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Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2015

Vuosi 2015 oli tapahtumarikas ja käänteen tekevä yhdistykselle monella tavalla. HKY:lle 
vuosia tuli mittariin 146. Kuluneen vuoden aikana heräteltiin yhdistyksen alaisia työpaikkoja 
uusien työaikamääräysten käyttöön otosta ja järjestettiin luottamusmiehille koulutusta asian 
tiimoilta. Harmittavan moni yritys oli kuitenkin vielä odotuskannalla. Uuteen työaikasopimuk-
seen sisältyvä kompensaatiosopimus yötyön osalta osottautui kompastuskiveksi monessa 
talossa. Näyttikin siltä, että työnantajapuoli vetkutteli asiassa, odotellen esimerkkisopimusta 
jostain muusta yrityksestä.

Kirjatyöntekijöiden uudet työaikamääräykset perustuvat teollisuudessa yleisesti käytössä 
oleviin työaikamuotoihin eli mahdollistavat keskeytyvän ja keskeytymättömän kolmivuoro-
työn käytön. Määräykset eivät tässä vaiheessa koske sanomalehtityötä ellei paikallisesti toisin 
sovita. Yöllä työskentely edellyttää työntekijän suostumusta, mikä on tärkeä ehto.

Yksi suurista muutoksista on työajan lyhentämistä ja talviloman ansaintaa koskevien määräys-
ten yhdistäminen. Myös vuorolisäjärjestelmä uudistettiin. Uusiin työaikamääräyksiin on tar-
koitus siirtyä sopimuskauden aikana paikallisesti sopien. Uusiin määräyksiin on voitu siirtyä 
sopimuskauden 1.10.2014 alusta lukien, mutta sitä ennen piti yrityksessä selvittää, millaisia 
vaikutuksia uusiin työaikamääräyksiin siirtyminen tuo. Samalla siirryttäisiin kuukausipalkkaan 
paikallisesti sovittavalla tavalla. Muutamissa yrityksissä muutokset on jo otettu käyttöön 
kokeilumielessä.

Aikaisempinakin vuosina huomattu maksavien jäsenten osuuden pieneneminen yhdistyksen 
kokonaisjäsenistössä ja jatkuvien kirjapainoalan työpaikkoja koskeneiden yt-neuvotteluiden 
seurauksena jäsenmäärän väheneminen jatkui edellisvuosien tahtiin. Jäseniä on myös siir-
tynyt Palvelualojen ammattiliittoon PAM:iin ja Helsingin Sanomalehdenjakajista osa siirtyi 
Posti- ja logistiikka-alan unioniin PAU:hun. Yhdistyksen alueelta lakkautettiin kokonaisia 
painotaloja offset-tuotannon osalta, niistä merkittävin oli ehkä Helsingin Malmilla sijaitsevan 
Erwekon ilmoitus lokakuussa, siirtää koko offset-tuotantonsa Oulun tehtaalleen. Myös pienet 
talot ovat supistaneet merkittävästi.

Vuonna 2015 kokoontui myös TEAM Teol-
lisuusalojen ammattiliitto ry:n liittokokous 
kesäkuun alussa Helsingin Paasitornissa. 
TEAMin liittokokous valitsi kokouksessaan lii-
tolle uuden puheenjohtajan Heli Puuran, Timo 
Vallitun siirtyessä ansaitusti eläkkeelle. Muita 
merkittäviä päätöksiä oli Helsingin Kirjatyönte-
kijäin Yhdistys ry:n kaikkien esitysten hylkää-
minen liiton hallituksen lausunnon mukaisesti. 
Näin ollen HKY ei saanut lupaa periä korotet-
tua jäsenmaksuosuutta liittokokousvuoden 

alusta alkaen. Liiton jäsenmaksuprosentti säilyi ennallaan. Tämä tarkoitti jo kuluvan vuoden 
osalta merkittävää jäsenmaksutulon supistumista, mikä tulee hankaloittamaan tulevina vuo-
sina yhdistyksen toimintaa. 

Toisena merkittävänä päätöksenä liittokokous päätti, että liitto siirtyy valtuustokäytäntöön, 
jolloin tämä kokous jäi liiton viimeiseksi liittokokoukseksi.

Kolmantena mainittakoon liittokokouksen päätös valtuuttaa valtuusto ja liiton toimisto aloit-
tamaan selvitystyön mahdollisen fuusioitumisen kannalta muiden merkittävien teollisuusliit-
tojen kanssa.
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Vuoden aikana tapahtui paljon muitakin yhdistyksen kannalta merkittäviä asioita. Lohjan Kir-
jatyöntekijät lopettivat toimintansa vuosien varrella hankaloituneen toimihenkilöaktiivisuu-
den takia ja osaston jäsenet siirtyivät HKY:n jäseniksi. HKY:lle siirtyi Lohjalta 110 jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Emmi Mäkinen jäi työttömäksi Erwekon lakkauttaessa 
tuotantonsa Helsingissa. Mäkinen asetettiin ehdokasasettelukokouksessa ehdolle yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodelle 2016, mutta kun Mäkinen yllättäen työllistyikin TEAMiin, valitsi 
syyskokous yhdistyksen varapuheenjohtaja Mikko Torven tulevan vuoden puheenjohtajaksi, 
ehdokasasettelusta poiketen.

Yhdistyksessä on toiminut aina vuoteen 2015 asti taloudenhoitaja yhdistyksen palkkalistalla. 
Hänenkin työsuhteensa päättyi kuluneen vuoden aikana. Toimiston palvelut, taloudenhoito, 
kirjanpito sekä isännöinti järjesteltiin kokonaan uudelleen vuoden aikana.

Sääntömääräisiä kokouksia järjestettiin vuoden aikana kolme ja syksyllä oli yksi ylimääräinen 
jäsenkokous. 

Liittokokous
TEAM Teollisuusalan Ammattiliiton ensim-
mäinen ja viimeinen liittokokous pidettiin 
kesäkuun alussa Paasitornissa. Samassa yh-
teydessä järjestettiin Teollisuusalojen työttö-
myyskassa, TEAM-kassan edustajiston kokous.

Ammattiosastomme HKY:n edustajiksi ko-
koukseen valittiin meille viestintätaustaisille 
uuden suhteellisen vaalitavan mukaan, jossa 
vaalipiirit oli sopimusaloittain valtakunnalliset, 
TEAMin demarit ja sitoutumattomien listoilta Heikkilä Heikki, Mäkinen Emmi, Tammiluoma 
Merja ja Virta Kimmo sekä TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomien listoilta Koskinen Reijo ja 
Laaksonen Kari. Yhdistyksen puheenjohtaja Emmi Mäkinen toimi myös liittokokouksen yhte-
nä puheenjohtajana.

Kokouksen tärkeimmät päätökset eli liiton puheenjohtajan ja hallintojen henkilöiden valinnat 
tehtiin ilman äänestyksiä. Ainoa valinta joka aiheutti keskustelua, oli valtuuston toisen vara-
puheenjohtajan valinta. Osastomme edustajiksi hallintoihin valittiin Teollisuusalojen työttö-
myyskassan hallitukseen Kari Laaksonen, valtuustoon Reijo Koskinen ja Emmi Mäkinen, Emmi 
valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, lisäksi Merja Tammiluoma valittiin Emmin 
ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Merja Tammiluoma nousi valtuuston jäse-
neksi Emmi Mäkisen erotessa valtuuston tehtävistä työpaikan vaihdon myötä.

HKY teki 6 omaa ja Oulun Kirjatyöntekijäin ammattiosaston kanssa 2 yhteistä liittokokousesi-
tystä liittokokoukselle. Esityksiä koskien sääntöjä tehtiin korotetusta jäsenmaksusta, vapaa-
jäsenien oikeuksista ammattiosaston kokouksissa ja jaostoille oikeutta tehdä esityksiä liitto-
kokoukselle, liiton hallitukselle sekä valtuustolle. Esityksiä koskien työehtosopimusta tehtiin 
niiden kääntämisestä englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Kaikki nämä päätettiin TEAM:n hallituk-
sen esitysten mukaisesti hylätyiksi.

Liiton strategian linjauksessa ajalle 2016–2020 hyväksyttiin isona asiana joidenkin SAK:laisten 
ammattiliittojen yhteistyön tiivistämisen jatkoselvittäminen.

3.- 5.6 järjestetty kokous, jota täydensi vielä 2.6.2015 järjestetyt ryhmäkokoukset, oli aikatau-
lultaan hyvinkin väljä johtuen kokousedustajien pitämien puheenvuorojen vähäisyydestä. 

Ku
va

aj
a:

 P
ek

ka
 S

ip
ol

a



Työmarkkinatiedottaminen
Työmarkkinatiedottamista jatkettiin entiseen tapaan pitämällä tiedotustilaisuuksia 
ammattikouluopiskelijoille. 

Ammattikouluopiskelijoille päätettiin myöntää stipendit entiseen tapaan (2 kpl) ja maksaa 
myös bussi Taitajakilpailuun, joka järjestettiin Turussa. Stipendin saivat Sampo Kauranen ja 
Marko Sinkkonen. Valinnan tekivät opettajat. Stipendit kävi luovuttamassa yhdistyksen puo-
lesta Mikko Torvi ja Juho Virta.

Syksyn ammattikouluvierailun suorittivat varapuheenjohtaja Mikko Torvi ja nuorisovastaava 
Jenna Enho. Itse vierailu oli tällä kertaa hieman erilainen sillä vieraat pääsivät tutustumaan 
vasta remontoituun rakennukseen ja uusiin laitteisiin. Käpylään oli hankittu 3D-tulostimia ja 
ehkäpä alan tulevaisuus on siinä suunnassa. Esittelyn jälkeen Mikko Torvi piti esitelmän työ-
elämän ehdoista ja käytännöistä. Paikalla oli noin 75 opiskelijaa. Kaikki eivät olleet graafisen 
alan opiskelijoita vaan paikalla oli myös kutsuttuna paljon kemian alan opiskelijoita, TEAM:n 
pussiin kuitenkin. Aikaisemmista vierailuista poiketen syntyi nyt keskustelua oppilaiden 
kanssa. Varsinkin 0-työsopimuksista oli monella väärää tietoa. Samoin ylityön vapaaehtoisuus 
tuli monille yllätyksenä. Tilaisuuden lopuksi jaettiin liittymiskaavakeita joista moni täytettiin. 
Toivottavasti moni löytää vielä työtä valmistumisen jälkeen.

Muu toiminta
Vuoden alussa päätti hallitus haastaa kaikki TEAM-liiton ammattiosastot Operaatio Vakiduu-
ni-kampanjaan mukaan. Operaatio Vakiduuni on kampanja, jonka tavoitteena on synnyttää 
kansanliike vakiduunin puolesta. Päätavoite on kieltää nollatuntisopimukset lailla määrit-
tämällä osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin viikkotyöaika. Samalla pyrittiin parantamaan 
muidenkin pätkätyöläisten työsuhde- ja sosiaaliturvaa. Nollatuntisopimukset koskevat koko 
ajan yhä useampia työntekijöitä Suomen työmarkkinoilla. Siksi myös HKY lähti mukaan kam-
panjaan ja keräsi omilta työpaikoiltaan nimiä kansalaisasloitteeseen. HKY lähetti kaikille oman 
osastonsa työpaikkojen luottamusmiehille 0-sopimuksia koskevan kansalaisaloitteen esit-
teen, kannatusilmoituksen sekä ohjeet kannatusilmoitusten täyttämisestä että keräämisestä 
työpaikalla.

Vuonna 2013 käyttöön otettua kurssistipendiä jatkettiin myös vuonna 2015. Kurssi stipendiä 
haetaan hyväksyttävästi suoritetusta TEAM-liiton tai HKY:n omasta kurssista. Stipendi on päi-
väkohtainen. Kurssistipendin käytöstä päättää hallitus vuoden kerrallaan. Hakemuksia yhdis-
tykselle tuli vuoden aikana 15 kpl. 

Yhdistys otti itselleen jälleen myyntiin Linnanmäen rannekkeita, joista TEAM-liitto oli tehnyt 
yhteistyösopimuksen Linnanmäen kanssa. Rannekkeita myytiin jäsenistölle normaalia hal-
vemmalla hinnalla. Rannekkeita tilattiiin 80 kappaletta, mutta ranneikkeiden suosio ei ollut 
niin suuri kuin edellisenä vuonna. Myymättä jääneet rannekkeet lahjoitettiin Suomen Ice-
hearts ry:lle joka on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, kou-
lun ja vapaa-ajan tueksi. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä osattomuutta, edistää 
sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun 
nivelvaiheiden.

HKY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus ostaa Kirjan talossa toimivan Elannon näyttämön esityk-
siin lippuja puoleen hintaan. Vuoden 2015 näytelmän nimi oli Johtajan kaappi.

Yhdistyksen pitkäaikaisena projektina olleen oman esitteen teko saatiin vihdoin valmiiksi. 
Yhdistys päätti painattaa ne oppilastyönä Käpylän ammattioppilaitoksessa alaa opiskelevilla 



oppilailla. A5-kokoa oleva neliväripainos on tarkoitus jatkossa lähettää jokaiselle yhdistyksen 
jäseneksi liittyvälle uudelle jäsenelle, ja toimia tukena jäsenhankinnan työkaluna työpaikoilla. 
Esitteen tekoon osallistui hallituksesta Merja Ruuskanen, Petri Rissanen ja Veikko Tuukkanen.

Vuoden alussa aloitettiin selvitystyö Kirjan talon toimitilojen ja Meri-Teijon lomahuoneistojen 
vuokrauksen siirtämisestä sähköiseen varausjärjestelmään. Kesän jälkeen sopimus kalenterin 
luomisesta tehtiin Pekka Karjalaisen kanssa joka hoitaa sivuston rakentamisen ja ylläpidon. 
Varausjärjestelmää on rakennettu ja muokattu pikku hiljaa koko syksy ja talvi. Aikatauluon-
gelmien takia ja varausten siirto sähköiseen järjestelmään on vienyt odotettua enemmän 
aikaa ja julkaisupäivämäärä muuttui useaan otteeseen. Sivusto julkaistaan vuoden 2016 
alkupuolella.

Samaan aikaan kolmannen kerroksen kokoushuonejärjestelyihin tehtiin muutos. Ennen iso 
kokoushuone on ollut jaettavissa kahteen osaan. Koska tilaa harvemmin on tarvinnut jakaa, 
päätettiin, että sitä vuokrataan vain yhtenä huoneena nimellä kokoushuone 1. Keittiön vieres-
sä olevaa remontoitua kokoushuonetta vuokrataan jatkossa nimellä kokoushuone 2.

Joulukuun alussa hallitus yritti aktivoida ammattiosaston luottamusmiehiä ja nuoria yhdessä 
järjestämällä keilailutapahtuman Flamingoon. Tapahtuman aikana oli tarkoitus informoida 
nuoria jäseniä liiton ja HKY:n toiminnasta ja saada heidät mukaan toimintaan. Nuorien jäse-
nien aktiivisuus on edelleen pysynyt alhaisena. Liiton toimistolta tapahtumaan oli kutsuttu 
Tanja Mettovaara. Hyvistä palkinnoista huolimatta, tapahtuma ei saanut toivottua aktiivisuut-
ta luottamusmiehissä eikä jäsenissä, joten tapahtuma jouduttiin peruuttamaan.

Yhdistys sai loppuvuodesta mahdollisuuden tukea Kapua 2015 Bolivia-hanketta, jossa tuettiin 
kehitysmaiden naisia ja tyttöjä. Yhdistys päätti tukea tätä tärkeää toimintaa antamalla juhla-
salinsa heidän käyttöönsä veloituksetta. Salissa esitettiin Sibeliuksen satu nukketeatteriesityk-
senä. Esityksestä saadut keräysvarat ohjattiin Planin, Taksvärkkki ry:n, Kynnys ry:n ja Väestölii-
ton kehitysyhteistyökohteisiin.

Valto Malmiolan valmistama ladelma Jean Sibeliuksesta on annettu Painokellarille lainaan ja 
se asetettiin esille Painokellarin uuteen perusnäyttelyyn.

Kirjalta lainassa ollut Zachris (Zacharias, Z., Sakari) Topeliuksen vuon-
na 1894 kirjoittama kirje on palautettu.



Jäsenmäärän kehittyminen

1.1.2015 Naiset Miehet Yht. 31.12.2015 Naiset Miehet Yht.
Jäsenet 1 588 2 115 3 703 Jäsenet 1 615 2 091 3 706
vain liiton jäsen 0 2 2 vain liiton jäsen 0 2 2
normaalijäsen 437 845 1 282 normaalijäsen 433 796 1 229
oppilasjäsen 74 36 110 oppilasjäsen 117 75 192
vapaajäsen 
eläkkeellä

1 066 1 213 2 279 vapaajäsen 
eläkkeellä

1 059 1 209 2 268

vapaajäsen työssä 11 18 29 vapaajäsen työssä 6 7 13
yrittäjä 0 1 1 yrittäjä 0 2 2
Maksavat jäsenet 
yhteensä

437 847 1 284 Maksavat jäsenet 
yhteensä

433 798 1 231

6 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht. 7 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht.
Bosnia-Hertsegovina 0 1 1 Bosnia-Hertsegovina 0 1 1
Viro 3 0 3 Viro 4 0 4
Suomi 1 580 2 111 3 691 Suomi 1 607 2 087 3 694
Italia 0 2 2 Marokko 0 1 1
Venäjä 5 0 5 Venäjä 4 0 4
Vietnam 0 1 1 Ruotsi 0 1 1

Vietnam 0 1 1

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

Talous
Jäsenmaksutulot vuonna 2015 olivat 60 735,63 euroa. Vuonna 2014 se oli 106 020,37 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 2015 toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhdistyksen 
tilejä ei poikkeuksellisesti tarkastettu puolivuosittain sillä taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putko-
sen lähdön myötä aineistojen siirto uudelle kirjanpitäjälle vei oman aikansa. Asiasta sovittiin 
tilintarkastajan kanssa.

Yhdistys ulkoisti koko kirjanpidon heinäkuun alussa Ay-tilipalveluun. Siellä yhdistyksen 
yhteys henkilönä kirjanpidosta vastaa nyt Tuija Reispakka.



Talouden hoitoa muilta osin hoiti loppuvuoden aikana puheenjohtaja sekä varapuheenjohta-
ja, 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

Hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2015 11 kertaa. Hallituksen ovat muodostaneet puheenjohta-
ja Emmi Mäkinen (11) ja varsinaisina jäseninä Mikko Torvi (10), Jessica Raita (9), Heikki 
Heikkilä (9), Reijo Koskinen (6), Kari Laaksonen (10), Petri Rissanen (8), Merja Ruuskanen (5), 
Maksim Ronkainen (8), Veikko Tuukkanen (10) ja Jenna Enho (8). Suluissa osallistuminen 
kokouksiin.

Hallitus piti vuoden 2015 järjestäytymiskokouksen 19.1.2015. Vuodeksi 2015 hallitus valitsi 
varapuheenjohtajaksi Mikko Torven ja sihteeriksi Jessica Raidan. Taloudenhoitajana toimi Tii-
na Ullvén-Putkonen (2.7.2015 asti) ja Mikko Torvi (3.7.2015 alkaen). Muita valintoja oli liiton 
asiamieheksi Emmi Mäkinen, opintosihteeriksi Mikko Torvi, nuorisoasiamieheksi Jenna Enho 
ja Merja Tammiluoma, työmarkkinatiedottajaksi Emmi Mäkinen, toiminnan tarkastajaksi Kari 
Laaksonen, tositetarkastajiksi Merja Ruuskanen ja Jessica Raita. Yhdistyksen nimenkirjoitta-
jina toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Taloustoimikunnassa toimi Emmi 
Mäkinen, Heikki Heikkilä, Reijo Koskinen ja Petri Rissanen.

Henkilökunta
Taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkonen 2.7.2015 asti. Kiinteistön hoidosta ja kokousjärjeste-
lyistä vastasi talonmies/vahtimestari Antti Silvo. Varatalonmiehenä syksystä lähtien on toimi-
nut Timo Lilqvist.

Toimisto
Toimisto oli avoinna maanantai-torstai klo 9-16 ja perjantaisin klo 9-14 kesäkuun loppuun 
asti. Loppuvuoden toimisto oli avoinna kahden viikon välein klo 12-15. Puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja päivystivät puhelimitse kumpikin aina kaksi viikkoa kerrallaan.



IN MEMORIAM

Airaksinen Saima M
Alhonen Inkeri
Blom Anja S
Degerlund Lars H
Hamberg Maire
Harkala Kaarina
Hautala Veikko K
Heiskanen Seppo I
Hellen Toini A
Holmström Gea E
Huittinen Margitta I
Hursti Matti J
Hämäläinen Tapio
Jaronen Olga
Johansson Tor H
Jokinen Eino E
Joutsen Lea
Juslin Veikko
Kaislaranta Pirkko
Kalvila Pirkko Maija
Kantonen Kirsti K
Kauppinen Mikko
Kautto Irja S
Kiljander Heikki O
Kimari Auvo S
Kindberg Sven Olof
Kinha Jorma T
Koivula Urho
Kokkonen Erkki
Koskinen Sirkka H
Känsäkoski Eljas
Kääriäinen Maija K
Laaksonen Pentti O
Laine Mauri

Lampi Tyyne L
Lappalainen Liisa
Latto Soini S
Lempinen Eino O
Lemström Per-Ole
Liimatainen Ulla
Lindström Lasse
Loimuvuo Irma M
Lunden Tauno A
Lundqvist Aune
Lötjönen Martta M
Maamanner Pentti
Melander Jaakko
Mod Brita E
Montonen Matti
Norrback Ragnar K
Nuolioja Arvo
Nuutila Seppo I
Nyberg Hans R
Ojala Kalevi H
Oksanen Anja O
Oksanen Orvokki E
Paananen Eila M
Palmu Erkki R
Pasanen Hannu Pekka
Peltokukka Pirkko Anelma
Pesonen Pirkko M
Pirinen Pekka
Pirttikoski Marjatta Eine
Pohjolainen Hilkka
Pyykkönen Pentti
Rastas Oiva
Rauhanen Heikki K
Salminen Esko A

Salo Markku K
Salonen Leila A-L
Salonen Pirkko M
Soininen Pentti K
Stenberg Taimi H
Strandberg Raija
Summa Katri H
Suni Elvi
Suokas Juhani
Tainio Tuula M J
Tammivuori Matti
Tiainen Aino M
Tikkanen Kalervo H
Tolppanen Matti J
Tolvanen Ines
Tuominen Mirja
Tuominen Taisto Kalevi
Tuunela Timo K
Tähtinen Vieno A
Vaali Tauno A
Valjus Onni T
Vasenius Vieno V
Vekki Olli K
Velakoski Leo O
Wilen Teppo Ilmari
Virme Lea
Virtasalo Hannu
Vuorio Sakari
Ylänen Pirkko H
Åhlström Mirjam
Ålander Terttu
Åström Raimo I



TAPAHTUMIA

Teamin talvipäivät
Teamin talvipäiviä vietettiin 7.–8.3.2015 Sotkamossa Vuokatin lumisissa maisemissa. Katin-
kullan pohjoinen sijainti ei suinkaan säikäyttänyt jäseniä, sillä osallistujia oli noin 750. Lauan-
taipäivänä kerättiin joukkueittain osallistumispisteitä ulkoaktiviteeteissa, keilahallissa ja Angry 
Birds-puistossa Vuokatti tutuksi-rastikilpailulla. Toimintaa oli järjestetty niin paljon että siihen 
olisi saanut menemään vaikka koko päivän ja illan. Kuljetukset eri paikkojen välillä toimi 
loistavasti sillä talvipäivien omat bussit kulkivat aina puolen tunnin välein. Lauantaina kisat-
tiin myös perinteinen pilkkikisa ja kylpylä oli avoinna halukkaille. Illalla pantiin jalalla koreasti 
Joku paikallinen bändi -yhtyeen tahtiin ja verryteltiin äänihuulia karaokessa. Sunnuntaina oli 
mahdollisuus jälleen nauttia kylpylän rentouttavasta tunnelmasta tai aloittaa aamu naura-
malla improaamussa. Yhdistys tuki jäsenien osallistumista tapahtumaan 50 eurolla. HKY:n 
jäseniä osallistui tapahtumaan kaksi.

Kevätkokous 13.4.2015
HKY:n kevätkokouksen alustajaksi saatiin Heli Puura, joka oli ehdolla kesäkuussa TEAM:n 
uudeksi puheenjohtajaksi liittokokouksessa. Hän aloitti kertomalla pitkästä urastaan ay-liik-
keen palveluksessa. Heli kertoi silloisesta työstään, johon kuului mm. kolmikannassa tehdyn 
eläkeuudistuksen lakitekstit. Heli mainitsi odottavansa seuraavana päivänä julkaistavia liit-
tokokousvaalituloksia mielenkiinnolla. Heli puhui myös eduskuntavaalien tärkeydestä koko 
ay-liikkeelle ja kuinka tärkeää on työssäkäyvien äänet tuloksen kannalta. Yhdistyksestä oli 
pitkästä aikaa oma ehdokas eduskuntavaaleissa, sillä osaston puheenjohtaja Emmi Mäkinen 
oli asetettu ehdolle SDP:n listoilla Uudellemaalle. Seuraavalla kaudella eduskunta päättää 
tärkeistä asioista. Kysymyksiä esitettiin eläkeläisten oikeuksista ja indeksin leikkauksesta sekä 
toivottiin ettei heitä unohdettaisi. Heli vakuutti Suomen eläkejärjestelmän olevan kestävällä 



pohjalla. Kysymyksiä tuli myös keskusjärjes-
tö- ja liittofuusiosta. Näistä Heli kertoi kes-
kusjärjestöfuusion olevan mielenkiintoinen, 
mutta vielä keskeneräinen asia. Liittofuusion 
hän näki mahdollisena parin vuoden päästä ja 
silloin jonkun teollisuusliiton kanssa.

Alustuksen jälkeen HKY:n puheenjohtaja 
Emmi Mäkinen avasi kokouksen. Kokouksessa 
toimintakertomus hyväksyttiin pienillä kirjoi-
tusasuun liittyvillä korjauksilla ja sen jälkeen 
pidettiin hiljainen hetki poismenneiden muis-
toksi. Taloudenhoitaja esitteli 2014 voitolle 
päättyneen tuloksen. Tämä sai kiitosta ja 
ehdotuksen Kirjan juhlasalin kunnostuksesta. 
Puheenjohtaja sanoi hallituksen harkitsevan 
asiaa. Puheenjohtaja myös muistutti tulosta 
parantavasta rahastojen purkamisesta johtu-
vasta kertaluonteisesta erästä sekä jäsenmak-
sukorotuksen menetyksestä. Kuluva vuosi ei 
ehkä ole yhtä hyvä. Tilikertomus hyväksyttiin 
ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
Muissa asioissa keskusteltiin liittovaalien 
kulusta. HKY oli jättänyt 8 esitystä liittokokoukseen ja valmistautunut kouluttamaan omat 
edustajansa. Keskusteltiin myös Kirjan talon vuokratilanteesta ja kysyttiin onko tyhjiä asunto-
ja. Asuntoja ei seiso tyhjänä kuin remonttien ajan. Hallitus on päättänyt kunnostaa jokaisen 
vapautuvan asunnon. On myös päätetty laajentaa ilmoituskanavia, jotta turvataan asuntojen 
vuokraus. Tämän jälkeen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Teamin kesäpäivät
TEAMin kesäpäivät järjestettiin Lappeenrannan Holiday Club Saimaassa 21.–23.8.2015. Ta-
pahtuma keräsi liki 1 300 jäsentä yhteen. Lauantaipäivä täyttyi aktiviteeteista, joihin kuului 
muun muassa salibandyturnausta, golf-kisaa, kädentaitopajaa, Saimaa-risteilyä, koskinäy-
töstä, karaokea ja monenlaisia liikunnallisia rasteja banaaniveneajelusta kirveenheittoon ja 
Angry Birds Activity Parkiin. Sää suosi tapahtumaa ja aurinko helli osallistujia koko päivän 
iltaan asti. Liiton jakamat tuubihuivit tulivatkin hyvään käyttöön monella pääsuojana. Ilta ku-
lui tanssien ja tuttuja tavaten. Yhdistys tuki jäsenien osallistumista tapahtumaan 40 eurolla. 
HKY:n jäseniä osallistui tapahtumaan yksi.



Ylimääräinen jäsenkokous 31.8.2015
Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen jäsenkokouksen yhdistyksessä tapahtuneiden 
merkittävien muutoksien takia. Kokouksessa kerrottiin taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkosen 
lähdöstä yhdistyksen palkkalistoilta ja selvitettiin jäsenistölle miten kirjanpito ja talousasiat 
hoidetaan loppuvuoden osalta.

Myös Kirjan talon isännöintiin tuli muutos, sillä isännöitsijänä yhdistyksen omistamassa ta-
lossa on toiminut aikaisemmin Tiina Ullvén-Putkonen. Yhdistys teki sopimuksen isännöinnistä 
Realian kanssa. 

Käytiin läpi myös liittokokouksen tekemät päätökset ja niiden vaikutus yhdistyksen talouteen 
jatkossa. Yhdistyksen menettäessä korotetun jäsenmaksun perintäoikeuden tulee yhdistyk-
sen taloudenhoitoa tarkastella suurennuslasilla jatkossa jottei toiminta vaarannu yhdistyksen 
tarkoituksen mukaisesta tavasta. Eläkeläisille kerrottiin ettei yhdistyksen tekemä sääntömuu-
tosesitys koskien heidän oikeuksiaan myöskään saanut kannatusta liittokokouksessa.

Luottisristeily 12.-13.9.2015
12.9.2015 lähdettiin 10 luottamustehtävissä olevan henkilön voimin matkaan kohti Tallin-
naa jossa järjestettiin koulutus ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen aiheina oli mm. uudet 
tes-määräykset, muutokset käytännössä ja kompensaatiot, työaikamääräykset, paikallinen 
sopiminen ja joustavat työajat. Varsinkin kompensaatiot työpaikoilla ja yövuoron vapaaehtoi-
suus herätti paljon kysymyksiä. Kouluttajana toimi liitosta työehtosihteeri Jari Kosonen-Niku-
lainen. Kahden päivän aikana ehti saamaan rutkasti uutta tietoa ja päivittämään vähän myös 
vanhoja. 

Uusien jäsenten tilaisuus Nummelassa 
Yhdistykseen liittyneiden, ennen Lohjan Kir-
jatyöntekijöihin kuuluneille, uusille jäsenille 
järjestettiin oma tervetulotilasuus yhdistyksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toi-
mesta. Mäkinen ja Torvi kävivät Nummelassa 
tarjoamassa kahvit ja pullat uusille tulokkaille. 
Tilaisuuteen osallistui 9 jäsentä. Paikalla olevil-
le kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja tiloista. 
Tilaisuus oli luonteeltaan onnistunut, keskustelua ja kysymyksiä herui paljon ja yhdistys saikin 
kiitosta tavastaan huomioida erikseen nämä uudet jäsenet.



Mitä nyt? Kuinka käy lompakollesi -koulutus
Koulutus järjestettiin Kirjalla 10.10.2015. Koulutus oli suunnattu kaikille HKY:n jäsenille, niin 
työttömille kuin työssäoleville. Mukaan yritettiin houkutella myös paljon luottamushenkilös-
töä sillä alan heikko tilanne ja tulevaisuuden näkymät antavat syyn tutustua näihin asioihin jo 
etukäteen. Tarkoituksena oli, että luottamusmiehet pystyisivät näin heti tilanteen koittaessa 
tukemaan mahdollisimman asiantuntevasti omia edustettaviaan työpaikoilla.

Aamu aloitettiin aamukahvilla ja sämpylöillä. Osallistujia oli parikymmentä. Mukana oli työt-
tömäksi jääneitä jäseniä sekä työssä käyviä. Aamun avasi Jukka Erätuli ja Olli Ohvo Tatsista 
aiheenaan vinkkejä työnhakuun sekä stressinhallinta ja psykologiset tarpeet. Keskustelua 
syntyi aiheesta korkea ikä - saako töitä. Tatsin edustajat jäivät loppupäiväksi paikalle, tarjoten 
jokaiselle koulutukseen osallistuneelle mahdollisuuden oman cv:n tarkastamiseen sekä hen-
kilökohtaisen tilanteen kartoittamiseen työllistymissuunnitelmalla. Lähes kaikki osallistujat 
kävivätkin vuorotellen juttelemassa työnhakuun valmentautumiseen erikoistuneiden ohjaa-
jien kanssa ja laittoivat paperinsa kuntoon. 

Team-kassasta kurssilaisia oli kouluttamassa Arto Turunen. Hän kävi läpi ajankohtaisimmat 
asiat työttömyysturvasta tällä hetkellä. Arto avasi myös uuden porvarihallituksen suunnitte-
lemien lakimuutosten mahdollista kokonaisuutta ja niiden vaikutusta työttömyysturvaan ja 
muihin kassan alaisiin asioihin.

Lounaan jälkeen pohdimme omaan hyvinvointiimme liittyviä asioita Työväen sivistysliiton 
(TSL) Inari Juntumaan johdolla. Osallistujat saivat huomata osuuden aikana omaavansa 
paljon sellaisia vahvuuksia itsessään, joita ei aina ensimmäisenä osaa ajatella, kun mietittiin 
uuden työn hakemista. Päivä päätettiin hauskoihin ryhmäleikkeihin, joissa viimeistään laitet-
tiin itsensä likoon oikein kunnolla ja opeteltiin nauramaan itselleen.



Ehdokasasettelukokous 
26.10.2015 pidettyyn kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaehdok-
kaaksi asetettiin Emmi Mäkinen. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi 
asetettiin Mikko Torven toimesta Merja Ruuskanen, Maksim Ronkainen, Veikko Tuukkanen ja 
Merja Tammiluoma. Riitta Koskisen esityksestä ehdokkaaksi asetettiin Mikko Torvi.

Yhdistyksen hallituksen varajäsenehdokkaiksi asetettiin Mikko Torven esityksestä Teppo  
Koskinen, Tuomo Tala, Riitta Salo ja Heli De Szejko. Kari Laaksosen esityksestä ehdokkaaksi 
Reijo Koskisen ja Kari Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi asetettiin Pirjo Valkola.

Hallituksen talkoopäivä toimistolla
Alkutalvesta pidettiin Kirjalla talkoopäivä kolmannessa ja neljännessä kerroksessa jolloin  
siivottiin kaappeja ja eroteltiin tavarat jotka on tarkoitus viedä työväenarkistoon säilöön.  
Talkoopäivä oli lauantaina 14.11.2015. Mukana talkoissa oli hallituksen jäseniä ja Juhani  
Lahtinen. Työtä siivouksen parissa riitti ja paljon jäi vielä tehtävää. Tavaraa on vuosien aikana 
kertynyt paljon ja osa varastosta löytyneistä julisteista päätettiin laittaa jäsenille jakoon aina 
tilaisuuden tullen. Tarvetta toiselle talkoo päivälle löytyi ja sitä suunniteltiin alustavasti tule-
valle keväälle.

Syyskokous
Syyskokous pidettiin 24.11.2015 Kirjan kokoushuone 1:ssä. Paikalla oli 27 yhdistyksen jäsentä 
sekä kokouksen alustajana toimi Toni Laiho TEAM-liitosta. Toni Laiho aloitti 1.10.2015 liiton 
edunvalvontaosaston uutena neuvottelupäällikkönä.

Ehdokasasettelukokouksessa ehdokkaaksi esitetty Emmi Mäkinen ei pystynyt jatkamaan 
puheenjohtajana siirtyessään töihin TEAM-liittoon. Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Mikko Torvi.

Mikko Torven tullessa valituksi puheenjohtajaksi varajäseneksi esitetty Riitta Salo siirtyi 
ehdokkaaksi varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Merja Ruuskanen, Maksim 
Ronkainen, Veikko Tuukkanen, Merja Tammiluoma ja Riitta Salo.

Varajäseniksi valittiin Teppo Koskinen, Tuomo Tala, Heli De Szejko ja Pirjo Valkola.

Kokouksessa käsiteltiin ammattiosastojen uudet mallisäännöt. Samalla todettiin HKY:n toi-
mittaman esityksen sääntömuutoksesta liittokokoukselle tulleen hylätyksi. Koska hallituksen 
sääntöjenmuutosesitystä sekä kannatettiin että vastustettiin, päädyttiin pitämään suljettu 
lippuäänestys. Äänestyksen tulos: Hallituksen esityksen puolesta 10 ääntä, vastaan 17. Sään-
tömuutosesitys hylättiin. Kokouksessa esitettiin myös HKY:n omaisuuden säätiöittämistä ja 
yhdistyksen rakenteen muuttamista. Esitystä ei otettu käsittelyyn, vedoten siihen, ettei sitä 
oltu valmisteltu tai tuotu sääntöjen mukaisella tavalla kokouksen esityslistalle.



Lasten joulujuhla
Lauantaina 28.11.2015 vietettiin HKY:n perinteiseksi muodos-
tuneita lasten joulujuhlia, jonka yhdistys järjestää jäsenien 
lapsille ja lapsenlapsille Kirjan talolla. Paikalla olevien lapsien 
lukumäärä näyttää vähenevän vuosi vuodelta, kuten myös 
jäsenistökin.

Kaikilla näytti kuitenkin olevan erittäin hauskaa ikään katso-
matta. Puuro, tortut, piparit ym. maistuivat joulukoristeiden 
askartelun lomassa. Kaikki saivat askarrella itselleen kotiin 
vietäväksi joulupukin kuusenkoristeeksi. Muutamat joulukor-
titkin saatiin tehtyä sukulaisille lähetettäväksi. 

Lopuksi tuli odotettu vieras Joulupukki joka armahti lapset 
ja aikuiset jättämällä laulut väliin mennen suoraan jouluno-
dotuspakettien jakoon. Tontut olivat jo etukäteen tutkaileet 
yksilölliset lahjat itsekullekkin.

Päivän järjestelyistä vastasi Jenna Enho.



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.

Asunnoissa on kuluneen vuoden aikana suoritettu pesuhuoneremontti jonka yhteydessä 
myös putket on uusittu. 

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 2015

Vuosi 2015 oli kerhomme 17. toimintakausi ja ensimmäinen virallisesti yhteinen kausi jälki-
käsittelijäkerhon kanssa.

Kauden aikana järjestettiin edellisen vuoden tapaan hohtokeilailua Kampin keilahallissa.

Elokuinen saunailta jouduttiin valitettavasti peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Kerhomme on osallistunut myös viime vuonna Painajakerhon organisoimiin keväiseen Tallin-
nan matkaan ja pikkujouluristeilylle loppuvuodesta.

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 Unto Halminen, sihteeri Pirjo Tynkkynen, Anja Koskinen 
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 2015

Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 8. tammikuuta Kirjalla. Kyseessä oli järjestäytymis-
kokous. Puheenjohtajana jatkoi Kimmo Virta, sihteerinä Paavo Virtanen ja uutena talouden-
hoitajana aloitti Tarmo Kuusisto Kalevi Puttosen vetäydyttyä pois luottamustehtävistä pitkän 
ja ansiokkaan ajan jälkeen. Toimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana kaikkiaan seitsemän 
kertaa.

Maaliskuun 7.-8. päivä oli perinteinen kevätretki Tallinnaan ja majapaikkana oli Tallink 
Spa&Conference-hotelli. Reissussa oli parisenkymmentä HKY:n ammattikerholaista.

Painajakerhon kevätkokous pidettiin maaliskuun 14. päivä ja osanottajia oli runsain mitoin. 
Taas tuli paranneltua maailmaa ja nautittua notkuvan pöydän antimista.

Kesäkuussa (6.6.) pidettiin jo kolmatta vuotta peräkkäin Painajakerhon piknik-henkinen illan-
vietto Kirjan saunatiloissa. Ko. tapahtumasta on tullut sen verran suosittu, että siitä aiotaan 
tehdä jokavuotinen traditio.

Syyskokous pidettiin 14.11. Kirjan kerhosalissa. Osallistujia oli runsain mitoin ja kokouksen 
jälkeen siirryimme saunatiloihin jatkamaan yhteiskunnallista pohdintaa ja nauttimaan herkul-
lisia kalaruokia.

Vuoden päätti ammattikerhojen yhteinen pikkujouluristeily 4.-5.12.2015. Tälle reissulle osal-
listui 20 henkilöä.



SanTkn vuosikertomus 2015
Vuosi 2015 käynnistyi toiminnan suunnittelulla tammikuussa. Toiminnan aktivointi suppeissa 
taloudellisissa resursseissa todettiin olevan haastavaa. Toimikunta jalkaantui alkuvuodesta 
työpaikoille viemään SanTkn sanomaa ja sitä kautta tulemaan mukaan kerhon toimintaan, 
joka valitettavasti tarkoittaa nykyisessä alan työllisyystilanteessa melkein pelkästään Sano-
mia. Muutama jäsen saatiinkin aktivoitua, ainakin keskustelun tasolla. Todettakoon, että alan 
visuaalisella puolella alkaa kirjatyöntekijöitä olla vähenevissä määrin työntekijöiden siirtyessä 
toimihenkilöiksi. Rauhallisen kesän jälkeen alkoivat syksyllä massiiviset, ennen kokemattoman 
laajat yt-neuvottelut Sanomilla. SanTklaisia oli näissä ikävissä neuvotteluissa neuvotteluosa-
puolena. Eräänlaista aktivoitumista SantK:ssa tämäkin aiheutti, sillä kahvi- ja pullatuokion 
parissa tuli eräätkin hetket vietettyä SantKn jäsenien kanssa pohtimassa tilannetta.

Toiminta 
Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: 
Petri Rissanen, Heikki Heikkilä, Birgitta Kursi, Jyrki Klen ja Jari Koivumäki.

Vaikuttaminen 
Team liiton hallinnossa ei valitettavasti enää ole SantKn toimikunnan jäseniä. HKY:n hallituk-
sessa toimivat Heikki Heikkilä ja Petri Rissanen, jossa alan vaikuttaminen jatkuu edelleen. 

HKY:n Iltapäiväkerho ry.
Vuosikertomus vuodelta 2015.

Yleistä 
Vuonna 2015 kerhomme oli toiminut 50 vuotta. Kokoonnuimme kevät- ja syyskaudella pa-
rillisen viikon tiistaisin. Toiminnan tarkoituksena on järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa. 
Esittelijöitä kutsutaan eri aihepiireistä kertomaan meitä kiinnostavista aiheista. Tämä vuosi oli 
toinen vuosi kun emme saaneet Helsingin kaupungilta toimintarahaa.  
Kerhomme jäsenmäärä tänä vuonna oli yhteensä 70 henkilöä, joista vapaajäseniä 10, ja uusia 
kolme.

Hallitus 
Sirpa Kosonen puheenjohtaja, Sinikka Visti sihteeri, Tuula Ring taloudenhoitaja.  Hallituksen 
jäsenet: Maila Pirttikangas, Riitta Kyyriäinen, Arja Korhonen, Ritva Stenhammar, Riitta Pino-
niemi, Raija Kallio ja Tarja Saarinen.

Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokouksessa 17.03.2015 hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2014 ja vahvistettiin vuo-
den 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa 10.11.2015 
valittiin puheenjohtaja vuodelle 2015 ja hallituksenjäsenet sekä toiminnantarkastajat.  
Hyväksyttiin vuodelle 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Toiminta Torstaikerhon kanssa 
Kerhojemme yhteiset boccia kisat pelattiin keväällä 26.2. sekä syksyllä 15.10.2015. Syksyn 
jännittävä ottelu päättyi miesten yhden pisteen voittoon. 
Perinteinen puurojuhla 26.11.(32) vietettiin Kirjan juhlasalissa nauttien riisipuurosta ja moni-
puolisesta ohjelmasta. Olemme tehneet yhteisen kevätretken Hankoon, kesäretken Pärnuun 
ja syysretken Länsi-Uudellemaalle.   
Yhteinen 50v juhla Kirjan juhlasalissa 14.4. oli ikimuistoinen. Vieraat: Eduskunnan puhemies 
Eero Heinäluoma,  EKL:n pj Matti Hellsten, Hgin piirin pj Veijo Lehto, HKY:n pj Emmi Mäkinen, 



toim. Jaakko Kyläsalo ja Aikamiehet. Ansiomerkit kultaiset jakoi: pj Matti Hellsten ja hopei-
sen: pj Veijo Lehto. Kultaisen ansiomerkin saivat: Hillevi Erjovuo ja Elma Molin. Hopeisen 
ansiomerkin sai Terttu Hyypiä.  Kunniajäsenet saivat ruusut: kpj Eeva Rinne, Laine Lahdelma, 
Eija Niinipalo, Anita Löfhjelm,  Pirkko Kalvila ja  Leila Röman.  Päivä huipentui juhlaristeilyyn 
Tallinnaan. 

Vierailijat 
Kutsutut alustajat ovat olleet: Juhani Lahtinen, kaup.valt. Nasima Razmyar, prof. Vappu Taipa-
le, EKL Petra Toivonen, Hgin Sydänpiiri sair.hoit. Marjatta Kuusela ja EKL Tarja Pajunen.

Humanistinen toiminta  
Parasta Lapsille ry:n kautta olemme osallistuneet Chilessä asuvan kuuron kummipoikamme  
Huenupil Lisandro’n (17v) erityiskoulun kustannuksiin. Hän on alkuperäiskansan intiaani. Net-
ti on mahdollistanut yhteyden kahden alkuperäiskansan; mapuche- ja saamelaislasten välille.

EKL:n ja Helsingin piirin tapahtumat ja kurssit 
Pihlajasaaren ulkoilupäivä, Toimihenkilö kurssi Kirjalla, Rajaniemen kurssille osallistui Arja 
Korhonen, kurssi oli yhteinen Uudenmaan piirin kanssa.  Yhteinen oli myös virkistyspäivä 
syyskuussa Kisakalliossa.  Musiikkitalon Virran viemää –juhlakonsertissa, meitä oli 24 henkeä.  
Osallistuimme kevätjuhlaan Kaisaniemessä ja syysjuhlaan Kinaporissa ja Meilahden kirkkoret-
keen sekä Edunvalvontaristeilylle ja Uudenmaan- ja Hgin piirin Seminaariristeilylle osallistui 
Arja Korhonen.

Teatterit/Konsertit. Teatteri AvoimetOvet, ’’Pala palalta pois’’.

Jouluristeily Tallinnaan  15.12.2015. Kerhostamme oli 17 lähtijää.

Terassitapaaminen Kahvila Piritta.

Toimintamme päättyi 8.12. omaan iloiseen pikkujouluun. Lauluineen ja lahjoineen(24).

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry
Toimintakertomus vuodelta 2015

Yleistä
Toimintavuosi 2015 oli Torstaikerhon 50-vuotisjuhlavuosi. Kerho perustettiin yhdessä nykyi-
sen sisarkerhomme HKY:n Iltapäiväkerhon kanssa 14.1.1965. Komeat syntymäpäiväjuhlat 
vietettiin huhtikuussa Kirjan juhlasalissa arvovaltaisten vieraiden ja loistavien esiintyjien 
sekä runsaslukuisen juhlijoiden kesken. Juhlat jatkuivat illalla juhlaristeilyllä Suomenlahdella. 
Muilta osin toiminta sujui vakiintuneiden tilaisuuksien ja tapahtumien merkeissä. Toiminnan 
runkona oli edelleen viikottaiset jäsenkokoukset joissa vieraili asiantuntijoita monilta yhteis-
kunnan alueilta. Juhlavuoden kokoustoiminnan kruunasi Presidentti Tarja Halosen vierailu 
lokakuussa. Toimintaan kuului myös Iltapäiväkerhon kanssa järjestettyjä matkoja, retkiä, teat-
teria ja tietenkin jännittävät Boccia-ottelut. Yhdessä vietetty Puurojuhla vuoden lopulla oli 
jälleen onnistunut tapahtuma ja tiivisti omalta osaltaan kerhojen hyvin sujuvaa yhteistyötä.

Jäsenkokoukset
Kertomusvuoden aikana pidettiin 26 jäsenkokousta, kevätkaudella 13 ja samoin syksyllä 13. 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 19.3. ja 12.11. 
Kokouksiin osallistui keskimäärin 52 kerhon jäsentä, enimmillään 73 jäsentä.



Kokousten aiheita ja vieraita olivat: 
08.01.  Kansanedustaja Antti Lindtman 
15.01.  Juhani Lahtinen: HKY-työpaikat ja plm:t noin 25 v. sitten. 
22.01.  Komisario Reijo Muuri 
29.01.  Projektipäällikkö Markku Kärkkäinen, Suomi-Venäjä-seura   
05.02.  Kansanedustaja Rakel Hiltunen 
12.02.  Vantaan kaupunginvaltuutettu, VTT Kimmo Kiljunen 
19.02.  Prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio 
26.02.  Boccia-ottelu Iltapäiväkerhoa vastaan 
05.03.  Ensiapukouluttaja Sinikka Vepsä, SPR 
12.03.  Järjestösihteeri Veikko Räsänen, EKL  
19.03.  Torstaikerhon sääntömääräinen kevätkokous -  
 Helsingin kaupunginhallituksen jäsen, VTT Pilvi Torsti 
26.03.  Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki 
09.04.  Professori Pentti Arajärvi 
14.04.  Torstaikerhon ja Iltapäiväkerhon 50-vuotisjuhla ja Juhlaristeily 
23.04.  VTM Veera Laine, Ulkopoliittinen instituutti 
03.09.  Puheenjohtaja Emmi Mäkinen, HKY 
10.09.  Työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, SAK 
17.09.  Puheenjohtaja Heli Puura, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry   
24.09.  Toimittaja, kirjailija Hannes Markkula   
01.10.  Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
08.10.  Boccia-ottelu Iltapäiväkerhoa vastaan 
15.10.  Ortopediteknikko Tommi Haapalainen 
20.10.  Syysretki Raaseporiin   
22.10.  Kansanedustaja Joona Räsänen 
29.10.  Presidentti Tarja Halonen 
05.11.  Esko Vepsä. ”Saunakokokemuksia ja -kulttuuria maailmalta” 
12.11.  Sääntömääräinen syyskokous 
19.11.  Toimittaja Jaakko Kyläsalo 
26.11.  Puurojuhla Iltapäiväkerhon kanssa 
03.12.  Professori Raimo Väyrynen   
10.12.  VTT Kimmo Kiljunen   
15.12.  Pikkujouluristeily Tallinnaan

Syyskauden kohokohta, sopivasti juhlavuotemme kunniaksi, oli presidentti Tarja Halosen 
vierailu lokakuun 29. päivän kokouksessa. Jäsenet otti hänet lämpimästi vastaan laulamalla 
”Liljankukan” komeasti. Presidentti mainitsi puheessaan mm. eläkeläisten elävän nykyään pi-
tempään ja he vaikuttavat yhteiskunnassa monin eri tavoin. Hän korosti vahvasti eläkeläisten 
vapaaehtoistyön merkitystä ja tärkeyttä yhteiskunnan tarjoamien palvelujen ohella. Valtakun-
nan tilanteesta hän mainitsi, että kansa saa yleensä sellaiset johtajat jotka se haluaa ja jotka 
se on vaaleilla valinnut. 
Hän kertoi myös useista kansainvälisistä tehtävistään ja luentovierailusta Harwardin yliopis-
toon. Vierailu oli hieno ja läsnäolijoille mieleenjäävä tapaaminen presidentin kanssa. 

Sääntömääräiset kokoukset 
Torstaikerhon sääntömääräisessä kevätkokouksessa 19.3. kutsuttiin kerhon uusiksi kunniajä-
seniksi Tenho Määttänen, Risto Pajunen ja Aarni Pitkänen.  
Torstaikerhon sääntömääräisessä syyskokouksessa 12.11. valittiin kerhon puheenjohtajaksi 
vuodelle 2016 Olavi Rasi. Vuoden Ukoksi 2015 valittiin Aarni Pitkänen.  



Toiminnantarkastajina olivat  Matti Ahokas ja HKY:n nimeämänä Kari Laaksonen, varalla Aarni 
Pitkänen ja Orvo Järvinen.

Kerhojen 50-vuotisjuhla
HKY:n eläkeläiskerhot, Torstaikerho ja Iltapäiväkerho juhlivat 50 vuotista  toimintaansa 14.4. 
Kirjan maineikas Juhlasali oli jälleen kerran hienon juhlan näyttämönä. Kerhojen puheenjoh-
tajat Pentti Käyhkö ja Sirpa Kosonen lausuivat 150 henkisen juhlayleisön tervetulleeksi ja yh-
dessä kohotettiin malja juhlivien kerhojen kunniaksi. Kerhojen kunniajäsenten kukittamisen 
jälkeen piti eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma tervehdyspuheen. HKY:n tervehdyksen 
toi puheenjohtaja Emmi Mäkinen. Jaakko Kyläsalon musiikkiesityksen jälkeen EKL:n puheen-
johtaja Matti Hellsten piti juhlapuheen. Yhdessä laulettu ”Kultainen nuoruus” kuului ehdot-
tomasti juhlan ohjelmaan. EKL:n Helsingin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto lausui terveh-
dyssanat jonka jälkeen hän suoritti ansiomerkkien jaon kerhojen toiminnassa ansioituneille. 
Torstaikerhon aktiiveille myönnetyt EKL:n kultaisen ansiomerkin saivat Aatto Koskinen ja 
Unto Halminen ja EKL:n hopeisen ansiomerkin Erkki Aalle. Juhlatunnelma nousi kattoon kun 
dir.mus. Märt Ratassepp´in johtama lauluyhtye Aikamiehet nousi lavalle, joka oli heille tuttu 
monivuotisena harjoitus- ja esiintymispaikkana. Ikimuistoisen Iltatuulen viestin sanat herätti 
muistoja ja nosti tunteet pintaan. Tilaisuuden lopuksi tarjottiin maukas kermainen lohikeitto 
ja kahvin kanssa mansikka-kinuskikakkua. 
Kirjan juhlien loputtua osa juhlaväestä siirtyi jatkamaan juhlimista risteilyllä Suomenlahdella.

Jäsenistö
Vuoden 2015 lopussa oli Torstaikerhossa 137 jäsentä, kunniajäseniä oli 9 ja vapaajäsenyyden 
saavuttaneita 25 kerholaista. Vuoden aikana kukitettiin 37 tasavuosia täyttänyttä jäsentä. 
Vuoden aikana saimme kolme suruviestiä: 
Eino Jokinen kuoli 84 vuoden ikäisenä 25.1.2015 hän oli syntynyt 7.6.1930 
Erkki Palmu kuoli 85 vuoden ikäisenä 27.1.2015 hän oli syntynyt 10.9.1929 
Veikko Hautala kuoli 73 vuoden ikäisenä 2.8.2015 hän oli syntynyt 24.4.1942  
Muistimme ja kunnioitimme poismenneitä kerhotovereitamme sytyttämällä kynttilät, hiljai-
sella hetkellä ja laulamalla ”Kysymyksiä”.

Retket, matkat ja muu toiminta
Vuoden aikana tehtiin mielenkiintoisia retkiä ja matkoja yhdessä Iltapäiväkerhon kanssa. 
Retki kevåiseen Hankoon tehtiin 21.5, osanottajia 40 ja matka Pärnuun toteutettiin 11-14.6. 
matkalle osallistui kerhoista 16 henkeä. Syysretki 20.10. suuntautui Länsi-Uudellemaalle, 
Fiskarsin, Billnäsin ja Raaseporin maisemiin, retkelle osallistui yhteensä 34 kerhojen jäsentä. 
Marraskuun 26 päivä pidetty Puurojuhla oli jälleen lämminhenkinen yhteistilaisuus Iltapäivä-
kerhon kanssa. Perinteinen pikkujouluristeily Tallinnaan tehtiin 15.12.

Boccia-ottelut 
Perinteiset Boccia-ottelut Iltapäiväkerhon joukkuetta vastaan pelattiin Kirjan Juhlasalissa. 
Keväällä 26.2. pelatun ottelun voitti torstaikerho selvästi luvuin 26-6. Syksyllä 8.10. pelattu 
ottelu oli erittäin jännittävä ja tasainen, ottelu päättyi vasta viimeisessä erässä torstaikerhon 
voittoon pistein 12-11.

Talous
Kerhon taloudellinen tilanne ei ollut aiempia vuosia valoisampi. Helsingin kaupungin sosiaa-
li- ja terveysviraston ja Helsinkiläisten eläkejärjestöjen HEJ.n solmitun uuden avustusjärjes-
telmän kriteerit ovat pääosin ennallaan ja Torstaikerhon jäsenten helsinkiläisyysaste ei ole 
riittävän korkea ja kokoustilavuokria meillä ei ole joten emme anoneet avustusta. Kerhon 
jäsenmaksua perittiin 20 euroa, josta maksettiin EKL:n ja EKL:n Helsingin piirin jäsenmaksut. 
HKY:n kerhoavustuksella ja jäsenmaksutuotolla saatiin peitettyä yleiset toimintakulut. Tulojen 



pienentymisen johdosta kerho ei voinut tukea jäsenten osallistumismaksuja retkiin ja mui-
hin tapahtumiin. Kerhon taloudenhoidossa oli inhimillisiä ja teknisiä ongelmia jotka osaltaan 
vielä vaikeuttivat taloustilannetta. 

EKL
Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n toimintaan kerho osallistui lähinnä Helsingin piirin kautta 
erilaisissa ulkoilutilaisuuksissa ja juhlissa sekä opintotapahtumissa. Helsingin piirin hallituk-
sessa edusti kerhoamme Erkki Aalle. Piirikokousedustajina olivat Reino Sarjanen ja Kaj Erik-
son, varaedustajina olivat Unto Halminen ja Toivo Liukkonen. 

Toimikunta
Torstaikerhon toimikunnan jäseninä vuonna 2015 olivat: puheenjohtajana Pentti Käyhkö, 2 
puheenjohtaja Reino Sarjanen ja 3 puheenjohtaja Olavi Rasi. Sihteerinä Erkki Aalle, 2 sihteeri 
Kaj Erikson ja 3 sihteeri Markku Lempiäinen. Rahastonhoitajana Unto Halminen. Kerhomes-
tarina  Aatto Koskinen, 2 kerhomestari Toivo Liukkonen, 3 kerhomestari Kauko Koskinen ja 4 
kerhomestari Martti Nisula. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 29 kertaa, joiden lisäksi oli 
useita kerhojen 50-vuotisjuhlaan liittyviä palavereja. 

Toimikunta kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kerhon kokouksiin ja hyvästä talkoo-
hengestä tilaisuuksissa ja tapahtumissa  vuoden aikana.

Kirjalla 11.02.2016 
HKY:n Torstaikerho ry 
toimikunta



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

Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys r.y.
Vuosi 2015 oli puolueosaston 95. toimintakausi. Menneellä kaudella olemme osallistuneet 
eduskuntavaalityöhön HKY:n puheenjohtajan Emmi Mäkisen tukijoukoissa sekä yleisestikin 
Stadin demareiden ja Uudenmaan demareiden joukoissa. Eduskuntavaalien yhteydessä olem-
me tukeneet vaalityötä mm. kustantamalla soppatykilliset hernekeittoa vaalikentälle.

Kauden aikana on järjestetty sääntömääräinen kevätkokous, sekä perinteinen glögitilaisuus 
syyskokouksen yhteydessä Kirjan Wanhojen Tovereiden kera.

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

Kirjan Vasemmisto ry



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 2015 Kirjan talossa toimistotilojen vakituisina vuokralaisina neljännessä kerroksessa oli 
Ay-toimihenkilöt ry , Mimino Oy SlangiBuidu ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry.

Gourmet Clubin vuokrasopimus uusittiin syksyllä. Sopimus tehtiin viideksi vuodeksi.

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 ovat muodostaneet Emmi Mäkinen puheenjohtajana, muina hallituk-
sen jäseninä Mikko Torvi sekä Tiina Ullvén-Putkonen, joka on toiminut yhtiöjärjestyksenmu-
kaisena isännöitsijänä 2.7.2015 asti. Tiina Ullvén-Putkosen irtisanouduttua isännöitsijänä on 
toiminut Jyrki Pauloma Realia Isännöinti Oy:stä.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2015. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajan on 
toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhtiön tilejä ei poikkeuksellisesti tarkastettu puolivuosittain 
taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkosen lähdön vuoksi. Asiasta sovittiin tilintarkastajan kanssa. 
Yhtiön kirjanpito ulkoistettiin heinäkuun alussa Realiaan. Yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena 
Kantala.

HKY kuuluu Suomen Vuokranantajat ry:n etujärjestöön.

Kirjan talon juhlasaliin teetettiin pintaremontti. Kesällä korjattiin terassin kaide jossa tukira-
kenteet tehtiin tukevammiksi. Kellarikerroksessa todettiin alkusyksystä pieni putkivuoto joka 
korjattiin pikaisella aikataululla. 


