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ALKUSANAT 
 

Vuosi 2017 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 125-vuotisjuh-
lavuosi. Vuosi oli täynnä toimintaa ja tapahtumia. Liittofuusio saatiin maaliin. 
TES esityksiä laadittiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä erosi 3 henkilöä. 
Kesäkoti Kauniston määräala kauppoja tehtiin neljä lisää ja Kauniston kantati-
lan myynti saatiin toteutettua elokuun viimeinen päivä. Liitolta saamamme 
jäsenmaksupalautteen pienentyessä vuosi vuodelta Kauniston myynti oli yllä-
pitokustannusten leikkaamisen johdosta taloudellisesti oikea ratkaisu. Puheen-
johtaja Aki Blom ei asettunut ehdolle vuodeksi 2018. Kiitän miellyttävästä yh-
teistyöstä jäsenistön kanssa. 
 
Puheenjohtaja Aki Blom 

 
 
YHDISTYS 
 
 Vuosi 2017 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen sadaskahdeskym-
meneskuudes (126.) toimintavuosi. 
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys. 
Yhdistys oli jäsenenä Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä (TEAM). 
TEAM, Metalliliitto ja Puuliitto olivat aiemmin sopineet yhdistyvänsä Teolli-
suusliitoksi. TEAM päätti lopettaa toimintansa ja Metalliliitto vaihtoi nimensä 
17.5.2017 Teollisuusliitoksi. 
Syyskokouksen päätöksellä yhdistys haki jäseneksi Teollisuusliittoon, joka 
aloitti toimintansa täysmääräisesti 1.1.2018. 
Yhdistyksen uudet mallisäännöt rekisteröitiin 13.11.2017. 
Kuluneen vuoden yhdistyksen toimintaa voidaan luonnehtia vauhdikkaaksi 
muutamiin menneisiin vuosiin verrattuna. Sääntömääräiset kokoukset on pi-
detty ja hallitus on kokoontunut tarvittaessa, yleensä kerran kuukaudessa. 
Kauniston remontit ja myynti toivat oman säväyksensä toimintaan. Yhdistys on 
julkaissut Kirjake lehteä. Lehti julkaistiin kahdesti vuonna 2017. 
 
 
 

HALLITUS 
 
 Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä oli 9. Varajäseniä 
oli 4. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaikki 
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edellä mainitut valinnat tehtiin syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka eh-
dokasasettelukokous on asettanut. 
Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 12 kertaa. 
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouk-
siin: Sami Lahti (12), Kari Lintunen (11), Niklas Kivioja (8), Tommi Savolainen 
(5, erosi 9.9.), Tuomo Jokinen (0, erosi 19.2.), Marko Lähteenmäki (12), Tomi 
Minetti (9), Maija Vikkula (9) ja Jari Kaija (2, erosi 8.5.) 
Varajäseninä ovat olleet: Terhi Kuusoja (12), Jukka Nylund (7), Minna Kivinen 
(6) ja Pekka Pitkänen (12). 
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Aki Blom (12). Kokouspaikkana on toi-
minut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24. 
 
 
 
 
 

JÄSENKOKOUKSET 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/12.3.2017 
 
 TKY:n puheenjohtaja Aki Blom toivotti jäsenet ja työehtosihteeri Reijo Kor-
hosen tervetulleeksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja avasi kokouksen. 
Paikalle oli saapunut 17 jäsentä. Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
myös avaaja Aki Blom ja sihteeriksi Marko Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Vesa Kivelä  ja Jari Kaija. 
Kuultiin 20.11.2016 olleen syyskokouksen pöytäkirjan 4/2016 pöytäkirjantar-
kastajien lausunto, joka oli hyväksyvä. 
Puheenjohtaja Aki Blom kävi pääkohdittain läpi toimintakertomuksen vuodelta 
2016. Hyväksyttiin toimintakertomus laaditussa muodossa. 
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka oli ylijää-
mäinen. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli vastuuvapautta puol-
tava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille 
vuoden 2016 tileistä ja varainhoidosta. 
TEAM-liiton työehtosihteeri Reijo Korhonen esitteli liittofuusiota ja hänellä oli 
siihen projektihallituksen powerpoint esitys: Miksi tarvitsemme uutta ammatti-
liittoa? Jäsenten edunvalvonnan tehostamiseksi ja teollisuuden painoarvon 
kasvattamiseksi. Kuultiin kuinka fuusio etenee. Uuden liiton hallintorakennetta 
käytiin läpi ja kuultiin myös kriittisiä puheenvuoroja raskaasta hallinnosta seu-
raavan liittokauden aikana. Jäsenistöä puhutti myös eläkeläisten oikeus toimia 
ammattiosaston hallinnossa. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.59 esi-
tyslistan tultua loppuun käsitellyksi. 
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EHDOKASASETTELUKOKOUS 2/27.9.2017 
 
 Ehdokasasettelukokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä 
Marko Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Hyytinen sekä 
Martti Höglund 
Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Marko Lähteenmäki 
vuodelle 2018. Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2018 asetettiin ehdolle 9 ehdo-
kasta. Ehdokkaiksi asetettiin Sami Lahti, Jussi Laine, Janne Lehtelä, Kari Lin-
tunen, Hannu Korhonen, Minna Kivinen, Tomi Minetti, Pekka Pitkänen ja Maija 
Vikkula. Ehdokkaiksi TKY:n hallituksen varajäseniksi vuodelle 2018 asetettiin 
4 henkilöä. Niklas Kivioja, Terhi Kuusoja, Jukka Pihlaja ja Tero Vanhanen. 
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle 
2018 Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja 
TKY:n varatoiminnantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani 
Tauriainen (Markku Laakson vara). 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 3/29.10.2017 
 
 Puheenjohtaja toivotti jäsenet ja työehtosihteerit Marko ja Pirjo Rosqvistit 
TEAM- liitosta tervetulleiksi kokoukseen. Jäsenistöä paikalle oli saapunut 23 
hengen joukko. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Blom ja sihteeriksi 
Marko Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajiksi Martti Höglund ja Usko Lahti. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Marko Lähteenmäki. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sami Lahti, Jussi Laine, Janne Leh-
telä, Kari Lintunen, Hannu Korhonen, Minna Kivinen, Tomi Minetti, Pekka Pit-
känen ja Maija Vikkula. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin vuodelle 2018 Niklas Kivioja, Terhi Kuusoja, 
Jukka Pihlaja ja Tero Vanhanen. TKY:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 
valittiin Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi tarkastajaksi Markku 
Laakso (HTM) ja varatoiminnantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen va-
ra) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara). 
Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se pienillä viilauksilla. Hyväk-
syttiin myös talousarvio, joka oli poikkeuksellisesti ylijäämäinen . 
Jäsenkokous päätti hakea Teollisuusliitto ry:n  jäsenyyttä ja hyväksyi Teolli-
suusliiton ammattiosastojen mallisäännöt. 
TEAM:in työehtosihteeri Marko Rosqvist kertoi omasta toimenkuvastaan ja 
että, teollisuusliiton yhdistyessä hänestä tulee erityisalojen sektorijohtaja, jo-
hon myös kirjatyöntekijät kuuluvat. Marko myös selvitteli tilannetta jossa 
PAU:n jakajat siirtyvät viestinnän jakajien sopimuksen piiriin. Hän painotti 
kuinka tärkeää olisi saada luottamusmiehiä joka paikkaan edustamaan jakajia. 
TES neuvotteluissa pääelementtinä on KIKY-tuntien poisto ja palkankorotuk-
set. Myös korvaavantyön pelisäännöt olivat tulossa TES:n. Kirjatyöntekijöiden 
neuvottelu olivat olleet vaikeat. 
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Keskustelua käytiin vilkkaasti myös mediapelistä, TES-esityksistä ja liittofuusi-
osta. 
 

 
HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
 Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen 
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja heillä on hallituksen kokouk-
sissa puhe- ja esitysoikeus. 
 
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/27.11.2016 
 
 Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2017. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Lähteenmäki, sihteeriksi Marko Läh-
teenmäki ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti. 
Työttömyyskassan asiamieheksi valittiin Pirjo Luostarinen, liiton asiamieheksi 
Aki Blom ja Intiim- lehden kirjeenvaihtajaksi Marko Lähteenmäki. 
Pääluottamusmieheksi valittiin Tomi Minetti, opintosihteeriksi Kari Lintunen ja 
nuorisoasiamiehiksi Maija Vikkula. 
Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, taloudenhoitaja sekä opintosihteeri. 
Keilaporukan vetäjäksi valittiin Silja Levonen. 
Valittiin lehtityöryhmä ja opinto- ja huvijaosto, sekä TKY:n edustajat eri järjes-
töihin ja yhteistyökokouksiin. 
Kauniston isännäksi valittiin Sami Lahti ja nettipäivittäjäksi Minna Kivinen. 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/15.1.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen tammikuun kokouksen 
toivottamalla paikalle saapuneet varsinaiset ja varajäsenet tervetulleiksi koko-
ukseen. 
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Hyväksyttiin tilinpäätös 
2016 esitettäväksi toiminnantarkastajille. Toimistopäivystyssopimusta muutet-
tu siten, että joka kuukauden 3. keskiviikko on toimistopäivystys ja vähintään 2 
kertaa kuussa siivous toimiston käytön mukaan. 
Suunniteltiin 125v. juhlallisuuksia. 
Myönnettiin veteraanikerholle toiminta-avustus. 
Sähköliittymä oli kytketty Kesäkoti Kauniston tontille ja sähkönmyyntisopimus 
tehty. 
Kirjake päätettiin julkaista vappuun mennessä. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 3/19.2.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen helmikuun kokouksen 
toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Käytiin läpi toimintaker-
tomus 2016. Päätettiin myöntää toiminta-avustukset TKY:n kirjallisuuskerholle, 
painajainkerholle ja kalakerholle. 
Todettiin Tuomo Jokisen eroilmoitus yhdistyksen hallitustyöskentelystä, Jukka 
Nylund siirtyi varsinaiseksi jäseneksi. 
Hyväksyttiin Linkosuon Buffet Cafe juhlapaikaksi 125v. juhlille. 
Uusiksi kunniajäseniksi päätettiin kutsua Jouko Harju, Jouko Hyytinen ja Seija 
Lahti. 
Sovittiin vappuprunssin järjestelyistä ja tehtävistä. 
Käytiin keskustelua EK:n irtisanomista kahdestakymmenestä (20) keskusjär-
jestösopimuksesta. Mitä mahdollisia vaikutuksia se tuo Kirjatyöntekijöille? 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2.4.2017 

 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen huhtikuun kokouksen 
toivottamalla paikalle tulleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Päätettiin varata 26 paikkaa Kesäpäiville Himokselle 18. – 20.8.2017. 
Sovittiin että, laitetaan määrä-alojen myynti-ilmoitus myös Kirjake lehteen ja 
Aki Blom hoitaa tarvittaessa Kauniston määräalojen esittelyä. 
Kirjakkeen painopaikaksi päätettiin Hermes. Lehti lähetetään myös Tampe-
reen kirjatyöntekijöiden lähiyhdistyksille ja isoille TEAM:in osastoille. 
 
 
TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/3.5.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi työvaliokunnan kokouksen. 
Kokouksessa viimeisteltiin TES-esitykset liittoon lähetettäväksi: 
KIKY pois, ehdoton työrauhavelvollisuus pois, työntekijöille TES:sin tulkinta 
etuoikeus, kuukausipalkassa oikeus välitiliin, ylityöprosentti heti 100% ja 
vähimmäispalkkataulukoihin pitää luoda yksi porras lisää. 
Valittiin Tuire Blom kauppakirjojen tekijäksi määräalakauppoihin. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 5/13.5.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen toukokuun kokouksen 
toivottamalla paikalle saapuneet varsinaiset ja varajäsenet tervetulleiksi koko-
ukseen.  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Päätettiin myöntää Terhi Kuusojalle 50-vuotislahjaksi TKY:n viiri. 
Todettiin Vappuprunssi pidetyksi. 
Tehtiin päätös Kauniston kantatilan pyyntihinnasta ja myyntihinnasta. 
Päätettiin pyytää Kauniston saunan piipusta korjaustarjoukset. 
Hyväksyttiin määräalakauppa Kesäkoti Kaunistosta. 
Kirjakkeen uudeksi taittajaksi valittiin Aki Kurvinen. 
Päätettiin hankkia toimistolle uusi liesi asennettuna, vanhan vedellessä vii-
meisiään. 
 
YLIMÄÄRÄINEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/23.7.2017 

 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi ylimääräisen TKY:n hallituksen kokouksen 
yhdistyksen kesäpaikalla Kauniston kelotuvassa. 
Päätettiin tutustua hallituksen voimin Kauniston alueeseen ja rakennuksiin. 
Päätettiin saunan piipun korjauksesta ja pyytää tarjouksia saunan lattiaremon-
tista. Päärakennukseen päätettiin ottaa tarkentava kuntoarvio. 
Valittiin Lintunen yhdistyksen edustajaksi Kesäkoti Kauniston kokouksiin. 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/6.8.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom onnitteli Terhi Kuusojaa hänen 50-vuotis syntymä-
päivien johdosta ja toivotti paikalla olleet varsinaiset ja varajäsenet tervetul-
leiksi elokuun kokoukseen. 
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Kesäkoti Kauniston 2 määräalakauppaa vahvistettiin. 

Käsiteltiin Jari Kaijan eroilmoitus hallituksen jäsenyydestä. Pekka Pitkänen 

nimitettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 
Käytiin läpi Kauniston korjaustarpeita ja korjaustarjouksia. 
Päätettiin hankkia toimistolle uusi jääkaappi. 
 
 
 
 
 
 



 

 9  

 

YLIMÄÄRÄINEN HALLITUKSEN KOKOUS 8/13.8.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi ylimääräisen TKY:n hallituksen kokouksen 
toivottamalla paikalle tulleet varsinaiset, varajäsenet ja välittäjän tervetulleiksi 
kokoukseen. 
Kaunistosta oli saatu ostotarjous. Todettiin Kauniston tilanne vaurioiden ja 
korjausten osalta, keskusteltiin kaunistosta ja sen myynnistä. Saatu tarjous 
päätettiin hylätä (5-3) äänestyksen jälkeen. 
 
YLIMÄÄRÄINEN HALLITUKSEN KOKOUS 9/27.8.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom avasi ylimääräisen TKY:n hallituksen kokouksen 
toivottamalla paikalle saapuneet varsinaiset ja varajäsenet tervetulleiksi koko-
ukseen. 
Äänestämällä 5 -1 todettiin, ettei Sami Lahti ole jäävi äänestämään Kauniston 
myynnistä. 
Hallitus oli saanut uuden ostotarjouksen Kauniston kantatilasta, joka hyväksyt-
tiin yksimielisesti. 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 10/10.9.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom toivotti paikalla olleet varsinaiset ja varajäsenet 
tervetulleiksi TKY:n hallituksen syyskuun kokoukseen. 
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Tommi Savolaiselle myönnettiin ero hallituksesta. Terhi Kuusoja nimitettiin 
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 
Vahvistettiin Kauniston kiinteistön 536-438-6-44  kauppa. 
Kirjake 2 päätettiin julkaista. 
Todettiin syyskokouksessa päätettävät asiat liittofuusioon liittyen. 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 11/22.10.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom toivotti paikalle tulleet varsinaiset ja varajäsenet 
tervetulleiksi TKY:n hallituksen lokakuun kokoukseen. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Hyväksyttiin talousarvio 2018 esitettäväksi jäsenkokoukselle. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2018 esitettäväksi jäsenkokoukselle. 
Käytiin läpi Teollisuusliittoon liittyminen ja Teollisuusliiton yhdistysten malli-
säännöt, jotka on hyväksyttävä syyskokouksessa. 
Käytiin keskustelua TES tilanteesta ja tulevista tapahtumista. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 12/25.11.2017 
 
 Puheenjohtaja Aki Blom toivotti paikalle saapuneet varsinaiset ja varajäse-
net ja uuden hallituksen jäsenet tervetulleiksi TKY:n hallituksen marraskuun 
kokoukseen. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Todettiin, että Parkanon Kirjatyöntekijät yhdistyvät Tampereen Kirjatyönteki-
jäin yhdistykseen. 
Käytiin keskustelua TES kierroksesta ja neuvottelupöydällä olevan kirjatyönte-
kijöiden työehtosopimuksen sisällöstä. 
 
 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO 

 
Puheenjohtajana on toiminut Aki Blom. Hallituksen keskuudestaan valitsemi-

na on ollut varapuheenjohtajana Marko Lähteenmäki, sihteerinä Marko Läh-

teenmäki ja taloudenhoitajana Sami Lahti. 

Teollisuusalojen ammattiliiton asiamiehenä on ollut Aki Blom. 

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Tomi Minetti. 

Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Pirjo Luostarinen. 

Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sih-

teeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 

Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Aki Blom, varapuheenjohtaja-

sihteeri Marko Lähteenmäki, taloudenhoitaja Sami Lahti, opintosihteeri Kari 

Lintunen ja Pääluottamusmies Tomi Minetti. 

Nuorisoasiamiehinä on toiminut Maija Vikkula 

Opintosihteerinä on ahkeroinut Kari Lintunen 

Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Minna Kivinen. 

Keilaporukan vetäjänä on toiminut Silja Levonen. 

 
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Aki Blom, toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen 

(Kirjake1), Aki Kurvinen (Kirjake 2), Marko Lähteenmäki, Tomi Minetti ja 

Tommi Savolainen ja Jukka Nylund. 

 

Opinto ja huvijaoston kokoonkutsujana on ollut opintosihteeri Kari Lintunen 

ja jäseninä Tomi Minetti, Tommi Savolainen, Jari Kaija ja Maija Vikkula. 

Kauniston isäntänä on toiminut Sami Lahti 

Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2017 ovat toimineet Jouko Hyy-

tinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat 

Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson 

vara). 
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EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 
 
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Varajäseninä Kari Lintunen ja  

Pekka Pitkänen. 

Tampereen paikallisjärjestön SAK:n aluetoimikunnan hallitus: Kari Lintu-

nen ja varalla Pekka Pitkänen. 

SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto 2017-2018: Sami Lahti, 

Tomi Minetti, Marko Lähteenmäki, Jari Kaija ja varalla Niklas Kivioja, Tommi 

Savolainen, Maija Vikkula ja Aki Blom. 

Työväenmuseon Ystävät ry: Kari Lintunen. 

Kiint.-Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Aki Blom. 

Kauniston tiehoitokunta: Sami Lahti TKY:n edustajana, varalla Aki Blom. 

 

 
TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEHTÄVISSÄ 

 

 Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n valtuustoon ovat kuuluneet Aki 

Blom ja Marko Lähteenmäki. Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan TEAM- 

liiton kentän edustajana on ollut Sami Lahti. TEAM:in Nuorisojaostoon on kuu-

lunut Maija Vikkula 
 
 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHIÄ  

 
Ahaa Mediapalvelut Oy   Lintunen Kari  

Alma Manu Oy   Korhonen Hannu 

Eräsalon Kirjapaino Oy   Korkiakangas Tiina 

Hämeen Kirjapaino Oy   Minetti Tomi 

Kirjapaino Hermes Oy   Svensk Markku 

Kirjapaino Öhrling Ky   Kiiltomäki Teemu 

PK-Paino Oy   Mäkinen Arttu 

PunaMusta Oy, Tampere   Lehtelä Janne 

Pyroll Oy, Takon Kotelotehdas   Lähteenmäki Marko 

Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy   Ranta Tiina 

Tarratuote Oy   Joenpolvi Jorma 
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KAUNISTO 
 
 Yhdistyksen virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto on ollut olemat-
tomalla käytöllä. Kolmen vuokramökin läheisyydessä oli kelopirtti ja grillauska-
tos, sekä rannassa sauna ja vene yhteiskäytössä. Kaunistossa havaittiin ke-
sällä myynnin aikana paha kosteusvaurio päärakennuksessa, joka jouduttiin 
korjaamaan. Syylliseksi paljastui vanha koristepiippu, joka oli ruvennut ”ime-
mään” vettä ja päästi sitä hormia ympäröiviin rakenteisiin. Rantasaunan pii-
pusta yläosa jouduttiin uusimaan murenevien tiilien takia. Myös saunan lattia 
oli mädäntynyt, mikä johtui rakennusvirheestä. Elokuussa Kaunisto myytiin. 
Kauniston isäntänä toimi Sami Lahti. 

 
Kesäkoti Kauniston toimikunnan perustamiskokous pidettiin 16.5.2017. Toimi-
kuntaan kuuluu kaikki Kesäkoti Kauniston maanomistajat. Yhdistyksen edusta-
jana on ollut Kari Lintunen. Yhdistys ei vaikuta Kesäkodin toimintaan, se toimii 
itsenäisesti. Vuoden vaihteessa Kesäkoti Kauniston alueesta oli 2 määräalaa 
vielä myymättä. 
 
 
 
TALOUS 
 
 Jäsenmaksupalaute laski edelleen vuonna 2017 jäsenmäärän laskiessa. 
Tampereen seudulla suurimmassa osassa yrityksiä menee kuitenkin kohtuulli-
sesti, joten pudotus on hieman hidastunut. Kauniston myynti ja Kesäkoti Kau-
niston 3 määrä-alan myynnistä saadut tulot riittävät kuitenkin vielä pitkään 
pitämään toimintaa vireänä. 
 
 
 
JÄSENISTÖ 
 
 Yhdistyksen jäseniä oli vuodenvaihteessa 1217, laskua 93 jäsentä. 
Jäsenjakauma oli seuraavanlainen: 
Työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 567, laskua 59. 
Oppilasjäseniä 38, laskua 38. 
Vapaajäseniä (eläkkeellä) 612, lisäystä 4. 
 
Tampereen lisäksi jäseniä on lähikunnista mm. Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, 
Nokia, Kangasala, Parkano, Valkeakoski, Sastamala ja Toijala. 
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TOIMISTO 

 Toimintavuoden aikana toimistopäivystystä on hoidettu jokaisen 

kuukauden 3. keskiviikko klo 13.00 -15.00. Toimistopäivystäjänä ja 

työttömyyskassan asiamiehenä on toiminut Pirjo Luostarinen. 

 

MUU JÄSENTOIMINTA 

17. – 18.1. työpaikkojen rauhantoimikunnan kokous Lahdessa. 

18. – 19.3.2017 TEAM:n Talvipäivät Peurunka. Talvipäivät olivat perinteiset 

ulkoilu- ja liikuntahenkiset jäsen tapaamisineen. Siellä oli tarjolla kaiken-

ikäisille jäsenille ohjelmaa ja osallistumista. 

22.3. liittofuusioinfo Tampereella, Lapinniemen kylpylässä. 

25.3. TKY:n 125-vuotis juhlat, Linkosuon Buffet Cafe Kuparisali. 

1.5.2016 Vappumarssille sekä Keskustorin vappujuhlaan osallistui myös 

jäsenistöä. Vappumarssilla TKY:n lippua kantoi varapuheenjohtaja Marko 

Lähteenmäki. Vappupäivänä toimistolla järjestettiin jäsenistölle perinteinen 

Vappuprunssi, paikalla kävi kohtalaisesti väkeä nauttimassa pöydän antimista 

ja tapaamassa tuttuja. 

1.6. TEAM:in alueen työttömien tapaaminen, TKY:n toimistolla. Paikalle 

saapui 7 henkilöä. 

28.7. fuusioituvien liittojen yhteistapaaminen Valkeakoskella. 

25.10. TEAM:n työttömien leppoisa saunailta SAK:n saunatiloissa 

Rautatienkatu 10. 

18. – 20.8.2017 TEAM:n kesäpäivät Himoksella. 

14.12.2017 yhdistys tarjosi jäsenilleen joulutorttukahvit toimiston tiloissa. 
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Yhdistyksen 125-v. juhlat / Kunniajäsenet 

Tampereen Kirjanpainajain yhdistys perustettiin yleisessä kokouksessa Tam-

pereella 7.2.1892, johon oli saapunut 30 mies- ja naispainajaa. Yhdistys täytti 

kunnioitettavat 125 vuotta 7. helmikuuta 2017. 

Sen kunniaksi yhdistyksen hallitus päätti järjestää jäsenistölle juhlan. Juhlat 

järjestettiin Linkosuon Kuparisalissa herkullisen ruoan ja yhdessäolon mer-

keissä 25.3.2017. 

 

 

Aki Blom ja Marko Lähteenmäki 

 

Puheenjohtaja Aki Blom ja varapuheenjohtaja Marko Lähteenmäki kättelivät 

juhlavieraat heidän saavuttuaan juhlapaikalle. Kari Lintunen toimi valokuvaa-

jana tapahtumassa. 
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Kunniajäsenet kukitettiin minkä lisäksi yhdistys nimesi kolme uutta kunniajä-

sentä Jouko Hyytisen, Jouko Harjun ja Seija Lahden. 

Muut yhdistyksen kunniajäsenet; 

Häkkinen Annikki on saanut kunniajäsenyyden vuonna 1992 (oli estynyt 

saapumasta paikalle). 

Paasio Helvi on saanut kunniajäsenyyden vuonna 1992 (oli estynyt saapu-

masta paikalle). 

Numminen Raimo on saanut kunniajäsenyyden vuonna 1992 

Niemi Reino on saanut kunniajäsenyyden vuonna 2002 

Lahti Usko on saanut kunniajäsenyyden vuonna 2002 

Isoaho Saija on saanut kunniajäsenyyden vuonna 2012 

 

Seija Lahti, Jouko Harju, Jouko Hyytinen, Saija Isoaho, Usko Lahti, Reino 

Niemi ja Raimo Numminen 
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Juhlassa muisteltiin vanhoja, todeten vuosien vierineen ja paljon tapahtuneen.  

 

 

HUOMIONOSOITUKSET 

 

Hallituksen pitkäaikainen jäsen/varajäsen Terhi Kuusoja 50v. 
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Kuolleet yhdistyksen jäsenet 2017 
 
 

Ahola Tuula 
Ahonen Eero 

Haka Ruht 
Havia Toini 

Häkkinen Jenny 
Ilvesmäki Jukka 
Kukkonen Mirja 

Lehto Mirja 
Loponen Hilkka 
Lyytikäinen Sari 

Lähteenkorva Marjatta 
Mäkelä Pertti 

Mäkipää Terttu 
Mälkki Anu 

Nylund-Säteri Pirkko 
Oksa Yrjö 

Pyykkö Martti 
Rajala Arvo 
Roine Margit 

Savontaus Seppo 
Seppälä Toini 
Silanne Taisto 

Siro Siiri 
Virtanen Esa 
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KEILAILUTULOKSIA 2017: 
 
TEAM:n mestaruus kilpailuissa Peurungalla 18.3.2017 päästiin seuraaviin 
saavutuksiin:  
Miesten henkilökohtaisissa tuloksissa tasoituksin, oli Ilkka Makkonen sijalla 5. 
Naisten henkilökohtaisissa tuloksissa ykkönen oli Sanna Vuorela ja Silja Le-
vonen sijalla 4. 
Veteraanien henkilökohtaisissa oli Olli Mäkinen sijalla 4. 
Miesten parikilpailussa oli Olli Mäkinen ja Kari Lintunen sijalla 8. 
 

 
 
Keilaajat Peurungalla. 
 
Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin lauantaina 25.11.2017 klo 12.00 
Kaupin keilahallissa. Kirjatyöntekijöiden joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto 
siirtyi parhaan pelaajan Olli Mäkisen haltuun. 
 
Tulos: Tampereen Kirjatyöntekijät 4539 - Tampereen Faktoriklubi 4374 
 
Tampereen Kirjatyöntekijät ry:n keilamestaruus 2017: 
Kilpailu pelattiin 20. -26.11.2017 välisenä aikana Kaupin keilahallissa  
 
Tulokset: tulos tasoituksin (6 sarjaa). 
 
1. Olli Mäkinen  1256 
2. Tapio Kuokkanen 1220 
3. Jarmo Erkkilä  1152 
4. Kari Lintunen  1136 
5. Silja Levonen  1115 
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KERHOJEN TOIMINTA 
 
 
 
Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2017 
  
Painajien toimintavuosi alkoi tammikuun lopulla jäsenkokouksen merkeissä. 
Paikalle oli saapunut 11 jäsentä suunnittelemaan toimintaa ja nauttimaan tar-
joiluista. 
Vuosikokous pidettiin Maaliskuussa. Kokoukseen osallistui 6 jäsentä. Puheen-
johtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin Niklas Kivioja, Pekka 
Pitkänen, Marko Lähteenmäki, Markku Kannisto, Tuomo Karvonen, Jari Kaija 
ja Ville Tapper. Jäsenmaksuna pidettiin tasasumma 20 €, joka sisälsi kerhon t-
paidan. Keskusteltiin tulevista tapahtumista mm. Heikku-illasta ja IPEX 2017 
messuista, jotka järjestettiin 31.10. – 3.11.2017 Birminghamissa. 
  
Järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen perään, jossa sihteeriksi 
valittiin Marko Lähteenmäki, varapuheenjohtajaksi Jari Kaija ja taloudenhoita-
jaksi Sami Lahti. 
 
Heikku-ilta toteutettiin hyväksi todetun kaavan mukaan toukokuussa. Heidel-
bergiltä oli paikalla kolme edustajaa.  Käytiin läpi Heidelbergin uusinta offset-
koneiden tekniikkaa. Sitten käytiin haukkaamassa sapuskat Pancho Villassa, 
jonka jälkeen nautiskeltiin toimistolla sponsorointi tarjoiluista. Jotkut painajat 
joutuivat vielä lähtemään yövuoroon töihin. 
 
Elokuun jäsenkokouksessa suunniteltiin messumatkaa, nautittiin tarjoiluista ja 

keskusteltiin esim. kerhopaidasta, joka jäi valitettavasti toteuttamatta. 

2.9.2017 oli PKJ Edustajakokous Turun Kirjatyöntekijäin toimistolla. Tampe-
reelta matkaan lähti Sami Lahti, Jouko Harju, Marko Lähteenmäki. Kokouk-
sessa valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2018 - 2020 Jouko Harju (Tampere), 
sihteeriksi Ari Raita (Turku) ja toimikuntaan 1 jäsen joka kerhosta. 
 
Marraskuun ensimmäisenä pitkänä viikonloppuna 1.- 5.11.2017 kerholaiset 
matkasivat Iso-Britanniaan. Englannissa pääkohde oli IPEX 2017 messut Bir-
minghamissa. Sami hoiti lentolippujen, hotellien ja junalippujen buukkauksen. 
Marko hoiti pikkubussin vuokrauksen Lontoon Heathrown kentän läheltä ja 
kuskiksi suostui Jouko Harju. 
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Matkaan lähdettiin 8 kerholaisen voimin. Helsinki-Vantaan lentoasemalle men-
tiin junalla. Man Rolandin tarjoamat sponsori-juomat kipattin OUK BARREL-
LISSA. 
Heathrown kentällä löysimme oikean lentokenttäbussin, jolla pääsimme auto-
vuokraamon viereen. Odottamassa oli aika uuden karhea 8 hengen vani. Jok-
ke hyppäs puikkoihin ja lähdettiin ajeleen tien vasenta puolta, pimeässä kohti 
Birminghamia. 
Majapaikkana oli Ibis budget Birmingham Centre, kahden yön verran, josta oli 
kohtuullinen kävely matka rautatieasemalle. 
Messuille mentiin junalla. Itse messuista ei ole kerrottavaa. 
Vuokra-auton palautuksen jälkeen tepastelimme Ibis styles London Heathrow 
hotelliin lentokentän laidalla, joka toimi asemapaikkana 2 seuraavaa yötä. 
Kulku Lontoon keskustaan tapahtui bussi-merto yhdistelmällä noin tunnissa, 
joten piti vessakäynnitkin ajoittaa, ettei kupla puhkea. 
Paluulennolle oli helppo lähteä, kun oltiin jo valmiiksi kentän vieressä. Itse 
reissu oli kokonaisuutena onnistunut, sillä kaikki pääsivät takaisi. 
 
Jäsenkokouksia oli vuosikokouksen lisäksi kaksi ja aktiivijäseniä 

painajainkerhossa oli 23. 

Marko Lähteenmäki / Sami Lahti 

 
 

 

Bullring Birminghamin keskustassa. 
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Birminghamin messukeskuksella, IPEX 2017  

 

Tampereen Kirjatyöntekijäin veteraanikerho 

46. toimintavuosi    

 

Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Saija Isoaho, taloudenhoitaja 

Pirjo Luostarinen, Jarmo Hakari, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, Ritva 

Silvennoinen ja Esa Virtanen.   

Yleistä. Kerhomme tarkoitus on koota yhteen kirjapainoissa työskentelevien ja 

näistä töistä poisjääneiden henkilöiden tapaamisia kulttuurin, terveyden ja 

sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi. Estämme myös osaltaan 

syrjäytymistä, yksinäisyyden tuntemista ja tuemme ihmisten 

yhteenkuuluvuutta. Jäsenkokouksiimme olemme pyrkineet saamaan alustajia 

ajankohtaisista asioista kunnallis- ja valtion taloudellisista asioista, sekä 

lähinnä eläkkeensaajien tulevista talouteen ja terveyteen liittyvistä asioista.  

Käymme myös teattereissa, museoissa sekä erilaisissa tapahtumissa 

kiinnostuksemme ja tarpeemme mukaan. Kokouksissa on käsitelty ikäihmisiä 
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koskevia ajankohtaisia asioita, on laulettu, lausuttu runoja, pidetty arpajaisia ja 

juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan leipoman pullan kera. Kevennyksenä on 

kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia juttuja ja Heikki Salon lauluja.  

Jäsenkokoukset pidetään kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kesätauko 

oli vajaa 3 kuukautta. 

Tammikuu: Vuosi 2017 aloitettiin heti toinen päivä kokouksella. Aiheina oli 

edellisen vuoden tapahtumien käsittelyä ja uusien mahdollisuuksien esille 

tuominen. Teatterilista kiersi, samoin piirin Rhodoksen lista. Pirkon juttu 

käsitteli Kalevan kaupunkiosakirjan kirjoitusta ja julkaisua, kuulimme runon 

”Kohtasimme jälleen”. Toisen kerran kokoonnuimme 16 päivä toimiston 

kokoustiloissa. 12 hengen porukka sai aikaan vilkkaan keskustelun ja kaikilla 

oli paljon puhuttavaa. Teatterissa kävimme katsomassa ”Mieletön Suomen 

historia” hauska ja viihdyttävä näytelmä. Pärnyyn kylpylälomalla oli myös 

kerholaisia. 

HELMIKUUSSA oli monien asioiden lisäksi allekirjoitettiin tilit ja 

avustusanomus. Kuulimme Pirkko Miettisen jutut Aarne Mattilan tutkimuksista 

ja Heikki Salon laulut ”Torkkelin mäessä kaverit on komiasti palkittu” ja 

”Kaukainen aamu” EKL:n järjestöpäällikkö Petra Toivosen alustus koski 

liittokokouksen ja valtuuston valintoja, edunvalvonta- sekä sote asioita. TSL:n 

kurssimaksuja ja avustusanomusten tekoa. 

MAALISKUUN kevätkokouksen aluksi ojennettiin Raimo Nummiselle 

syntymäpäiväkukat ja Marja-Liisa Ojalalle kiitoskukat keittiötöistä.  Kuulimme 

Raimo Nummisen kertovan elämänsä tapahtumista. Kirjaliittoon hän liittyi 

1950 ja ensimmäinen työpaikka oli Kansanlehti. TKY:n toimikuntaan hän 

valittiin 1964 ensin vara– ja sitten varsinaiseksi jäseneksi. Rahastonhoitajaksi 

hänet valittiin 1987 ja sitä tehtävää hoitikin vuoteen 1992 saakka.  Varsinaiset 

kokousasiat käsiteltiin sääntöjen mukaan ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. 

Kaksi kuukautta kestävä Liikuntakilpailu alkoi. Pirkko Miettisen juttu kertoi 

sähköisistä palveluista ja siitä kuinka niistä johtuvista ongelmista avun 

saaminen on vaikeaa.  

HUHTIKUUN kokouksessa Ulla Kampman kertoi SOTE asioiden nykytilasta ja 

saimme aikaan vilkkaan keskustelun. Myös Hatanpään sairaalan toiminnan 

nykytilanteesta keskusteltiin ja todettiin sen olevan kansallisomaisuutta jota ei 

saa siirtää ulkomaiseen omistukseen. Toivottiin että aina olisi joku, joka kysyisi 

mitä kuuluu, kuinka voit? Tampere luopui Tilaaja-tuottajamallista, joten jos 
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esimiehiä on liikaa, irtisanomisia tulee. Vammaispalvelut, ratikka, ja tunnelin 

liittymät puhuttivat. Kuulimme Pirkko Miettisen jutun ”Ihmeitten aika ei ole ohi” 

ja Heikki Salon laulun ”Taas on aika Auringon” 

TOUKOKUUN kokouksen aluksi vietimme hiljaisen hetken Mirja Kukkosen 

muistoksi. Syntymäpäiväkukat ja laulun saivat Pirkko Naulo ja Raili Lehtimäki. 

Päätettiin mennä Vapriikin Museoon ”Kielletty kaupunki” näyttelyyn. Syksyn 

toimintaa suunniteltiin ja päätettiin tehdä teatteriretki Valkeakoskelle.  

Päätettiin että Jouko Harju on liittokokousedustajamme Eläkkeensaajien 

Keskusliiton  liittokokouksessa. Kuulimme Pirkko Miettisen jutun sota-ajoilta ja 

Heikki Salon lauloi syntymäpäiväsankareille ”Minä laulan sun iltasi tähtiin” ja 

”Pankkiirin” päivästä. Tommi Haapalainen Ortopedikeskuksesta kertoi kuinka 

tärkeitä ihmisen jalat ovat. Joukko kerholaisia tilasi uudet sopivat pohjalliset. 

Kävimme museo Vapriikissa katsomassa ”Kielletty kaupunki” näyttelyn. Hyvän 

oppaan mukana saimme erinomaisen kuvan entisistä ajoista. mielenkiintoinen 

ja hyvä näyttely.  

KESÄKUUSSA oli myös kokous ja Eläkkeensaajien Liittokokous 

Lappeenrannassa. Kuultiin johtavan sairaanhoitajan Silja Elosen alustus 

Johanneksen Klinikalta heidän toiminnastaan ja tehtävistään sekä sote 

asioiden nykytilasta, kun he ovat mukana Tampereella valinnanvapaus 

kokeilussa. Päätettiin mennä teatteriin Valkeakoskelle sekä Tampereella. 

Eläkkeensaajien liittokokous oli 14. -15.6.2017, Jouko Harju osallistui. 

Pirkanmaan piirin kuntokilpailun voitto tuli kerhollemme.  

Elokuussa kävimme Valkeakosken musiikkitapahtumassa tapaamassa tuttuja 

ja Hatanpään arboretumissa ihailemassa syksyn ruusuja  

SYYSKAUSI avattiin 3. päivä tarjoamalla TKY:n työttömille kakkukahvit 

toimiston kokoustiloissa. Varsinainen kerhomme jäsenille suunnattu toiminta 

aloitettiin 4. päivä ja keskusteltiin yhdistyksen työttömien asemasta, sekä 

uuteen liittoon liittymiseen johtuvista vaikutuksista. Päätettiin selvittää vierailua 

remontoituun eduskuntataloon. Myös ensivuodeksi varataan lippuja 

Komediateatteriin ja Ystävänpäivä risteilylle. Kuulimme Heikki Salon 

”Syyslaulun” ja Pirkko Miettisen kalajutun. 

LOKAKUUN kokouksen aluksi Esa Virtanen sai syntymäpäivä kukat sekä 

onnittelulaulun. Päätettiin uusia sääntömme ja teatterissa käytiin 

Valkeakoskella. Joulujuhlat päätettiin pitää toimiston kokoustiloissa.  
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Pulinakokous v. 2018 toiminnansuunnitteluksi pidettiin myös. Pirkko Miettisen 

juttu kertoi lapsityövoiman käytöstä Englannissa ja Heikki Salo lauloi 

”Kirkonkelloista” ja ”Yksinäisestä Saarnipuusta”.   

MARRASKUUN suru-uutinen oli Esa Virtasen kuolema. Pidettiin syyskokous 

ja Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju. Muutkin valinnat tehtiin yksimielisesti.  

Kuulimme kattavan alustuksen testamentin ja edunvalvontavaltakirjan 

laatimisesta. Nordeasta, lakimies Hanna-Liisa Räisänen selosti kuinka tärkeää 

on päättää asioista silloin kun vielä itse voi. Asioista pitää keskustella 

etukäteen mahdollisten perillisten tai muiden edunsaajien kesken. 

Esimerkkeinä kuulimme, kesämökkien, asuntojen tai osakkeiden jakamisesta. 

Eläkkeensaajien keskusliiton juhlaristeilyllä oli kerholaisia. Kävimme 

Työväenteatterissa katsomassa ”Kevytkenkäinen nainen”. Hauska näytelmä.  

JOULUKUUSSA oli järjestäytymiskokous. Valinnat tehtiin yksimielisesti. 

Jäsenkokouksessamme Kauneus- ja hyvinvointituotteita esitteli Riitta Onnela. 

Tuotteita oli järkyttävän paljon, pienessä alan liikkeessäkään ei ole valikoimaa 

tuota enempää. Tavaroita oli myös mahdollisuus ostaa. Jokainen voi vielä 

kotonakin miettiä mitä tarvitsee, myös erilaisia vitamiinituotteita oli saatavilla. 

Yhteystiedot jaettiin jäsenille.  Kuulimme Heikin laulun ”Kaksi kynttilää” ja 

Pirkon juttu kertoi suorista yhteyksistä päättäjiin.    

Joulujuhla pidettiin toimiston tiloissa parinkymmenen hengen voimin ja 

jouluruokien nauttimisen ohella kuuntelimme Juhani Viidan esitykset, 

Lauloimme joululauluja, leikimme ja keskustelimme asioista Joulun tiimoilta, 

ennen ja nyt, sekä vähän asioiden vierestäkin. 

Maksavia jäseniä kerhossamme oli 29. Lisäksi joitain henkilöitä poikkeaa 

kuuntelemaan häntä koskettavaa asiaa. Jäsenmaksu 15 € sisälsi vähintään 

pullakahvit joka kokoukseen.  Osallistujia kokouksissa oli 20 - 21. Tulevan 

vuoden tapahtumia odotamme innolla ja pyrimme saamaan uusia jäseniä 

toimintaamme mukaan. Ilmoitamme kokouksistamme jokaisen kuukauden 

ensimmäistä maanantaita edeltävän sunnuntain Aamulehdessä Menot 

palstalla, (veteraanit) Teemasta, mitä käsitellään, sekä muista tärkeäksi 

kokemistamme asioista. 

Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta Tampereen Kirjatyöntekijäin 

yhdistystä.  
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Kalakerhon toimintakertomus 2017 
 
 
Kulunut vuosi oli Kalakerhon viideskymmenes toimintavuosi. 
 
Vuosi aloitettiin valmistavalla vuosikokouksella 3.2.2017. 
 
Vuosikokous pidettiin 19. maaliskuuta 2017 yhdistyksen toimistolla. 
Vuosikokous valitsi kerhon puheenjohtajaksi Ahti Heleän. 
 
Järjestäytymiskokous pidettiin välittömästi vuosikokouksen jälkeen, 
jossa sihteeriksi valittiin Nestor Lehtonen, rahastonhoitajaksi 
Timo Vataja ja kalastusasiantuntijaksi Pekka Rantala. 
 
Kilpailukausi aloitettiin jo 17.12.2016 ns. kymmenenahvenen kisalla, 
kilpailun voitti Pekka Rantala tuloksella 2135 g. 
 
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen pilkkimestaruuskilpailu järjestettiin 
18. helmikuuta Pyhäjärvellä Pirkkalan Typynrannassa. Yhdistyksen 
pilkkimestariksi kalasti tuloksella 8190 g Kauno Kota-aho. 
 
Kolmenkaupungin perinteiseen pilkkiotteluun Keuruun Kukkamojärvellä 
25.3. osallistuttiin. Kilpailunjärjestämisvuorossa oli Jyväskylä, joka myös oli 
tällä kertaa joukkuekilpailun voittaja. Tampereen joukkueen paras oli 
Pekka Rantala. 
 
Yhdistyksen rannalta ongintakilpailu pidettiin 26. elokuuta Lempäälän 
Sääksjärvellä. Voittajaksi onki tuloksella 595 g Kauno Kota-aho. 
 
Laituripilkki 7.10. Sarviksen Invalaiturilla. Voittajaksi pilkki Pekka Rantala. 
 
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerho lopettaa toimintansa 
tähän kauteen, koska kiinnostusta kerhon toimintaan ei enää ole ollut. 
Kerholla on vielä varoja sen verran että järjestetään yhdistyksen pilkkimesta-
ruuskilpailu 2018. 
 
Kolmenkaupungin Jyväskylä – Keuruu – Tampere pilkkiottelun järjestelyvuo-
rossa on Tampere. Myös tämä kilpailu pystytään järjestämään. 
 
Kalakerho kiittää kaikkia vuosienvarrella mukana olleita kirjatyöntekijöitä 
sekä toivottaa heille mukavaa kevään odotusta. 
 
KIITOS 
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LOPPUSANAT 

2017 oli taas kerran suurten muutosten aikaa. Uusi työehtosopimus astui voi-

maan 1.2.2017 ja toi mukanaan useita muutoksia. Yksi iso muutos oli kuukau-

sipalkkaan siirtyminen. Allekirjoittaneen yrityksessä oli koko vuosi vaikeuksia 

saada sellaista palkkalaskelmaa, jossa kaikki asiat olivat kohdillaan saati ym-

märrettäviä. Asiaa ei tietenkään helpota, että on ulkopuolinen palkanlaskenta-

firma palkkoja hoitamassa. 

 Kun siirrytään uuteen palkanmaksutapaan, sehän ei saisi vaikuttaa maksetta-

van palkan määrään ainakaan vähentävästi, näin kuitenkin vuosilomapalkan 

osalta on meille käymässä kun määräyksiä uudistettiin. Meillä kun on ollut 

erillinen tuotantopalkkio (joka maksetaan palkkakausittain eli nyt kerran kuus-

sa), joka on otettu huomioon vuosilomapalkanlaskennassa muu kuin aikapalk-

kakertoimella. Meidän vuosiloma-ajanpalkka laskettiin aiemmin keskituntiansio 

x 30 vuosilomapäivää jolloin kerroin oli 222,4. 

Nyt kuulemma pitäisikin noudattaa työehtosopimuksen määräystä kuukausi-

palkkalaisen vuosilomapalkka, jossa kiinteän kuukausipalkan osalta palkka 

lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 ja näin saatu päiväpalkka ker-

rotaan ansaittujen lomapäivien lukumäärällä.       

Lomapalkassa otetaan huomioon myös muuttuvat luontaisedut, esim. vuoro-

lisät, perehdytyslisät ja tuo tuotantopalkkiolisä. Muuttuvien luontaisetujen arvo 

lasketaan tuntia kohden ja saatu summa kerrotaan loman johdosta menetetty-

jen työtuntien lukumäärällä. Näin laskettu luontoisetujen osuus lisätään loma-

palkkaan. 

Tein tuosta laskelman ja häviäisin vuosilomapalkassa lomaraha huomioiden n. 

300 €. Näytin laskelman työnantajalle joka selitteli että laskentatavasta johtuen 

joku voi hävitä joku voittaa. Tuossa ei voita kukaan kenelle aiemmin on lasket-

tu vuosilomapalkka KTA:n perustella ja nyt kuukausipalkkalaisen mukaan.     

Kysyin asiaa meidän liitosta ja he ovat tulleet sellaiseen yhteisymmärrykseen 

työnantajaliiton kanssa että tuotantopalkkio pitäisi olla 50 % palkasta,  jotta 

lomapalkka voitaisiin maksaa tuolla muu kuin aikapalkka työn perusteella.  

On kyllä aika outo selitys, jos meille on maksettu kyseillä tavalla 40 – 50 vuot-

ta ja yhtäkkiä peruste jotenkin muuttuisi. Luottamusmiehille jo peruskursseilla 
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opetetaan, jos joku asia on jatkunut pitkään, siitä on voinut tulla sopimuksen 

veroinen käytäntö ja sitä tuo on tähän tes muutokseen asti ollutkin, nyt tuntuu, 

että kustaan muroihin. Asiasta on vielä tätä kirjoittaessa kesken, mutta se 

pitäisi tässä kuussa työnantajan kanssa sopia, työnantajan kanta tiedetään.    

Toinen iso asia oli KIKY -sopimus, jossa paikallisesti sovitaan kuinka kilpailu-

kykysopimuksen mukaiset 24 tuntia tehdään. Iso osa työnantajista oli ensim-

mäisissä ehdotuksissaan halukkaita viemään 3 tasoitusvapaata, se olisi kuu-

lemma kaikkein yksinkertaisinta. Luultavasti monessa paikkaa näin sovittiinkin. 

Monessa paikassa kuitenkin näitä yritettiin sopia mm. vuorojen välisiin pääl-

lekkäisyyksiin, työhyvinvointipäiviksi, koulutuksiin jne. jossain paikoissa työn-

antajat eivät halunneet koko KIKY -sopimuksen tunteja ottaa käyttöön lain-

kaan. Työntekijät mieltävät koko sopimuksen orjatyösopimukseksi joka kiristet-

tiin liitoilta, muutoin hallitus alkaisi sorvaamaan työelämän lakeja uusiksi. Sa-

massa yhteydessä vielä sovittiin, ettei työttömyysturvan lisäleikkauksia toteu-

teta. Ja kuinkas kävikään, aktiivimalli vuoden lopulla päätettiin toteuttaa ja 

joulukuussa Teollisuusliiton valtuustossa käytettiin monta kriittistä puheenvuo-

roa aktiivimallia vastaan ja pakotettiin liiton johto toimimaan. Myös KIKY -

sopimus oli monen valtuutetun puheenvuoroissa esillä. 

Kirjatyöntekijöiden uusi työehtosopimus saatiin sorvattua, vaikkei se kaikkia 

tyydyttävä olekaan. Olisihan sitä voinut vielä pitempäänkin sorvata. Emmehän 

käyneet edes sopimuksettomassa tilassa, jolloin olisimme hieman voineet 

alkaa painetta lisäämään pienillä voimankoitoksilla tai henkisellä painostuksel-

la. 

Joten saavutettiinko työehtosopimus kuitenkin liian kevyesti, vaikka meille 

sanotaan että olin historian pahin kierros. 

Hieno asia oli että KIKYä saatiin päivä pois per vuosi. Eli vuonna 2018 KIKYä 

on tehtävä 16 tuntia ja 2019 KIKYä jää tehtäväksi 8 tuntia. Vuonna 2020 ei 

olisi sitten enää KIKY -tunteja lainkaan.  

Palkankorotukset jäivät muita aloja pienemmiksi. 2018 yleiskorotuksena tulee 

0,8 % ja paikallisesti neuvotellaan 0,4 % osasta. Jos erästä ei päästä sopi-

mukseen voi työnantaja jakaa erästä 0,2 % haluamallaan tavalla ja 0,2 % 

menee tasan kaikkien kanssa. 2019 yleiskorotuksena jaetaan 0,8 % ja neuvo-

tellaan 0,4 % paikallisesta erästä. Jos ei päästä sopimukseen, voi työnantaja 

jakaa koko erän haluamallaan tavalla. Tällaisia paikallisesti sovittavia eriä ei 
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pitäisi liittojen sopia lainkaan, tätä mieltä ovat kentän luottamusmiehet koska 

heillä on asiasta jo aiemmilta vuosilta huonoja kokemuksia. 

Työehtosopimukseen tuli myös korvaava työ. Muutamilla yrityksillä on jo ollut 

ongelmia kyseisen korvaavan työn määrityksen kanssa. Koska siitä ei aiem-

min ole ollut työehtosopimuksessa määrityksiä, on työnantaja ajanut sitä omal-

la direktio-oikeudella yrityksiin. Nyt siis työehtosopimuksessa on määritelty 

periaatteet mitä pitää noudattaa: Lääketieteellisen perustelun korvaavaan 

työhön tekee työterveyslääkäri. Palkanmaksusta on omat määrityksensä, vä-

hintään sama palkka kuin töissä terveenäkin ollessa. Jos työ on vaativampaa, 

palkka maksetaan vaativamman työn perusteella. Korvaavaa työtä koskevat 

menettelytavat laaditaan ennen niiden käyttöönottoa luottamusmiehen kanssa. 

Korvaava työ on työntekijän päätökseen perustuva ratkaisu, jonka työntekijä 

voi tarvittaessa keskeyttää. Työkyvyttömyyden päättyessä työntekijällä on 

oikeus palata entiseen työtehtäväänsä. 

Koulutussopimukseen saatiin parannuksia, mm. työoikeuden peruskurssi on 

nyt valikoimassa.  Kurssi on luottamusmiehelle tärkeä.       

 

Marko Lähteenmäki, pääluottamusmies Takon Kotelotehdas Oy, Osaston 

sihteeri 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      
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