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Vuosi 2013 alkoi edellisiin vuosiin poiketen sillä yhdistystä johti nyt puheenjohtajanaan en-
simmäistä kertaa nainen, Emmi Mäkinen.

Mäkinen otti kuluneen vuoden aikana erityishuomioon yhdistyksen ja työpaikkojen välisen 
yhteyden. Tämä yhteistyö tulisi saada tiiviimmäksi uudelleen. Jo pidemmällä aikavälillä on 
ollut huomattavissa jäsenten katoaminen työpaikoille, mikä näkyy mm. järjestettyjen tilai-
suuksien osaanotoissa. Tämän uuden yhteyden aikaansaanti aloitettiin keväällä suoritetulla 
työpaikkakierroksella, jossa puheenjohtaja kiersi osaston isoimmat talot yhdessä TEAM-liiton 
työehtosihteeri Jari Kosonen-Nikulaisen ja järjestösihteeri Arja Salon kanssa. Talojen pihoihin 
saapunutta autoa tuli katsomaan ja siis samalla tätä kolmikkoa moikkaamaan mukavasti työ-
paikkojen työntekijöitä. Autossa keskusteltiin niin ajankohtaisista asioista, kuin pidemmänkin 
aikaa jäsenistöä vaivanneista asioista. Kierros otettiin iloisena vastaan ja tämäkin käytäntö 
tulee saamaan jatkoa seuraavana vuonna. Ehkä puheenjohtaja keksii vielä jotain muutakin 
millä parantaa osaston ja työpaikkojen välistä yhteyttä.

Aikaisempinakin vuosina huomattu maksavien jäsenten osuuden pieneneminen yhdistyksen 
kokonaisjäsenistössä ja jatkuvien talojamme koskeneiden yt-neuvotteluiden seurauksena 
jäsenmäärän väheneminen jatkui edellisvuosien tahtiin. Hallitus kiinnitti erityistä huomiota 
työttömien ja lomautettujen huomattavaan määrään. Alaa koetteli todellinen murros, jossa 
samalla tekniikan kehittyessä, kuin markkinoiden vähentyessä työpaikat olivat ahdingossa. 
Luottamusmiesten jaksamiseen sekä työttömien ja lomautettujen huomioi miseen päätettiin 
kiinnittää erityistä huomiota kuluvana vuonna. 

Yhdistys loi jäsenilleen käyttöön kurssistipendin. Tarkoitus on motivoida osaston jäsenistöä 
kouluttautumaan entistä enemmän TEAM-liiton järjestämillä kursseilla. Stipendiä voi hakea 
osastolta käydyn kurssin suoritettuaan ja se on päiväkohtainen. Kurssistipendin käytöstä päät-
tää hallitus vuoden kerrallaan.

Vuokrattavien tilojen tehostettu markkinointi on purrut hyvin kasvattaen asiakaskuntaa edel-
leen entisestä. Vakiokäytäjien määrä on lisääntynyt ja myös vuonna 2012 aloittaneet vakio-
käyttäjät ovat jatkaneet vuokrasopimuksia kanssamme. 

Samalla kun maan taloudellinen tilanne koetteli erityisen rankasti kirjatyöntekijöitä, myös 
muilla teollisuuden aloilla kuin muutenkin työllisyyden näkökulmasta tilanne näyttäytyi erit-
täin hankalana. Tästä johtuen solmittiiin syksyn aikana kirjatyöntekijöitäkin koskeva kasvu- ja 
kehityssopimus vanhasta tuposta mallia ottaen. 

Työehtosopimus
TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton hallitus hyväksyi 24.10.2013 keskusjärjestöjen välillä 
solmittuun ns. työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuvat 14 työehtosopimusta. Sopimukset 
hyväksyttiin ehdollisina siten, että ne astuvat voimaan vain, jos metsäteollisuudessa saadaan 
aikaan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä tyydyttäviä neuvottelutuloksia. TEAMin hallitus oli 
päätöksissään yksimielinen. Kattavuus todettiin sittemmin riittäväksi, ja sopimukset astuivat 
voimaan hiukan eri aikoina.

Kirjatyöntekijöitä koskeva työehtosopimuksen hyväksyminen poikkesi muista TEAMin sopi-
muksista siten, että siihen sisältyi jatkotyö siviilityön työaikakysymyksestä. Työehtosopimuk-
sen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattiin jatkotyö näin:  
Liitot neuvottelevat ja sopivat uusista työaikamääräyksistä ja niiden käyttöönotosta 28.2.2014 
mennessä. Mikäli työaika-asiassa ei päästä sopimukseen määräaikaan mennessä, Viestinnän 
Keskusliitolla on oikeus irtisanoa tämä työehtosopimus niin, että se päättyy 30.9.2014. 



Sopimus on voimassa 31.1.2017 saakka, mikäli väliaikatarkastelussa keskusjärjestöjen välillä 
tai viimeistään liittojen välillä 30.6.2016 mennessä päästään sopuun.

Miksi työllisyys- ja kasvusopimus
TEAM-liiton hallitus päätyi työllisyys- ja kasvusopimuksen kannalle sopimuspaketin kokonai-
suuden vuoksi. Kolmikannassa tehty sopimus sisältää monia uudistuksia, jotka tuovat parem-
man toimeentulon kaikkein heikoimmissa asemissa oleville jäsenille.  

Työttömyysturvalakia päätettiin muuttaa siten, että työttömän omavastuuaika putoaa seit-
semästä viiteen päivään, työtön voi tienata 300 euroa ilman, että se vaikuttaa työttömyys-
turvaan ja työttömän yhteenlasketut tulot osa-aikatyöstä ja sovitellusta päivärahasta saavat 
olla työttömyyttä edeltäneen palkan suuruiset (nykyisin vastaava määrä on 90 % palkasta). 
Sopimus sisältää useita työryhmäkirjauksia ja selvitysten tekemisiä. 

Kirjatyöntekijöiden sopimukseen kirjattiin palkkausjärjestelmän tarkastelu erityisesti 3- ja 
4- palkkaryhmien suhteen selvittämiseksi ja muutos oppisopimusten solmimisesta määrä-
aikaisena sopimuskauden aikana. Oppisopimusasia liittyy työllisyys- ja kasvusopimuksen 
kirjaukseen nuorten työllistymisen edistämiseksi. Palkkausjärjestelmän tarkastelu taas on 
TEAM-liiton intressi, johon jäsenistö on useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota.

Mistä työaika-asiassa on kysymys
Siviilityön työaika-asia on ollut esillä jo 1980 luvulta alkaen, jolloin työehtosopimusta muutet-
tiin niin, että siviilityössä työaikaa voidaan sijoittaa yöhön ja sunnuntaihin paikallisesti sopien. 
Sitä ennen paikallinenkaan sopiminen ei antanut mahdollisuutta yötyön tekemiseen. 

Aikoinaan Viestintäalan ammattiliiton hallitus 1990- loppupuolella antoi liiton toimistolle 
tehtäväksi selvittää asiaa, ja useaan otteeseen työehtosopimusmuutos on ollut työnantajalii-
ton aloitteesta tai tehdyn työehtosopimusratkaisun seurauksena neuvottelupöydässä. Rat-
kaisumalleja on ollut monenlaisia, mutta mistään ei ole päästy yhteiseen näkemykseen. Asia 
on myös hiertänyt Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton, aiemmin 
Viestintäalan ammattiliiton neuvottelusuhteita siinä määrin, että työehtosopimuksen muu 
kehittäminen on ollut hankalaa.

Työaikakysymykselle on merkitystä paitsi yötyön ja viikonlopputyön tekemiseen, myös sopi-
muksen soveltamisalaan. 

Jo perinteeksi muodostunut luottamusmies-
ten koulutus järjestettiin 13.4.2013 Tallinnas-
sa, mutta tällä kertaa yövyimme paikan päällä 
Viru-hotellissa. Hotellin kokoustiloissa pide-
tyssä koulutuksessa mukanamme oli TEAM-lii-
tosta edunvalvontaosaston työehtosihteeri 
Jari Kosonen-Nikulainen. Matkalle Tallinnaan 
lähti yhteensä 14 luottamushenkilöä. Aiheena 
koulutuksessa ja siitä johtaneissa keskuste-
luissa oli tällä kertaa paikallinen sopiminen. 
Paikallinen sopiminen on lisääntynyt työpai-
koillamme yllättävänkin paljon, mutta oikea-
oppiseen sopimiseen liittyvä tieto ja taito he-
rätti kiivastakin keskustelua. Jo pelkästään se, 
mitä on sopiminen, ei tunnu toteutuvan siinä 
hengessä mitä työehtosopimus tai laki antaa 
asiasta ymmärtää, puhumattakaan siitä, mistä 
kaikesta voidaan paikallisesti sopia. Työnanta-



japuolen vyön kiristys on näkynyt myös tässä kehityksessä ja moni luottamusmies kokee jopa 
kiristystä näissä tilanteissa. Yt-menettelyt osoittautuivat myös isoksi puheenaiheeksi. Nyt kun 
työntekijöitä irtisanotaan ja lomautetaan näinkin hurjaa tahtia, ovat luottamusmiehet niin 
henkisesti kuin fyysisestikin itsensä äärirajoilla.

Tänä vuonna TEAM-liiton talvipäivälle osallistui taas vain muutama HKY:n jäsen. Hallituksen 
keskusteluissa pohdittiin johtuuko tämä siitä, ettei viestinätaustaiset jäsenet ole ottaneet 
vielä kyseessä olevaa tapahtumaa omakseen.

Sääntömääräisiä kokouksia järjestettiin perinteiseen tapaan kolme.

Kevätkokouksessa puheenjohtaja käytti puheenvuoron koskien jäsenmaksutulon valtavaa 
tippumista. Tämä kehitys ja vuoden 2015 liittokokous huomioiden olisi tunnustettava tilanne, 
jossa yhdistyksellä on mahdollisuus enää seuraavana vuonna periä korotettua jäsenmaksua. 
Tämä ei kuitenkaan tulisi toteutumaan, mikäli yhdistyksemme ei ottaisi syyskokouksessa 
TEAM-liiton asettamia ammattiosastojen mallisääntöjä yhdistyksen säännöiksi.

Yhdistys otti itselleen myyntiin Linnanmäen rannekkeita, joista TEAM-liitto oli tehnyt yhteis-
työsopimuksen Linnanmäen kanssa. Rannekkeita myytiin jäsenistölle huomattavasti nor-
maalia halvemmalla hinnalla. Rannekkeita tilattiin yhdistyksen kautta niin suuri määrä, että 
todettiin jos liitto jatkaa vielä käytäntöä vuonna 2014, sitä tulee jatkamaan myös HKY.

Toimintasuunnitelmassa ja hallituksen aikaisemmissa päätöksissä suunniteltu työttömiä ja 
lomautettuja koskeva tilaisuus pidettiin elokuun alussa Kirjan kerhosalissa. Yhteistyössä Grafi-
netin kanssa järjestettyyn koulutukseen tuli lähes 30 jäsentä osastoista.



Työmarkkinatiedottamista jatkettiin entiseen tapaan pitämällä tiedotustilaisuuksia 
ammattikouluopiskelijoille. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Emmi Mäkinen ja sihteeri Jessica Raita edustivat yhdistystä 
TEAM-liiton puheenjohtapäivillä, jossa Mäkinen oli osallisena myös tilaisuuteen järjestetyssä 
paneelikeskustelussa yhdessä TEAM-liiton puheenjohtajan Timo Vallitun, Voionmaan opiston 
koulutuspäällikkö Antti Jehkosen, Oulun Kemiran Tomi Juntusen ja Salon Hellan Anne Haka-
mäen kanssa. Paneelissa mietittiin edunvalvonnan muuttumista paikallisen sopimisen lisään-
tymisen myötä. 

Jäsenmäärän kehittyminen

1.1.2013 Naiset Miehet Yht. 31.12.2013 Naiset Miehet Yht.
Jäsenet 1 742 2 350 4 092 Jäsenet 1 639 2 217 3 856
vain liiton jäsen 0 2 2 vain liiton jäsen 0 2 2
normaalijäsen 520 996 1 516 normaalijäsen 466 914 1 380
oppilasjäsen 71 55 126 oppilasjäsen 55 43 98
vapaajäsen 
eläkkeellä

1 129 1 249 2 378 vapaajäsen 
eläkkeellä

1 107 1 221 2 328

vapaajäsen työssä 22 48 70 vapaajäsen työssä 11 36 47
Maksavat jäsenet 
yhteensä

520 998 1 518 Maksavat jäsenet 
yhteensä

466 917 1 383

10 eri 
kansalaisuutta:

Naiset Miehet Yht. 8 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht.

Bosnia-Hertsegovina 0 1 1 Bosnia-Hertsegovina 0 1 1
Kongo 0 1 1 Ecuador 0 1 1
Ecuador 0 1 1 Viro 3 0 3
Viro 2 0 2 Suomi 1 631 2 210 3 841
Suomi 1 734 2 341 4 075 Italia 0 2 2
Italia 0 2 2 Pakistan 0 1 1
Pakistan 0 1 1 Venäjä 5 1 6
Venäjä 5 2 7 Vietnam 0 1 1
Thaimaa 1 0 1
Vietnam 0 1 1

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



Talous
Yhdistyksen hallituksesta muodostettu taloustyöryhmä aloitti tarkan pohdinnan tulevien 
vuosien jäsenmaksutulon supistumisen johdosta. Yhdistyksen taloutta koskevia tunnuslukuja 
tullaan tarkastelemaan nyt tiiviisti, sekä pohtimaan varojen käyttöä tulevaan varautuen.

Jäsenmaksutulot vuonna 2013 olivat 113 196,65 euroa. Vuonna 2012 se oli 123 055,37 eu-
roa. Jäsenen maksama jäsenmaksu TEAM teollisuusalojen ammattiliitossa oli 1,6 prosenttia, 
josta työttömyyskassan osuus oli 0,5 prosenttia. Liiton osuus 0,85 prosenttia ja yhdistyksen 
osuus 0,25 prosenttia, josta niin sanottua osastomaksua 0,1 prosenttia.

Yhdistys omistaa 1440 kappaletta asunto oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkadun 10 osaketta, 10 
kappaletta Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö osaketta, 25 kappaletta Kansan Uutisten osaketta, 
303 kpl Työväenakatemian kannatusyhdistyksen osaketta, 1224 kpl Elisa Communications 
Oy:n osaketta ja yhden Helsingin Gourmetclub Oy osakkeen.

Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2013 toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhdistyk-
sen tilit on tarkastettu puoli vuosittain ja niistä annetut lausunnot on käsitellyt yhdistyksen 
hallitus.

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

Hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2013 9 kertaa. Hallituksen ovat muodostaneet puheenjohtaja 
Emmi Mäkinen ja varsinaisina jäseninä Heikki Heikkilä (varapuheenjohtaja), Jessica Raita (sih-
teeri), Reijo Koskinen, Kari Laaksonen, Petri Rissanen, Merja Ruuskanen, Maksim Ronkainen, 
Olavi Rasi, Veikko Tuukkanen ja Jenna Enho.

Henkilökunta
Taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkonen. Kiinteistön hoidosta ja kokousjärjestelyistä vastasi 
talonmies/vahtimestari Jani Vikman.

Toimisto
Toimisto oli avoinna maanantai-torstai klo 9-16 ja perjantaisin klo 9-14.



IN MEMORIAM
Aalto Juha Aho Toini Allen Aimo
Ahonen Margit Amnell Viljo Asikainen Emil
Björkman Anna-Liisa Bäckmark Rolf Backström Nils
Darth Toivo Fagerholm Martin Haapanen Markku
Haapatalo-Dunderfelt Laila Halonen Liisa Heinänen Ulla
Hentsalo Barbara Holmberg Olof Holmberg Paul
Hurri Leo Hynynen Sisko Hyttinen Erkki
Hyvärinen Erik Hänninen Veikko Iitti Eeva
Immonen Erkki Itäluoma Väinö Jaakkola Erkki
Jokela Anni Josefsson Helvi Juovi Jalo
Jussila Sakari Järveläinen Sylvi Järvenpää Leo
Kajamäki Atso Kannisto Kauko Kamotskin Erkki
Karhunen Maire Karjalainen Pekka Karkio Siiri
Karttunen Gertrud Karttunen Pertti Karusola Pauli
Kaskisuo Kalevi Keränen Erkki Kivi Anja
Kivinen Veikko Kokkonen Pentti Korhonen Lauri
Koskinen Ville Kuitunen Senja Kuokkanen Maila
Laaksonen Ester Laaksonen Onni Lahdelma Kalevi
Lahtinen Pekka Laine Soili Lammenranta Pentti
Lampinen Elvi Laurila Tapani Lehtinen Aino
Leino Saara Lohilahti Vilho Lumen Leo
Luoto Kerttu Markelin Saara Martikainen Toini
Matilainen Erkki Miettinen Ritva Mutanen Terttu
Mutikainen Airi Nevalainen Jouko Nieminen Pauli
Nieminen Tauno Nissinen Seija Norback Brita
Nyman Erik Oila Tom-Erik Ollikainen Eila
Outinen Erkki Pekkanen Mirka Pellinen Anna-Liisa
Peltonen Kalle Penttilä Seppo Pietikäinen Kari
Piipponen Heikki Piipponen Unelma Pitkänen Esko
Posa Helga Pousi Maiju Pulkkinen Urho
Päiväkumpu Olavi Ranta Vieno Rantanen Laina
Rautaoja Pirkko Roininen Raija Ryysyläinen Helvi
Rönnqvist Per-Erik Röytiö Helmi  Saarelainen Matti
Sahlman Mirja Sedergren Heidi Silmälä Leo
Simonen Viljo Siren Sigvard Siren Veikko
Sjögren Ines Sällström Bengt Talasmo Risto
Tapaninen Arto Tulokas Eero  Tulokas Reino
Turunen Riitta Ulmanen Seija Vatanen Helmi 
Wasilijeff Pietari Wasström Eira Viik Pentti
Virtanen Raija Visa Seppo Vuohu Helli
Vuolinko Jukka Vuorinen Touko Vuorio Kaija
Åhlgren Maire



MUITA TAPAHTUMIA

Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin 27.3.2013 ja kokoukseen osallistui 28 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Solvalla
Keväällä 2013 yritettiin järjestää yhdistyksen jäsenille ja heidän perheilleen yhteinen retkipäi-
vä Solvallaan. Osallistujamäärä jäi kuitenkin niin alhaiseksi, että tapahtuma päätettiin perua. 
Ideaa ei kuitenkaan haudattaisi. Kevään korvalle sattui niin monta muutakin mm. kerhojen 
tapahtumaa, että ne varmasti verottivat osallistujamäärää. Hallitus keskustelikin tästä ja esitti 
toivomuksen ammattialakerhoille heidän toimintasuunnitelmiensa aikaisesta toimittami-
sesta hallituksen käyttöön, jotta tulevina vuosina samankaltaiset päällekkäisyydet voitaisiin 
ennaltaehkäistä. 

TEAM-kesäpäivät Turun kylpylähotelli Caribiassa
TEAM-liiton kesäpäiviä vietettiin 24.-25.8. aurinkoisessa Turussa. HKY:n jäsenistöstä vain 
muutama osallistui kesäpäiville, josta usea liiton työntekijä oli huolissaan ja toivoivat osan-
oton paranevan seuraavana vuonna. 
Kesäpäivien ohjelma oli kattava ja erilaisia toiminnallisia tapahtumapisteitä oli useita. Ohjel-
masta löytyi myös tutustuminen Naantalin Neste Oilin jalostamoon, joka sisälsi kiertoajelun 
kaupungissa. Iltajuhlassa tanssittiin Käsityöläisten ja Tiktakin Petran tahtiin. Sunnuntain lou-
naalla esiintyi Lounais-Suomen murteella kirjoittava runoilija Heli Laaksonen. 
Kesäpäivien aikana käytiin myös perinteiset salibandy- ja golfturnaukset sekä karaokekisa.

Työttömien ja lomautettujen kurssi 
Ensimmäistä kertaa työttömiin ja lomautettuihin 
kohdistetulla kurssilla osallistujia oli 19 jäsentä, 11 
HKY:stä ja 8 Grafinetista. Tilaisuus pidettiin Kirjan 
kerhosalissa. Paikalla oli niin luottamushenkilöstöä, 
työttömäksi jääneitä, lomautettuja kuin eläkeput-
ken päässä odottavia. Päivä koostui monipuolisesta 
ohjelmatarjonnasta. Emmi Mäkisen alkupuheen-
vuoro käsitteli työttömien määriä niin graafisella 
kuin muillakin teollisuuden aloilla. Tämän jälkeen 
ohjat otti Tatsi ry:n eli työttömien ay-jäsenten tuki-
yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson, joka 
kertoi heidän toiminnastaan. Tatsi järjestää erilaisia huokeahintaisia toiminta- ja tapahtuma-
mahdollisuuksia työttömyyden kanssa eläville. Fyysisesti Tatsi toimii Hakaniemestä käsin, 
mutta koska elämme tätä hienoa internetaikaa, voi heihin tutustua ja saada kätevästi yhtey-
den myös osoitteesta www.tatsi.org.

Seuraavana tervehdyksensä TE-keskuksesta toi Johanna Vuorela, joka selvitti muutamia esil-
letulleita hankaluuksia koskien työttömien tarvitsemia päivärahalausuntoja. Johanna kertoi 



myös heinäkuun alussa voimaan astuvasta ryhmä-
lomautusilmoituksen poistumisesta, johon tulisi 
varautua, sillä tästä uudistuksesta johtuen jatkossa 
jokainen lomautettu tai työtön joutuu itse ilmoittau-
tumaan TE-keskukseen asiakkaaksi. TE-keskuksen 
tätä varten luoma tietojärjestelmä on kuitenkin 
osoittautunut olevan pahasti aikataulustaan myöhäs-
sä ja tulisi todennäköisesti hankaloittamaan toimipis-
teiden vähenemisestä johtuen asiakkaiden palvelua. 

Samaan aiheeseen jatkoi sujuvasti TEAM-liiton 
työttömyyskassan Mimma Sopanen, joka selvitti 
ennalta-arvaamattomia ja hankaliakin tilanteita, joita 
työttömille ja lomautetuille on tullut vastaan liittyen 
päivärahojen maksatuksiin.

Ruokailun jälkeen päivän varsinaisen koulutusohjel-
man päätti TSL:stä paikalle tullut Pipsa Härkönen. 
Hänen kanssaan miettittiin yksilöiden jaksamista 

näinkin suuressa elämäntilanteen muutoksessa. Kuinka ensinnäkin löytää omat voimavaransa 
ja valjastaa ne käyttöönsä parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmätöiden lomassa käytiin syviä 
keskusteluja ja kartoitettiin myös kokonaisuutta nimeltä minä itse.

Päivän päätteeksi kiivettiin talon kattokerroksesssa sijaitseviin saunatiloihin hieman rentoutu-
maan ja nollaamaan ajatuksia.

Ehdokasasettelukokous
30.9.2013 pidettyyn kokoukseen osallistui 11 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaehdokkaaksi 
asetettiin Emmi Mäkinen. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi asetettiin Olli 
Rasin toimesta Merja Ruuskanen, Maksim Ronkainen, Veikko Tuukkanen, Jenna Enho ja Mik-
ko Torvi. Yhdistyksen hallituksen varajäseneksi asetettiin Olli Rasin toimesta Ilkka Rautio, Rai-
ne Sirola, Juho Virta, Teppo Koskinen ja Tom Henriksson. Reijo Koskisen esityksestä asetettiin 
ehdolle Pirjo Valkola, joka olisi Reijo Koskisen ja Kari Laaksosen henkilökohtainen varajäsen. 

Syyskokous
Syyskokous pidettiin 1.11.2013 Kirjan kerhosalissa. Paikalla oli noin 30 yhdistyksen jäsentä, 
sekä TEAM-liitosta kutsuttuna järjestöpäällikkö Merja Rinne, sekä edunvalvontaosaston pääl-
likkö Irene Hämäläinen. Vihdoin oltiin tultu tilanteeseen, jossa yhdistys voisi ottaa TEAM-lii-
ton ammattiosastoille asettamat osastojen mallisäännöt omiksi säännöikseen muutamilla 
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen omilla lisäyksillä. Näistä lisäyksistä kuluneen vuoden 
aikana sinnikkäästi neuvotteluja jatkaneet Emmi Mäkinen, Pentti Käyhkö, Pekka Lahtinen, 
Heikki Heikkilä sekä liiton puheenjohtaja Timo Valllittu ja järjestöpäällikkö Merja Rinne olivat 
löytäneet yhteisymmärryksen. Säännöt hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän onnellisen tilanteen 
johdosta syyskokous anoi myös vuodelle 2014 korotetun jäsenmaksun perintäoikeutta. Merja 
Rinne kertoi TEAM-liiton saavuttavan tulevana vuonna 120 vuoden iän joten se on nimetty 
juhlavuodeksi. Tähän juhlaan liittyen liitolla tulee olemaan paljon erilaisia tapahtumia ympäri 
vuoden. HKY valmistautuu omaan juhlavuoteensa saavuttaessaan 145 vuoden iän.



Irene Hämäläinen avasi kasvu- ja kehityssopimuksen sisältöä sekä kirjatyöntekijöille poik-
keuksena asetettua reunaehtoa koskien alamme työaikoja. Tätä varten perustettaisiin työ-
aikatyöryhmä, joka jatkaa lopullista neuvottelua 28. helmikuuta 2014 saakka. 

Puheenjohtajaehdokkaaksi ei ollut ennakkoasettelukoko-
uksessa asetettu ketään muita kuin Emmi Mäkinen ja näin 
ollen hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi toiselle 
kaudelle. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Merja Ruuska-
nen, Maksim Ronkainen, Veikko Tuukkanen, Jenna Enho 
ja Mikko Torvi. Varajäseniksi valittiin Ilkka Rautio, Raine 
Sirola, Juho Virta, Teppo Koskinen, Tom Henriksson ja Pirjo 
Valkola. Pirjo Valkola toimii ehdokasasettelukokouksen 
päätöksen mukaisesti Reijo Koskisen ja Kari Laaksosen 
henkilökohtaisena varajäsenenä.

Syyskokouksessa luovutettiin perinteiseeen tapaan Päli-
kön taulu yhdistyksen toiminnassa pitkään olleille ja nyt 
taka-alalle jättäytyneille Pirjo Tynkkyselle ja Olavi Rasille.

Lasten joulujuhla
Joulujuhlaa yhdistyksen jäsenten perheiden kanssa juhlittiin 14.12.2013. Edellisvuonna ko-
keiltu hieman osallistavampi ja tykätty juhlan ohjelmasisältö sai jatkoa, n. kahdenkymmenen 
juhlijan ansiosta.

Päivään kuului perinteisten joululaulujen laulua ja mukavaa yhdessä oloa. Lisäksi askarrel-
tiin erilaisista kirjapainomateriaalien ylijäämistä kotiin viemisiksi mm. tähtiä kuusen latvaan 
asetettavaksi, sekä mitä ihmeellisimpiä taidon näytteitä niin kuusen koristeista kuin pöytä ja 
seinäkoristeistakin.

Seuraavan vuoden joulujuhlaa suunniteltaessa pyydettiin miettimään ajankohtaa uudelleen. 
Monella perheellä on juuri ennen joulua paljon muutakin ohjelmaa ja kiirettä, joten ehkä 
juhlia voisi jatkossa juhlia ns. pikkujouluina tai yhdistää perhepäivä-ajatuksen kanssa.

Joulupukki kerkesi onneksi kuitenkin kiireiltään tänäkin vuonna muistamaan pieniä ja vähän 
isompiakin joulun odottajia. Pukki kyseli lahjatoiveita ja jakoi joulun odotuspussit kaikille 
juhlijoille. 



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 useita ”pieniä” kohennustöitä. Tarkoituk-
sena on, että vuokralaiset siivoavat jälkensä itse. Asuntoja on vuokrattu viikoksi tai viikonlo-
puksi. Syksyn suursiivouksen sekä veneiden noston suoritti Teijon Kiinteistöhuolto Oy.

Sauna
Edelliskauden hallituksen päätöksien ja suunnittelun mukaisesti toteutettiin saunatilojen 
kokonaisvaltainen remontointi. Tilojen nykyaikaistaminen on myös saanut asiakkailta enem-
män positiivista palautetta ja näin ollen kiinnostus tilojen vuokrauksesta on lähtenyt monelta 
taholta taas uuteen nousuun.



KERHOT

Helsingin Graafiset Viestintekijät
Toimintakertomus 2013

Vuosi 2013 oli kerhomme 15. Toimintakausi, jota päätettiin juhlistaa pienimuotoisesti. 
Syksyllä järjestettiin juhlan kunniaksi teatteri-illallinen ravintola Nyyrikissä, jossa nauruher-
moja kutkuteltiin naisen ja miehen välisistä pienistä eroista Heikompi astia - totuus miehestä 
ja naisesta –näytöksellä. 

Kauden aikana pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, kaksi toimikunnan kokousta 
sekä työvaliokunta on kokoontunut tarvittaessa. 
Kerholla on kotisivut www.hky001.fi sivuston alla yhdistyksemme/kerhot/Viestikerho ja ker-
hojen tapahtumista on tiedotettu myös HKY:n pääsivulla olevalla Tapahtumia -palstalla.

Osallistuimme edellisten vuosien tapaan kerhojen Tallinnaan suuntautuneelle 
pikkujouluristeilylle.

Kauden aikana on eri yhteyksissä käyty keskustelua kerhotoiminnan tulevaisuudesta. 
Oman ammattiryhmämme on pienentynyt vuosien varrella työpaikkojen häviämisen ja teknii-
kan kehittymisen myötä ja uusia nuoria aktiiveja on ollut vaikea saada toimintaan mukaan. 
Samalla kuitenkin vanhemmasta päästä kerhoaktiiveja on eläköitynyt. Keskusteluja on käyty 
HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerhon suuntaan. Olemme tulleet siihen tilanteeseen että 
tiukasta ammattikeskeisyydestä on luovuttava ja käynnistettävä yhdistymisneuvottelut. Asiaa 
käsiteltiin kerhomme syyskokouksessa ja päätettiin jatkaa neuvotteluita jälkikäsittelijöiden 
kanssa 2014 alkuvuodesta.

Kerhon toiminnasta ovat vastanneet puheenjohtaja Jorma Koukkunen, varapuheenjohtaja 
Veikko Tuukkanen, taloudenhoitaja Unto Halminen, sihteeri Pirjo Tynkkynen, kotisivupäivittä-
jä Tapio Huhta, Jessica Raita sekä varalla Kari Haataja, Tapio Honkaniemi, Ilkka Rautio, Mar-
ja-Terttu Siljamo ja Kaarlo Pirttilahti.

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

Helsingin painajakerho
Helsingin painajakerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Helsingin painajakerhon 101:n toimintavuosi polkaistiin käyntiin toimikunnan vuoden en-
simmäisellä kokouksella 7. tammikuuta, jossa suunniteltiin tapahtumia kuluvalle vuodelle ja 
lyötiin lukkoon jo etukäteen mietittyjä suunnitelmia. Vuoden 2013 aikana toimikunta kokoon-
tui kaiken kaikkiaan kuusi kertaa.

Kevätkokous pidettiin 9.3.2013 Kirjan kerhosalissa. Kirjan saunatilojen ollessa remontissa, siir-
tyivät kokoustajat hyvässä järjestyksessä Kotiharjun saunaan tilaussaunan puolelle. Monelle 
painajakerholaiselle kyseessä oli ensimmäinen kerta ko. yleisessä saunassa, ja löylyhuoneen 
koko herätti ansaittua kunnioitusta varttuneimmissakin painajissa. Huikopalana ahdoimme 
kymmenkunta pizzaa läheisestä pizzeriasta omin jaloin noudettuna. Tähän poikkeukselliseen 
järjestelyyn oltiin osallistuneiden kesken erittäin tyytyväisiä ja vastaavanlaista ekskursio-hen-
kistä kokoustamista toivottiin jatkossakin. Toimikunta lupasi harkita asiaa.



Maaliskuun 23.-24. seilasimme Eckerö Linen uuden karhealla m/s Finlandialla Suomenlahden 
yli. Kyseessä oli perinteinen Painajakerhon kevät-reissu ja hotellina tuttu sekä hyväksi koet-
tu Viru hotelli. Virolaiseen kulttuuriin ja arkkitehtuuriin oli tutustumassa 15 kultivoitunutta 
painajaa aveceineen.

Painajain keskusjärjestö piti kevätkokouksensa laivalla matkalla Turusta Tukholmaan 18.-19.5. 
Painajakerhosta oli mukana kahdeksan hengen delegaatio, jolla oli hieman haikea tehtävä 
edessään. Helsingin painajakerho ilmoitti kokouksessa irtautuvansa Painajain keskusjärjestös-
tä pitkän ja vakaan harkinnan tuloksena. Tämä vuosi 2013 oli siis erään aikakauden loppu ja 
uuden ajan alku. Tulemme kyllä edelleenkin olemaan läheisissä yhteyksissä muihin painaja-
kerhoihin, mutta nyt ilman byrokratian raskaita rattaita.

Syyskokous pidettiin Kirjalla 16.11.2013. Kokous pidettiin poikkeuksellisesti saunatiloissa, 
koska kerhosali oli varattu ulkopuolisen asiakkaan toimesta. Annoimme jalomielisesti tilaa, 
vaikka olimme varanneet tilat jo hyvissä ajoin. Syyskokoukseen oli kutsuttu HKY:n puheenjoh-
taja Emmi Mäkinen (Erweko Oy). En tiedä, johtuiko se Emmistä (todennäköisesti kyllä), mutta 
syyskokouksen osallistujamäärä taisi olla ainakin allekirjoittaneen puheenjohtajuuden ajan 
isoin. Paikalle saapui lähes kolmekymmentä painajaa, ja hieman ahtaaksihan nuo tilat osoit-
tautuivat tällaiselle ihmismäärälle. Emmi kertoi syväluotaavasti HKY:n tilasta ja visioista HKY:n 
kehittämiseksi. Kysymyksiä sateli vasemmalta ja oikealta ja kaikkiin kysymyksiin taidettiin saa-
da vastaus. Loppu ilta jatkui perinteisin tavoin saunoen, syöden ja virvoitusjuomia nautiskel-
len. Jälkeen päin sateli kiitoksia erittäin onnistuneesta kokouksesta, josta lienee kiittäminen 
Emmi Mäkistä. Syyskokouk sessa Helsingin painajakerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2014 
valittiin Kimmo Virta.

Ammattikerhojen yhteinen pikkujoulu-risteily risteiltiin 5.-6.12.2013. Tällä kertaa lähtöpäivä 
oli perjantai, joka matkalla olleiden mielestä oli paljon parempi vaihtoehto lauantaisen läh-
dön sijaan. On matkalaisilla ainakin se sunnuntai aikaa toipua matkan aiheuttamista rasituk-
sista. Reissuun osallistui kolmattakymmentä kerholaista ja edellisen vuoden tapaan hauskaa 
piisasi yllin kyllin.

Syksyllä HKY:ssä meni läpi aloite sääntömuutoksesta, joka on jo pitkään aiheuttanut aika lailla 
paljon eripuraa eri henkilöiden kesken. Toivottavasti asiat nyt rauhoittuvat ja HKY:n hallitus 
saa työrauhan ja pystyy tekemään työtään yhdistyksen edun mukaisesti.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2013 oli isojen muutosten vuosi Helsingin painajakerholle ja koko Hel-
singin kirjatyöntekijöiden yhdistykselle. Tästä on hyvä jatkaa vuodelle 2014.

Helsingin painajakerhon toimikunta.

HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerho
HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerhon toimintakertomus 2013

Kerhon toiminta  vuonna 2013 on ollut edellisiä vuosia vähän rauhallisempi. Olemme tarjon-
neet jäsenillemme yhteisiä matkoja muiden kerhojen kera sekä rentoja jäsenkokouksia.Emme 
kuitenkaan ole onnistuneet saamaan uusia aktiiveja kokouksiimme.

Toimikuntamme koostui seuraavista henkilöistä: Puheenjohtaja Sanna Järvinen,varapuheen-
johtaja Erkki Aalle,sihteeri Anja Koskinen,Jäsenkirjuri/rahastonhoitaja Lilian Heiskanen ja 
muut toimikuntamme jäsenet olivat:Sinikka Sonntag, Liisa Forsberg, Pirjo Pietikäinen, Tarja 
Ihalainen ja varajäsen Sirpa Sulin.



Tammikuussa pidettiin toimikunnan järjestäytymiskokous jossa  suunniteltiin tulevaa toimin-
taa ja tapahtumiin osallistumista.

Maaliskuussa pidimme sääntömääräisen kevätkokouksen ja esillä oli myös kerhon tulevai-
suus.Joitakin jäseniä osallistui painajakerhon järjestämään Tallinnan matkaan.

Toukokuusssa pidettyyn keskusjärjestön tapahtumaan Viking Gracella osallistui muutama 
jäsen.

Marraskuussa pidimme sääntömääräisen syyskokouksen ja totesimme että meillä ei ole mah-
dollisuuksia jatkaa nykyisessä muodossa kerhotoimintaa 2014.

Emme ole saaneet  tarvittavaa määrää aktiiveja mukaan toimikuntaan 2014 kun useampi ak-
tiiveista on lopettemassa toimikunnassa. Toimikunnalle ei jäänyt muuta mahdollisuuttta kuin 
jättää kerho lepäämään toistaiseksi.

Kerhovuoden toiminta päätettiin tänäkin vuonna perinteeksi tulleeseen painajakerhon järjes-
tämään pikkujouluristeilyyn.Kerhostamme osallisui 7-henkilöä.

Kaikille toimintaamme osallistujille kiitokset kuluvasta vuodesta 2013!

HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerho 
Toimikunta

Nuorisojaosto
Vielä tänäkään vuonna yhdistyksen nuorta jäsenistöä ei saatu aktivoitua siinä määrin, jotta 
nuorisojaosto olisi voinut suorittaa tehtäväänsä kunnolla. Edellisvuosiin poiketen kuitenkin 
oppilaiden liittyminen yhditysksen oppilaskjäseneksi on pongahtanut huomaan nousuun. 
Tilanteesta voisi toiveikkaksta ajatella tulevien vuosien olevan nuorsiojaoston kannalta 
hedelmallisempiä. 

HKY:n Iltapäiväkerho ry.
Vuosikertomus vuodelta 2013.

Yleistä
Tänä vuonna kerhomme oli toiminut 49 vuotta. Kokoonnuimme kevät- ja syyskaudella pa-
rillisen viikon tiistaisin.  Kerhon tarkoituksena on järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa ja 
tilaisuutta tavata entisiä työtovereitaan ja pitkäaikaisia ystäviään.  Esittelijöitä kutsutaan eri 
aihepiireistä kertomaan kiinnostavista asioista. Teattereita ja matkoja pyrimme järjestämään 
niin, että mahdollisimman moni voi niihin osallistua. Jäsenmäärä tänä vuonna oli 87, joista 
uusia viisi(5).

Toimikunta
Terttu Hyypiä puheenjohtaja, Sinikka Visti sihteeri, Tuula Ring taloudenhoitaja. Toimikunnan 
jäsenet: Pirkko Sundström, Maila Pirttikangas, Riitta Kyyriäinen, Sirpa Kosonen, Ritva Sten-
hammar, Riitta Pinoniemi, Raija Kallio ja Anneli Jaakkola.

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokouksessa 19.03.2013 hyväksyttiin toimintakertomus vuodelle 2012 ja vahvistet-
tiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa 
12.11.2013, valittiin puheenjohtaja, toimikunnanjäsenet sekä toiminnantarkastajat. 



Hyväksyttiin vuodelle 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka oli laadittu poikkeuksel-
lisesti jo aiemmin (1.10.) Hels.kaup. sosiaali- ja terveysviraston pyynnöstä.

Toiminta Torstaikerhon kanssa
Kerhojemme yhteiset boccia kisat pelattiin keväällä 14.3. sekä syksyllä 24.10.  
Bussimatka 9.2. tehtiin Kotkan Kairoon katsomaan musikaali Edith Piaf.   
Teimme yhteisen bussimatkan Ryhmättylä-Kustaviin. 
Pärnun matka oli 11.-14.6. 
Puurojuhla vietettiin 28.11. Esiintyjinä mm. olivat: tenori Esko Ruohonen, kaksi mezzosop-
raanoa, seniori-rivitanssijat ja yhteislaulua Kari Törmälän johdolla. (38) 
Antero Wellingin omaisille on lähetetty suruvalitteluadressi. 
Puheenjohtaja Pekka Lahtisen siunaustilaisuudessa 21.12. laskettiin kerhon kukka tervehdys.  
Kerhojemme yhteisistä asioista on sovittu sähköpostitse ja puhelimitse.

Vierailijat 
Hgin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto, Yliopiston Apteekin tiedottaja, Hoivapalvelu MainioVi-
ren esittelijä, Hels. kaup. kuljetuspalvelun tiedottaja, Eckerö-linen tiedottaja, fysioterapeutti 
Sara Seppänen, siivousfirma Kotirinki, Nordea-pankin tiedottajat kertoivat e-laskuista ym. 
muutoksista, Parasta Lapselle –yhdistyksestä Sirpa Kerman, seniori-rivitanssijat, luontokuvaa-
ja Martti Lintunen.

Humanitäärinen toiminta
Parasta Lapselle –yhdistyksen kautta olemme osallistuneet Chilessä asuvan kuuron kummi-
poikamme mapuche-intiaani Huenupil Lissandron (16v) erityiskoulun kustannuksiin.

EKL:n ja Helsingin piirin tapahtumat ja kurssit
Rahastonhoitaja kurssille Kirjalla osallistui Terttu Hyypiä ja Pirkko Sundström, puheenjohta-
ja-sihteeri kurssille osallistuivat Sirpa Kosonen ja Sinikka Visti, Rajaniemen toimintakurssiin 
16.-18.10. osallistui Sinikka Visti ja Arja Korhonen. Hgin piirin kokouksiin on osallistunut vara-
jäsenenä Sinikka Visti. Olemme osallistuneet vappujuhlaan Käpylän työväentalolla, Kinaporin 
kevätjuhlaan, syysjuhlaan ravintola Kaisaniemessä ja Mustikkamaan ulkoilupäiviin. Helsingin 
piirin sääntömääräisissä kokouksissa on ollut edustajana Raija Kallio, Sirpa Kosonen ja Tuula 
Ring. Hyvän Mielen -päivään 14.11. Käpylän työväentalolla osallistuivat: PirkkoSundström, 
Terttu Hyypiä ja Riitta Pinoniemi.

Virkistys
Teatterit: Kansallisteatteri 23.2.  ’Nenäpäivä’ (23).  
Tampereen Työväen Teatteri 2.5. musikaali Liz (25).  
TV-nauhoituksessa 2.5. yleisönä (15). 
Kevätretki 23.4. Iittala-Visavuori-Rönnvik (37), terassitapahtuma ravintola Piritta (16),  
syysretki 24.9. Tytyrin kaivos, Lohjan kivikirkko, Vivamo ja omenatila (20).  
Konsertit: Kulttuuritalo 6.10. VirranViemää (19), 
Sibeliustalo/Lahti 29.11. Glenn Millerin unohtumattomat (36). 
Tänä vuonna toimintamme päättyi jouluateriaan 10.12. Perhon kabinetissa (38).  
Lauloimme riemukkaasti joululauluja ja erosimme toisistamme hyvän joulun toivotuksiin.

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry
Toimintakertomus vuodelta 2013

Yleistä
Toimintavuosi 2013 oli kerhon 48. Vuoden aikana kokoonnuttiin viikoittain, kesäkautta lu-
kuunottamatta. Kokouksissa käsiteltiin alustusten pohjalta asioita sosiaali- ja terveysalalta 



sekä kulttuurin, urheilun, matkailun  ja politiikan alueilta. Toimintaan sisältyi myös matkoja, 
retkiä, teatteria ja jännittäviä Boccia-otteluja Iltapäiväkerhoa vastaan. Yksi vuoden kohokohta 
oli jälleen yhteinen Puurojuhla Iltapäiväkerhon kanssa, hyvät tarjoilut ja erinomaiset esiinty-
jät takasivat hyvän ja lämminhenkisen tunnelman.

Kokoukset
Kertomusvuoden aikana pidettiin 28 jäsenkokousta, keväällä 15 ja syksyllä 13. 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 21.03. ja 14.11. 
Kokouksiin osallistui keskimäärin 58 kerhon jäsentä. 
Kokousten aiheina ja vieraina olivat: 
10.01. Toimittaja Hannes Markkula 
17.01. Videoesitys kerholaisten Tsekin matkalta syyskuusa 2012 
24.01. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma 
31.01. EKL:n valtuuston puheenjohtaja, ex-suurlähettiläs Ralf Friberg 
07.02. Ekonomisti Erkki Laukkanen, SAK 
14.02. Puheenjohtaja Pekka Lahtisen työmarkkinakatsaus 
21.02. Myyntineuvottelija Leena Matinvesi, Helsingin OP-Pankki 
28.02. Vantaan kaupunginvaltuutettu Jukka Hako 
07.03. VTT, tutkijatohtori, työministerin erityisavustaja Pilvi Torsti 
21.03. Avainasiakaspäällikkö Sanna Jahkonen, Eckerö Line 
04.04. Helsingin Sydänyhdistys ry:n puheenjohtaja Marjatta Kuusela 
11.04. EKL:n Helsingin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto 
18.04. EKL:n toiminnanjohtaja Timo Kokko 
25.04. Viestintäkonsultti Ulpu Iivari 
02.05. Kertomus Balkanin matkalta ja muuta omatoimista ohjelmaa 
05.09. Juhlimme jäsenten syntymäpäiviä, vieraanamme oli Mosan Kisällit 
12.09. Asiakasneuvoja Minna Pimenov, Hoivakoti MainioVire Oy 
19.09. Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM-liitto 
26.09. Järjestöneuvos Jaakko Kuusela kertoi Unkarista 
03.10. Emerituspoliitikko Matti Ahde 
10.10. Erikoistutkija Martti Helminen, Helsingin kaupunginarkisto. Helsingin pommitukset 
17.10. Pääekonomisti Ralf Sund, STTK 
31.10. OTL Jacob Söderman 
07.11. Videoesitys Pärnu/Kihnu ja Rymättylä/Kustavi matkoilta 
14.11. Marianna Manner, EnergiaValventamo 
21.11. Professori Heikki Paunonen, Viina ja seksi Stadin slangissa 
05.12. Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Puhakka 
12.12. Projektitutkija Markku Kuusela, Päivälehden museo

Jäsenistö
Vuoden 2013 lopussa oli Torstaikerhossa 152 jäsentä, kunniajäseniä oli 6 ja vapaajäsenyyden 
saavuttaneita 22. Vuoden aikana kukitettiin 33 tasavuosia täyttänyttä jäsentä. Kokouksissa 
kävi keskimäärin runsas kolmannes jäsenistä, enimmillään 77 jäsentä. 
Vuoden aikana saimme useita suruviestejä, alkuvuodesta: 
Kalevi Kaskisuo 19.08.1935 - 13.01.2013 
Erkki Jaakkola 04.04.1935 - 28.01.2013 
Kerhon kunniajäsen Antero Welling 02.08.1927 - 15.02.2013 
Vilho Pakola 21.06.1934 - 16.02.2013 
Ja syyskauden aluksi: 
Torstaikerhon kunniapuheenjohtaja Pauli Nieminen 05.10.1918 – 24.08.2013  
Torstaikerhon puheenjohtajan Pekka Lahtisen pitkä taistelu päättyi 29.11.2013. Pekka oli syn-
tynyt Jyväskylässä 05.07.1942 ja toimi kerhomme puheenjohtajana vuodesta 2002 alkaen.  



Pekan puheenjohtajakautena kokousten tunnetut vierailijat ja muu toiminta teki Torstaiker-
hon laajasti tunnetuksi ja arvostetuksi yhdistykseksi eläkeläisten edunvalvojana. 
Pekan siunaustilaisuudessa Malmin Kappelissa 21.12. piti muistopuheen eduskunnan puhe-
mies Eero Heinäluoma, joka puheensa lopuksi sanoi: ”Me ystävät tiedämme, että hän olisi 
halunnut meidän jatkavan samalla sinnikkyydellä työtä paremman tulevaisuuden eteen. 
Hänen esimerkkinsä voimalla ja velvoittamana tulemme näin tekemään”. Tämä olkoon myös 
ohjeena Torstaikerhon nykyiselle ja tuleville toimikunnille. 
Muistimme ja kunnioitimme poismenneitä kerhotovereitamme sytyttämällä kynttilän, pitä-
mällä hiljaisen hetken ja laulamalla ”Kysymyksiä”.

Retket
Vuoden aikana tehtiin yhdessä Iltapäiväkerhon kanssa mielenkiintoisia retkiä ja tutustumis-
matkoja. Tiistaretki Ilmailumuseoon tehtiin 12.03. mukana oli 29 kerholaista. 
Retki Rymättylään ja Kustaviin tehtiin 30.05. matkalle osallistui 43 kerholaista. 
Pärnun matkalla 11.-14.6. tutustuttiin myös Kihnun saareen, mukana oli 30 kerholaista. 
Syksyn retkellä 08.10. tutustuttiin Uuteenkaupungin nähtävyyksiin, mukana 32 jäsentä.

BOCCIA-ottelut
Perinteiset boccia-ottelut HKY:n Iltapäiväkerhoa vastaan  pelattiin Kirjan Juhlasalissa. Keväällä 
14.03., jolloin emäntinä toimineet Iltapäiväkerholaiset hävisivät reilusti 5-23 ja syksyllä 24.10.  
Torstaikerho isännöi ottelua voitokkaasti 20-10.

Muu toiminta
Kerhon sääntömääräisessä syyskokouksessa 14.11. valittiin Torstaikerhon puheenjohtajaksi 
Pentti Käyhkö. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Harry Salmi ja Vuoden Ukoksi 2013 valittiin 
Risto Pajunen. 
Loppuvuosi huipentui hienoon yhteiseen Puurojuhla-tapahtumaan Iltapäiväkerhon kanssa, 
jossa taas kerran saimme kuulla ja nähdä hienoja musiikki-, tanssi- ja lauluesityksiä sekä 
nauttia jouluisesta tarjoilusta. Vuoden viimeinen tapahtuma oli perinteinen Pikkujouluristeily, 
joka tänä vuonna tehtiin Eckerö Line´n Finlandia aluksella. Risteilylle osallistui 40 kerholaista.

Talous
Kerhon talous oli edelleen hyvin hoidettuna melko vankalla pohjalla. Rahaa oli käytetty 
kohtuudella kerhon toimintakulujen kattamiseen. Kerhon jäsenmaksua perittiin 15 euroa per 
jäsen, jolla katettiin EKL:n ja EKL:n Helsingin piirin jäsenmaksut ja osa toimintakuluista. Kahvi-
maksu oli 2 euroa. Lisäksi olemme saaneet Helsingin kaupungilta toiminta-apurahaa , joka on 
mahdollistanut kerholaisten osallistumisen kerhon monipuoliseen toimintaan.

EKL
Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n toimintaan olemme osallistuneen lähinnä EKL:n Helsingin 
piirin kautta. Olemme osallistuneet aktiivisesti piirin kevät- ja syysjuhliin sekä ulkoilupäiville 
ja erilaisiin kurssitapahtumiin. Helsingin piirin piiritoimikunnassa edusti kerhoamme Erkki 
Aalle. Piirikokousedustajina olivat Pekka Lahtinen ja Kaarlo Pirttilahti sekä varalla Kaj Erikson 
ja Reino Sarjanen. 

Toimikunta
Torstaikerhon toimikunnan kokoonpano vuonna 2013 oli: puheenjohtaja Pekka Lahtinen, 
2 puheenjoihtaja Pentti Käyhkö ja 3 puheenjohtaja Reino Sarjanen. Sihteeri Kaarlo Pirttilahti, 
2 sihteeri Erkki Aalle ja 3 sihteeri Kaj Erikson. Rahastonhoitaja Unto Halminen. Kerhomestari 
Aatto Koskinen, 2 kerhomestari Heikki Roininen ja 3 kerhomestari Toivo Liukkonen. 
Matkavastaava Tapio Huhta. Kerhon tiedottaja Reino Sarjanen.  
Toimikunta kokoontui 31 kertaa. 
Toiminnantarkastajat Aarni Pitkänen ja HKY nimeämänä Kari Laaksonen, varalla Matti Ahokas 
ja Orvo Järvinen.



Lopuksi
Toimikunta kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kerhon kokouksiin ja kaikkiin tilaisuuk-
siin ja tapahtumiin.

Helsinki 27.02.2014 
HKY:n Torstaikerho ry 
toimikunta

Kirjan Wanhat Toverit
Eläkkeellä olevien sosialidemokraattisten järjestöveteraanien kerhon kahdeksas toimintavuo-
si kului perinteisesti hyvässä hengessä. Kokouksia pidettiin kaksi ja toukokuussa järjestettiin 
keskustelumatka Tallinnaan jossa keskustelua virittämässä oli Jacob Söderman. Matkalle 
osallistui 25 henkeä. 

Kuluneen vuoden keskusteluaiheena oli mm. voimakkaat pyrkimykset veteraanien ja va-
paajäsenyyden saavuttaneiden jäsenoikeuksien kaventamiseksi Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksessä.

Kerhon jäseniä osallistui elokuussa Lahdessa pidettyihin Vanhojen Tovereiden valtakunnalli-
sille retkeily- ja kulttuuripäiville.

Marraskuussa suruviesti kertoi kerhon perustajajäsenen, entisen liittosihteeri Pekka Lahtisen 
menehtyneen vaikeaan sairauteen. Kerho kunnioittaa ahkeran, aatteellisen ja arvostetun 
työväenliikkeen veteraanin elämäntyötä.

Kerhon toimihenkilöt olivat kertomusvuonna Reino Sarjanen (puheenjohtaja), Pekka Lahti-
nen (sihteeri), Tuula Ring (varapuheenjohtaja), Sinikka Visti, Leila Röman, Kristian Silfverberg, 
Pentti Käyhkö ja Juhani Lahtinen.



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

Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys r.y.
Vuosi 2013 oli puolueosaston 93. toimintakausi. Edellisien vuosien tärkeimpiin keskustelun 
aiheisiin kuulunut HKY:n sääntömuutos puhututti meitä myös menneellä kaudella. Nyt poik-
keuksena on se että loppukaudesta tuohon aiheeseen saatiin viimein valoa tunnelin päähän 
ja uskoa siihen että sääntöihin saataisiin osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Menneen kauden aikana kuukausikokouksen aiheena on mm. ollut liike -15, jolla on tarkoi-
tus valmentaa ammattiyhdistystaustaisia henkilöitä asettumaan eduskuntavaaliehdokkaiksi 
vuoden 2015 vaaleihin.

Aihetta on ollut alustamassa SDP:n järjestöpäällikkö Ari Näätsaari, TEAM liiton järjestöpäällik-
kö Merja Rinne sekä HKY:n puheenjohtaja Emmi Mäkinen.

Kauden päätteeksi Kirjan demarit ja Kirjan Wanhat Toverit kokoontuivat perinteisesti glögiti-
laisuuden merkeissä tällä kertaa uusittuihin Kirjan saunatiloihin. Tilaisuuteen toi ajankohtais-
terveiset kansanedustaja Rakel Hiltunen.

Kauden aikana on järjestetty sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi kaksi kuukausi-
kokousta ja johtokunta on kokoontunut viisi kertaa.

Puheenjohtaja Pirjo Tynkkynen on osallistunut Helsingin Sosialidemokraattien osastora-
kenne työryhmän toimintaan. Ryhmän tehtävänä on ollut selvittää Helsingin piirissä toimi-
vien puolueosastojen toiminnan laajuutta ja raportoida havainnoistaan piirihallitukselle ja 
-kokoukselle.

Loppuvuodesta saimme kuulla surullisen viestin pitkäaikaisen aktiivisen jäsenemme järjestö-
neuvos Pekka Lahtisen poismenosta. Joulun alla olimme runsaslukuisesti saattamassa Pekkaa 
hänen viimeiselle matkalleen.

Puolueosaston johtokunta: Pirjo Tynkkynen, puheenjohtaja, Emmi Mäkinen, varapuheenjoh-
taja, Olavi Rasi, sihteeri, Jan Grönlund, Riitta Koskinen, Pentti Käyhkö ja Reino Sarjanen

Kirjan Vasemmisto ry
Kirjan Vasemmiston puheenjohtajana toimi Reijo Koskinen, sihteerinä Kari Hernberg , talou-
denhoitajana Taisto Myllymäki.

Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi tapaamista. Keväällä kansanedustaja Risto Kallio-
rinne kertoi vasemmistoliiton tulevasta puoluekokouksesta. Kalliorinne kertoi muun muassa 
puoluekokouksen käsittelyyn tulevasta punavihreä tulevaisuus asiakirjasta, puoluekokouksel-
le jätetyistä aloitteista ja sääntömuutoksista.

Syksyn tapaamisessa alustajana oli vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi. Vara-
järvi kertoi tulevasta puoluevaltuuston kokouksesta jossa käsitellään vasemmistoliiton jatkoa 
maan hallituksessa.

Taisto Myllymäki osallistui Helsingin Vasemmistoliiton piirikokoukseen. 



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 2. kerroksen ravintola-
tilan kanssa on vuokrattu Helsingin Gourmetclub Oy:lle. Kolmannessa kerroksessa on kokous-
huoneita ja Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry:lle vuokrattu toimisto- sekä kokous-
tila. Neljännessä kerroksessa on Habicum Oy:lle vuokrattu toimistotila sekä yhdistyksen oma 
toimisto. 

Yhdistyksen toimistoon tuli vuonna 2013 vuokralaiseksi marraskuussa EnergiaValmentamo. 
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, sekä 3 kpl 64 m2 
kolmioita.

Taloyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Emmi Mäkinen puheenjohtajana, muina hallituk-
sen jäseninä Heikki Heikkilä sekä Tiina Ullvén-Putkonen, joka on toiminut yhtiöjärjestyksen-
mukaisena isännöitsijänä.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajan on toimi-
nut Martti Haapakoski HTM. Yhtiön tilit on tarkastettu puolivuosittain.


