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Vuodesta 2017 tuli Suomessa kovan taloudellisen kasvun aika. Pääkaupunkiseudulla kasvu 
näkyi ennätysmäisenä rakentamisena, kauppakeskuksia on tulossa ehkä liikaakin. Porvarihal-
litus on väittänyt KIKY:n ja työttömien rankaisun olevan talouskasvun takana. Taloustieteilijät 
ovat tosin todenneet Suomenkin talouskasvun liittyvän Euroopan ja muun maailman yleiseen 
kehitykseen. Suomen hallitus jatkoi kuitenkin työttömien rankaisua ja syyllistämistä ottamal-
la käyttöön niin sanotun ”aktiivimallin”. Käytännössä tämä on vain tapa pakottaa työttömiä 
menemään turhiin koulutuksiin, tarjoamaan työtään ilmaiseksi tai menettää työttömyyskor-
vauksestaan 5%. Hallitus saa tällä tavoin työttömyyslukuja alaspäin ja säästää myös työttö-
myysmäärärahoissa. Tämän hallituksen aikana pitäisi olla selvää, että Suomi ja suomalaiset 
työntekijät tarvitsevat voimakkaan ay-liikkeen. 

Painoala ei ole päässyt samalla mitalla nauttimaan talouskasvun hedelmistä kuin rakennus-
ala. Lisäksi yksi alan suurista toimijoista jatkoi työntekijöiden sopimusten siirtoa huonom-
paan PAM:n sopimukseen. Onneksi meidän taitavat luottamusmiehet Lönnbergissä, tai siis 
nykyään Granossa, saivat sovittua pitkät siirtymäajat. Henkilökohtaisesti suurin uutinen oli 
metallille painamisen loppuminen Helsingissä, kun Huber Packaging lopetti painonsa, täten 
loppui GWS -nimellä alkanut yli satavuotinen toiminta. Painoalan odotetaan kuitenkin jat-
kavan kutistumistaan riippumatta mihin suuntaan Suomen talous on menossa. Tosin HKY:n jä-
senmaksupalautus pysyi ennallaan suhteessa vuoteen 2016, ehkä se kertoo pienestä tasaan-
tumisesta alan työpaikkojen katoamisessa. 

Suurimpia tapahtumia HKY:n kannalta oli Teollisuusliiton syntyminen ja sen ammattiosasto-
jen sääntöjen hyväksyminen syyskokouksessa. Tämän avulla myös poistui yhdistystä jakanut 
riidan aihe. Myös osaston numero vaihtui ja 7001 jäi historiaan, vuoden 2018 alusta olemme 
408. Toinen suuri muutos oli sanomalehden jakajien liittyminen yhdistykseen. Tämä tuo pal-
jon uusia jäseniä, joista moni on maahanmuuttaja, toisen työehtosopimuksen valvottavaksi 
sekä työnantajan joka ei kunnioita työntekijöiden oikeuksia. 

Muuten yhdistys on jatkanut aktiivista toimintaa tarjoten monia etuja jäsenilleen. Meri-Tei-
jon mökit ovat olleet kovin suosittuja kesäaikaan, tosin kaikki eivät ole vielä löytäneet kaikkia 
niitä hienoja ulkoilumahdollisuuksia mitä talvinen Teijo tarjoaa. Työttömille tarjottiin Tatsin 
kanssa koulutus sekä tämän lisäksi sauna ja risteily, kumpikin sai erittäin paljon myönteis-
tä palautetta. Osasto on myös tukenut jäsenten osallistumista liiton tapahtumiin. Olenkin 
ollut mielissäni, että jäsenet ovat alkaneet löytää nämä tapahtumat, vuoden 2018 budjet-
tiin lisättiinkin määrärahoja tätä varten. Yhdistyksen hallitus perusti myös juhlatoimikunnan 
valmistelemaan 150v. juhlia, tämä merkkipaalu saavutetaan vuonna 2019. Toimikuntaa vetää 
Memmu Tammiluoma ja se onkin aloittanut toimintansa innokkaasti. Tulevia jäseniä käytiin 
opastamassa Käpylän ammattikoulussa jo perinteeksi muodostuneessa infossa. Lisäksi Nuo-
risojaos vei jäseniään Radio Rockin risteilylle.

HKY:n talous oli vahvassa kunnossa tuottaen yli 20 000€ ylijäämän, syitä tälle oli monia. 
Yhden lisäasunnon remontointi entiseen toimistoon toi heti tuloja, lisäksi asuntojen vuokra-
usaste oli koko vuoden käytännössä 100%. Tulokseen vaikutti myös sijoitusten myönteinen 
kehitys ja se, että jäsenmaksupalautus ei pudonnut odotetusti. 

Vaikka alan tulevaisuus saattaa näyttää huonolta, jatkaa Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys 
vahvasti eteenpäin historiastaan ammentaen ja yhdessä tulevaisuuteen katsoen. 

Mikko Torvi 
Puheenjohtaja



Varhaisjakajien näkökulma vuoteen 2017

Kaikkiaan mennyttä vuotta voi kuvata sanalla katastrofaalinen. Mikään ei ole enää lähel-
läkään samaa kuin alkuvuonna. Vuoden ensimmäinen puolisko oli aika rauhallinen, mutta 
loppuvuosi oli jo hyvin erikoinen.

Keväällä 2017 Posti perusti Posti Palvelut Oy nimisen yhtiön ja osti Kaakon Viestintä nimisen 
jakeluyhtiön, joka noudatti TEAM ammattiliiton työehtosopimusta. Posti Palvelut anoi Media-
liiton jäsenyyttä ja luonnollisesti sai sen. Posti Palvelut Oy on sillä tavalla kummallinen yhtiö, 
ettei sillä ole edes toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitavat hallituksen jäsenet, 
jotka ovat taas Postin palveluksessa. Posti Palvelut Oy: n työntekijöitä ovat jakajat, tuotan-
toesimiehet, jakelupäälliköt ja aluepäällikkö sekä muutama muu toimihenkilö. Koko ylin johto 
saa palkkansa Postilta eli omistajayhtiöltä.

Kesällä kesäkuussa Posti ilmoitti siirtävänsä koko varhaisjakelun Posti Palvelut Oy:ön. Tämä 
tarkoitti sitä, että varhaisjakelun jakajat siirtyisivät noudattamaan TEAM ammattiliiton ja Me-
dialiiton välistä työehtosopimusta. Se on työnantajan mukaan 10-15% halvempi kuin PAUn 
ja Paltan välinen sopimus. Edunvalvojien laskelmien mukaan todellinen ero tulisi olemaan 
vähintään 20%. Niillä, joilta poistuivat ns. takuupalkat, ero oli jopa yli 50%. Toki heitä oli vain 
noin 300 työntekijää. Kokonaisuudessaan siirtyjiä oli noin 2000 jakajaa. Lisäksi toimihenkilöi-
tä oli sen verran, että siirtyjiä oli kaikkiaan vajaat 2500. PAUn työehtosopimusta noudatettiin 
siirtyjiin lokakuun loppuun. Lisäksi PAU sopi työnantajan kanssa siirtymäpaketista, joka oli  
0,5 miljoonaa euroa 4 kuukauden ajan eli helmikuun loppuun. Tätä siirtymäajan kompen-
saatiota maksettiin tehtyjen työtuntien suhteessa ja vaihteli vähän yli 4 eurosta vähän yli  
5 euroon per tehty työtunti.

Heinäkuun alusta uudet työntekijät otettiin TEAM työehtojen mukaiseen palkkaan. Ne, jotka 
osasivat liittyä TEAM ammattiliiton jäseniksi, ohjattiin Helsingin Kirjatyöntekijöiden yhdistyk-
sen jäseniksi. Kesän aikana heitä ei juurikaan ollut. Vasta syksyllä, kun työehtosopimuksen 
vaihtuminen oli ajankohtainen, alkoi jäseniä liittyä TEAMiin. Vuodenvaihteessa perustettiin 
Teollisuusliitto, johon myös TEAM sulautui. 

Koko syksyn ajan oli Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat osastossa suurta eripuraa siitä 
miten tilanteeseen pitäisi reagoida ja suhtautua. Käytännössä osaston toiminta oli lamaantu-
neessa tilassa ja lopulta joulukuussa osasto päätettiin lakkauttaa. Kaikille jakelutyössä jatka-
ville lähetettiin viesti siirtyä Teollisuusliiton ja sen Kirjatyöntekijöiden ammattiosaston jäse-
niksi. Maahanmuuttajien osuus jakajien määrästä pääkaupunkiseudulla lähentelee jo 80%, 
joten heidän ohjaamiseensa ja neuvomiseensa uudessa ja erikoisessa tilanteessa on todella 
haastavaa.

Yksittäisten jakajien tunnelmat ovat olleet kuin kauhuelokuvasta. Huoli toimeentulosta on 
ollut kaikilla päällimmäisenä. Palkkamme ovat pääosin olleet 1000-1200 euroa kuukaudessa 
ja kun siitä otetaan pois 20%, niin jokainen ymmärtää, että toimeentulossa voi olla ongelmia. 
Tämä taas aiheutti sen, että kaikki, jotka vain saattoivat saada jostakin jotakin työtä, lähtivät. 
Vaihtuvuus on ollut koko loppuvuoden suurta. Kaikki jakelun tunnusluvut ovat punaisella, 
enkä ole nähnyt tällaista jakelun laatua koskaan 36 vuoden jakelu-urani aikana. Eikä tulevai-
suuskaan näytä kovin ruusuiselta, laatu punaiselta kylläkin.

Tapani Varis 
työhuonekunnan puheenjohtaja 
luottamusmies



Työmarkkinatiedottaminen
Työmarkkinatiedottamista jatkettiin entiseen tapaan pitämällä tiedotustilaisuuksia ammat-
tikouluopiskelijoille. Mikko Torvi ja nuorisovastaava Maarit Tammiluoma vierailivat Stadin 
ammattiopistossa Kullervonkadulla keväällä. 

Ammattikouluopiskelijoille päätettiin myöntää stipendit entiseen tapaan (2 kpl). Stipendin 
saivat Jenny Heinikainen ja Sanna Vänskä. Stipendit kävivät ojentamassa valmistujaisjuhlissa 
3.6.2017 Jussi Saastamoinen ja Jessica Raita. Ammattikoulun opettajat olivat otettuja yhdis-
tyksen edustuksen paikalla olosta.

Muu toiminta
Vuonna 2013 käyttöön otettua kurssistipendiä päätettiin jatkaa myös vuonna 2017. Kurssi-
stipendiä haetaan hyväksyttävästi suoritetusta TEAM-liiton tai HKY:n omasta kurssista. Kurs-
sistipendi laajennettiin kattamaan myös TSL:n kurssit jotka käsittelevät työelämää tai työssä 
jaksamista. Stipendi on päiväkohtainen. Kurssistipendin käytöstä päättää hallitus vuoden 
kerrallaan. Hakemuksia yhdistykselle tuli vuoden aikana nettihakemuksen kautta 20 kpl. 

Yhdistyksellä oli myynnissä Linnanmäen rannekkeita jäsenilleen. Rannekkeita myytiin jäse-
nistölle normaalia halvemmalla hinnalla. Rannekkeita tilattiin yhteensä 237 kappaletta, joten 
rannekkeiden suosio on ollut kasvussa.

HKY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus ostaa Kirjan talossa toimivan Elannon näyttämön esityk-
siin lippuja puoleen hintaan. Vuoden 2017 ohjelmistossa oli kaksi näytelmää, Rivien välissä ja 
veitsenterällä sekä Ilmasta rahaa.

Keväällä HKY lähetti liittoon seitsemän tes-esitystä. 
Esitykset olivat:

- Työehtosopimuksen nimen muuttaminen nykyaikaisemmaksi - Nykyisen nimi 
vanhentunut 

- Kikyn jatko pitää olla poissuljettu - Tehoton tapa nostaa tehokkuutta ja aiheuttaa vain 
harmia 

- Siirrytään työtuomioistuin käytäntöön tes- ja työrauhakiistoissa - Nykyinen käytäntö 
välimiesoikeuden kanssa ei ole toimiva 

- Ehdoton työrauha velvoite pois 
- Varaluottamusmiehelle ja varatyösuojeluvaltuutetulle irtisanomissuoja, tämä vähin-

täänkin yli 20 hengen yrityksiin 
- Vuorokautista ylitöitä tehdessä pitäisi lisät maksaa arvokkaimman vuoron mukaan 
- Luottamusmiehen korvauksiin yksi porras lisää 50 ja 100 väliin 

Työpaikkatukia on haettu yhdistykseltä yllättävän vähän. Hallitus päätti nostaa tuen määrän 
10 prosenttiin. Tuen nostamisella toivotaan hakemusten määrän nousevan.

100-vuotiaan Suomen kunniaksi kaikille 100-vuotta täyttäville jäsenille lähetettiin kukat.



Juhlatoimikunta
HKY:n 150 vuotisjuhlat ovat vuonna 2019. Syksyllä 2017 valittiin juhlatoimikunta, johon kuu-
luu Tuula Ring (Torstai-iltapäiväkerho), Olli Rasi (Torstai-iltapäiväkerho), Veikko Tuukkanen 
(Viestintekijät), Petri Rissanen (SanTk) ja hallituksesta Memmu Tammiluoma, Jussi Saastamoi-
nen ja Jessica Raita. Juhlatoimikunta tapasi ensimmäisen kerran 22.11.2017 Flamingon Parilla 
steak housessa. Paikalla olivat lähes kaikki juhlatoimikunnan jäsenet. Ensimmäisessä kokouk-
sessa paikalla oli myös puheenjohtaja Mikko Torvi.

Tapaamisen tarkoitus oli koota toimikunnassa toimivat henkilöt yhteen ja sopia aikataulu-
tuksesta. Pävällisen ohella toimikunta päätti esittää hallitukselle juhlan kutsuvieraspäiväksi 
lauantaita 27.4.2019. 

Jäsenmäärän kehittyminen

1.1.2017 Naiset Miehet Yht. 31.12.2017 Naiset Miehet Yht.
Jäsenet 1 597 2 020 3 532 Jäsenet 1 427 1 906 3 333
Oppilasjäsen 116 75 191 Oppilasjäsen 103 31 134
Vapaajäsenet 1 048 1 146 2 194 Vapaajäsenet 1 127 958 2 085
Maksavat jäsenet 
yhteensä

392 763 1 155 Maksavat jäsenet 
yhteensä

676 917 1 114

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

Talous
Jäsenmaksutulot vuonna 2017 olivat 53 427,07 euroa. Vuonna 2016 se oli 53 496,30 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 2017 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 yhteyshenkilönä 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
2015 60 736 3 706 1 231
2016 53 496 3 532 1 155
2017 53 427 3 333 1 114

Hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2017 8 kertaa. Hallituksen ovat muodostaneet puheenjohtaja 
Mikko Torvi (8) ja varsinaisina jäseninä Heikki Heikkilä (8), Reijo Koskinen (1), Jessica Raita (7), 
Petri Rissanen (5), Maksim Ronkainen (6), Juha Saastamoinen (8), Riitta Salo (3), Heli De Szej-
ko (7), Memmu Tammiluoma (5) ja Veikko Tuukkanen (8). Suluissa osallistuminen kokouksiin.

Hallitus piti vuoden 2017 järjestäytymiskokouksen 8.12.2016. Vuodeksi 2017 hallitus valitsi 
varapuheenjohtajaksi Maksim Ronkaisen ja sihteeriksi Jessica Raidan. Taloudenhoitajana 
toimi Heikki Heikkilä. Muita valintoja oli liiton asiamieheksi Mikko Torvi, opintosihteeriksi 
Mikko Torvi, nuorisoasiamieheksi Maarit Tammiluoma, työmarkkinatiedottajaksi Mikko Torvi, 
toiminnan tarkastajaksi Petri Rissanen, tositetarkastajiksi Veikko Tuukkanen ja Heli De Szejko. 
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja Ay-tilipal-
velu. Taloustoimikunnassa toimi Mikko Torvi, Heikki Heikkilä ja Reijo Koskinen.

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

Toimisto
Toimisto on ollut avoinna tarvittaessa.



IN MEMORIAM

Aho Pauli
Ahola Veikko
Äikäs Mirja
Aittola Elsa
Ali-Heikkilä Hilkka
Bäcklund Börje
Backman Ilma
Bäckvall Mirkka
Bogdanoff Maritta
Dahlberg Sirkka
Fallström Gottfrid
Flink Toivo
Gorschkov Aleksej
Granberg Ethel
Gustafsson Stig
Hälikkä Lea
Härkönen Pekka
Heinonen Jukka
Heinonen Maisie
Hemtman Göran
Hietikko Elsa
Högström Åke
Höylä Veikko
Hussi Raili
Hyttinen Aapo
Jaakkola Anneli
Jansson Axa
Järveläinen Oiva
Jauhiainen Alvi
Käppi Rauha
Karasmäki Reino
Kari Tapio
Karjalainen Asta
Karjalainen Risto
Kirves Eero
Kivinen Teuvo
Koivisto Antti
Kokkonen Amalia
Konttinen Kerttu
Korhonen Niilo

Korte Seija
Koskela Kirsti
Koskenlaita Aleksandra
Kumpulainen Anna-Liisa
Kyöstilä Alli
Lahtinen Anna
Laine Juhani
Lehtinen Oili
Lehtinen Sylvi
Lepistö Kalevi
Leppänen Reino
Lindqvist Anja
Lindsten Karin
Lunden Reino
Mäkilä Reino
Mikkonen Arvo
Mohell Kari
Mölsä Veikko
Mononen Sirkka
Mustonen Terttu
Neuvonen Sulo
Nevaranta Timo
Nieminen Raili
Niiranen Väinö
Niskala Raili
Numminen Leo
Nyman Matti
Oinonen Vuokko
Olkkola Raimo
Olonen Valter
Paajanen Voitto
Paasonen Anna
Pajunen Terttu
Pantti Veikko
Pelkonen Eila
Perttula Leif
Räisänen Veikko
Rajala Ulla
Ranta Meeri
Rantala Viljo

Roine Maire
Roininmaa Urpo
Rosila Yrjö
Saarela Matti
Saarilahti Juhani
Saikkonen Martti
Salmela Aino
Salminen Sulho
Salomaa Erkki
Salomäki Laila
Salonen Kalle
Sandberg Toni
Sarkama Sakari
Särkkä Ensio
Seppänen Maire
Sillman Pertti
Silvonen Hannu
Sinisalo Irene
Siren Matti
Sjöman Pertti
Skroderus Pauli
Snellman Anna
Suihkonen Anja
Sundström Jaakko
Suominen Erkki
Suominen Hilkka
Tammilahti Elsa
Tammivuori Saga
Tiitinen Toini
Toikkanen Aune
Tourunen Leo
Vainio Irja
Vanonen Sirkka
Vilkman Emma
Virtanen Eila
Wasiljeff Carl-Johan
Wasiljeff Saimi
Wilkman Satu



JÄSENTAPAHTUMIA

HKY:n pilkkikisat
HKY:n pilkkikisat järjestettiin Espoossa Sahajärvellä 12.2.2017. Kisat järjestettiin yhteistyös-
sä Siikajärven kotiseutuyhdistyksen kanssa, joka piti oman Talvipäivän samana iltapäivänä. 
Pilkkijät tarjosivat kisan jälkeen opastusta innokkaille pikku pilkkijöille Talvipäivän yhteydessä. 
Kotiseutuyhdistys muonitti pilkkijät ja Etelä-Suomen Vapaa-ajan Kalastajat Ry lahjoitti vielä 
pikku pilkkijöille omat pilkkivavat. Päivä oli erittäin aurinkoinen ja väki viihtyi jäällä mukavasti.

Ensimmäisen sijan kisoissa vei Jyrki Klen, toisena palkittiin Raine Mähönen ja kolmanneksi 
sijoittui Pentti Kaakinen.

Teamin talvipäivät
Teamin talvipäiviä vietettiin kylpylähotelli Peurun-
gassa Keski-Suomessa 18.–19.3.2017. Tapahtuma 
keräsi liiton jäseniä paikalle n. 800. Ulkoilma- 
aktiviteetteina oli mm. pilkki, mölkky ja erilaiset 
riistarastit. Sisätiloissa kisattiin lentopallon ja kei-
lailun merkeissä sekä oli mahdollisuus piipahtaa 
käsityöpajassa. Illalla tanssijalan sai vipattamaan 
iskelmäyhtye Neljänsuora. HKY tuki jäsenien osal-
listumista tapahtumaan 90 eurolla.

Kevätkokous 31.3.2017
Kokousta alustamassa oli Metalliliiton kehityspäällikkö Mark-
ku Laine, joka kertoi jäsenille hieman tulevasta liittofuusiosta 
ja sen vaikutuksista. Alustuksen jälkeen HKY:n puheenjohta-
ja Mikko Torvi avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pidettiin 
hiljainen hetki. Vuoden 2017 lopussa oli tulossa Teamliiton, 
Puuliiton ja Metalliliiton fuusio, jonka takia kevätkokouksessa 
ensimmäisenä käsiteltiin yhdistyksen toiminnan kannalta tär-
kein asia eli vuoden 2016 syyskokouksen tekemä sääntömuu-
tos vahvistettiin. Toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. 
Puheenjohtaja esitteli 2016 tilinpäätöksen joka näytti alijää-
mää. Tilikertomus hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin 
vastuuvapaus. Muissa asioissa käytiin läpi neljännen ker-
roksen toimistotilan muuttamista asunnoksi. Todettiin, että 
yhdistyksessä olisi kuluvan vuoden aikana kaksi henkilöä täyttämässä 100 vuotta ja yhdistys 
muistaa erityisesti heitä Suomi 100 juhlavuoden teeman mukaisesti. 

Radio Rock-risteily
20.-21.5 HKY:n nuorisojaosto järjesti matkan Radio Rockin 10-vuotis juhlaristeilylle Silja Euro-
palle. Risteily alkoi maistuvalla illallisbuffetilla laivan Grill House ravintolassa. Illan mittaan lai-
valla esiintyi mm. Disco Ensemble, Sonic Syndicate ja Amorphis. Myös jääkiekon ystäville oli 



järjestetty MM-kisakatsomo laivan elokuvateatteriin Suomi - Ruotsi ottelua varten, vaikkakin 
ottelun lopputulos ei ollut aivan toivotunlainen. Bileet jatkuivat laivalla aamuun asti. Seuraa-
va päivä lähti käyntiin aamiaisbuffetilla. Aamulla oli myös mahdollisuus piipahtaa Tallinnassa. 
Päivällä laivalla oli ohjelmassa mm. standupia sekä Brother Firetribe ja Soilwork esiintyivät 
vielä ennen takaisin Helsinkiin saapumista. Kokonaisuudessaan risteily oli erittäin viihdyttävä 
ja laivalla oli hyvä meininki!

TEAM kesäpäivät 2017
TEAMin viimeisiä kesäpäiviä vietettiin Jämsän Himoksella. 19.-20.8.2017 pidetyt kesäpäivät 
keräsivät jäseniä paikalle n. 1300. Erilaisia toimintapisteitä, jossa jäsenet pääsivät testaamaan 
taitojaan oli paljon. Ohjelmassa oli mm. melontaa, huovutuspaja, rivitanssia, frisbeegolfia ja 
karaokea. Kesäpäivillä oli myös mahdollisuus katsoa Machines-elokuva ja vierailla huopateh-
taalla. Yhtenä vetonaula oli Uutta Virtaa Suomi 100-kilpailu, johon osallistui viisi joukkuetta 
kannustusjoukkoineen. Illalla Himos Areenalla esiintyi Anna Puu. HKY tuki jäsenien osallistu-
mista 80 eurolla. Tukihakemuksia tuli alle 10 kappaletta.

Tatsin ja HKY:n työhönvalmennus 9.9.2017
HKY ja Tatsi (Työttömien AY-jäsenten tukiyhdistys) jär-
jestivät yhdessä HKY:n jäsenille tilaisuuden, jossa jaettiin 
neuvontaa ja ohjausta työnhakuun liittyvissä ongelmis-
sa. Tilaisuus oli järjestetty kaikille HKY:n jäsenille, niin 
työttömille, kuin työssäolijoille sekä luottamushenki-
löille, sillä alan työllisyysnäkymät näyttävät edelleen 
heikolta.

Päivä aloitettiin lounaalla, jonka jälkeen alkoi mielenkiin-
toinen ja aktiivinen tilaisuus. Tatsista työnhakuvalmen-
nusta oli asiantuntevasti antamassa Tuomas Rouvila. 
Keskustelu oli vilkasta ja oli mukava kuulla ihmisten 
kokemuksia erilaisista työvirityksistä. Sekä kokemuksista 
työttömyyskassan ja työvoimatoimiston kanssa.

Tilaisuuden jälkeen suurin osa osallistujia jatkoivat jutus-
telua vielä Kirjan saunalla. Tarjolla oli pientä huikopalaa 
ja kipakoita löylyjä. Lopuksi osa lähti vielä jatkamaan Tallinnan risteilylle Viking XPRS laivalle.

Tilaisuudet kaikkineen saivat positiivista palautetta, mutta enemmänkin osallistujia olisi saa-
nut olla. 



Ehdokasasettelukokous 
28.9.2017 pidettyyn kokoukseen osallistui 13 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaehdokkaaksi 
asetettiin Mikko Torvi. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi asetettiin Heli 
de Szejko, Jonne Hänninen, Markku Koutavirta, Maksim Ronkainen ja Memmu Tammiluoma. 
Hallituksen varajäseniksi asetettiin ehdokkaiksi Juhani Sjöblom, Ilkka Salo, Heidi Koutavirta, 
Tuomo Tala ja Maarit Tammiluoma. Kokouksen lopussa keskusteltiin yhdistyksen ajankohtai-
sista asioista.

Teatteri-ilta 18.10.
HKY järjesti yksityisnäytöksen Elannon teatterissa jäsenistölleen 
18.10.2017. Paikkana toimi Kirjan juhlasali, jossa Elannon teatteri on 
ollut jo useamman vuoden ajan vuokralla. Paikalle oli saapunut noin 
30 kulttuurin ystävää. Kappaleena oli komedia Ilmaista rahaa, joka on 
hervoton farssi nopeine juonenkäänteineen ja toinen toistaan seuraa-
vine väärinkäsityksineen. Näytelmän on kirjoittanut Michael Cooney, 
suomennos Sami Parkkinen ja ohjaus Jarmo Hämeranta.

Syyskokous
Syyskokous pidettiin 31.10.2017 Kirjan kerhosalissa ja paikalla oli 17 jäsentä. HKY:n pu-
heenjohtaja Mikko Torvi avasi kokouksen. Ensimmäisenä asianaan jäsenkokous päätti hakea 
Teollisuusliiton jäsenyyttä. Toisena jäsenkokous päätti ottaa ammattiosastojen mallisäännöt 
käyttöön ja samassa kohdassa todettiin, että syyskokous tullaan pitämään uusien sääntöjen 
mukaisesti. Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelman ja talousarvion ja kummatkin sai-
vat hyväksynnän. Hallitus esitti hallituksen toimikauden pitämistä kaksivuotisena siten, että 
puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa vuorovuosin. Esitys hyväksyttiin. Uusien sääntöjen 
myötä hallituksen varajäsenten määrä nousi ja jokaiselle valittiin henkilökohtainen varajäsen. 

Puheenjohtajaehdokkaaksi ei ollut ehdokasasettelukokouksessa asetettu ketään muita kuin 
Mikko Torvi ja näin ollen hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hänen henkilökohtai-
seksi varajäseneksi valittiin Teppo Koskinen. 

Hallitukseen valittiin jatkavina jäseninä vuonna 2016 valitut Jessica Raita, Heikki Heikkilä,  
Petri Rissanen, Reijo Koskinen ja Juha Saastamoinen sekä ehdokasasettelukokouksessa ehdol-
le asetetut Heli de Szejko, Jonne Hänninen, Markku Koutavirta, Maksim Ronkainen ja  
Memmu Tammiluoma. Hallituksen varajäseniksi valittiin Anni Kukkonen, Tom Henriksson, 
Birgitta Kursi, Harri Hirvelä, Markku Lahdenperä, Juhani Sjöblom, Ilkka Salo, Heidi Koutavirta, 
Tuomo Tala ja Maarit Tammiluoma.

Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan HTM Martti Haapakoski. Teollisuusliitossa tulee toimi-
maan muun toiminnan ohella myös seuturyhmiä jotka järjestävät toimintaa ja koulutuksia 
oman alueen jäsenille. Hallitus esitti, että seututoimikuntaan valittaisiin Jessica Raita ja  
Memmu Tammiluoma. Esitys hyväksttin.

Juhani Lahtinen esitti jäsenkokoukselle, että yhdistyksen hallitus palauttaisi edellisen fuusion 
aikana Teamin erottamien jäsenten jäsenyydet. Esitys päätettiin ottaa hallituksessa käsitte-
lyyn heti vuoden 2018 alussa.



Koko perheen pikkujoulu 25.11.2017
Perinteisiä yhdistyksen pikkujouluja vietettiin tällä kertaa Kirjan 
kerhosalissa. Kuusi oli koristeltu, puurot ym. jouluiset herkut 
olivat taas katettuna.

Jessica ja Memmu joulumuoreina olivat laittaneet tonttupajan 
taas pystyyn, pipareita koristeltiin, kortteja syntyi ja kaikenlaisia 
muita jouluaiheisia askartelujuttuja. Tietovisarata osoittautui 
taas todella suosituksi ja kaikki lapset taisivat voittaa pienen 
palkinnon.

Juhlissa oli myös kaksi odotettua vierasta ja ensimmäisenä ovesta 
saapui joulupukki. Kaikki lapset saivat pienet joulunodotuspake-
tit ja niitä mussuttaessa olikin jo toisen vieraan aika.

Hän olikin saapunut kaukaa ilmapallomaasta ilmapallotaikuri nimeltä Taika. Taika olikin luo-
nut kutkuttavan esityksen satua ja ihania ilmapallohahmoja. Kaikki lapset saivat vielä kotiin 
vietäväksi oman lempparieläin ilmapallohahmon. Muutamat poksahtivat jo esityksen aikana, 
mutta Taikapa teki uudet, eikä kenellekään tullut paha mieli.



LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TAPAHTUMIA

Etelä-Suomen Uutta Virtaa
Alkuvuodesta Etelä-Suomen aluetoiminta järjesti Uutta Virtaa-tapahtuman 28.-29.1.2017 
Espoossa Nuuksiossa. Tapahtuma keräsi runsaasti osanottajia ympäri Etelä-Suomea. HKY:n 
jäseniä paikalla oli kolme, luottamushenkilöt Ilkka Salo, Niko Kanerva ja Jonne Hänninen. 
Tapahtuma aloitettiin ryhmätöinä ulkona. Ratkottavana oli visaisia pulmia, yhteishenkeä vaa-
tivia rasteja sekä tarkkuuslajeja. Tämän jälkeen tilaisuuden vetäjät Tuija Pircklén sekä Tanja 
Mettovaara kävivät läpi ajankohtaisia liiton asioita mm. liittofuusion sen hetkistä tilannetta. 
Sen jälkeen vuorossa oli TEAM:n Juha Juntusen mielenkiintoinen luento paikallisesta sopimi-
sesta työpaikoilla. Tämä kirvoitti paljon keskustelua ja kysymyksiä salissa. Iltaohjelmana oli 
tunnelmallinen sauna ja avantouinti mahdollisuus. Tapahtuma oli mukava ja hyödyllinen.

Puheenjohtajapäivät
4.-5.2.2017 pidettiin puheenjohtajapäivät Espoon Korpilammella. HKY:tä siellä edusti Mikko 
Torvi ja valtuuston jäsenenä kutsuttuna oli myös Memmu Tammiluoma. Päivien yksi puheen-
aihe oli liittofuusio, jota käsiteltiin vuoden aikana jokaisessa liiton järjestämässä tapahtumas-
sa. Päivien ohjelmaan kuului myös neljä työpajaa, joissa pohdittiin mm. ammattiosastojen 
toimintaa ja tehtiin kännykkävidoita osastojen toiminnasta. Sunnuntaina osallistujat kävivät 
läpi työttömyysturvan ja osastojen jäsenmaksujen muutoksia. Jäsenmaksuja ei vuonna 2018 
tultaisi perimään työttömyysetuuksista, mikä tarkoittaisi jäsenmaksupalautusten pienene-
mistä. Samalla muistutettiin kuitenkin, että osastopalautus nousee 0,15 prosentista 0,18 
prosenttiin.

Fuusioinfo
Alkuvuodesta liitto järjesti ammattiosastoille fuusioinfoja, joita pidettiin yhteensä 13 kappa-
letta ympäri Suomea. HKY:ltä näihin osallistui Helsingin tapahtumaan Maksim Ronkainen ja 
Heikki Heikkilä ja Jessica Raita osallistui Lahden infoon. Tapahtumissa pääsivät ääneen myös 
jäsenet, sillä kentältä pyydettiin paljon kommentteja ja kehitysideoita. Illan aikana käytiin 
tarkkaan läpi uuden liiton rakenne ja miten mm. eri alat jakautuvat sektoreihin. Kirjatyönteki-
jät tulevat kuulumaan jatkossa erityisalojen sektoriin. 

Pääluottamusmiespäivät
Teamliitto järjesti 10-11.6.2017 valtakunnalliset 
pääluottamusmiespäivät Helsingissä. Osanotto oli 
runsasta ympäri Suomen, paikalle oli saapunut n. 
100 eri alojen luottamusmiestä. 

Tilaisuuden avasi Kemianteollisuuden työnantajan 
edustaja Jyrki Holmen, joka esitelmöi teollisuuden 
näkymistä Suomessa työnantajan näkökulmasta. 
Tämä herätti luonnollisesti kiivasta keskustelua 
ja tiukkoja kysymyksiä Holmenille. Tämän jälkeen 
Teamliiton puheenjohtaja Heli Puura kartoitti syksyn 



tes-kierroksen tavoitteitta sekä liittofuusion näkymiä. Loppuviikonloppu sujui alakohtaisten 
tes-neuvotteluiden valmistelussa ja esittelyssä. Kirjatyöntekijöiden asioita valmisteltiin Riitta 
Koskisen johdolla.

Oman mausteensa tilaisuuteen antoi samaan aikaan järjestetty Perussuomalaisten puolue-
kokous, joka johti puheenjohtajan vaihtumiseen ja lopulta puolueen ”hajoamiseen”. Tästäkin 
käytiin mielenkiintoisia keskusteluja viikonlopun aikana.

HKY:ltä tilaisuuteen ottivat osaa Heikki Heikkilä, Jessica Raita sekä Jonne Hänninen.

Aluefoorumi
21.-22.10 järjestettiin Helsinki-Uudenmaan toiminta-alueen aluefoorumi, johon toivottiin 
jokaisesta ammattiosastosta edustusta. HKY:ltä tilaisuuteen osallistui Maksim Ronkainen,  
Jessica Raita ja Memmu Tammiluoma. Tapahtuma järjestettiin Cumulus Resort Airport 
Congress Centerissä. Aluefoorumissa käsiteltiin mm. vuoden 2018 toiminnansuunnittelua, 
ammattiosastojen toimenpiteitä ja toiminta-alueen ajankohtaisia aiheita. Tilaisuudessa pääsi 
tutustumaan alueen muiden ammattiosastojen edustajiin ja luomaan yhteyksiä heihin. 

Luottamushenkilöiden virkistysilta 
Loppuvuodesta hallitus päätti järjestää vie-
lä luottamushenkilöille virkistäytymisillan 
katsoen Jokerit-peliä Hartwall Arenalla. 
Jokerit kohtasi kotijäällään Lada Toljattin ja 
vei voiton 4-3 tuloksella. Osallistujat pääsi-
vät tutustumaan myös uuteen Nissan Zone 
-rinkside-ravintolaan.



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.

Meri-Teijoon ostettiin vuonna 2017 mm. uudet grillit ja terassien pöydät.



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 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 Mikko Torvi puheenjohtajana ja muina jäseninä Mak-
sim Ronkainen sekä Jyrki Pauloma. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa, lisäksi 
asioita käsiteltiin sähköpostitse ja puhelimitse.

Isännöitsijänä on toiminut Jyrki Pauloma Realia Isännöinti Oy:stä.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.5.2017, 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.

Yhtiön vuotta värittivät kaksi vesivahinkoa, jotka aiheuttivat paljon vaivaa asukkaille ja vuok-
ralaisille. Ensimmäinen oli vuoden alkupuolelle vuokralaisen asunnossa tapahtunut vahinko. 
Tämän johdosta jouduimme remontoimaan kyseisen asunnon sekä suoraan sen alla olleen. 
Alempi asunto oli muutama kuukausi aikaisemmin valmistunut remontista ja tämä harmitti 
ehkä eniten. Toinen vesivahinko tapahtui juhlasalin vessan seinän sisällä. Pahaksi onneksi oli 
vessaa rakentaessa rakennusmääräyksiä sovellettu ja vesi pääsi valumaan syvälle rakentei-
siin. Juhlasalin vessat jouduttiin purkamaan kokonaan ja paljastuvia rakenteita kuivattamaan 
pitkään. Jouduimme peruttamaan monia tilaisuuksia ja hankkimaan bajamajat pihaa ”kaunis-
tamaan”. No nyt remontti on ohi ja vessat entistä ehompia sekä nykymääräysten mukaisia. 

Neljännen kerroksen uusi vuokra-asunto valmistui ja siihen saatiin heti vuokralainen.

Uusia hankintoja Kirjan tiloihin tehtiin seuraavasti: juhlasaliin ostettiin uusia pöytiä rikkoutu-
neiden tilalle, juhlasalin kaiuttimet on uusittu ja saunatiloihin ostettiin televisio. Kirjan juhla-
saliin ja saunaan ostettiin ensiapukaapit.

Talohtiö on myös vaihtanut vakuutustaan halvempaan ja kattavampaan sekä lopettanut 
tarpeettomat.



KERHOT

Helsingin Graafiset Viestintekijät
–

Helsingin painajakerho
Helsingin painajakerhon vuosi 2017 polkaistiin käyntiin toimikunnan kokouksella 17. tam-
mikuuta 2017 Kirjan talolla Helsingin Kruunuhaassa. Asialistalla lyötiin lukkoon jo edellisenä 
vuotena suunniteltuja tapahtumia ja käytiin keskusteluja mahdollisista uusista tapahtumista.

Maaliskuun 11.-12. päivä vietettiin perinteinen kevätretki Tallinnassa, jossa yövyttiin Hotel 
Nordic Forumissa.

Maaliskuun 25. päivä pidettiin kevätkokous Kirjalla. Kokouksessa tehtiin historiallinen päätös: 
Helsingin Painajakerho ja Helsingin Graafiset Viestintekijät (joka oli jo aikaisemmin fuusioitu-
nut jälkikäsittelijöiden kanssa) päättivät fuusioitua 1.1.2018 alkaen. Päätös oli yksimielinen ja 
fuusio nähtiin ainoana järkevänä ratkaisuna näinä mullistuksen aikoina. Näin ollen, 1.1.2018 
lähtien 115-vuotias Helsingin Painajakerho lakkaa olemasta ja ammattikerhot jatkavat yhteis-
tä taivaltaan nimellä Helsingin Graafinen Ammattikerho.

Helsingin Painajakerho perustettiin vuonna 1902 (alun perin nimi oli Osastotoimintaa Paina-
jille) joten pitkä taival tuli kerholla kuljettua. Mutta, muutoksen tuulet puhaltavat voimak-
kaasti ja on pakko tehdä määrättyjä toimenpiteitä, jotta myrsky ei pääse vahingoittamaan 
perustuksia yhteisöllisessä toiminnassa.

HGA:n puheenjohtajana toimii Kimmo Virta, varapj. Keijo Huovinen, sihteerinä Paavo Virta-
nen ja taloudenhoitajana Tarmo Kuusisto. Muut toimikunnan jäsenet ovat Jorma Koukkunen, 
Veikko Tuukkanen ja Pirjo Tynkkynen.

Helsingin Painajakerho järjesti jäsenilleen brunssin Kirjan saunatiloissa 13.5. 2017. Paikalla oli 
mukavasti porukkaa, makkarat paistuivat parahultaisesti ja raikkaita juomia nautittiin kesän 
kynnyksellä. Toki puhuttiin paljon tulevasta fuusiosta ja Painajakerhon historiasta, mutta kaik-
ki ymmärsivät, että missä tässä mennään.

Syyskokous pidettiin Kirjalla 11. marraskuuta ja mukaan oli kutsuttu myös Helsingin Graa-
fisten Viestintekijöiden edustajia. Syyskokouksessa päätös fuusiosta hyväksyttiin ja lisättiin 
pöytäkirjaan. Kokouksen jälkeen oli päivällinen saunatiloissa ja toki saunakin oli lämpimänä.

Vuosi päättyi perinteiseen pikkujoulu-risteilyyn 1.-2. joulukuuta Tallink Queenin hellässä 
huomassa.

Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita ja seikkailuja.

Helsingin Painajakerhon toimikunta

SanTkn vuosikertomus 2017
Alkaneen vuoden toiminta oli lähinnä kahvitauoilla keskustelua työpaikkakuulumisia vaihdel-
len. Jäsenien, eli kaikkien pk-seudulla sanomalehtiä valmistavien Kirjatyöntekijöiden määrän 
ei enää todettu radikaalisti vähenevän. Pääsuunta tuleville vuosille on uusien alalle tulevien 



työntekijöiden saaminen liittymään liittoon ja ammattiosastoonsa. Tätä kautta myös toivo-
taan saavan uusia aktiivisia jäseniä tulevaisuudessa. 

Toiminta 
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. 
Toimikunnan kokoonpano vuonna 2017: 
Petri Rissanen, Heikki Heikkilä, Birgitta Kursi ja Riitta Salo

Varsinainen jäsentoiminta oli jalkautunut jo aikaisemmin työpaikoille. Perinteisiä kokoustilai-
suuksia HKY:n tiloissa ei järjestetty. 

Vaikuttaminen 
Vaikuttamisen alan työnantajiin tai suhteessa liittoon tunnistettiin valitettavasti edelleen 
vähenevän vuosi vuodelta (tämä sama lause kuin vuoden 2016 vuosikertomuksessa).. Am-
mattiosasto on lähes ainoa paikka, minkä kautta voidaan keskustella alaan liittyvistä asioita ja 
vaihtaa kuulumisia vaikkapa ammattiosaston tai kerhojen järjestämissä tilaisuuksissa. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai- Iltapäiväkerho ry
Toimintakertomus vuodelta 2017 

Yleistä 
Toimintavuosi oli yhdistyneiden kerhojen 52. Vuoden aikana kokoonnuttiin viikoittain, ke-
säkautta lukuun ottamatta. Kokouksissa käsiteltiin monenlaisia asioita mielenkiintoisten 
alustusten pohjalta. Boccia-otteluja pelattiin edelleen naiset vastaan miehet. Keväällä mie-
het voittivat jännittävien vaiheiden jälkeen ja syksyllä naiset voittivat ylivoimaisesti. 17. 
maaliskuuta oli teatteriretki Lahteen. Toukokuun 7.-11. järjestettiin matka Berliiniin ja 15.5. 
tehtiin bussiretki hakkapeliittapitäjä Tammelaan. Kesäkuun 8.-11. järjestettiin retki Pärnuun. 
14.-15.6. EKL:n 20. liittokokouksessa kerhoa edusti Arja Korhonen. 11. heinäkuuta vaihdettiin 
keskikesän kuulumiset terassitapaamisen yhteydessä. 31. Lokakuuta vietettiin nostalginen 
lounashetki Lepolammella. Eduskunnassa vierailtiin 20. marraskuuta. 21.-23.11. oli EKL:n 
jäsenristeily Tukholmaan. 30.11. Kirjan Juhlasalissa järjestettiin Suomi 100-juhlatapahtuma 
itsenäisyyden juhlavuoden teeman tunnelmissa. Tilaisuus jatkui perinteisenä Puurojuhlana. 
Viimeisenä tapahtumana oli perinteinen pikkujouluristeily Tallinnaan 12. joulukuuta.

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 Liukkonen varaedustajina Tuula Ring ja Martti Nisula.

Hallitus 
Toiminnasta on vastannut hallitus, jonka ovat muodostaneet puheenjohtajat Olavi Rasi, Sirpa 
Kosonen ja Pentti Käyhkö. Sihteerit, Erkki Aalle, Leila Röman ja Markku Lempiäinen. Rahas-
tonhoitaja Tuula Ring. Kerhomestarit Aatto Koskinen, Toivo Liukkonen, Kauko Koskinen ja 
Martti Nisula. Matkavastaava Arja Korhonen. Jäsenrekisterin hoitaja Riitta Kyyriäinen. 

Kokoukset  
Kertomusvuoden aikana pidettiin 27 jäsenkokousta, kevätkaudella 15 ja syyskaudella 12. 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 23. maaliskuuta ja 9. marraskuuta. Kokouksiin osallistui 
keskimäärin 64 kerhon jäsentä, enimmillään 86 jäsentä. 



Kokousten aiheita ja vieraita olivat:  
12.01.  Kansanedustaja, Valt.kand. Antti Lindtman  
19.01.  Tule-kokemusasiantuntija Heikki Multaharju, Suomen Nivelyhdistys  
26.01.  Alustaja oli estynyt. Keskusteltiin kerhon tulevista tapahtumista.   
02.02.  FM Jukka Hako, SOTE-uudistus  
09.02.  Myyntipäällikkö Kaisa Pere, Esperi Care Oy. Kodin turvallisuus  
16.02.  Ex-uutispäätoimittaja Reetta Meriläinen  
23.02.  Boccia-ottelu ja arpajaiset 
02.03.  Yksikönpäällikkö Riitta Kolsi ja myyntipäällikkö Marika Seppälä, Esperi.               
 Muistisairaan kohtaaminen.  
09.03.  Ikuinen kansalaisaktivisti, tohtori Ilkka Taipale  
16.03.  Helsingin kaupunginvaltuutettu, KU:n päätoimittaja Sirpa Puhakka  
23.03.  Kevätkokoukset, Torstaikerho ja Iltapäiväkerho.  
30.03.  Toimittajat Susanna Reinboth ja Minna Passi kertovat kirjansa ”Keisari Aarnio”  
 taustatyöstä  
06.04.  Sairaanhoitaja Päivi Ronkainen, Etelä-Suomen sydänpiiri. Tunnista eteisvärinä   
20.04.  Toimittaja Heikki Aittokoski, Eurooppalainen nationalismi ja pakolaiskriisi  
27.04.  Kevätkauden päättäjäiset. Mukavaa yhdessäoloa ja ajanviettoa  
07.09.  Kansanedustaja Eero Heinäluoma  
14.09.  Johtaja Matti Tukiainen, SAK  
21.09.  Toimitusjohtaja Maaret Heiskanen, Oljami-palvelut  
28.09.  Silmähoitaja Pirjo Karppinen, Orton Oy  
05.10.  KirjaClub esittely, klubimestari Harri Kalliokoski  
12.10.  Toimitsija Riitta Koskinen, TEAM liitto  
19.10.  Boccia-ottelu ja arpajaiset  
26.10.  Pääkaupunkiseudun kierrätystoiminta. Ympäristöasiantuntija Elsa Rintala  
02.11.  Ekonomisti Patrizio Lainá, SAK  
09.11.  Sääntömääräinen syyskokous ja arpajaiset  
16.11.  Historioitsija Teemu Keskisarja  
23.11.  Alustaja oli estynyt, joten keskustelimme kerhon asioista  
30.11.  Puurojuhla, teemana Suomi 100v  
07.12.  Puheenjohtaja Simo Paassilta, EKL  
12.12.  Pikkujouluristeily Tallinnaan 

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 tilaan tekniikan ja viestinnän kehi-
tyksen puristuksessa. Jäsenmäärän alenemisen seurauksena ay-toiminnassa järjestötalous ja 
aktiivisuus ovat hälyttävästi vähentyneet. Erityisesti wanhojen tovereiden ajatuksissa on ollut 
kirja-alan veteraanien asema ammattiliiton jälleen vaihtuessa.

Maaliskuussa tuore puoluesihteeri Antton Rönnholm vieraili kokouksessa kertomassa sdp:n 
politiikan taustoista ja tavoitteista. Kokouksessa päätettiin myös yhteistoiminnasta Kirjan 
demariyhdistyksen kanssa. Elokuussa Suomen Wanhojen Tovereiden retkeilypäiville osallistui 
myös kerhomme jäseniä. Syyskuussa kerhon sihteeri Juhani Lahtinen osallistui Helsingin ja 
pääkaupunkiseudun Wanhojen Tovereiden ja Viron Harjumaan alueen vanhojen sos.dem. 
tovereiden yhteistapaamiseen Tartossa. Lokakuussa pidetyssä yhteiskokouksessa keskuste-
lua ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä alusti ”vanha tuttu” Jacob Söderman. Ajattelunaiheita 



mm. eurosta, maahanmuutosta, brexitistä, Kataloniasta sekä Euroopan poliittisesta tilantees-
ta työväenliikkeen näkökannalta. Joulukuussa demariväen perinteinen glögitilaisuus sekä 
joululounas Kirjan juhlasalissa.

Kerhon toimihenkilöt vuonna 2017: Reino Sarjanen (pj), Tuula Ring (varapj), Juhani Lahtinen 
(siht), Sinikka Visti, Kristian Silfverberg, Pentti Käyhkö, Jan Grönlund sekä Erkki Järvinen.

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

Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys r.y.
–

Kirjan Vasemmisto ry
–


