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Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2010 
 
 
Pääkaupunkiseudulla toimivan ammattiosaston toimintavuosi 2010 oli  
ensimmäinen TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsenenä.  
 
Graafisen alan työllisyys pääkaupunkiseudulla ei toimintakauden aikana 
näyttänyt kohentumisen merkkejä. Työpaikkoja väheni edelleen ja lisäksi 
alalla näytti häärivän myös hämärän oloisia yrittäjiäkin. 
 
Uusiin liittokumppaneihin päätettiin tehdä tuttavuutta ja Kirjalla 
järjestettiin TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton pääkaupunkiseudun 
ammattiosastojen hallitusten tapaaminen. 
 
Yhdessä graafisten toimihenkilöiden ammattiosasto Grafinet ry:n kanssa 
järjestettiin Numeropeliä –kurssi, jonka tarkoituksena oli koulia 
pääluottamusmiehiä lukemaan yrityksen tilinpäätöstietoja.  
 
TEAM-liitto järjesti talvipäivät Ikaalisissa. Piskuinen joukko osaston 
jäseniä, lähinnä pilkkijöitä, tutustui tähän uuteen jäsentapahtumaan. 
 
Ammattikerhojen toimikunnille suunnatun kurssin aiheena oli liiton 
koulutustuki, jota ammattikerhot voisivat hyödyntää vaikkapa 
opintokehotoiminnan muodossa. 
 
Liiton kesäpäivät keinuttiin elokuun lopulla Turusta lähteneellä Silja 
Euroopalla. Bussimatka Turun satamaan ja takaisin tehtiin yhdessä 
grafinettilaisten kanssa. 
 
Kokouksia järjestettiin kolme, joista kevätkokous pidettiin maaliskuussa ja 
ehdokasasettelukokous lokakuussa. Joulukuussa pidetyssä 
syyskokouksessa käsiteltiin ja äänestyksen jälkeen hyväksyttiin 
yhdistyksen uudet säännöt, jotka vielä on kevätkokouksen vahvistettava. 
 
Kauden viimeinen tapahtuma oli perinteinen lasten joulutapahtuma. 
 
Työehtosopimus päättyi vapunaattona 30. huhtikuuta 2010. 
Sopimusneuvotteluja vauhdittaakseen toimikunta lähetti neuvottelijoille 
paikallisia sopimuseriä vastustavan kannanoton. 
 
Sopimusneuvottelujen tuloksena henkilökohtaisia palkkoja korotettiin 
1.9.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,6 
prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja toimipaikkakohtaisella 0,3 
prosentin järjestelyerällä. Kertaerän suuruus oli 70 euroa. Yötyölisää 
korotettiin kello 01.01 tai sen jälkeen päättyvältä vuorolta 153 sentistä 
173 senttiin. 
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Jäsenmäärän kehittyminen 
 
Vuoden alussa jäseniä oli 4630 ja vuoden lopussa 4512, vähennystä 118, 
eli 2,55 %. Jäsenistä miehiä oli 2585 ja naisia 1927.  
 
Maksavia jäseniä vuoden alussa oli 2012 ja lopussa 1852, vähennystä 
160, eli 7,9 %. Maksavista jäsenistä miehiä oli 1224 ja naisia 628.  
 
Työssä olevia vapaajäseniä oli 187, oppilasjäseniä 114 ja yrittäjäjäseniä 1.  
 
Vapaajäseneläkeläisiä oli 2358, joista miehiä 1184 ja naisia 1174.  
 
Jäsenistö koostui neljästätoista eri kansallisuudesta: Suomi, Venäjä, Viro, 
Jugoslavia, Bosnia-Hertsegovina, Ecuador, Englanti, Espanja, Italia, 
Japani, Kongo, Pakistan, Thaimaa ja Vietnam. 
 
 
Kunniajäsenet 
 
Yhdistyksen kunniajäseninä on kaksi henkilöä. He ovat Veikko Mård ja 
Aimo Vettenranta, jotka kutsuttiin kunniajäseniksi vuonna 1994. 

 
 
Talous 
 
Toimintavuoden aikana jäsenmaksutulo romahti edellisestä vuodesta. 
Vuonna 2010 jäsenmaksutulo oli 147 163 euroa, vähennystä vuoteen 
2009 oli 95 043 euroa. Jäsenen maksama kokonaisjäsenmaksu aleni 0,2 
%. TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton kokonaisjäsenmaksu oli 1,5 %, 
josta työttömyyskassan osuus oli 0,4 % ja liiton osuus 0,85 %, 
yhdistyksen osuus oli 0,25 %, josta omilta jäseniltä perittyä 
osastomaksua 0,1 %. 
 
Yhdistys omistaa 1440 kpl Asunto Oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10 
osaketta, 10 kpl Kustannusosakeyhtiö Yhteistyön osaketta, 25 kpl Kansan 
Uutisten osaketta, 303 kpl Työväenakatemian kannatusyhdistyksen 
osaketta, 1244 kpl Elisa Communications Oy:n osaketta ja yhden 
Helsingin Gourmetclub Oy:n osakkeen. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat vuoden aikana toimineet Martti 
Haapakoski HTM, Pentti Käyhkö ja Taisto Myllymäki. Yhdistyksen tilit 
tarkastettiin vuosineljänneksittäin, ja niistä annetut lausunnot käsitteli 
yhdistyksen toimikunta. 
 
Seuraavassa taulukossa on jäsenmaksutulon kehittyminen vuodesta 1990 
vuoteen 2010. Rahanarvon muutosta ei ole huomioitu vaan luvut on 
muutettu kiinteällä kertoimella euroiksi.  
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VUOSI JÄSENMAKSUTULO JÄSENMÄÄRÄ MAKSAVAT 

1990 510.254  8 917  ei tiedossa 
1995 430.856  8 049  ei tiedossa 
2000 402.005  6 899  ei tiedossa 
2002 370.791  6 508  3 631 
2003 355.274  6 228  3 338 
2004 339.423  6 028  3 086 
2005 326.947  5 933  2 883 
2006 308.579  5 652  2 600 
2007 285.191  5 461  2 386 
2008 281.253  5 301  2 229 
2009 242.206  4 630  2 012 
2010 147.163  4 512  1 852 
 
 
Toimikunta 
 
Yhdistyksen toimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja 
sen ovat muodostaneet puheenjohtaja Jan Grönlund, toimikunnan 
jäseninä kaudelle 2009-2010 valittuina Lilian Heiskanen, Reijo Koskinen, 
Kari Laaksonen, Kalevi Puttonen ja Pirjo Tynkkynen sekä kaudelle 2010-
2011 valittuina Heikki Heikkilä, Sanna Järvinen, Pertti Laitinen, Sinikka 
Sonntag ja Mikko Torvi.  
 
 
Henkilökunta 
 
Toiminnanjohtaja Olavi Rasi, taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkonen ja 
toimistotyöntekijä Erja Kiviniemi 5. heinäkuuta asti.  
 
Kiinteistön hoidosta ja kokoustilojen järjestelyistä huolehtivat talonmies 
Reijo Viskari sekä talonmies-siivooja-kokki Päivi Lehtiniemi-Viskari  
31. toukokuuta asti, jonka jälkeen edellä mainituissa tehtävissä on 
toiminut Jani Vikman 1. kesäkuuta alkaen. 
 
 
Toimisto 
 
on ollut avoinna seuraavasti: maanantai-torstai kello 9:00-16:00, 
perjantaisin kello 9:00-14:00. Kesäaikana 31.5.-27.8. maanantai-torstai 
kello 8:00-15:00, perjantaisin kello 8:00-13:00. 
 
Toimisto oli suljettuna 19.-30. heinäkuuta välisen ajan. 
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In Memoriam 
 
 
Vilho Bengström 
Maria Ehrlund 
Elvi Einistö 
Ragnar Eld 
Olavi Enckell 
Veikko Hakkarainen 
Terttu Halinen 
Kirsi Halttunen 
Hilkka Heikkinen 
Raimo Heino 
Mauno Helkiö 
Helmi Huhtinen 
Suoma Hurnanen 
Pirkko Hämäläinen 
Yrjö Johansson 
Gunnar Johnsson  
Elina Kakkonen 
Veikko Kallio 
Kerttu Kankama 
Elvi Karhu 
Eila Karilahti 
Jorma Karlsson 
Airi Kettunen 
Raili Kiirla 
Ritva Kiiskinen 
Seppo Kosonen 
Kauko Kotilainen 
Eila Kuitunen 
Georg Kyander 
Juhani Laamanen 
Aino Lammenranta 
Sylvi Lassila 
Arto Lehtinen 
Arja Lindfors 
Ester Lius 
Ossi Luoto 
Eino Metsola 
Helli Montonen 
Mauno Muhujärvi 
Erkki Mäkelä 
Margareta Mäkelä 
Ella Mäkiö 
Sinikka Mättö 

 
Saga Nenonen 
Pentti Nertomo 
Erkki Nevalampi 
Urpo Nieminen 
Vappu Nieminen 
Matti Niininen 
Ellen Niskanen 
Pertti Olkkonen 
Yrjö Ollikainen 
Tapio Ollila 
Irja Paakkunainen 
Aune Palomaa 
Terttu Peltokangas 
Raija Pitkänen 
Pentti Pohjankoski 
Matti Pussinen 
Lauri Rantanen 
Jouko Raunio 
Sirkka Rytkönen 
Veijo Saarilahti 
Kyllikki Sadevuori 
Ritva Salin 
Tyyne Salmela 
Anja Salminen 
Mauno Savolainen 
Lolan Sarlin 
Reino Savinen 
Marja Simonen 
Eila Siukola 
Sinikka Suikkanen 
Toini Söderlund 
Irja Taipale 
Helmi Tanttinen 
Viljo Tapola 
Maire Taponen 
Kerttu Tiitinen 
Esko Tolvanen 
Kurt Träskman 
Irma Uuttu 
Raili Virtanen 
Lea Välisaari 
Saimi Åker 
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TEAM ammattiosastojen tapaaminen 
 
13. helmikuuta oli pääkaupunkiseudun TEAM ammattiosastojen tapaaminen Kirjalla. 
Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui HKY:n toimikunnan lisäksi aktiivihenkilöitä 
ammattiosastoista; Helsingin Lääketyöntekijät, Tikkurilan Kemiantyöntekijät, Helsingin 
posliinityöntekijäin ammattiosasto, Helsingin Pesuteollisuustyöntekijät ja Helsingin Teva. 
 
Liiton järjestöpäällikkö Heikki Helkavuori ja projektipäällikkö Heikki Salonen toivat liiton 
terveiset kertoen asiatietoja osallistuneista osastoista. 
 
Loppuilta sujui rennosti rupatellen ja tarjoilupöydän antimista nauttien. Yhteisesti 
todettiin, että tutustuminen ammattiosastojen toimijoiden kesken on tärkeä osa 
yhteistoiminnan aloittamisessa. Tästä on hyvä jatkaa.  
  
 

Numeropeliä Kirjalla 
 
20. helmikuuta yhdessä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin kanssa järjestettiin 
yritystalouskurssi luottamushenkilöille. Pois ei kylläkään häädetty ketään asiasta 
kiinnostunutta. 
 
Tilaisuuteen saapuneet parisenkymmentä henkilöä saivat melko kattavan opastuksen 
yrityksen tuloslaskelman ja taseen tulkinnasta. 
 
Kurssin kouluttajana toimi UP-Uutispalvelun toimituspäällikkö Heikki Lehtinen. Hänellä on 
runsaasti kokemusta media-alan tilinpäätöksistä. Osallistujat ahmivat intensiivisesti 
numero-oppia ja päivän antiin oltiin tyytyväisiä. 
 
 

Talvipäivät 
 
TEAMin ensimmäiset talvipäivät vietettiin 6.-7. maaliskuuta Ikaalisissa. Siitä huolimatta, 
että ohjelmassa oli mukavan yhdessäolon lisäksi, lentopalloa, keilausta, mölkkyä ja 
pilkkiä osallistui osaston jäseniä tapahtumaan varsin pieni joukko.  
 
Miesten yli 65-vuotiaiden sarjan ykköseksi pilkki Terho Rikkonen nostaen jään alta kalaa 
1170 grammaa. 
 
 

Yhdistyksen pilkkikisa 
  
HKY:n pilkkimestaruudesta kilpailtiin Espoonlahden Klobbenin venesatamamassa, 
sunnuntaina 14. maaliskuuta. 
 
Sää kilpailuaikana oli kuluneeseen talveen verrattuna leuto ja kilpailualue 
helppokulkuinen. Alueen ollessa suppea normaalin veteraani/yleinen sarjajaon asemasta 
kilpailusarjoiksi oli sovittu miehet ja naiset. 
 
HKY:läisten lisäksi kilpailuun osallistui pari vihtiläistä kirjatyöntekijää, joiden kautta 
kilpailuun saatiin isoimman ahvenen palkinto jonka vei Terho Rikkonen 240 grammaa 
painaneella isomuksella.  
 
Tulokset. Miehet: Jyrki Klen 3687, Terho Rikkonen 3137, Kari Kyöstilä 2130, 
Raine Mähönen 1984, Aatos Rajala 1678, Raine Sirola 1352, Pentti Kaakinen 1129, 
Markku Niemelä 1104, Aarne Kuisma 967, Erik Lindström 544, Jouko Pirttikoski 293, 
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Veikko Metelinen 167. Naiset: Aune Patrikainen 1860, Tiina Kaakinen 1129, Terttu 
Syväluoto 363. 
 
 

Kevätkokous 
 
Keskiviikkona 31. maaliskuuta pidettiin sääntömääräinen kevätkokous, jossa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus sekä tilinpäätös. 
 
Liiton neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen oli saapunut kertomaan liiton kuulumiset, 
joista olennaisin koski työehtosopimusneuvotteluiden tunnelmia. Yleinen veikkaus oli, 
että saatetaan joutua työtaistelutoimiin ennen kuin sopimus on valmiina. 
 
 

Ammattikerhojen kurssi 
 
Lauantaina 17. huhtikuuta järjestettiin ammattikerhojen toimikunnille suunnattu 
koulutustilaisuus, jonka aiheena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton 
koulutusjärjestelmä. Kouluttajana toimi koulutussihteeri May Nyman. Kurssille osallistui 
myös toimihenkilöiden ammattiosasto Grafinetin hallituksen jäseniä. 
 
 

Työehtosopimus 110-vuotta 
 
Suomen ensimmäinen työehtosopimus, palkkaus-tariffi, solmittiin keväällä 1900 Suomen 
Kirjaltajaliiton ja Suomen Kirjapainojen Omistajien välillä.  
 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Viestinnän Keskusliitto juhlistivat vanhinta 
työehtosopimusta järjestämällä seminaarin 20.4. Finlandia-talossa. Tilaisuudessa nähtiin 
yhdistyksen jäseniä suhteellisen runsaasti. 
 
 

Liiton keilakisat 
  
TEAMin ensimmäiset keilamestaruudet kisattiin Hämeenlinnassa Pekka Ahtilan hoitaessa 
kisajärjestelyt. Naisten sarjan voitti Tuula Tuulinen tuloksella 1237, kolmas oli Sirkka-
Liisa Rokama 1217. Naisten parikisan voittivat Aira Kilpeläinen ja Maarit Suominen 2446. 
Veteraanisarjan ykkönen oli Antti Huumonen 1274. 
 
 

Liiton kesäpäivät 
 
Kesäpäivät vietettiin Silja Europalla risteillen 28.-29. elokuuta. Turun satamaan ja 
satamasta kuljettiin bussilla yhdessä toimihenkilöiden kanssa. 
 
Rennon yhdessäolon lisäksi laivalla oli runsaasti erilaista ohjelmaa. Sököturnaus, 
karaokea, tikkakisa, yhteislaulua, visailuja, tanssia sekä liiton yhteistyökumppaneiden 
tiedotuspisteitä.  
 
 

Ehdokasasettelukokous 
 
Keskiviikkona 20. lokakuuta pidetyssä jäsenkokouksessa asetettiin yhdistykselle 
ehdokkaita vuoden 2011 tehtäviin tarpeellinen määrä, joten syyskokouksessa ei 
henkilövalinnoista tule äänestystä.  
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Kokouksessa keskusteltiin alustavasti ammattiosaston sääntöjen muuttamisesta. 
Kokouksessa kuultiin myös Helsingin Pelastusliiton edustajan paloturvallisuuteen liittyvä 
alustus. 
 
 

Syyskokous 
 
Lauantaina 11. joulukuuta pidettiin sääntömääräinen syyskokous, joka vahvisti lokakuun 
kokouksen ehdokasasettelun. Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Torvi ( Crown Pakkaus). 
Hallituksen jäsenet Lilian Heiskanen (työtön), Reijo Koskinen (Art-Print), Kari Laaksonen 
(Sanomala), Pirjo Tynkkynen (Karttakeskus) ja Kimmo Virta (Edita) sekä 
syyskokouksessa 12.12.2009 valitut Heikki Heikkilä (Sanomala), Sanna Järvinen (Libris), 
Pertti Laitinen (Libris), Sinikka Sonntag (Nordic Label). Paavo Virtanen tulee hallituksen  
jäseneksi 1.1.2011. Tilintarkastajaksi valittiin Martti Haapakoski HTM, 
varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n nimeämä henkilö. 
 
Käsiteltiin sääntömuutos ja vilkkaan keskustelun jälkeen oli kaksi ehdotusta joista sitten 
äänestettiin. Voittanut esitys käsitellään kevätkokouksessa toisen kerran.   
 
Kokouksen yhteydessä paljastettiin Pentti Hiltusen piirtämät vapaajäsenten muotokuvat 
Aarno Laustelasta ja Pentti Hakalasta. 
 
Kimmo Pälikön värigrafiikkataulu luovutettiin Jan Grönlundille ja  Kalevi Puttoselle. 
 
 

Lasten Joulutapahtuma 
 
Perinteinen lasten joulutapahtuma järjestettiin Kirjan Juhlasalissa sunnuntaina 12. 
joulukuuta. Aiempiin vuosiin verrattuna yleisöä oli tavanomaista vähemmän. 
 
Tällä kertaa Nukketeatteri-Annos esitti mukaansa tempaavan näytöksen Sirkustyttö. 
Tarina kertoi pienestä Roosasta ja hänen suuresta unelmastaan. Tarinan keskeinen 
ajatus oli unelmoinnin tärkeys, toivo paremmasta on avain muutokseen.  
 
Esitys oli värikäs ja leikkisä joka lisäksi toteutettiin taitavasti erilaisia nukketekniikoita 
hyödyntäen. Lopuksi jaettiin joulutonttujen tuomat joulunodotuspaketit. 
 
 

Loma-asunnot 
 
Jäsenten virkistyskäytössä on ollut kaksi Salon kaupungissa, Perniön Mathildedalissa, 
Meriteijon alueella, meren rannalla sijaitsevaa rivitalotyyppistä loma-asuntoa. Asunnot 
ovat kooltaan 35 m² 2h+k+s, jossa on majoitustilaa kahdelle henkilölle + vuodesohva, ja 
55 m² 3h+k+s, jossa on majoitustilaa neljälle henkilölle + vuodesohva. Asuntojen 
varustelu on normaalia asumistasoa vastaava astioineen ja ruokailuvälineineen. 
Liinavaatteet, peseytymisvälineet, elintarvikkeet ja takkapuut eivät kuulu varustukseen.  

Tarkoituksena on, että vuokraajat siivoavat jälkensä itse. Valitettavasti se ei 
kaikkien vuokraajien kohdalla ole toiminut vaan uusi vuokralainen on ennen 
majoittumistaan joutunut siivoushommiin. 

Asuntoja kannattaa kysellä yhdistyksen toimistosta myös viikonloppukäyttöön. 
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Sauna 
 
Kirjan talon ullakkokerroksessa sijaitsevan saunan käyttö on viime vuosina pikku hiljaa 
vähentynyt. Olisiko joskus paikallaan työporukalla käydä saunomassa ja maailmaakin 
parantamassa? 
 
 
 

KERHOT 
 
 

Helsingin Graafiset Viestintekijät 
 
Vuosi 2010 oli kerhon 12. toimintakausi. Vuosi vaihtui ja sen myötä syntyi uusi TEAM 
Teollisuusalojen ammattiliitto Viestintäalan ammattiliiton ja Kemian liiton fuusioituessa. 
Uusi liitto uusine toimintatapoineen on poikkeuksetta aiheuttanut keskustelua aina kun 
ammattitovereita on tavattu kerhotoiminnan merkeissä. Huoli ammatillisen kerho- ja 
keskusjärjestötoiminnan tulevaisuudesta mietitytti kerhon jäsenistöä kun selvisi että 
ammattikerhoja valtakunnallisesti yhdistävä GrafBit keskusjärjestön toimintaedellytykset 
hiipuvat toiminta-apurahan loppumiseen yllättäen kesken keskusjärjestön 
edustajakokouskauden. Keskusjärjestöjen ja ammattikerhojen toiminta on kokeneiden 
kerhoaktiivien keskuudessa koettu hyvänä niin sanottuna matalan kynnyksen tapana 
tutustua ay-toimintaan ensin pienemmissä piireissä, josta on ollut hyvät eväät edetä ay-
uralla ehkä ensin ryhtymällä työpaikkansa luottamusmieheksi, työsuojeluvaltuutetuksi, 
etenemällä ammattiosaston ja liiton luottamustehtäviin ja jopa ennen mainittujen 
organisaatioiden palkollisiksi. 
 
Kauden aikana jatkettiin viime vuosina tiivistynyttä yhteistyötä muiden HKY:n piirissä 
toimivien ammattikerhojen kanssa. Tammikuussa pidettiin yhteinen palaveri, jossa 
kartoitettiin kauden yhteistä toimintaa. 
 
Huhtikuussa kerhon toimikunnan jäsenistöä osallistui HKY:n järjestämään kerhojen 
toimikunnille suunnattuun kerhoseminaariin, jonka aiheena oli tutustuminen uuden 
TEAM-liiton koulutusjärjestelmään ja koulutustuen mahdollisuuksiin. Aihetta oli 
alustamassa liiton koulutussihteeri May Nyman. 
 
Toukokuussa osallistuttiin keskusjärjestöjen opinto- ja retkeilypäiville, jotka pidettiin 
Tampereella hotelli Victoriassa. Päivien alustajina toimivat TEAM-liitosta Tuomo Lilja ja 
Jari Kosonen-Nikulainen aiheinaan keskusjärjestöjen toimintaedellytykset ja 
työehtosopimusasiat sekä SAK:sta Katja Lehto aiheenaan Kansainvälinen AY toiminta. 
 
Kauden aikana pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä kolme 
toimikunnan kokousta. 
 
Kerholla on kotisivut www.hky001.fi sivuston alla yhdistyksemme/kerhot/Viestikerho ja 
kerhojen yhteistoiminnasta tiedottava sivusto löytyy: 
yhdistyksemme/kerhot/kerhojen_yhteistoiminta. 
  
Kerhon toiminnasta ovat vastanneet puheenjohtaja Janne Koukkunen, varapuheenjohtaja 
Jorma Koukkunen, taloudenhoitaja Unto Halminen, sihteeri Pirjo Tynkkynen, 
kotisivupäivittäjä Tapio Huhta, Ilkka Rautio, Veikko Tuukkanen sekä varalla Kari Haataja, 
Tapio Honkaniemi, Marja-Terttu Siljamo ja Kaarlo Pirttilahti. 
  
Kerhon jäseniä on edustajina HKY:n toimikunnassa Pirjo Tynkkynen, sekä varalla Janne 
Koukkunen. 
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GrafBit - keskusjärjestön hallituksessa Jorma Koukkunen puheenjohtaja, Janne 
Koukkunen (Kaarlo Pirttilahti), Unto Halminen taloudenhoitaja (Tapio Huhta), Veikko 
Tuukkanen (Ilkka Rautio) sekä Pirjo Tynkkynen tiedotussihteeri (Marja-Terttu Siljamo). 
 
 

Helsingin Painajakerho 
 
Vuosi 2010 aloitettiin HKY:n ammattikerhojen yhteisellä kokouksella Kirjalla 
26.tammikuuta. Vuoden vaihteessa Viestintäalan ammattiliitto oli fuusioitunut Kemian 
liiton kanssa, jonka tuloksena oli syntynyt TEAM-liitto.Tämä fuusio herätti vilkasta 
keskustelua siitä, miten asiat ja tavat toimia tulisivat muuttumaan tästä eteenpäin. 
Kokouksessa suunniteltiin myös yhteisiä tapahtumia kuluvalle vuodelle, joista 
mainittakoon etenkin kerhojen yhteinen pikkujoulu-risteily ja keskusjärjestöjen yhteiset 
päivät toukokuussa Tampereella. Tammikuun 12. oli sitten vuorossa painajakerhon 
kuluvan vuoden ensimmäinen kokous, jossa suunniteltiin toimintaa vuodelle 2010. 
Vuonna 2010 toimikunta kokoontui kaikkiaan kahdeksan(8) kertaa, ja 
kokoontumispaikkana toimi aina Kirjan neuvotteluhuone. Kaikissa kokouksissa selkeästi 
suurin keskustelujen ja intohimojen herättäjä oli meneillään olevat yt-neuvottelut 
alamme yrityksissä. Lähinnä työnantajapuolen käytös neuvotteluissa on herättänyt 
toimikunnassa, ja varmasti myös jäsenissä, suurta kummastusta. Ei olla kovin 
kauaskatseisia, vaan eletään kvartaali-taloudessa. 
  
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kirjan kerhosalissa lauantaina 13. maaliskuuta 
kello 13.00 alkaen. Paikalle oli saapunut runsaasti kerholaisia. Kokouksen alussa 
luovutettiin puheenvuoro TEAM-liiton Heikki Helkavuorelle, joka kertoi liittojen fuusiosta 
ja muista ajankohtaisista asioista. Tähän tilaisuuteen osallistui myös jälkikäsittelijöiden 
kerho, joka kokousti omaa kevätkokoustaan viereisessä kokoushuoneessa. Kokouksen 
jälkeen jatkoimme perinteisesti iltaa Kirjan sauna-tiloissa. Löylyissä keskustelut jatkuivat 
ja sen jälkeen olikin mukava siirtyä notkuvien pöytien ja höyryävien patojen äärelle. Olli 
vaimoineen oli taasen loihtinut meille mahtavat herkut ja söimme antaumuksella ja 
pitkään… 
  
Maaliskuussa (20.-21.3.) oli taas perinteisesti aika lähteä visiitille Tallinnaan. Tälläkin 
kertaa laivana oli Eckerö Linen linjakas alus ja majoittauduimme hotelli Viruun. 
Suosimme siis suomalaista, niin kuin asiaan kuuluu. Matkalla oli mukana 15 
painajakerholaista ja muutama avec ja hauskaa oli kuten asiaan kuuluukin. 
  
Huhtikuussa pidettiin Kirjalla TEAM:n tilaisuus, jonka kohderyhmänä oli HKY:n 
ammattikerhojen toimikuntien varsinaiset jäsenet. Aiheena oli TEAMin 
koulutusjärjestelmä ja vetäjänä toimi koulutussihteeri May Nyman TEAM:sta. Kyseiseen 
tapahtumaan osallistui mukavasti jäseniä kaikista ammattikerhoista, ja tilaisuus oli 
erittäin informatiivinen ja opettavainen. Toukokuussa oli sitten vuorossa 
keskusjärjestöjen opinto- ja retkeilypäivät Tampereella. Majoitus oli Hotelli Victoriassa. 
Viikonlopun aikana luentoja pitivät Katja Lehto(SAK), Tuomo Lilja(TEAM) ja 
työehtosihteeri Jari Kosonen-Nikula(TEAM). Toukokuussa myös painajakerho kokoontui 
vielä kerran(11.5.) ennen kesäkaudelle siirtymistä. 
  
Loppu kevät ja kesä sitten vietettiinkin ilman kokouksia, mutta tiiviisti kuitenkin yhteyttä 
pidellen etenkin toimikunnan jäsenten kesken. Elokuussa tosin oli TEAM:n liittoristeily, 
mutta sinne ei kovinkaan paljon entisiä Viestintäalan ammattiliittolaisia osallistunut. 
  
Syyskuun 24. päivä pidettiin Kirjalla nuorisojaostolle tilaisuus, johon osallistui myös 
ammattikerhoista henkilöitä. Ideana oli kertoa hieman ay-toiminnan periaatteista ja 
yleensäkin järjestötoiminnan tavoista. Tilaisuuden osanotto oli aika laimeaa, mutta 
paikalle saapuneiden kesken kyllä puhuttiin paljon asiaa ja asian viertä. Kävimme 
keskustelu-osion jälkeen Kampissa hohtokeilaamassa ja sen jälkeen palasimme vielä 
Kirjalle saunomaan ja nauttimaan virvokkeita. Ilta oli kaikin puolin onnistunut. 
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Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kirjan kerhosalissa 13. marraskuuta kello 13.00. 
Osanotto oli taas runsas ja kokouksen jälkeen suuntasimme jo perinteisesti kohti 
yläkerroksen sauna-osastoa, jossa oli ruokaa ja juomaa tarjolla. 
  
Joulukuun 4.-5. päivä järjestettiin nyt toista kertaa HKY:n ammattikerhojen yhteinen 
pikkujoulu-risteily, jonne osallistui 50 henkeä. Painajakerho oli hyvin edustettuna laivalla. 
Tämä reissu on ollut niin suksee, että se tullaan varmasti järjestämään myös vuonna 
2011. 
  
Helsingin painajakerhon toimikunnan vuonna 2010 muodosti seuraavat henkilöt; Kimmo 
Virta(puheenjohtaja), Tapio Rautuma(varapj.), Paavo Virtanen(sihteeri), Kalevi 
Puttonen(taloudenhoitaja) sekä varsinaiset jäsenet Bruce Carden ja Tarmo Kuusisto. 
Varajäseninä toimikunnassa olivat Kaj Eriksson, Matti Hentunen, Aimo Iitti, Veikko 
Myllyniemi, Pentti Verkka, Kalle Puntila sekä Juan Pascual. Toimikunnan jäsen Veikko 
Myllyniemi täytti kuluvana vuonna kunnioitettavat 75-vuotta, ja Painajakerho juhlisti tätä 
tapahtumaa syyskokouksen yhteydessä. 
  
Kovin paljon tapahtumia vuoteen on siis mahtunut. Vuosi 2011 tullee menemään aika 
lailla samoilla linjoilla, mutta toiveena olisi että pahin murros-vaihe graafisella alalla 
alkaisi jo hellittämään. Sitä kautta päästäisiin eroon stressaavista yt-neuvotteluista ja 
voisimme alkaa keskittymään olennaiseen, eli alan kehittämiseen. 
 
 

HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerho 
 
Kerhon toiminta 2010 on ollut aktiivista ja olemme olleet monessa mukana. Olemme 
tarjonneet jäsenille virkistystä sekä ay-asiaa mukavan yhdessäolon merkeissä.  
  
Kerhomme toimintavuosi tutun HKY:n alla ja uuden yhdistyneen TEAM Teollisuusalojen 
Ammattiliiton alaisuudessa on herätättänyt monenlaista keskustelua kerhon piirissä pitkin 
kulunutta vuotta. Merkittäväksi nimenomaan ammattikerhollemme koettu asia on Intiim-
lehteen tehdyt ilmoitusmuutokset. Kerhon jäsenille tärkein ilmoituskanava on ollut 
osastoilmoitukset ja on edelleen, sillä ensisijaisesti jäsenlehdestä luetaan mitä on tulossa 
ja menossa. Jäsensivujen kautta tavoittaminen ei ole itsestään selvää kerhon 
jäsenistölle. Ilmoitusten lyhentely muiden kuin ilmoittajan toimesta on myös ollut esillä. 
Kirjatyöntekijöillehän painotuotteen valmistusprosessi on selkeä, tuttu ja läheinen 
ammattiasia. Lisäksi pahoittelemme, kun Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
toimintakertomus 2010 tullee sähköisenä eikä painettuna. 
  
Toimikuntamme koostui 2010 seuraavasti: puheenjohtaja Sanna Järvinen, 
varapuheenjohtaja Sinikka Sonntag , sihteeri Anja Koskinen, rahstonhoitaja/jäsenkirjuri 
Lilian Heiskanen. Toimikunnan muut jäsenet olivat Terttu Holm, Heikki Roininen, Erkki 
Aalle, Pirjo Laine, Raija Carden.Toimikunnan varajäseniä olivat Liisa Forsberg, Eila 
Kuronen ja Seija Kukkonen. 
  
Toimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin tuttuun tapaan tammikuussa. Toimikunnan 
kokous ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kirjalla maaliskuisena lauantaina. 
Tässä yhteydessä saimme kuulla TEAMin järjestöpäällikkö Heikki Helkavuoren 
puheenvuoron TEAMin toiminnasta ja muista tärkeistä ajankohtaisista asioista. 
Yhdistimme kevätkokouksemme Painajakerhon kokouksen kanssa  vieraan ajaksi. 
  
Maaliskuussa olimme myös Savoy-teatterissa kuuntelemassa taidokasta ja ihastuttavaa 
Club For Five-konserttia. Kerhostamme osanotto oli hyvä. 
Huhtikuussa olimme Kirjalla koulutustilaisuudessa joka oli suunnattu HKY:n 
ammattikerhojen toimikuntien varsinaisille jäsenille. Aiheena oli TEAMin 
koulutusjärjestelmä ja kouluttajana kuultiin liitosta koulutussihteeri May Nymania.Tähän 
kerhostamme osallistui 6 henkilöä. Tilaisuuden jälkeen pidimme jäsenkokouksen. 
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Toukokuussa osallistuimme GJK:n ja muiden keskusjärjestöjen yhteisille Opinto -ja 
retkeilypäiville Tampereella Hotelli Victoriassa. Korkeatasoisessa ohjelmassa oli SAK:n 
Katja Lehto, TEAMista Tuomo Lilja, TELAn perintenen tietopaketti sekä TEAMin 
työehtosihteeri Jari Kosonen-Nikula TES-aiheella. 
  
Hotelli Victoriassa pidettiin myöskin GJK:n ansiomerkkitilaisuus, jossa muistettiin pitkän 
toiminnan tehnyttä oman kerhomme aktiivia Terttu Holmia ja Tamperelaista Jorma 
Kuuselaa. 
  
Elokuussa osallistuimme pienellä joukolla TEAMin liittoristeilylle jonne kerhomme 
jäseniään pienimuotoisesti avusti. 
  
Toimikunnan kokous pidettiin Kirjalla 30.10.2010 ja sen jälkeen sääntömääräinen 
syyskokous jonka jälkeen kokoukseen tulleet pääsivät Helsingin Messukeskukseen 
Kirjamessuille.  
  
Kerhomme edustajat GJK:n toimikunnassa osallistuivat kahteen GJK.n toimikunnan 
kokoukseen vuoden aikana.  
  
Vuosi päätettiin vauhdikkaasti Tallinnan pikkujouluristeilyn merkeissä yhdessä muiden 
HKY:n kerhojen kanssa, kerholaistemme osanotto oli jälleen kiitettävää. Kiitokset kaikille 
toimintaamme 2010 osallistuneille ja toivomme aktiivisuutta myös vuodelle 2011. 
 
 

Helsingin Sanomalehtityöntekijäin kerho 
 
Kerhon toimikunta kaudella 2010: Petri Rissanen puheenjohtaja, Sari Rosendahl sihteeri, 
Birgitta Kursi rahastonhoitaja. Varsinaiset jäsenet: Heikki Heikkilä, Jarmo Toivonen, Esko 
Virtanen, Jan Grönlund. Varajäsenet: Ari Simberg, Jyrki Klèn. 
  
Toimikunnan kokoukset: Järjestäytymiskokous pidettiin 13.3. Sanomalassa, 
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.4. Kirjalla, sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 11. marraskuuta. 
  
Sanomalehtityöntekijäin keskusjärjestön kokous pidettiin Tampereella. Kokoukseen 
osallistuivat Petri Rissanen ja Heikki Heikkilä. Kerhojen yhteiseen tapaamiseen Kirjalla 
osallistui puheenjohtaja Petri Rissanen. Päätettiin osallistua kerhojen yhdessä 
järjestämälle keväiselle risteilylle. 
  
Keskusjärjestöjen opintopäiville 22.-23.5. osallistui Petri Rissanen. 
Sanomalehtityöntekijöiden Keskusjärjestön 26. edustajakokous pidettiin Tampereella, 
varapuheenjohtaja Heikki Heikkilä osallistui tilaisuuteen. 
  
Toimikunta teki toiminnansuunnittelu-, kulttuuri- ja virkistysmatkan tutustumalla 
italialaiseen kirjapainokulttuuriin syyskuussa 2010. Matkalle osallistuivat toimikunnan 
jäsenet. Toimikunnan jäseniä osallistui syksyllä kerhojen järjestämälle risteilylle 
Tallinnaan. 
  
Vuoden 2011 puheenjohtajaksi valittiin Petri Rissanen. Sihteeriksi valittiin Sari 
Rosendahl. Rahastonhoitajaksi Birgitta Kursi. Toimikunnan varsinaiset jäsenet: Heikki 
Heikkilä ja Jarmo Toivonen. Varajäsenet: Jyrki Klèn, Ari Simberg ja Jari Koivumäki.
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Iltapäiväkerho 
  
Tänä vuonna kerhomme oli toiminut 45 vuotta. Kokoonnuimme kevät- ja syyskaudella 
parillisen viikon tiistaisin.  Toiminnan tarkoituksena on järjestää jäsenilleen 
virkistystoimintaa. Esittelijöitä kutsutaan eri aihepiireistä kertomaan meitä kiinnostavista 
asioista. Teattereita ja matkoja pyritään järjestämään niin, jotta mahdollisimman moni 
voi niihin osallistua. Kerhomme jäsenmäärä tänä vuonna oli 98 henkilöä. 
Keskuudestamme on poistunut vuoden aikana viisi jäsentä ja viisi on tullut lisää. 
  
Toimikunta: Tarja Saarinen puheenjohtaja, Sinikka Visti sihteeri, Tuula Ring 
rahastonhoitaja. Toimikunnan jäsenet: Elma Molin, Hillevi Erjovuo, Pirkko Sundström, 
Terttu Hyypiä, Maila Pirttikangas, Riitta Kyyriäinen, Sirpa Kosonen ja Ritva Stenhammar. 
  
Kevätkokous oli 23.03.2010, Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus v. 2009 ja 
vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 
Syyskokous oli 16.11.2010. Valittiin kerholle puheenjohtaja, toimikunnanjäsenet sekä 
toiminnantarkastajat. Hyväksyttiin vuodelle 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
  
Palaveri pidettiin yhdessä Torstai-, Iltapäiväkerhon ja Pasilan Eläkkeensaajien 
puheenjohtajien, sihteerien ja rahastonhoitajien kanssa. Aiheina mm. 45v risteily, 
ohjelmallinen iltapäivä Kirjalla ja puurojuhla. 
  
Kevätkokouksessa kunniajäseniksi ruusun kera kutsuttiin pitkään ansiokkaasti toimineet 
jäsenet: Laine Lahdelma, Eija Niinipalo, Leila Salonen ja Vappu Nieminen. 
Syyskokouksessa ruusun saivat kunniapuheenjohtaja Eeva Rinne, Toini Soininen (92v), 
Siiri Mäkinen (80v). Ida Hyvönen (90v). Häntä muistimme onnittelukortilla.  
  
Vappu Niemisen siunaustilaisuudessa puheenjohtaja laski kerhon kukkalaitteen. 
  
Kerhon 45-vuotisjuhla vietettiin päiväristeilyllä 29.4. samanikäisen Torstaikerhon kanssa. 
  
Ansiomerkit jaettiin yhteisessä tilaisuudessa, kuohuviinin ja ruusun kera. Kultaisen 
ansiomerkin saivat: Leila Salonen, Pirkko Kalvila ja Leila Röman. Hopeisen ansiomerkin 
saivat: Pirkko Sundström ja Tuula Ring. 
  
Boccia kisailua Torstaikerhon kanssa harrastimme 4.3. ja 28.10. kisan voitimme 
historiallisin lukemin 27-18. Kolmen kerhon yhteinen ohjelmallinen iltapäivä Kirjan 
juhlasalissa 28.9. Järjestäjinä Torstai- ja Iltapäiväkerhot sekä Pasilan Eläkkeensaajat.  
Osallistujia yhteensä 103 (44). Ohjelmassa oli: yhteislaulua ja oopperalaulua, haitari- ja 
huuliharppuesityksiä, lausuntaa, sketsejä ja itämainen tanssi huuliharpun säestyksellä.  
Tarjolla oli virvokkeita.  
  
Vierailijoita:  HKY:n toiminnanjohtaja Olavi Rasi, EKL:n Hgin piirin pj Erkki Liskola,  
erikois-kenkäesittelijä Systeri Oystä, HSL:n JOUKO-paveluliikenneneuvoja, 
työeläkevakuuttaja Heikki Raittila, esittelijät Kuulo-infosta ja Seniori-Hoivasta ja 
Helsingin kaupunginvaltuutettu, näyttelijä Sara Paavolainen. 
  
Parasta Lapselle –järjestön kautta osallistuttu chileläisen kuuron kummipoikamme 
Huenupil Lisandro (11v) erityiskoulun kustannuksiin. 
  
Toimihenkilöiden tapaamispäivä 26.1. osallistuivat Tarja Saarinen, Maila Pirttikangas ja 
Sinikka Visti. Sihteerikurssi Kirjalla 12.3. osallistuivat Sirpa Kosonen ja Sinikka Visti. 
Kahden päivän ATK-kurssi TSL:n tiloissa, osallistujia 9. Järjestökurssi Rajaniemessä 4.-
6.10. osallistuivat Maila Pirttikangas ja Sinikka Visti. Askartelukurssi Kirjalla 29.10. 
osallistuivat Riitta Kyyriäinen ja Sirpa Kosonen. Kulttuuriristeilyyn 16.-17.3. osallistui viisi 
toimikuntamme jäsentä. Syysjuhla illallisineen vietettiin 27.10. Ravintola Kaisaniemessä 



 14 

(20). Puheenjohtaja Tarja Saarinen on osallistunut varajäsenenä Helsingin piirin 
kokouksiin ja 4-piirin risteilyyn Helsingin piiritoimikunnan kanssa. 
  
Ulkoilupäivät: Talvirieha Kulosaaren kartanolla (4). Kevätretki toukokuussa 
Mustikkamaalle (10). Syysretki syyskuussa Mustikkamaalle (7). 
  
Virkistystoiminta: 18.2. Hels.kaup.teatteri näytelmä Elokuu (30). Kesäteatteriretki 7.7. 
Turun Samppalinna West Side Story (50). 13.7. Kesäterassi Siltasaarenrannassa (11). 
3.9. Biisi-kärpäsen TV-nauhoitus (20). 16.9. Helsingin Kaupunginteatteri ’’Viimeinen 
valssi’’(30). Elokuvissa käytiin, katsottiin kotimainen ’Prinsessa’. Kesäloma Salonsaaressa 
16.-20.8. Osallistujia 36 henk. Matka Torstaikerhon kanssa 17.8.-20.8. Pyhäjärv-Viljandi-
Tartto-Narva. Iltapäiväkerhosta n. 20 osallistujaa. Syysretki 12.10. ’’Hyrsylän-mutkaan’’, 
vaihtui matkaksi Forssaan Finlaysonin-tehtaanmyymälään. Jatkoimme aiemman 
suunnitelman mukaisesti Someron seurahuoneelle ja sieltä Somerniemen Hiidenlinnaan 
(48). Joulupuuro 30.11. Kirjan juhlasalissa yhdessä Torstaikerhon kanssa (53), 
Joulupäivällinen Lepolammilla 3.12. (38) ja kuten ennenkin kerhomme vuoden toiminta 
päättyi jouluristeilyyn 16.12. (21). 
 
 

Torstaikerho 
 
Toimintavuosi oli kerhon 45. Kokousvuoden aikana jäsenkokouksia oli 30. 
Kokousvieraamme olivat monipuolisesti elämän eri aloilta, jotka elävöittivät kokouksia 
mielenkiintoisilla luennoilla. Tässä muutamia alustajia mainittuna: kansaedustajat Jacob 
Söderman ja Rakel Hiltunen, valtiotieteen tohtori Ele Alenius, näyttelijä, omaishoitaja, 
kaupunginvaltuutettu Sara Paavolainen, mielenkiintoinen europarlamentaarikko Mitro 
Repo, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, toimittajat Pekka Ervasti, Yrjö Lautela, Rauli 
Virtanen  ja TELA:n toimitusjohtaja Esa Swanljung. Toimintavuoden aikana 
jäsenkokouksissa oli 22 kokousalustajaa ajankohtaisilla aiheilla. 
  
Osallistuimme aktiivisesti Eläkkeensaajien Keskusliiton ja EKL ry:n Helsingin piirin 
toimintaan ja tapahtumiin. Kerhostamme oli myös osallistujia piirin järjestämillä 
kursseilla. Torstaikerhon ja Iltapäiväkerhon 45-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan 29.4.2010 
m/s Viking XPRS:llä. Risteilyllä huomioitiin ansiomerkein jäseniä. EKL:n kultaisen 
ansiomerkin saivat Pentti Käyhkö, Reino Sarjanen, Pentti Hakala, Kaarlo Pirttilahti, Kaj 
Erikson ja ei paikalla ollut Aarni Pitkänen. EKL:n hopeisen ansiomerkin saivat. Aatto 
Koskinen, Leo Lumén ja ei paikalla ollut Unto Halminen. Kevätkokouksen 25.3.2010. 
hyväksymät uudet kunniajäsenet Hannu Silvonen, Matti Sirén ja Matti Toivonen 
huomioitiin ruusuin.   
  
Torstaikerhon perinteinen tiistairetki kevätkaudella tehtiin 11.5.2010  TEAM-ammattiliiton 
lomanviettopaikkaan Kasiniemeen joka sijaitsee Asikkalassa. Saunoimme ja vietimme 
aikaa kahvia juoden sekä keskustellen. Paluumatkalla nautimme lounaan Heinolan 
Vuohikallion ABC:llä.  
  
Syksyn tiistairetki oli umpimähkäretki, joka tarkoittaa että retken päämäärästä 
lähtöhetkellä tiesi vain retken järjestäjä eivät osallistujat. Retken kohde selvisi perillä eli 
Upinniemen varuskunta. Puomilla vastassa oli oppaamme Sari Salmi. Opastus alkoi 
sotilaskodista, kuuluisilla munkkikahveilla. Audiotorissa näimme miten rannikkopuolustus 
on Suomessa järjestetty. Kiersimme varikkosataman. Matka jatkui Upinniemen kärkeen, 
jossa sijaitsi kasarmi, asuntoalue, merikappeli ja Kajanuksen sauna. Erikoinen 
rantasauna oli graniittikivestä rakennettu ja Eliel Saarisen 1800-luvun lopulla 
suunnittelema. Lounas oli armeijan lounaspaikassa. Umpimähkäretki oli mielenkiintoinen 
ja mukana oli 41 kerholaista. 
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28.9.2010 vietimme yhteisen ohjelmallisen iltapäivän Torstaikerhon, Iltapäiväkerhon ja 
Pasilan Eläkkeensaajien kesken Kirjan juhlasalissa, osanotto oli runsas yli sata 
osallistujaa.   
  
Teatterissa käytiin kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Kevätkaudella Helsingin 
kaupunginteatterin pieni näyttämö ”Valtakunnan häirikkö” ja  syyskaudella 
Kansallisteatterin suuri näyttämö ”Olvi retki. 
  
Perinteiset boccia-ottelut HKY:n Iltapäiväkerhoa vastaan pelattiin keväällä ja syksyllä. 
Keväällä Torstaikerhon voitto heltisi luvuin 21–16. Mutta syksyllä Torstaikerhon 
haastaessa tuli kerhollemme melkein murskatappio, hävisimme luvuin 18–26. 
  
Kerhon jäsenmäärä 2010 toimintavuoden lopussa on 164. Tasavuosia täyttäneitä jäseniä 
muistettiin veteraaniviirein, adressein, ruusuin ja onnittelulauluin. 
  
Keskuudestamme poistui kerhotovereitamme Matti Niininen (80 v.), Tapio Ollila (64 v.), 
Väinö Lansola (75 v.) ja Pentti Harzell (80 v.). Heitä muistettiin hiljaisuudella ja 
sytytetyin kynttilöin.  
  
Syyskokouksen yhteydessä valittiin Torstaikerhon Vuoden Ukko. Vuoden Ukko 2010 on, 
”Moni Aktivisti” positiivisella asenteella touhuava, Joonas Syrjänen. 
  
Toimintavuoden jo perinteeksi muodostuneet kaksi viimeistä tapahtumaa oli puurojuhla 
Iltapäiväkerhon kanssa ja suosittu pikkujouluristeily.  
  
Kerhon toimintaa on ohjannut: puheenjohtajat Pekka Lahtinen, Pentti Käyhkö ja Reino 
Sarjanen. Sihteerit Kaarlo Pirttilahti, Erkki Aalle ja Kaj Erikson sekä rahastonhoitaja Unto 
Halminen. Kerhomestari Aatto Koskinen 2., 3. kerhomestari Leo Lumén ja Heikki 
Roininen sekä matkavastaava  Jouko Pirttikoski.  
  
Aloittaessamme toimintavuoden 2010, olimme TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n 
jäseniä. 
 
 

Kirjan Wanhat Toverit 
 
Kirjan Wanhat Toverit-kerhon toiminnan tarkoituksena on koota 
kirjapaino/graafisen/viestintäalan sosialidemokraattisessa ammattiyhdistystoiminnassa 
mukana olleet, eläkkeellä olevat veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan 
sosialidemokraattista aatteellista työtä ja osallistutaan ammattiyhdistystoimintaan. Kerho 
kuuluu osana Suomen Wanhat Toverit yhteisöön, johon kuuluu 58 kerhoa ja tuhansia 
jäseniä kautta Suomen. SWT:n puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jacob Söderman 
ja asiamiehenä Pekka Lahtinen. 
  
Suomen Wanhat Toverit kerhojen edustajien kokouksessa 19.8. Kankaanpäässä Kirjan 
Wanhat Toverit-kerhoa edusti Reino Sarjanen ja Kristian Silfverberg. 
  
Yhden kokouksista pidimme Saariniemenkadulla SDP:n puoluetoimistossa, jossa 
isäntänämme oli hallintopäällikkö Risto Salonen. Mm; syyskokouksessa vieraanamme oli 
kansanedustaja Päivi Lipponen. 
  
Kertomusvuoden toimikunta: puheenjohtaja Tuula Ring, varapuheenjohtaja Reino 
Sarjanen, Pirkko Kalvila, Pentti Käyhkö, Juhani Lahtinen, Leila Röman, Kristian 
Silfverberg ja sihteerinä Pekka Lahtinen. 
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Poliittiset puolueosastot 
 
Yhdistyksen piirissä toimii kaksi itsenäistä puolueosastoa, jotka käsittelevät 
yhteiskunnallisia asioita ja ilmiöitä. 
 
 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. yhdistys r.y. 
 
Vuosi 2010 oli puolueosaston 90. toimintakausi. Vaikka kunniakkaiden vuosilukujen 
puolesta olisi ollut syytä juhlaan, päätettiin puolueosaston pitkää taivalta juhlistaa työn 
merkeissä. 
  
Kirjan demarit oli mukana Helsingin piirin puolueosastojen ja toimintarenkaiden 
kehittämishankkeessa. Hanke lähti liikkeelle Stadin Demarien syyspiirikokouksessa, jossa 
asetettiin tavoitteeksi osastorakenteen uudistaminen. Työryhmän selvityksessä kävi ilmi 
että Piirin jäseninä oli 75 puolueosastoa, joista 36 oli kaupunginosakohtaisia, 21 
ammattiala-/opiskelijaosastoja, 11 yleispoliittisia osastoja, 4 naisosastoja ja muita 
yhteensä 3. Osa osastoista on täysin toimimattomia, osa toimii juuri ja juuri 
sääntömääräisillä kokouksilla. Työryhmä sai aikaan kehittämisehdotuksia, jossa 
kiinnitetään huomiota toimenpiteisiin puolueosastojen toiminnan aktivoimiseksi, 
toimimattomien osastojen lakkautusohjeistuksen ja samalla sellaisen osaston jäsenistön 
ohjaaminen toiseen osastoon, pienten lähellä toisiaan toimivien osastojen 
yhdistämisohjeen. Tavoitteena on että jokaiselle puolueen jäsenelle löytyy osasto jonka 
toiminnan hän voi kokea mielekkääksi ja tietenkin jäsenmäärän lisääminen. 
Ammattialaosastojen toimintaa arvioitaessa oli huomionarvoista se yhteistyö jota 
olemme harrastaneet muun muassa työelämäseminaarin merkeissä. 
  
SDP:n Urpilaisen puheenjohtajuuskauden järjestyksessään toiset puheenjohtajapäivät 
pidettiin maaliskuussa Vantaalla. Tilaisuudessa keskusteltiin järjestöllisistä 
kehittämishankkeista, valmistauduttiin puoluekokoukseen ja aloitettiin myös 
valmistautuminen 2011 eduskuntavaaleihin. 
  
Kevään aikana käytiin vaalit Puoluekokousedustajien valitsemiseksi puolueen 42. 
puoluekokoukseen. Osaston ehdokkaana oli puheenjohtaja Pirjo Tynkkynen. Äänimäärä 
ei riittänyt edustajapaikkaan.  
  
Kauden aikana kuukausikokouksissa ovat käyneet alustamassa TEAM Teollisuusalojen 
ammattiliiton puheenjohtaja Timo Vallittu tuoden terveiset muun muassa 
puoluehallituksesta ja uuden TEAM liiton alkutaipaleesta. Osastoamme kiinnosti millaista 
ryhmätoimintaa entisessä Kemian liitossa on ollut ja että olisiko toimintaa yhdistettävissä 
Kirjan demarien toimintaan. Vallitun selvityksen perusteella Kemian liitossa ei ole ollut 
meidän kaltaisia ammattialaosastoja, vaan toiminta on ollut alueellista ryhmätoimintaa. 
Helsingin ongelmallista terveysasema tilannetta käytiin läpi Helsingin kaupungin 
terveyslautakunnan puheenjohtajan Jouko Malisen johdolla. 
 
Joulukuun kokouksen tilalla järjestettiin perinteinen glögitilaisuus Kirjalla. 
Vapaamuotoiseen tilaisuuteen oli kutsuttuna myös Kirjan Wanhat Toverit.  
 
Puolueosaston johtokunta: Pirjo Tynkkynen, puheenjohtaja, Jan Grönlund, 
varapuheenjohtaja, Olavi Rasi, sihteeri, Asta Peltokukka, taloudenhoitaja, Lilian 
Heiskanen, Heikki Helkavuori, Riitta Koskinen, Reino Sarjanen ja Mikko Torvi. 
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Kirjan Vasemmisto ry 
 
Kirjan Vasemmiston johtokuntaan kuuluivat Reijo Koskinen puheenjohtajana, Kari 
Hernberg sihteerinä, Taisto Myllymäki tilinhoitajana. Jäseninä johtokuntaan kuuluivat 
Soile Kivistö ja Pentti Rantala.  
  
Puolueosasto järjesti toimintavuoden aikana kaksi kokousta. Kokouksessa joka pidettiin 
28.2.2010. Kirjalla, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton työehtosihteeri Reijo Korhonen 
alusti työehtosopimus tilanteesta.  
  
Kokouksessa 15.9.2010. SAK:n apulaisjohtaja Kaija Kallinen alusti SAK:n näkemyksistä 
työurien pidentämisestä.  
  
TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton kehittämisjohtaja Hannu Siltala alusti liiton 
ajankohtaisista asioista. Kokoukseen osallistui myös TEAM:n vasemmiston uudenmaan 
alueryhmä.  
  
Helsingin vasemmistoliiton piirikokoukseen osaston edustajana osallistui Taisto 
Myllymäki. 
 
 

Kirjan talo 
 
Asunto Oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10 
 
Helsingin Kruununhaassa, osoitteessa Kirjatyöntekijänkatu 10 sijaitseva, vuonna 
1935 valmistunut Kirjan talo on täysin Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
omistama.  
  
Tontin maapohjan pinta-ala on 635 m². Rakennuksen pinta-ala on 3690 m² ja 
tilavuus 10900 m³. Rakennuksessa on kellaritiloissa ravintolatilaa, joka yhdessä 2. 
kerroksessa sijaitseva ravintolatila on vuokrattu Helsingin Gourmetclub Oy:lle, 3. 
kerroksessa kokoushuoneita ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat r.y:lle 
vuokrattu toimisto- sekä kokoustila, 4. kerroksessa on yhdistyksen ja Habicum 
Oy:lle vuokratut toimistotilat, kerroksissa 5-7 on vuokra-asuntoja, 8. kerroksessa 
saunatilat sekä asukkaiden säilytystiloja. Talossa on hissi. 
  
Vuokra-asuntojen koot ovat: 6 kpl 20 m² yksiötä, 6 kpl 48 m² ja 3 kpl 58 m² 
kaksiota sekä 3 kpl 64 m² kolmiota.  
  
Taloyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Jan Grönlund puheenjohtajana, muina 
jäseninä Pirjo Tynkkynen sekä Tiina Ullvén-Putkonen joka on toiminut 
yhtiöjärjestyksen mukaisena isännöitsijänä. 
  
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. maaliskuuta. Yhtiökokouksen valitsemina 
tilintarkastajina ovat toimineet Martti Haapakoski HTM, Pentti Käyhkö ja Taisto 
Myllymäki. Yhtiön tilit on tarkastettu neljännesvuosittain. 
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VUODEN 2011 TAPAHTUMIA 
 
la 12.2. Jaksaminen –kurssi, Kirjalla, yhdessä Grafinetin kanssa 

la-su 5.-6.3. TEAM-liiton talvipäivät Vaasassa 

la-su 26.-27.3. Pääluottamusmiespäivät (TEAM) 

ke 30.3. HKY:n kevätkokous, Kirjalla 

la-su 2.-3.4. Ammattikerhojen risteily 

la-su 9.-10.4. Puheenjohtajapäivät (TEAM) 

su 17.4. Eduskuntavaalit 

la 30.4. Työehtosopimus päättyy 

la-su 4.-5.5. SAKKI –risteily (TEAM) 

to-pe 26.-27.5. Liittovaltuuston kevätkokous 

to-la 28.-30.7. Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella 

la-su 20.-21.8. TEAM-liiton kesäpäivät Lahdessa 

la 24.9. Bussiretki FinnGraf –messuille Jyväskylään 

la-su 1.-2.10. Ammattiosaston hallituskoulutus 1.osa, Turku (TEAM) 

la-su 15.-16.10. Verkosta virtaa, Tampere (TEAM) 

la 29.10. Ammattiosaston hallituskoulutus 2.osa, Turku (TEAM) 

ke 12.10. HKY:n ehdokasasettelukokous 

ke 16.11. HKY:n syyskokous 

ma-ti 21.-22.11. Liittovaltuusto 

la 10.12. Lasten joulutapahtuma 

 

Lisäksi: 

- hallituksen seminaari 

- kurssi ammattikehojen toimikunnille  

- kurssi 

- jäsenmatka 

- kalakisat 

- keilakisat 


