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Koululaiset on laitettu etäopetukseen ja vain 
pieni osa esiopetuksen ja 1.-3. luokkalaisia on 
lähiopetuksessa. Ravintolat suljettiin 30.3.2020. 
Ulosmyynti on sallittu ja henkilöstöruokalat saa-
vat olla auki. Yt-neuvottelujen piirissä nyt jo lähes 
400 000 työntekijää. Te-toimistot ja työttömyys-
kassat ovat ruuhkautuneet.

Eilen tuli puhelimeen tekstiviestillä poliisin tie-
dote ”Liikkumista Uudenmaan ja muiden maa-
kuntien välillä rajoitetaan 28.3 – 29.4.” Eli vain hy-
vällä syyllä saa liikkua yli maakunnan rajan. Näin 
viruksen leviämistä yritetään rajoittaa.

Kirjapainoalan suurmessut Drupa 2020 myös 
peruttiin, joihin yhdistyksen painajainkerhon 8 
jäsentä piti juhannuksen jälkeen osallistua. 

Yhdistyksen asioita hoidamme nyt etätöinä ja 
palaamme kokoustamaan vasta koronan selätet-
tyämme.

Pahin on tässä pandemiassa vielä edessäpäin, 
mutta tästäkin tulemme selviämään. Pitäkää 
huolta itsestänne ja läheisistänne.

 Marko Lähteenmäki, 
puheenjohtaja

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.
Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen 
toimistoon tai s.postilla: kirjaltajat@gmail.com

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.  
Päätoimittaja: Marko Lähteenmäki 
Toimitussihteeri ja taitto: Aki Kurvinen 
Paino: Hermes Oy 

KIRJAKE
Julkaisija: Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 
Satakunnankatu 19 C 24, 33210 Tampere 
tkytampere.fi  •  kirjaltajat@gmail.com

Hyvää kevättä kaikille yhdistyksen jäsenille. 
Talven kelit ovat olleet historian surkeim-
pia täällä Pirkanmaalla, ellei surkeimmat. 

Kerran talven aikana pääsi nuorimmainen lap-
semme ulkojäälle luistelemaan.

Talvi ja kevät ovat olleet haasteellista aikaa työ-
ehtosopimusrintamalla. Teollisuusliitto neuvotte-
lee 35 työehtosopimusta ja jokaisessa pöydässä 
on kuitenkin sopimus saatu aikaan. Mekaanisen 
Metsäteollisuuden ja Metsäteollisuus ry:n neu-
votteluissa haasteita oli eniten kun 4 viikkoa piti 
lakkoilla ja 6 päivää pitää työsulkua, silti työnan-
tajan asenne ei muuttunut.

Koko ihmiskuntaa koskettava koronavirus epide-
mia (joka myöhemmin julistettiin pandemiaksi) 
alkoi jylläämään uudenvuodenaattona Kiinassa. 
Silloin Maailman terveysjärjestö WHO sai Kiinan 
viranomaisilta varoituksen, jonka mukaan Hubein 
maakunnassa sijaitsevassa Wuhanin kaupungis-
sa on havaittu keuhkokuumeen kaltaisia tapauk-
sia. Koronavirus levisi sitten aika nopeasti ympäri 
maailmaa. Suomessa ensimmäinen tartunta to-
dettiin 29.1.2020. Maaliskuun puolenvälin paik-
keilla alettiin sulkea maiden rajoja ja rajoittamaan 
ihmisten matkustamista ja jo matkalla olevia pa-
lattuaan asetettiin kahden viikon karanteeniin, 
ennen kuin voisivat palata töihin. Lentoyhtiöt 
aloittivat yt-neuvotteluita ensimmäisinä kun len-
toja jouduttiin perumaan. 

4041 0536
Painotuote

Marko Lähteenmäki 
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ke-
rittiin pitämään, ennen kuin Teollisuusliitto 

päätti siirtää kaikki liiton tapahtumat 30.4.2020 
jälkeiseen aikaan ja antamansa käskyn mukaisesti 
siirtää myös kevätkokoukset koronavirusepide-
mian takia välille 1.5. – 30.6.2020.

Kevätkokous 8.3.2020 TKY:n toimistolla

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti pai-
kalle tulleet jäsenet (23) ja kutsusta paikalle saa-
puneen Teollisuusliiton media- ja painoalan so-
pimusasiantuntija Riitta Koskisen tervetulleiksi 
kokoukseen. 

Puheenjohtaja kertoi työehtosopimusneu-
vottelukierroksen väännöistä mitä oli joudut-
tu käymään, ylityökielloin, lakoin ja työsuluin. 
Kovimmat väännöt käytiin Metsäteollisuus ry:n 
alaisten liittojen kanssa.

Ilouutisia myös oli kantautunut korviin, eli PAM 
ilmoitti, ettei se neuvottele enää PALTAn 
kanssa tulostusalan työehtosopimusta, vaan 
Kirjapainoihin ja tulostustaloihin noudatetaan 
samaa Media- ja painoalan työehtosopimusta. 
Riitta Koskinen kertoo omassa puheenvuoros-
saan luultavasti asiasta lisää. Totesimme kokouk-
sen oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

JÄSENTEN KOKOUS
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Kokouksen järjestäytyminen

Kevätkokouksessa puhetta ei voi johtaa halli-
tuksen puheenjohtaja, koska kokouksessa pää-
tetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuu-
vapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Joten 
kokouksen pitää järjestäytyä uudelleen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pitkän 
linjan konkari Jouko Hyytinen ja sihteeriksi Maija 
Vikkula.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund 
ja Fanni Miinalainen, jotka tarvittaessa toimivat 
myös ääntenlaskijoina.

Kuultiin edellisen jäsenkokouksen eli syys-
kokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä 
lausunto. Kuultiin Tilinpäätös joka oli ylijäämäi-
nen taloudenhoitaja Sami Lahden esittämänä ja 
toimintakertomus 2019 käytiin läpi otsikoittain 
Puheenjohtaja Jouko Hyytisen lukemana. 

Kuultiin sihteeri Maija Vikkulan lukemana 
toiminnantarkastajien hyväksyvä tarkastus-
kertomus vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta 
Vahvistettiin tilipäätös ja päätettiin myöntää 
vastuuvapaus tilivelvollisille. Päätettiin pitää 
ehdokasasettelukokous 21.10.2020.

Sitten puheenvuoroon media-ja painoalan sopi-
musasiantuntija Riitta Koskinen. 

Yhteenveto Tampereen kirjatyöntekijäin 
kevätkokous visiitissä esille tulleista asioista

Tampereen Kirjatyöntekijäin ammattiosaston 
kokous pidettiin kansainvälisenä naistenpäivä-
nä sunnuntaina 8.3. Jäseniä oli saapunut paikalle 
kivasti yli 20 henkeä. Näihin aikoihin korona vasta 
kolkutteli ovella ja tilaisuus taisikin jäädä pitkäksi 
aikaa viimeiseksi yhteiskokoontumiseksi allekir-
joittaneen ja varmasti monen muunkin osalta.

Kävimme läpi ensin 1.2.2020 voimaan astuneet 
työehtosopimuksen neuvotteluiden kulkua. Alun 
perin piti viime vuoden lokakuun loppuun men-
nessä sopia ns. optiovuoden palkankorotukses-
ta, mutta työmarkkinoiden yleisestä tilanteesta 
johtuen, koskien kilpailukykysopimuksen 24 h 
palkattoman lisätyön tekemistä, jouduimme tuo-
ta takarajaa siirtämään, vaikka meillä kiky-tunnit 
oli jo sovittu työehtosopimuksesta pois. Aluksi 
siirsimme takarajaa kuukaudella, mutta vasta 
tammikuun puolessa välissä pääsimme neu-
vottelemaan. Optiovuoden palkankorotuksesta 
emme päässeet sopimukseen, joten irtisanoim-
me työehtosopimuksen kokonaisuudessaan, jol-
loin myös tekstikysymykset olivat ns. pöydällä.

Varsin nopealla aikataululla, muutamassa vii-
kossa saimme neuvottelut käytyä ja pääsimme 
sopimukseen uudesta työehtosopimuskaudes-
ta välille 1.2.2020-28.2.2022. Palkankorotukset 
noudattavat yleisen linjan mukaista tasoa. Kiky-
talkootuntien tekeminen oli sovittu päättymään 
jo edellisissä neuvotteluissa vuoden 2019 lop-
puun. Niitä koskevat kirjaukset sovittiin poistet-
tavaksi 1.2.2020 voimaan tulevista työehtosopi-
muksista.

Yhdistyksen kevätkokous

Ilmoitusasiat
Kirjake-lehti ilmestyy vapuksi
Vappubrunssi 1.5. (PERUTTU)

Teollisuusliiton tapahtumia: 
Häme-Pirkanmaan aluetoimisto järjestää 
Kesäpäivä särkänniemessä tapahtuman 
6.6.2020. (PERUTTU)

Liittoristeily 5.-6.9. Helsinki – Tallinna

Opintosihteeri ilmoitti, että jäsenille 
tapahtuma myös 1.8. (Kesäteatteri)
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Sovimme seuraavista asioista 

Palkat 2020–2021

Palkkoja korotetaan 1,3 prosentin suuruisella 
yleiskorotuksella 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta ja 1,2 % yleis-
korotuksella 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alka-
van palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi sovittiin vuoden 2021 osalle yritys-
kohtaisesta erästä, jonka suuruus on 0,8% ja 
se lasketaan työntekijöiden yleiskorotuksella 
korottamattomien helmikuussa 2021 makset-
tujen henkilökohtaisten palkkojen summasta. 
Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteis-
ta tai työajoista johtuvia lisiä. 

Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.4.2021 men- 
nessä, 0,4 % jaetaan yleiskorotuksena ja työn-
antaja päättää 0,4 %:n jakamisesta. Työnantajan 
tulee tällöin selvittää luottamusmiehelle tai hen-
kilökunnalle, kuinka erä on käytetty sekä palkan-
korotusten kohdistumisen perusteet.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 1,3 % 
ja 1.5.2021 1,6 %. Lisiä ja korvauksia korotetaan 
1.3.2020 1,3 % ja 1.2.2021 2,0 %.

Yhdistyksen kevätkokous

Muuta uutta työehtosopimuksessa 

Liitot katsovat, että sairauspoissaolojen hallinta 
toteutuu parhaiten yritysjohdon, henkilöstön ja 
sen edustajien sekä työterveyshuollon yhteis-
työnä. Osana sairauspoissaolojen vähentämistä 
voidaan paikallisesti sopia oma ilmoitus -menet-
telystä, jolla työntekijä voi omien sairauspoissa-
olojensa osalta ilmoittaa enintään kolme vuoro-
kautta kestävästä poissaolosta. 

Liitot suosittelevat, että yrityksissä selvitetään 
oma ilmoitusmenettelyn soveltuvuus yritykses-
sä ja mahdollisuudet solmia asiasta paikallinen 
sopimus, erityisesti flunssa-, kuume-, vatsatauti- 
ja vastaavia epidemiatyyppisiä tilanteita varten. 
Menettelytapaohjeistusta löytyy työehtosopi-
muksen kohdasta 6.1.2.
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Toinen suuri asiakokonaisuus, jonka Riitta otti 
esiin kokouksessa oli

Alamme yrityksien saattaminen samojen 
työehtojen piiriin

Alan työpaikoissa noudatetut työehdot ovat osit-
tain olleet kahtiajakautuneet, koska osa yrityksis-
tä on normaalisitovuuden vuoksi voinut noudat-
taa Paltan ja PAMin välistä kopio- ja tulostusalan 
työehtosopimusta. Toimialojen rakennemuu-
tokset ovat vaikuttaneet sopimusten ristikkäis-
ten rajapintojen syntymiseen. Tuon työehtosopi-
muksen piirissä olevien yritysten liiketoiminta- ja 
tuotantotapojen muutosten myötä PAM päätyi 
ratkaisuun, että ala johon tulostusalan työehtoso-
pimus on tarkoitettu, on siinä määrin muuttunut, 
ettei ollut edellytystä jatkaa sen solmimista. PAM 
katsoi, että näiden yritystoiminnan muutosten ja 
teknisen kehityksen myötä toiminta on graafiseen 
alaan kuuluvaa liiketoimintaa. Uutta sopimusta 
PAM ei enää neuvotellut, joten tulostusalan työ-
ehtosopimuksen olemassaolo päättyi 29.2.2020. 
Tuon ajankohdan jälkeen kaikkiin graafisen alan 
työntekijöihin on noudatettava Teollisuusliiton ja 
Medialiiton neuvottelemaa media- ja painoalan 
yleissitovaa työehtosopimusta, jota kaikkien alan 
yritysten tulee noudattaa, riippumatta siitä, mihin 
työnantajaliittoon yritys on järjestäytynyt.
Työehtojen muuttumisen vaikutuksena työnte-
kijöiden työsuhteen ehdot jatkossa parantuvat.

Oleellisia eroja työehtosopimusten 
välillä on mm. seuraavissa asioissa:

• Sairausajan palkanmaksu aika
• Vuorolisät
• Työvuorojärjestelmät
• Arkipyhä vapaapäivät, 

 esim. uudenvuodenaatto
• Tasoitusvapaat vrt. työajan lyhentäminen
• Jouluraha
• Lomien pituudet
• Lomarahan maksaminen
• PLM ja TSV korvaukset ja ajankäyttö

Ne yritykset, jotka ovat järjestäytyneet kaupan-
alan työnantaja Paltaan, ovat päättäneet jatkaa 
entisen työehtosopimuksen noudattamista so-
veltuvin osin. Ehdot ovat PALTAn jäsenyrityksille 
antamia suosituksia työehdoista eli ovat työnan-
tajapuolen itsensä yksipuoleisesti määräämiä ns. 
keltaisia työehtoja. Työnantaja ei kaiken muun 
lisäksi mm. hyväksy yleissitovan työehtosopi-
muksen luottamusmiesjärjestelmää. Media- ja 
painoalan työehtosopimuksen noudattamatta 
jättämisen vuoksi asia tullaan riitauttamaan kai-
kissa niissä yrityksissä, joissa tilanteeseen tulem-
me törmäämään.

Näiden parissa aika vierähtikin nopeasti ja liiton 
varsinaiset muut kuulumiset jäivät jokaisen oma-
toimisen nettiselailujen varaan.

Muita asioita ei kevätkokoukselle ollut esitetty, 
joten puheenjohtaja Jouko Hyytinen päätti ko-
kouksen. Kokouksen jälkeen menimme porukalla 
syömään Panimoravintola Plevnaan.

Teksti: Marko Lähteenmäki ja Riitta Koskinen
Kuvat: Marko Lähteenmäki

Yhdistyksen kevätkokous
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vappubrunssi
1.5.2020

PERUTTU

Teollisuusliiton kesäpäivä 
Särkänniemessä 6.6.2020

TKY tarjoaa tänäkin vuonna jäsenilleen edullisen 
mahdollisuuden osallistua perhetapahtumaan!

PERUTTU



Kirjallisuuskerho
19.3.2020 Minna Canthin päivänä Kirjallisuus-
kerhon tervehdys koronavirusepidemian mer-
keissä. Kerho siirsi vuosikokouksensa myöhäi-
sempään ajankohtaan keväältä.

Puheenjohtajana toivoisin yhdistyksen nuo-
rempaakin jäsenistöä kulttuurikerhon toimin-
taan mukaan. Kerholla on aikaisempina vuosina 
ollut enemmän tai vähemmän vilkasta kuvataide, 
musiikki ja tietysti kirjoittamiseen liittyvää toi-
mintaa. Uudet toimijat ovat tervetulleita tähän 
ukkoutuvaan ja akkautuvaan porukkaan. 

Kerho on aikoinaan saanut tunnustusta 
Kirjaliiton, Teamin ja jopa SAK:n taholta, että on 
maineikasta menneisyyttäkin. Emmekä ole ää-
rivasemmistolainen porukka. Kaikkien kukkien 
annetaan kukkia…

Terveisin Martti Höglund, 
kerhon tämänhetkinen puheenjohtaja 72-v.

Jos haluatte lisätietoja kerhosta, 
ottakaa minuun yhteyttä 
puh. 044 2225443

Kevätruno
Se on kevättä:
Roskapussireissulla rastas
lauloi ja toivottavasti laulaa 
vuonna 2077.
Miksei laulaisi?

M. Höglund

Kirjallisuuskerho
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POPEDA   KOLMAS NAINEN   ELASTINEN   OLAVI UUSIVIRTA   KORPIKLAANI 
GASELLIT   GETTOMASA   ERJA LYYTINEN   ASA   IRINA   ANSSI KELA   ERIN 

VILMA ALINA   KNIPI   ANTTI KETONEN   MOUHOUS   TIISU   MUSKA   
KAKE RANDELIN   JP LEPPÄLUOTO   KANERVA   M.A. NUMMINEN   LAURA MOISIO 
LIILA JOKELIN   VIITASEN PIIA   SUISTAMON SÄHKÖ   MC KOO   HÖPINÄTÖTTERÖ 

LOS SALSANISMO   EINO JA AAPELI   KIMMO POHJONEN   ANTTI AUTIO  
LEEWINGS   HECTOR-TRIBUUTTI: LITKU KLEMETTI 

 JONNA TERVOMAA   TIMO KÄMÄRÄINEN

Teollisuusliiton jäsenenä saat 
20€ alennuksen yhdestä 
tapahtumalipusta. Voimassa 
oleva jäsenkortti tulee 
esittää rannekkeenvaihdon 
yhteydessä.

TKY korvaa jäsenelleen 

vielä 50% jäljelle 
jäävästä hinnasta kuittia 
vastaan!

Toimita kuitti ja tietosi 
sähköpostiin:
kirjaltajat@gmail.com

Lippujen hinnat 
16.7. asti

Torstai 27,50€

27,50€

27,50€

70,50€

Perjantai

Lauantai

3 pv

Lisätietoja lipuista ja ohjelmasta
www.valmu.com



Kikyn rippeet

Tämän vuoden alkupuolella ei ole puuttunut 
vaarallisia tilanteita ja kurveja. Kiky aiheutti 

melkoista päänvaivaa useimmissa tes-neuvotte-
luissa. Ei tästä Sipilän luomuksesta vaan tahdo 
päästä eroon millään. 24 tunnin talkootöistä sen-
tään liitot pääsivät vihdoin irti. Se vaati työtais-
teluja ja pitkiä neuvotteluja. Media- ja Painoalan 
neuvotteluissa oli kysymys vain palkankorotuk-
sista, mutta kyllä nekin sitten venyivät pitkälti 
alkuperäisten aikarajojen yli. Korotukset nou-
dattivat yleistä linjaa. Tänä vuonna tulee 1,3% 
yleiskorotus. Korottaminen tapahtuu 1.6.2020 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 
jälkeen. Tekstiasioissa jotakin pientä viilaamista. 
2021 palkkoja korotetaan 1,2% yleiskorotuksella 
ja 0,8% yrityskohtaisella erällä. Jos sopimukseen 
ei pääse työnantajan kanssa 0,4% jaetaan yleisko-
rotuksena ja 0,4% työnantaja päättää kelle jakaa.

Korona ja työmarkkinat

Alkuvuodesta kantautui uutisia jostain oudosta 
viruksesta. Kiinassa tähän koronaksi nimetty vi-
rus alkoi riehumaan ja tappamaan ihmisiä. Asia 
tuntui jotenkin kaukaiselta ja siihen ei oikein 
kiinnittänyt huomiota. Mutta kun se alkoi leviä-
mään Pohjois-Italiaan ja muualle Eurooppaan, ta-
jusi asian vakavuuden. 31.3.2020 kirjoittaessani 

tätä Italiassa kuoli 837 ihmistä vuorokaudessa. 
Tähän iltaan mennessä oli maailmassa kuollut 
40 728 ihmistä. Pirkanmaalla oli 101 koronavirus-
tapausta. Tämä pirullinen virus on nyt vetämäs-
sä koko maailmaa taloudelliseen kaaokseen ja 
lamaan. Moni firma on aloittanut yt:t, eikä lop-
pua näy. Meidän alalla ainakin PunaMusta Media, 
Keskisuomalainen, Grano ja Ilkka ja lisää var- 
masti tulee. Itsekin olen jo joutunut osallistumaan 
yt-neuvotteluihin. Onneksi puhutaan vielä vain 
lomautuksista. Lomautukset voidaan viedä nyt 
nopeutetulla menettelyllä läpi: 5+5+5. Toisaalta 
viiden päivän karenssin poistamisesta hallitus on 
antanut esityksen, joka on erinomainen asia ja 
helpottaisi lomautetun asemaa.

Erikoista aikaa eletään myös ammattiosas-
tomme toiminnassa. Perinteinen Vappubrunssi 
joudutaan peruuttamaan. Samoin suunniteltu 
koulutus jäsenille siirtyy myöhäisempään ajan-
kohtaan. Toivotaan että Elokuulle suunniteltu 
risteily/kesäteatteri voisi onnistua. Kerhojen toi-
minta on myös nyt tauolla. Pysytään terveinä ja 
eikä vaivuta epätoivoon näinä synkkinä aikoina. 
Luonnossa liikkuminen on hyväksi ihmiselle joka 
suhteessa. Sen kyllä huomasi kun itse sai viikon 
hiihdellä kaukana Lapissa, hyvässä seurassa. 
Jaksaa tätä arkea taas. 

Tomi Minetti
Pääluottamusmies

Työtaisteluja ja koronaa
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Veteraanikerho

Tampereen Kirjatyöntekijäin Veteraanikerho 
koostuu henkilöistä, jotka ovat pääosin eläk-

keellä kirjapainoammateista. Voit osallistua toi-
mintaamme, vaikka olisit ”alaikäinen” tai työtön. 
Kokoonnumme joka kuukauden ensimmäinen 
maanantai kello 13.00 TKY:n toimiston kokous-
tiloissa. Poikkeuksena on vuosi 2020. Syynä tä-
hän on koronaviruksen leviämisen estäminen. 
Alustavasti on sovittu, että toukokuun 4. päivä 
olisi seuraava kokous, mutta aika näyttää.

Tarkoituksemme on koota veteraaneja yhteen 
muistelemaan menneitä ja pohtimaan tulevia. 
Lisäksi käymme tutustumisretkillä eri puolilla 
kotomaatamme, sekä joskus poikkeuksellisesti 
maan rajojen ulkopuolellakin. Tarkoituksemme 
on avartaa erilaisia näkemyksiä kaikista asiois-
ta, jotka iäkkäämpää henkilöä jotenkin sivuavat. 
Saat meiltä tietoa terveyspalveluista, liikunnasta, 

ravinnosta ja tutustut uusiin asioihin ja ihmisiin. 
Vuosijäsenmaksumme on 15 euroa, joka sisältää 
kaiken yhdistyksemme sisäisen toiminnan, sekä 
ainakin kokouskahvit. Vuosibudjetista noin 60 % 
koostuu TKY:n avustuksesta ja loppuosa erilai-
sista omista keräyksistä. Käymme säännöllisesti 
teatterissa pari kolme kertaa vuodessa ja teemme 
yllätysretkiä kerhon jäsenten toivomuksia kuun-
nellen. Retkillä meillä on aina omavastuuosuus. 
Edempänä lyhyesti tekemistämme retkistä.

Tule rohkeasti mukaan, 
tutustu meihin ja tuo kaverisikin.

Siis, joka kuukauden ensimmäinen maanantai 
kello 13.00. Tule ja tuo uusia tuulia laantunei-
den tilalle. Soita, jos on kysyttävää, Jouko Harju, 
050 595 1255.

Veteraanikerhon terveisiä
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M
atti Kurki, suuri suomalainen päällikkörosvo 
oli varsin viekkaan ja julman soturin mai-
neessa. Hän oli pirkkalalaisten palvoma 

ja pelätty sotapäällikkö, joka rosvosi (lue verot-
ti) ympäristökuntiaan joukkionsa avulla. Yhtenä 
kauniina päivänä hän päätti viedä rosvojoukkon-
sa lappiin. Oli kuullut hyvistä tienesti mahdolli-
suuksista. Tervaa, kultaa, koruja. Orjat ja naiset 
mukaan luettuna. Siihen aikaan käynti Lapissa ei 
sujunut parissa päivässä, koska ihmiset eivät luo-
vuttaneet omaisuuksiaan helpolla. Piilottelivat 
ryökäleet. Aikaa kului hukkaa, kun joutui kovis-
telemaan kätköjä verotettavilta. Aikansa kutakin. 
Saalista tuli enemmän kun jaksoi kantaa, mutta 
olihan siellä ylimääräisiä heppuja ja akkoja, jotka 
joutivat etelässä käymään. Olipahan vapaammat 
kädet yllätysten varalta. Eipä aikaakaan, kun ros-
vojoukko palasi takaisin Pirkanmaalle.

Tänä aikana, kun Kurki oli veroja keräämässä, la-
pista paikalle oli ilmaantunut toinen rosvopäällik-
kö, goljatinkokoinen Venäläinen Pohto. Hän oli 
tullut haastamaan Ruotsinsuomalaisen soturin 
kaksintaisteluun Pirkanmaan herruudesta. Hän oli 
kuullut paikallisesta sotapäälliköstä ja jäi vartoa-
maan. Voittaja saisi kaiken. Eipä näitä sankareita 
Ruotsinmaalta löytynyt ja Pohto joukkioineen jäi 
leiriä pitämään nykyisen Laukon kartanon mail-
le. Kurki kuuli asiasta, eikä tietenkään halunnut 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Veteraanikerho

luopua verotusoikeuksistaan, eikä muistakaan 
saamistaan saavutetuista eduista, joten hän otti 
haasteen vastaan.

Aamun valjetessa Matti Kurki tapasi urhean 
Venäläisen soturin. Hän on suuri sankari ja tais-
telija Venäjän suurruhtinaan armeijassa. Häntä 
pelottavampaa miestä ei ollutkaan. Pohdon har-
tiatkin olivat tarun mukaan niin leveät, että ulot-
tuivat veneen laidasta laitaan. Kävellessään tan-
ner tömisi ja notkui Pohdon jalkojen alla. Soturit 
sopivat taistelevansa yhdessä Pyhäjärven saa-
ressa Vesilahden rantamilla. Molemmat miehet 
ottivat venhonsa ja soutivat saareen. Sinne pääs-
tyään potkaisi Kurki Pohdon veneen irti rannasta 
ja heille jäi vain yksi vene. Pohdon kiukustuessa 
asiasta Kurki oli ilmoittanut, ettei kuollut venet-
tä tarvitse. Vimmastunut Pohto katkaisi miekalla 
Kurjen oikean käden ja ilkkui tälle tämän tuskis-
saan pomppiessa, että tämä tosiaan on nimensä 
veroinen, ”pomppii kuin kurki”. Eipä olisi pitänyt 
”elvistellä”, sillä sen verran ruotsalaisuutta Kurjella 
oli, että vasenkätisyys pääsi yllättämään. Pohto 
kuoli yllätettynä ja Kurki meloi rantaan. Pohdon 
sotajoukosta osa liittyi Kurjen joukkoon ja ne, jot-
ka eivät ehtineet pakoon tapettiin samaan ka-
saan. Myöhemmin Kurki sai Ruotsin kuninkaalta 
palkaksi Aateliskirjan, Laukon kartanon maineen 
ja sille ikuisen verovapauden
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Sittemmin kurjen suku on sammunut ja kartano 
voi hyvin matkailubisneksen varassa. Tarinaa riit-
täisi Laukon peuroista ja muista tienoon asioista, 
mutta jääköön jotain mielikuvituksenkin varaan.

Tapasimme myös Vesilahden Kirkkoherran. Hän 
tuli paikalle Bill Cospy tyyliseen paljettipukuun 
pukeutuneena ja piti meille meitä kaikkia kos-
kettavan puheen. Hänestäkin vielä tarinan teen.

Kesällä teimme sisävesiristeilyn Alarannasta 
Sääksmäelle. Meitä oli mukana toistakymmen-
tä ja ruokailimme laivalla katsellen ohilipuvia 
maisemia. Pilapiirtäjä Karin kuvia katsellen ja nii-
den aiheita muistellen ja hymyillen palasimme 
kotia kohti.

Tulevaa toimintaa
Käymme tuetulla lomalla Rajaniemessä 
syyskesällä. Tutustumme myös luonnon-
suojelualueeseen. Oma valinta, oman 
kunnon mukaan. Ruoka tulee olemaan 
hyvää ja sitä on riittävästi.

Lisäksi tarjolla on renkaanheittoa, frisbee-
golfia, petankkia, mölkkyä, sauvakävelyä, 
joskus marjastamista ja tietysti sauna. 

Saunaan pääsee rannalla ja sisätiloissa. 
Vesi järvessä ei ole kirkkaammasta 
päästä, mutta kastuu siellä kuitenkin. 
Porukka on hyvä- ja elinvoimainen vielä 
palattuamme viikon kuntoretkeltämme. 

Me olemme niin hyvätapaisia, ettei ke-
tään moitita, vaikka ei kaikkeen toimin-
taan aina virtaa riittäisikään.

 Uutta verta raameihin, toivoo 
 Jouko Harju
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys on varannut 40 hengelle paikat 
Teollisuusliiton jäsenristeilylle 5.-6.9.2020.

Omavastuu 20€, sis. kuljetukset, risteilyn A2-hytissä, 

Sitovat ilmoittautumiset 3.5.2020 mennessä sähköpostiin:  
kirjaltajat@gmail.com. Liitä mukaan myös mahdollisen Club One kortin 
numero.

Maksu ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tampereen kirjatyöntekijäin yhd. ry
TSOP tilinumero: FI36 5731 7920 0265 64

Kun raha on tilillä, ilmoittautuminen on varmistettu. Sairastapauksissa voit 
peruuttaa osallistumisesi lääkärintodistusta vastaan. Muissa tapauksissa 
peritään koko paketin hinta. 

Lähtö vanhalta kirkolta 5.9. klo 14.15. Paluu bussi lähtee klo 16.30, kun laiva 
on tyhjätty. Matkalle tarvitset passin tai virallisen EU-henkilökortin.

Matkanjohtaja/lisätiedot: Sami Lahti, 040 506 8497

Teollisuusliiton jäsenristeily 
5.-6.9.2020



Luonto 

On 
viisas 

valinta 
se 
on 

happea 
sydämelle 

elämää 
maapallolle

Ilmastonmuutos-postia

On tullut aika!
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Kaksi katsetta;
näkevä/ei näkevä.

Kaksi korvaa;
kuuleva/ei kuuleva.

Yhden sydämen,
tiedolla kasvatetun,
sydämellä omaksutun
sydämen sivistyksen.

Kirja
ystävä/antaja.
Hyvä ystävä.
Ei petä/hylkää
vie minut jos haluan
kaukaisiin maihin yli merten ja vuorten.
Näyttää outoja asioita,
tutustuttaa vieraisiin ihmisiin.

Kirja
kiehtova tie tuhansiin elämyksiin.

Kirja
sanojen taikavoima
kuuluu kaikille.

Seppo Koskima

Kirja kuuluu kaikille

Kirja
kirjoitettu sana
sanataidetta
sanojen taikavoimaa.

Sanasta lause;
lauseesta kappale,
kappaleesta sivu,
sivusta arkki.

Arkista kirja, missä
sanat puhuvat,
kertovat tarinaansa.
Itkevät/nauravat
laulavat/rakastavat.
Puhuvat tunteista,
musiikista/kuvista
värien maailmoista.

Oppii tuntemaan,
näkemään asioita, joita
ei tiennyt olevan olemassakaan.

Kirja
sanojen taikavoimaa
antaa elämälle kasvot, merkityksen.

Kahdet kyyneleet;
itkun/naurun.

Seppo Koskima

NH: Seppo Koskiman Kirja kuuluu kaikille on oodi kirjalle. Runo käyttää toistoa 
tehokeinonaan, lisäksi siinä voi tunnistaa onnimannimaista rakennetta. Vinoviivan 
runsasta käyttöä jäin miettimään, ehkä se ei ole tarpeen? Myös kolme lähekkäistä 
”sydän”-sanaa on aika runsas esiintymä. Kirja kuuluu kaikille on kaikkiaan komea 
Jevtusenko-vaikutteinen julistus lukemisen merkityksellisyydestä
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Ihminen 
7-kirjainta
Puhuva, naurava
 ystävyydestä, rakkaudesta
 elävä luonnon olento
Näkee, kuulee, mitä tahtoo.
 kieli ajattelun tulkkina.
Voi kadottaa itsensä, 
 Löytää uudelleen.
Edustaa tietoisuuden
 suurinta astetta.
Evoluution tuottama.
 Ihmisyyttä kantava.
 Kehittyvä luonnon olento.
Saa voimaa luonnosta
 Asettaa päämääriä.
 Unelmoida, toivoa elämästä.
Seppo Koskima

Ihminen 
7-kirjainta

Seppo Koskima
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Hyödynnä TKY:n 
tarjoama 50% 

lomaetu Teollisuusliiton 
lomaosakkeissa!

Etu on voimassa 2020-2021. Saat 
maksetusta summasta 50% tai 

max.200€ palautuksena tilillesi.
Kun olet saanut varauksen ja maksun 
suoritettua, toimita kuitti sähköpostiin: 
kirjaltajat@gmail.com. Etu maksetaan 
loman jälkeen tilillesi. Edun voi käyttää 

kerran vuodessa per talous. 

Lisätiedot Sami Lahti 040 506 8497. 

Tutustu lomakohteisiin liiton 
nettisivujen kautta 

https://www.teollisuusliitto.fi/
jasenyys/jasenedut/
teollisuusliiton-lomat

Voit myös soittaa puh. 0300 870 903
(ark. 9-15) tai laittaa sähköpostia

yrityspalvelu@holidayclub.fi 


