantien. Varauksen pe-
ruuntuessa maksu palautetaan erikseen varaa-
jalle peruutusehtojen mukaisesti. Varaajat 
näkevät nyt myös suoraan milloin tilat ovat 
vapaana ja paljon varaus tulee kustantamaan. 
Alkuvaiheessa ohjelmasta löytyi vielä muutamia 
vikoja, mutta ne saatiin korjattua pikaisesti. 
Uusi varausjärjestelmä on pääosin saanut 
positiivista palautetta jäseniltä. 

Vuonna 2013 käyttöön otettua kurssistipendiä 
päätettiin jatkaa myös vuonna 2016. Kurssi stipendiä haetaan hyväksyttävästi suoritetusta 
TEAM-liiton tai HKY:n omasta kurssista. Stipendi on päiväkohtainen. Kurssistipendin käytöstä 
päättää hallitus vuoden kerrallaan. Hakemuksia yhdistykselle tuli vuoden aikana nettihake-
muksen kautta 28 kpl. 

Yhdistys otti itselleen jälleen myyntiin Linnanmäen rannekkeita, joista TEAM-liitto oli teh-
nyt yhteistyösopimuksen Linnanmäen kanssa. Rannekkeita myytiin jäsenistölle normaalia 
halvemmalla hinnalla. Jäsenien etuutta kasvatettiin hieman aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
Rannekkeita tilattiiin aluksi 50 kappaletta ja lisätilauksia tehtiin vielä kolme. Kesän lopussa 
myymättä jääneet rannekkeet lahjoitettiin Suomen Icehearts ry:lle joka on joukkueurheilun 
toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Iceheartsin tavoit-
teena on ennaltaehkäistä osattomuutta, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkes-
toinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden.

HKY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus ostaa Kirjan talossa toimivan Elannon näyttämön esi-
tyksiin lippuja puoleen hintaan. Vuoden 2016 ohjelmistossa oli kaksi näytelmää, Yksi lensi yli 
käenpesän sekä Ovista ja ikkunoista.



Hallitus päätti vuonna 2016 tukea Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:ia 220 
eurolla. SASK on työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. SASK toimii 10 
pääkohdemaassa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä vaikuttaa kotimaan 
kehityspolitiikkaan edistämällä maailman työntekijöiden oikeuksia koskevaa keskustelua.

Alkuvuodesta HKY lähetti liittoon viisi tes-esitystä koskien 0-40 sopimusten työehtoja, ehdot-
toman työrauhavelvoitteen poistamista, palkallisia vapaita ja luottamushenkilöiden korvaus-
ten ja vapautuksen ehtoja.

HKY lähetti kaksi esitystä valtuustolle. Toisessa esityksessä toivottiin hallituksen jäsenille 
luottamusmiestunnuksia liiton jäsensivuille, jotta kaikilla hallituksen jäsenillä olisi lähtökoh-
taisesti samanlaiset tiedot liiton asioista luottamustehtävästä riippumatta. Toisena esityksenä 
toivottiin palkkiojärjestelmien kehittämistä koulutuksissa ja kokouksissa, jotta niissä otettai-
siin huomioon myös työttömät ja esim. hoitovapaalla olevat jäsenet. Kummatkin yhdistyksen 
esitykset hylättiin.

Jäsenmäärän kehittyminen

1.1.2016 Naiset Miehet Yht. 31.12.2016 Naiset Miehet Yht.
Jäsenet 1 615 2 091 3 706 Jäsenet 1 597 2 020 3 532
vain liiton jäsen 0 2 2 vain liiton jäsen 0 2 2
normaalijäsen 433 796 1 229 normaalijäsen 388 756 1 144
oppilasjäsen 117 75 192 oppilasjäsen 116 75 191
vapaajäsen 
eläkkeellä

1 059 1 209 2 268 vapaajäsen 
eläkkeellä

1 044 1 142 2 186

vapaajäsen työssä 6 7 13 vapaajäsen työssä 4 4 8
yrittäjä 0 2 2 yrittäjä 0 1 1
Maksavat jäsenet 
yhteensä

433 798 1 231 Maksavat jäsenet 
yhteensä

392 763 1 155

7 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht. 8 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht.
Bosnia-Hertsegovina 0 1 1 Bosnia-Hertsegovina 0 1 1
Viro 4 0 4 Viro 3 0 3
Suomi 1 607 2 087 3 694 Suomi 1 589 2 016 3 605
Marokko 0 1 1 Marokko 0 1 1
Venäjä 4 0 4 Venäjä 4 0 4
Ruotsi 0 1 1 Ruotsi 0 1 1
Vietnam 0 1 1 Vietnam 0 1 1

Thaimaa 1 0 1

Kunniajäsenet
Yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä Veikko Mård ja Aimo Vettenranta. Heidät on kutsuttu 
kunniajäseniksi 1994.



Talous
Jäsenmaksutulot vuonna 2016 olivat 53 496,30 euroa. Vuonna 2015 se oli 60 735,63 euroa. 
Jäsenen maksama jäsenmaksu TEAM teollisuusalojen ammattiliitossa oli 1,5 prosenttia, josta 
työttömyyskassan osuus oli 0,5 prosenttia. Liiton osuus 0,85 prosenttia ja yhdistyksen osuus 
0,15 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 Työ-
väenakatemian kannatusyhdistyksen osaketta, 1224 kpl Elisa Communications Oy:n osaketta 
ja yhden Helsingin Gourmetclub Oy osakkeen.

Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2016 toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhdistyksen 
tilit on tarkastettu vuosittain ja niistä annetut lausunnot on käsitellyt yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Ay-tilipalvelu. Siellä yhdistyksen yhteys henkilönä kirjan-
pidosta vastaa Tuija Reispakka.

Talouden hoitoa muilta osin on hoitanut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä talouden-
hoitaja, 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
2011 133 853 4 286 1 681
2012 123 055 4 092 1 516
2013 113 197 3 856 1 383
2014 106 020 3 703 1 284
2015 60 736 3 706 1 231
2016 53 496 3 532 1 155

Hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2016 9 kertaa. Hallituksen ovat muodostaneet puheenjohta-
ja Mikko Torvi (8) ja varsinaisina jäseninä Maksim Ronkainen (8), Jessica Raita (8), Heikki 
Heikkilä (7), Reijo Koskinen (6), Kari Laaksonen (5) 1.10.2016 asti, Petri Rissanen (7), Riitta 
Salo (6), Heli De Szejko (7), Memmu Tammiluoma (6), Veikko Tuukkanen (7) ja Pirjo Valkola 
(4) 1.10.2016 lähtien. Suluissa osallistuminen kokouksiin.

Hallitus piti vuoden 2016 järjestäytymiskokouksen 14.12.2015. Vuodeksi 2016 hallitus valit-
si varapuheenjohtajaksi Maksim Ronkaisen ja sihteeriksi Jessica Raidan. Taloudenhoitajana 
toimi Heikki Heikkilä. Muita valintoja oli liiton asiamieheksi Mikko Torvi, opintosihteeriksi 
Memmu Tammiluoma, nuorisoasiamieheksi Memmu Tammiluoma, työmarkkinatiedottajaksi 
Mikko Torvi, toiminnan tarkastajaksi Riitta Salo, tositetarkastajiksi Veikko Tuukkanen ja Heli 
De Szejko. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja Ay-tilipalvelu. 
Taloustoimikunnassa toimi Mikko Torvi, Kari Laaksonen ja Heikki Heikkilä.



Henkilökunta
Kiinteistön hoidosta ja kokousjärjestelyistä vastasi talonmies/vahtimestari Antti Silvo. Varata-
lonmiehenä on toiminut Timo Lilqvist.

Toimisto
Toimisto on ollut avoinna tarvittaessa.



IN MEMORIAM

Ahola Eila
Alm Pentti
Bergdahl Rainer
Dickman Yngve
Ekholm Tor
Flinck Gunnar
Fonsen Aimo
Grönlund Elma
Hagman Sirkka
Harden Berit
Hirvonen Ester
Hyttinen Alpo
Hyvönen Lyyli
Ikävalko Katariina
Ingelius Lars
Itäluoma Toivo
Juntunen Raili
Karjalainen Sakari
Karttunen Lauri
Karttunen Olavi
Katajisto Elsa
Kautto Elvi
Kavander Nelly
Kirjuntscheff-Janhunen Tatjana
Kiuru Airi
Kiviharju Aune
Kivimäki Raimo
Koskinen Birger
Koskinen Irma
Koskinen Saima
Kraufvelin Eine
Kujala Aino
Kuusisto Kari
Kytösaari Matti
Kärkkäinen Maire
Laaksonen Pentti

Lahtinen Vilma
Laine Irja
Laine Reino
Lehtiranta Brita
Leitsamo Jorma
Lemmetty Pentti
Levo Hannu
Lindstedt Anna-Liisa
Lumio Voitto
Lundin Jorma
Löfgren Anne
Maartola Jorma
Makkonen Yrjö
Maljanen Soilikki
Malm Helmi
Manderbacka S-Liisa
Markkanen Kirsti
Matikainen Pekka
Matvejeff Georg
Meriluoto Martti
Miettinen Aake
Mustonen Aino
Mäenpää Jorma
Määttänen Tenho
Nissinen Erkki
Numfelt Sven
Ollikainen Taimo
Ortola Heikki
Outinen Heikki
Paunonen Ritva
Peltosalo Salli
Pulkkinen Kauko
Pyykkö Teuvo
Pölönen Ulla
Raitoharju Pertti
Riikonen Kauko

Rusila Meri
Ruuska Helka
Ryhänen Anja
Saarenpää Reijo
Saarinen Jarmo
Salminen Ulla
Savolainen Pekka
Sevander Kari
Solajärvi Kai
Sonninen Heikki
Suneli Elsa
Suominen Harri
Tantere Anna-Liisa
Tekkala Rauno
Tervo Albin
Toiviainen Taimi
Toivonoja Reino
Torkler Linda
Tuominen Pentti
Tuuri Annie
Valkama Karin
Valkonen Viljo
Valta Harri
Vattulainen Lea
Vedenpää Matti
Vierimaa Martta
Virtasalmi Raija
Visa Elsa
Vuorinen Aino
Vuorio Marko
Vähämäki Klaudia
Väistö Raija
Väisänen Reijo
Väänänen Kaarina



TAPAHTUMIA

Teamin talvipäivät
Teamin talvipäivät vietettiin 19.–20.3.2016 Sotkamon Vuokatissa. Paikalle kokoontui 700 
teamilaista.

Jäsenien teatteri-ilta 19.3.2016
19.3.2016 järjestettiin HKY:n jäsenille teatteri-ilta Kirjan juhlasalissa. Ilta oli jäsenille maksu-
ton ja mukaan sai ottaa myös seuralaisen. Salissa esitettiin Elannon Näyttämön Yksi lensi yli 
käenpesän. Iltamassa oli mukana n. 50 henkilöä. Väliajalla tarjolla oli kahvin ja teen lisäksi 
savuporopiirasta sekä makeana herkkuna mustikkapiirakkaa vaniljakastikkeella.

Näytelmä perustui Keseyn vuonna 
1962 kirjoittamaan samannimiseen 
esikoisromaaniin. Teoksen inspiraatio-
na toimi kalifornialaisen Menlo Parkin 
sairaalan psykiatrinen osasto, jossa 
alle kolmikymppinen Kesey työsken-
teli öisin apuhoitajana. Yksi lensi yli 
käenpesän on kantaaottava ja rankka 
komediallinen draama, jossa huumori 
on nokkelaa, mutta ei kevyttä.  

Kevätkokous 31.3.2016
Ennen kokouksen aloitusta puheenjohtaja lahjoitti HKY:n entiselle puheenjohtajalle Emmi 
Mäkiselle Pälikön taulun kiitoksena yhdistykselle tehdystä suurenmoisesta työstä. Emmi 
Mäkinen oli yhdistyksen ensimmäinen naispuheenjohtaja. Emmi oli HKY:n puheenjohtajana 
kolme vuotta ennen kuin siirtyi töihin TEAM-liittoon.

Taulun luovutuksen jälkeen pidettiin hiljainen 
hetki.

HKY:n puheenjohtaja Mikko Torvi avasi ko-
kouksen. Kokouksessa toimintakertomus 
hyväksyttiin In Memoriam-sivun korjauksella. 
Mikko Torvi esitteli 2015 tilinpäätöksen joka 
näytti ylijäämää. Jäsenmaksuissa näkyi suuri 
pudotus sillä yhdistyksellä ei ollut enää oikeut-
ta periä korotettua jäsenmaksua. Tilikertomus 
hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vas-
tuuvapaus. Muissa asioissa puheenjohtaja luki 
HKY:n tes-esitykset liitolle. Kokouksessa käytiin 
läpi myös hallituksen kokoonpanossa tapahtu-
neet muutokset ehdokasasettelukokouksen ja 
syyskokouksen jälkeen. 



9.-10.4. luottamus-
henkilöiden koulutus
Luottamushenkilöiden kou-
lutusmatka suuntasi jälleen 
hyväksi koettuun Tallinnaan. 
Koulutuksen ajankohtaisia 
aiheita oli mm. työaikamuu-
tokset ja sen monet variaatiot 
sekä kiky. Tänä vuonna mukaan 
oli saatu mukaan myös uusia 
kasvoja, joka on aina positiivista 
ja piristävää aktiivisten jäsenten 
vähentyessä. Kouluttajana toimi työehtosihteeri Riitta Koskinen.

TEAM kesäpäivät 2016
TEAM:in kesäpäiviä vietettiin 20.–21.8. 2016 M/S Baltic 
Princess laivalla aurinkoisessa säässä risteillen. Ennen laivan 
lähtöä Hakaniemessä järjestettiin salibandyturnaus. HKY:l-
lä oli turnauksessa mukana sekajoukkue, joka 
pelasi jännittäviä ja tiukkoja otteluita.

Laivalla HKY:n jäsenistö oli hyvin edustettuna. 
Osanottoa oli mm. sökö- ja tikkakisoissa. Tunnel-
ma kesäpäivillä oli mukava ja rento. Keskusteluja 
käytiin mm. yhdistyksen yhteisistä asioista sekä 
ajankohtaisesta edunvalvonnasta, hyvää ruokaa 
ja juomaa unohtamatta. Anna Abreun sairastut-
tua iltaohjelmasta vastasi Aurora.

Uutta virtaa aluetoimintaan - alueelliset yhteistyöryhmät
Ammattiosastojen verkostoituminen ja yhteistyö oli TEAMin painopiste vuonna 2016. Yhteis-
työllä saadaan toimintaan uutta virtaa ja voidaan jakaa hyviä ideoita. Tavoitteena on vahvis-
taa olemassa olevia verkostoja ja synnyttää uusia.

Entistä tiiviimmän yhteistyön pohjaksi Suomi jaettiin viiteen löyhärajaiseen alueeseen. Kulla-
kin alueella järjestettiin tapaaminen jo viime syyskuun lopulla. Alueille myös nimettiin kum-
mit liiton toimistolta. Heidän tehtävänään on toimia alueen aktiivien taustatukena varsinkin 
yhteistyön käynnistysvaiheessa. Kummien lisäksi alueille on nimetty yhdyshenkilö ja suunnit-
teluryhmä, jotka ideoivat alueen toimintaa.

Uutta Virtaa Etelä-Suomen ryhmä koostuu TEAMin Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uuden-
maan alueen noin 70 ammattiosastosta. Ryhmä jäseniä ovat alueen jäsenet, luottamushenki-
löt ja ammattiosastojen aktiivit: pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, ammattiosasto-
jen puheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitajat ja hallituksen jäsenet.

Ryhmän tavoite on
• lisätä jäsenten hyvinvointia ja jaksamista
• rakentaa vertaistukiverkostoa



• lisätä alueellista yhteistoimintaa 
• vaihtaa kuulumisia 
• sopia tulevista yhteisistä tapahtumista. 
Tavoitteena on myös järjestää 1-2 isoa tapaamista vuodessa ja omat tilaisuudet Uudellamaal-
la, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa.

Älä hajoa omillesi - Uutta Virtaa Etelä-Suomi tapahtuma järjestettiin 3.-4.9.2016 Hotelli Korpi-
lammella. Tilaisuuteen osallistui HKY:n yhdyshenkilönä Heli de Szejko. Tilaisuus sisälsi paljon 
ulkoilua ja leikkimielistä kilpailua, sekä ryhmätöitä joiden aiheena miten sinä jaksat, kuka 
huolehtii sinun työhyvinvoinnista. Tilaisuuden avasi Tuija Pircklén, Viestintäalan toimihenkilöt 
Grafinet ryn puheenjohtaja ja alusti työssä jaksamisen lähteille TEAMin työympäristösihteeri 
Kari Mäkelä työhyvinvointiin liittyvällä esityksellä, joka avasi erilaisia näkökulmia työsuoje-
luun ja työhyvinvointiin.

Ehdokasasettelukokous 
Kokousta alustamassa oli TEAM-liiton puheenjohtaja Heli Puura. Hän kertoi jäsenille mahdol-
lisesta tulevasta fuusiosta TEAMin, Metalli-, Paperi- ja Puuliiton kesken. Fuusion tavoitteena 
olisi mm. tiiviimpi yhteistyö, suurliiton tehokkuus, mahdollisuus uudistumiseen ja houkut-
televuus. Samalla käsiteltiin myös HKY:n sääntöjä, joita ei ole muutettu liiton ohjeistuksesta 
huolimatta ja miten ne vaikuttavat yhdistyksen tulevaisuuteen, jos fuusio toteutuu. Heli 
Puura toivoi, että yhdistys ottaisi liiton mallisäännöt käyttöön syyskokouksessa, ja näin yh-
distys turvaisi työssäkäyvien jäsenedut myös tulevaisuudessa. Sääntömuutoksesta, kiistojen 
eri vaiheista ja sen vaikutuksista jäseniin keskusteltiin paljon. Keskusteltiin myös mahdollisen 
uuden liiton säännöistä. Heli kertoi, että päätökset eri liitoissa tehdään toukokuun aikana. 
Mikko Torvi ehdotti, jotta sääntömuutosasiassa päästäisiin eteenpäin ja saataisiin lisäaikaa 
uuden liiton sääntöjä odotellessa, että yhdistyksen nykyisten sääntöjen pykälän 10 kohtaa 4 
muokattaisiin niin, että jäsenkokous voisi tehdä sääntömuutoksia yhdessä kokouksessa. Näin 
yhdistys voisi ottaa halutessaan liiton mallisäännöt syksyllä 2017 käyttöön liittofuusion tapah-
tuessa. Ehdotus sai kannatusta ja asia päätetiin siirtää hallituksen käsiteltäväksi.

18.10.2016 pidettyyn kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaehdok-
kaaksi asetettiin Mikko Torvi. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi asetettiin 
Maksim Ronkaisen toimesta Jessica Raita, Heikki Heikkilä ja Petri Rissanen. Pirjo Valkolan 
esityksestä ehdokkaaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi asetettiin Reijo Koskinen ja Juha 
Saastamoinen.

Hallituksen varajäseniksi asetettiin Maksim Ronkaisen esityksestä Jonne Hänninen ja Tuomo 
Tala. Reijo Koskisen esityksestä ehdokkaaksi Reijo Koskisen ja Juha Saastamoisen henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi asetettiin Annika Marjamäki.

Kiky-koulutus luottamushenkilöille 22.10.
Syksyllä pidettiin luottamushenkilöille ja hallituksen jäsenille koulutus koskien kilpailukykyso-
pimusta. Koulutukseen osallistui 7 henkilöä.



Syyskokous
Syyskokous pidettiin 23.11.2016 Kirjan juhlasalissa. Paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. Ko-
kousta alustamassa oli TEAM-liiton työttömyyskassan johtaja Arto Turunen. Hän oli kertomas-
sa vuoden vaihteessa voimaan astuneista työttömyysturvan muutoksista. Vuoden 2017 alusta 
ansiopäivärahan kestoa lyhennettiin, omavastuuaikaa pidennettiin ja korotusosia leikattiin.

Ennen kokouksen alkua ojennettiin Kari Laaksoselle Pälikön taulu kiitokseksi pitkästä 
hallitusurasta.

Puheenjohtajaehdokkaaksi ei ollut ehdokasasettelukokouksessa asetettu ketään muita kuin 
Mikko Torvi ja näin ollen hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jessica Raita, Heikki Heikkilä, Petri Rissanen, Reijo 
Koskinen ja Juha Saastamoinen. Varajäseniksi valittiin Jonne Hänninen, Tuomo Tala ja Annika 
Marjamäki, joka on Reijo Koskisen ja Juha Saastamoisen henkilökohtainen varajäsen.

Riga Roadtrip
26.11.2016 oli HKY:n järjestämä Roadtrip to 
Riga-matka katsomaan Jokereiden peliä Riikaan. 
Jäseniä matkassa oli 39, mutta yhteensä Joke-
rit-faneja oli paikan päällä yli 2000. Matka taittui 
mukavasti bussilla. Bussimatka oli reilu 300 kilo-
metriä ja tien päällä nähtiin ja koettiin monen-
laista. Perille päästyämme ajettiin suoraan hallille 
katsomaan peliä Dinamo Rigaa vastaan. Matka-
laisten suureksi riemuksi Jokerit voittivat ottelun 
maalilla ja lopputulos oli 1-2. Ottelun päätyttyä 
siirryttiin busseilla hotelleille. HKY:n matkaajat 
yöpyivät Bellevue Park Hotellissa. Sunnuntaina 
ennen kotimatkaa ehti osa vielä tutustua parem-
min kaupunkiin ja ihastella mm. Riikan mielen-
kiintoista arkkitehtuuria. Paluumatkalla jäi vielä 
Tallinnassa ennen laivamatkaa hieman ostosai-
kaa. Matka sai paljon positiivista palautetta.



Lasten joulujuhla
Lasten joulujuhlaa yhdistyksen perheiden kanssa juhlittiin 3.12.2016 vaihteeksi Kirjan juh-
lasalissa. Paikkavalinta osoittautui hyväksi sillä siellä riitti pienemmille tilaa juosta, telmiä ja 
kontata ympäri salia.

Aluksi askarreltiin Jessica-tädin tonttupajassa kaikenlaista mukavaa sekä koristeltiin piparei-
ta. Valmiit kylläkin hävisit nopasti parempiin suihin. Myös tietovisa rata oli oikein suosittu ja 
nokkelimmat (kaikki) saivat pienen palkinnon. Touhujen välissä oli tarjolla puuroa ja muita 
herkkuja.

Ennen juhlien päätöstä odotettu vieras joulupukki kävi jakamassa lapsille joulunodotuspa-
ketit, joista tulikin hyvä fiilis ennen vierailevia tähtiä. Juhlan päättivät pikkukakkosesta tutut 
Mimi ja Kuku ja rohkeimmat menivät heidän hauskoihin touhuihin mukaan.

Juhlista tuli posiitivista palautetta ja kaikille jäi hyvä mieli.



Loma-asunnot
Jäsenten virkistyskäytössä on ollut kaksi Salon kaupungissa, Perniön Matildedalissa, Meritei-
jon alueella, meren rannalla sijaitsevaa rivitalotyyppistä loma-asuntoa. Asunnot ovat kool-
taan 55 m2 3h+k+s , jossa on majoitustilaa neljälle henkilölle + vuodesohva ja 35 m2 2h+k+s, 
jossa on majoitustilaa kahdelle henkilölle + vuodesohva. Asuntojen varustelu on normaalia 
asumistasoa vastaava astioineen ja ruokailuvälineineen. Varustelutasoon kuuluu myös veden-
keittimet, leivänpaahdin sekä yhteinen kirves. Liinavaatteet, peseytymisvälineet, elintarvik-
keet ja takkapuut eivät kuulu varustukseen.

Tarkoituksena on, että vuokralaiset siivoavat jälkensä itse. Asuntoja on vuokrattu viikoksi tai 
viikonlopuksi. Syksyn suursiivouksen sekä veneiden noston suoritti Teijon Kiinteistöhuolto Oy. 
Loma-asuntoihin kuului kalastusluvat.



KERHOT

Helsingin Graafiset Viestintekijät
Toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli kerhomme 18. 
toimintakausi.

Kerhomme on osallistunut 
myös viime vuonna Painajaker-
hon organisoimiin keväiseen 
Tallinnan matkaan ja pikkujou-
luristeilylle loppuvuodesta.

Kauden aikana järjestettiin 
edellisen vuoden tapaan hoh-
tokeilailua Kampin keilahallissa 
tällä kertaa haastaen Painaja-
kerhon jäsenistöä mukaan.

Syksyllä kävimme katsomassa Ismo Leikolan Hyvät naiset ja herrat Stand up – komikkaa 
Finlandiatalolla.

Kerholla on kotisivut www.hky001.fi sivuston alla yhdistyksemme/kerhot/Viestikerho ja ker-
hojen tapahtumista on tiedotettu myös HKY:n pääsivulla olevalla Tapahtumia -palstalla.

Kerhon toiminnasta ovat vastanneet puheenjohtaja Jorma Koukkunen, varapuheenjohtaja 
Veikko Tuukkanen, taloudenhoitaja Jorma Koukkunen, sihteeri Pirjo Tynkkynen, Anja Koski-
nen ja Pirjo Pietikäinen sekä varalla Erkki Aalle, Ilkka Rautio, Jessica Raita ja Sinikka Sonntag.

Kerhosta HKY:n toimikunnassa toimii Jessica Raita ja Veikko Tuukkanen.  

Helsingin painajakerho
Helsingin Painajakerhon toimintakertomus vuodelta 2016

Painajakerhon vuosi 2016 polkaistiin käyntiin järjestäytymiskokouksella joka pidettiin 7. tam-
mikuuta Kirjalla. Puheenjohtajana jatkaa Kimmo Virta, varapuheenjohtajana Keijo Huovinen, 
sihteerinä Paavo Virtanen ja taloudenhoitajana Tarmo Kuusisto.

Maaliskuussa(5.-6.3.) oli perinteinen kevätreissu Tallinnaan. Päivä oli harmaa ja lämpötila 
nollan hujakoilla, mutta sellaiset asiat eivät vaikuttaneet millään lailla seurueemme iloiseen 
ja reippaaseen henkeen. Majoitus oli Nordic Hotel Forumissa ja reissussa oli 18 henkeä mu-
kana, muutama myös HGV:sta.

Kevätkokous oli maaliskuun 19. päivä Kirjalla. Kokous meni rutiinilla, ja sen jälkeen oli perin-
teinen sauna-ilta yläkerrassa, kera  maistuvan päivällisen.

Kesäkuun 11. järjestimme Kirjan saunatiloissa brunssin. Grilli oli kuumana, juomat kylminä ja 
hauskaa oli!

Syyskokous pidettiin Kirjalla 12. marraskuuta. Kokoukseen osallistui yhdeksän henkilöä, 
joka on kaikkien aikojen pienin osallistujamäärä. Vuonna 2016 Painajakerhossa oli maksavia 



jäseniä 26 kappaletta. Koska jäsenkato on ollut viime vuosina aikamoinen, on alettava mietti-
mään uusia tapoja ammattikerhon toiminnan jatkumiseksi.

Vuoden päätti perinteinen pikkujoulu-risteily 9.12. Risteilylle osallistui 18 henkilöä.

SanTkn vuosikertomus 2016
Vuoden 2016 alkupuolella toimikunta piti kookoontumis kokouksen ja samalla suunnittellen 
toiminnan suuntaviivoja. Kirjatyöntekijöiden määrän sanomalehtityössä todettiin jälleen 
vähentyneen. SanTk:n toiminnan pääsuunta tuleekin olemaan tulevaisuudessa työpaikoilla 
toimivien kirjatyöntekijöiden pitäminen liitossa, uusien, nuorten työntekijöiden tutustuttami-
nen ammattiosastoonsa ja olla tuntosarvina työpaikkojen ilmapiiriin.

Toiminta 
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. 
Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: 
Petri Rissanen, Heikki Heikkilä, Birgitta Kursi ja Riitta Salo

Varsinainen jäsentoiminta jalkautui työpaikoille kahvittelutilaisuuksien pitämisen merkeissä, 
rupatellen alan yleisistä fiiliksistä. Samalla myös kyseltiin mitä jäsenet haluaisivat SanTkn 
toiminnalta. Tästä kuulemme lisää vuoden 2017 toiminnassa.

Vaikuttaminen 
Vaikuttamisen alan työnantajiin tai suhteessa liittoon tunnistettiin vähenevän vuosi vuodelta. 
Ammattiosasto on lähes ainoa paikka, minkä kautta voidaan tuoda sanomalehti alalla työs-
kentelevien mielipidettä esiin. Suunnitteilla oleva liittofuusio tullee todennäköisesti myös tätä 
suuntaa vahvistamaan.

HKY:n Iltapäiväkerho ry.
Toimintakertomus vuodelta 2016

Vuosi 2016 oli kerhomme 51 toimintavuosi. Kokoonnuimme keväällä ja syksyllä joka toinen 
tiistai, parillisilla viikoilla. Jäsenmäärä oli 72 henkilöä.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Sirpa Kosonen, sihteeri Leila Röman ja taloudenhoitaja 
Tuula Ring sekä Arja Korhonen, Riitta Pinoniemi, Riitta Kyyriäinen, Raija Kallio ja Paula Gus-
tafsson. Maila Pirttikangas erosi hallituksesta, omasta pyynnöstään 1.02.2016 lähtien. Tilalle 
ei valittu uutta.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.03. ja syyskokous 15.11.2016. Syyskokouksessa 
kukitettiin vain Hillevi Erjovuo (80 v.). Eva Rinne, Laine Lahdelma, Veera Kortelainen, Heljä 
Mattila ja Eila Seppälä eivät olleet paikalla.

Keskuudestamme on poistunut Taimi Toiviainen jonka muistoksi poltimme kynttilää ja lau-
loimme Kotomaani-laulun.

Draditionaaliset Boccia-kisat Torstaikerholaisten kanssa pidettiin 25.02. ja niissä hävittiin tu-
loksella 16-20, ja syksyllä 20.10. hävittiin jälleen tuloksella 15-28. 

Toiminta Torstaikerholaisten kanssa:  
19.01. tutustuimme Päivälehden museoon. 
23.04. Kotkan Kairossa olimme katsomassa musikaalin ”Neiti Kevät”. 
10.05. teimme kevätretken Tenholaan ja Elissaareen. 



23.-28.05. välisen ajan olimme Lomakoti Kotorannassa. 
9.-12.06. välisen ajan vietimme Pärnussa hotelli Vikingissä.  
6.07. teimme Helsingin piirin teatterimatkan Heinolaan, jossa katsoimme esityksen ”Voi  
veljet”. 
12.07. oli yhteinen terassitapaamisemme  Kahvila/Ravintola Pirittassa. 
6.08. kävimme Turussa Samppalinnan kesäteatterissa katsomassa ”Konnia ja nunnia”. 
13.09. teimme Syysretken nimeltään Kuninkaantie. Matka meni vanhaa Kuninkaantietä pitkin 
Helsingistä Langinkoskelle. 
9.10. olimme Aikamiesten konsertissa Kulttuuritalolla. 
12.11. kävimme katsomassa ”Mielensäpahoittaja” -esityksen Kansallisteatterin pienellä näyt-
tämöllä. 
24.11. oli yhteinen Puurojuhlamme, joka vietettiin tällä kertaa täysin omin voimin. 
13.12. jokavuotinen yhteinen Pikkujouluristeilymme Tallinnaan.

Oman toimintamme lisäksi osallistuimme myös Eläkkeensaajien Keskusliiton ja EKL:n Helsin-
gin piirin toimintaan, sekä Eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvoston seminaariin.

Kerholaisiamme on myös käynyt Rahamuseossa, Iltapäiväkonsertissa Musiikkitalon pääläm-
piössä, ja EKL:n järjestökurssille 19.-21.10. osallistui Arja Korhonen.

Joulujuhlia vietimme sekä Kirjalla Glögijuhlina 29.11., että 19.12. Lepolammella notkuvien 
herkkupöytien äärellä. 

Avustukset kummipojallemme Huenipul Norin Lisandro Manuelille lopetetaan vuoden lop-
puun mennessä.

Tämän vuoden aikana on käyty useampia palaverejä ja kokouksia koskien kerhojen yhdis-
tymistä vuoden 2017 alusta lähtien. Ensimmäinen yhteinen syyskokous pidettiin 8.12., jos-
sa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Olli Rasi.Uusi kerho alkaa toimintansa vuoden 
2017 alusta nimellä HKY:n Torstai-Iltapäiväkerho ry, ja kokoontuminen on joka viikon torstai 
juhlasalissa.

Vierailijoina kerhossamme ovat käyneet puh.joht. Raimo Anttila Enter ry:stä (auttaminen 
kännyköiden ja tietokoneiden osaamisessa senioreiden ehdoilla), projektikoordinaattori Ella 
Niini Miina Sillanpää säätiöstä (aiheena neuvokkaiden naisten kestävät konstit), poliitikko ja 
tietokirjailija Kimmo Kiljunen (aiheena työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi), 
ryhmämyyjä Otto Turunen Ykkösmatkoista, toiminnanjohtaja Timo Kokko EKL:stä, (aiheena 
eläkkeet), aluemyyntipäällikkö Minna Hiltunen Taivallahden palvelutalosta, (aiheena eri pal-
velumuodot), toim.joht. Merja Helske Pääkaupunkiseudun Hengitys yhdistyksestä (aiheena 
uniapnea), muistineuvoja Jari Jokiluhta Alzheimer yhdistyksestä (aiheena hoito- ja hoivates-
tamentti), toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen Ikäinstituutista (aiheena mielen hyvinvoin-
ti),oikeustieteen lisensiaatti Jacob Söderman (aiheena vanhusten edut, eläkkeet ja vanhusten 
hoito).

Iltapäiväkerho ry nostetaan nyt ”hyllylle” ja uusi Torstai-Iltapäiväkerho ry alkaa toimintansa. 
Onnea sille.



Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry
Toimintakertomus vuodelta 2016

Yleistä 
Toimintavuosi 2016 oli kerhon 51. Vuoden aikana kokoonnuttiin viikoittain, kesäkautta lukuun 
ottamatta. Kokouksissa käsiteltiin mielenkiintoisia asioita hyvien alustusten pohjalta yhteis-
kunnan eri alueilta. Toimintaan kuului myös matkoja, retkiä, teatteria ja jännittäviä Boccia-ot-
teluja Iltapäiväkerhon naisjoukkuetta vastaan. Toimintavuoden lopulla pidetty Puurojuhla, 
yhdessä Iltapäiväkerhon kanssa, oli jälleen eräs vuoden kohokohta ja jonka ohjelma toteutet-
tiin hienosti kerhojen omien esiintyjien toimesta. 
Vuoden aikana työryhmä valmisteli Torstaikerhon ja Iltapäiväkerhon toimintojen yhteen so-
peuttamista. 
8. joulukuuta pidettiin kerhojen yhteinen kokous, jossa päätettiin kerhon nimeksi HKY:n Tor-
stai -Iltapäiväkerho, valittiin kerholle puheenjohtaja, sekä 12 jäseninen hallitus. Hyväksytyksi 
tulivat myös toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kerhon säännöt PRH hyväksyi 20. joulukuuta 
pienellä muutoksella. 

Kokoukset 
Kertomusvuoden aikana pidettiin 27 jäsenkokousta, kevätkaudella 15 ja syyskaudella 12. 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 17. maaliskuuta ja 10. marraskuuta. Kokouksiin osallistui 
keskimäärin 50 kerhon jäsentä, enemmillään 63 jäsentä.

Kokousten aiheita ja vieraita olivat: 
07.01. FM Annikki Korhonen, Vireyttä, viisautta ja iloa ikävuosista 
14.01. Historioitsija, matkaopas, HuK Torsti Salonen 
19.01. Vierailu Päivälehden museoon 
21.01. Kansanedustaja Antti Lindtman 
28.01. Elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka Kärnä, SAK 
04.02. Kansanedustaja Timo Harakka 
11.02. Omatoimista ohjelmaa, keskustelua ja arpajaiset 
18.02. OTL Jacob Söderman 
25.02. Boccia-ottelu Iltapäiväkerhoa vastaan 
03.03. Ex tiedottaja Heikki Raittila 
10.03. Professori Pentti Arajärvi 
17.03. Sääntömääräinen kevätkokous, HKY:n puheenjohtaja Mikko Torvi 
31.03. Helsingin Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Pekka Buttler 
07.04. Kansanedustaja Joona Räsänen 
14.04. Ekonomisti Erkki Laukkanen 
21.04. Puheenjohtaja Hanne Aho, Suomen Journalistiliitto 
28.04. Koordinaattori Maria Mäntylä-Granda, Helsinki Missio ry 
01.09. Kansanedustaja Eero Heinäluoma 
09.01. Päätoimittaja Tuomo Lilja, INTIIM-lehti 
15.09. Keskustelua Torstaikerhon toiminnasta ja tulevaisuudesta 
22.09. Kaupunginhallituksen varajäsen Antti Koskela, Helsingin julkinen liikenne 
29.09. FT Mikko-Olavi Seppälä. Suruton kaupunki, 20 luvun iloinen Helsinki 
06.10. Ex puhemies ja ministeri Matti Ahde 
13.10. Lääketieteen ja kirurgian tohtori Eero Akaan-Penttilä 
27.10. HKY:n puheenjohtaja Mikko Torvi 
03.11. Taidegraafikko, tietokirjailija Kimmo Pälikkö 
10.11. Sääntömääräinen syyskokous 



17.11. Juhani Lahtinen, HKY:n toimintaa, tapahtumia ja toimijoita vuosien varrelta 
01.12. Toimittaja Hannes Markkula 
08.12. Torstai- ja Iltapäiväkerhon yhteinen kokous   

Jäsenistö 
Vuoden 2016 lopussa oli Torstaikerhossa 127 jäsentä, kunniajäseniä oli 8 ja vapaajäsenyyden 
saavuttaneita 22 kerholaista. Vuoden aikana kukitettiin 23 tasavuosia täyttänyttä jäsentä. 
Saimme neljä suruviestiä. Torstaikerhon vanhin jäsen, sotaveteraani Tenho Määttänen kuoli 
93 vuoden ikäisenä. Myös Aimo Fonsén, Kauko Pulkkinen ja Pentti Laaksonen poistuivat kes-
kuudestamme.  
Muistimme ja kunnioitimme poismenneitä kerhotovereitamme sytyttämällä kynttilät, hiljai-
sella hetkellä ja laulamalla ”Kysymyksiä”.

Retket 
Vuoden aikana tehtiin mielenkiintoisia retkiä ja teatterimatkoja yhdessä Iltapäiväkerhon 
kanssa. Päivälehden museoon tutustuttiin 19.1. Teatteriravintola Kairossa nautittiin musikaa-
lista ”Neiti kevät”. Tutustumisretki Tenholaan ja Elisaareen tehtiin 10.5. Pärnussa vierailtiin 
9.-12.6. Retki Turkuun tehtiin 6.8. jossa tutustuttiin Kakolan vankilamuseoon ja Samppalinnan 
kesäteatterissa seurattiin musikaalia ”Nunnia ja konnia”. 13.9. tehtiin opastettu retki ja tu-
tustuttiin Kuninkaantiehen Helsingistä Kotkaan sekä Langinkosken keisarilliseen kalamajaan. 
12.11. katsottiin Kansallisteatterin Pienen näyttämön esitys ”Mielensäpahoittaja”.

Boccia-ottelut 
Perinteiset Boccia-ottelut Iltapäiväkerhon  joukkuetta vastaan pelattiin Kirjan Juhlasalissa. 
Keväällä 25.2. pelatun ottelun voitti Torstaikerho luvuin 20-16, puoliaikatuloksen ollessa 4-10 
Iltapäiväkerhon johtaessa.  Syksyn ottelu pelattiin 20.10. Ottelun voitti Torstaikero 28-15, 
puoliaikatuloksen ollessa 9-9.

Muu toiminta 
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 10.11. valittiin kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2017 
Olavi Rasi. Vuoden Ukoksi 2016 valittiin Kaj Eriksson. 
Marraskuun 24. pidetty Puurojuhla oli jälleen lämminhenkinen yhteistilaisuus Iltapäiväkerhon 
kanssa, vaikka tällä kertaa oli kokin kömmähdyksen seurauksena puolikypsää puuroa tarjolla. 
Perinteinen Pikkujouluristeily Tallinnaan seilattiin 13.12.

Talous 
Kerhon taloudellinen tilanne saatiin vakaaksi vaikka suurempaa tukea ei maksullisiin tilai-
suuksiin voitu vielä tarjota. Kerhon jäsenmaksua perittiin 20 euroa, ja vapaajäsenillä oli 
vapaaehtoinen 10 euron jäsenmaksu joka kattaa EKL:n ja EKL:n Helsingin piirin jäsenmaksut. 

EKL 
Helsingin piirin hallituksessa edusti kerhoamme Erkki Aalle. Piirikokousedustajina olivat Reino 
Sarjanen ja Kaj Eriksson, varaedustajina olivat Toivo Liukkonen ja Martti Nisula.

Toimikunta 
Torstaikerhon toimikunnan jäseninä vuonna 2016 olivat: puheenjohtajana Olavi Rasi, 2 pu-
heenjohtaja Reino Sarjanen ja 3 puheenjohtaja Pentti Käyhkö. Sihteerinä Erkki Aalle, 2 sihtee-
ri Kaj Erikson ja 3 sihteeri Markku Lempiäinen. Rahastonhoitajana Pentti Käyhkö. Kerhomes-
tarina  Aatto Koskinen 2 kerhomestari Toivo Liukkonen, 3 kerhomestari Kauko Koskinen ja 4 
kerhomestari Martti Nisula. Matkavastaavana Pentti Käyhkö ja Olavi Rasi. Toimikunta kokoon-
tui vuoden aikana 30 kertaa. Toiminnantarkastajina olivat  Matti Ahokas ja HKY:n nimeämänä 
Kari Laaksonen, varalla Aarni Pitkänen ja Orvo Järvinen.



Lopuksi 
Toimikunta kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kerhon kokouksiin ja moniin erilaisiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin vuoden aikana.

Kirjalla 26.01.2017 
HKY:n Torstaikerho ry 
toimikunta

Kirjan Wanhat Toverit
Eläkkeellä olevien kirjatyöntekijäin sos.dem.veteraanien kerho on seurannut vuoden aikana 
kiinnostuneena ammattiyhdistysliikkeen sekä yhteiskunnan tapahtumia. Keskusteluissa on 
erityisesti noussut esille huolestuneisuus graafisen alan ahdinko tekniikan ja viestinnän kehi-
tyksessä. Jäsenmäärän alenemisen seurauksena on myös paitsi järjestötalouden aleneminen, 
myös toiminnan kiinnostavuuden hälyttävä väheneminen. Erityisesti vanhojen tovereiden 
ajatuksissa on ollut oman Kirjan-talon tulevaisuus.

Kerhon jäsenet osallistuivat vuoden aikana demariristeilylle elokuussa sekä olivat edustet-
tuina koko maata käsittävään vanhojen tovereiden edustajien kokouksessa Lohjalla myös 
elokuussa. Yhteensattumasta huolimatta osallistujia oli myös joulukuisella joululounaalla. 
Omassa vuosikokouksessa Kirjalla lokakuussa erittäin mielenkiintoisen alustuksen piti Suo-
men Wanhojen Tovereiden puheenjohtaja Matti Louekoski.

Kerhon toimihenkilöt vuonna 2016 ovat toimineet Reino Sarjanen (pj), Tuula Ring (varapj), 
Juhani Lahtinen (siht), Sinikka Visti, Leila Röman (alkuvuoden), Kristian Silfverberg, Pentti 
Käyhkö, Jan Grönlund sekä Erkki Järvinen (loppuvuoden).



POLIITTISET PUOLUEET
Yhdistyksen piirissä toimii kaksi itsenäistä puolueosastoa, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia 
asioita ja ilmiöitä.

Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys r.y.
Vuosi 2016 oli puolueosaston 96. toimintakausi. Menneellä kaudella Kirjan demarien toimin-
ta oli kohtalaisen pientä koska kauden aikana ei käyty vaaleja.

Kauden aikana on järjestetty sääntömääräinen kevätkokous ja puolueosaston jatkotoimintaa 
päätettiin pohtia kauden 2017 aikana.

Puolueosaston johtokunta: Pirjo Tynkkynen, puheenjohtaja, Jan Grönlund, varapuheenjohta-
ja, Olavi Rasi, sihteeri, Jan Grönlund, Riitta Koskinen, Pentti Käyhkö ja Reino Sarjanen.



KIRJAN TALO
Asunto Osakeyhtiö Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10.

Helsingin Kruunuhaassa, osoitteessa Kirjatyöntekijänkatu 10 sijaitseva vuonna 1935 valmistu-
nut 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 ra-
vintolatilan kanssa on vuokrattu Helsingin Gourmetclub Oy:lle. Kolmannessa kerroksessa on 
kokoushuoneita. 

Vuonna 2016 Kirjan talossa toimistotilojen vakituisina vuokralaisina neljännessä kerroksessa oli 
Ay-toimihenkilöt ry , Mimino Oy SlangiBuidu ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry.

Kerroksissa 5 – 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 3 kpl 64 m2 kolmioita. 

Taloyhtiön hallituksen kokoonpano oli Emmi Mäkinen 31.5. saakka, 31.5. alkaen Mikko Torvi, 
Max Ronkainen ja Jyrki Pauloma. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kerran, sen sijaan asioi-
ta käsiteltiin aktiivisesti sähköpostitse.

Isännöitsijänä on toiminut Jyrki Pauloma Realia Isännöinti Oy:stä.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2016, edustettuna kokouksessa oli koko yhtiön 
osakekanta. 

Tilintarkastajana on toiminut HTM-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tarkasta-
jana Martti Haapakoski HTM.

HKY kuuluu Suomen Vuokranantajat ry:n etujärjestöön.

Kahdessa asunnossa on tehty remontteja ja samassa yhteydessä maalattiin myös talon 
rappukäytävää.

Uusia hankintoja tehtiin Kirjan tiloihin on seuraavasti:  juhlasaliin ostettiin uusia pöytiä rik-
koutuneiden tilalle, juhlasalin kaiuttimet on uusittu ja saunatiloihin ostettiin televisio.

Alkuvuodesta 2016 aloitettiin selvitys neljännen kerroksen tyhjillään olevan toimistotilan 
muokkaamista vuokra-asunnoksi. 


