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ALKUSANAT
Vuosi 2013 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen sadaskahdeskymmenestoinen 
(122) toimintavuosi.

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys. Yh-
distys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä, TEAM ammattilii-
tossa.

Kuluneen vuoden, yhdistyksen toimintaa voidaan sanoa samankaltaiseksi muuta-
mien viimeisten menneiden vuosien kanssa. Sääntömääräiset kokoukset on pidetty ja 
hallitus on kokoontunut tarvittaessa, yleensä kerran kuukaudessa. 

Yhdistys on jälleen julkaissut KIRJAKE lehteä. Nyt saatiin aikaiseksi yksi numero, 
joka ilmestyi kesäkuun alkupäivinä postin jakamana.

Vappua juhlittiin osallistumalla työväen yhteiselle vappumarssille yhdistyksen lip-
pua kuljettaen, kantajana puheenjohtaja Aki Blom. Yhteinen työväen vappujuhla oli 
marssin jälkeen Jugend-torin puolella, Keskustorin laidalla.

Yhdistyksen vappubrunssi tapahtuma pidettiin jo perinteeksi muodostuneeseen ta-
paan toimiston tiloissa vappumaistiaisia nauttien.

Yhteisöjäsenyys Keskusmuseon Ystävät ry:ssä on edelleen jatkunut,  ja yhdistys on 
nimennyt edustajan sinne kokouksiin ja tilaisuuksiin. Jäsenmaksu on vaatimaton 15,00 
euroa vuosi. Mainittakoon, että Keskusmuseo Werstaalle on nykyisin vapaa pääsy il-
man pääsymaksua.

Kaunistossa on edelleen ollut kesän aikana vähäistä toimintaa ja mökkivuokraus on 
kangerrellut, lähes loppunut. Kauniston myyntikin on jäsenistöä ja hallitusta mietityt-
tänyt. On pohdittu ja keskusteltu mitä tulevaisuudessa pitäisi lomailukohteelle tehdä?

Tilaa Kaunistossa on noin 15 hehtaaria. Vuokrattavia mökkejä on 3 ja omistus-
mökkejä 12 yhdistyksen maalla. Kaunisto kuluttaa paljon enemmän kun mökkitonttien 
vuokrat tuottavat. Tuntuu, että jäte- ja sähkömaksut ovat käyttöön nähden liian suuret.

On hyvä muistaa, että Kaunisto ostettiin yhdistykselle 1968. Se oli silloin aika vil-
lissä tilassa ja vanha asuinrakennus lahonnut perustuksiaan myöten. Sen jälkeen tilan 
rakentamiseen ja kunnostamiseen, teiden tekemiseen on kulunut markkoja ja euroja 
tuhoton määrä. 

Nyt on tullut aika hillitä menoja ja miettiä onko Kaunisto enää ylipäätään alku-
peräiseen tarkoitukseen sopiva? Onko tullut aika luopua siitä tarpeettomana, kun jäse-
nistökin näyttää jättäneen sen?

Tässä on vielä hyvä mainita TEAM liiton edustajan ilmaisema kanta kokouksessa 
25.11. Kun osaston jäsenmaksutulot dramaattisesti vähenevät, niin osaston täytyy miet-
tiä mihin toimintaa kohdistetaan? Kokonaisuutta pitää osata katsoa, eikä vain yhtä osaa. 
Osaston pitäisi kiinnittää enemmän huomiota jäsenten edunvalvontaan, eikä siihen kuu-
lu lomakiinteistöjen ja osakkeiden omistaminen.
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Yhdistyksen toiminnassa ei ole oleellista muutosta tapahtunut. Uutena toimintona 
oli 7.9. järjestetty sisävesiristeily ”kotivesillä” Pyhäjärvellä.

Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Aki Blom (1. vuosi), sihteerinä Seija Lahti (4. 
vuosi), taloudenhoitajana Sami Lahti (3. vuosi). 

Työllisyystilanne on yhdistyksen alueella ollut kirjapainoyritysten kohdalla huono. 
Ainakin yt-neuvotteluja on käyty useissa graafisissa yrityksissä koko kuluneen vuoden 
ajan. Lomautuksia ja irtisanomisia on ollut enenevässä määrin. Yritysten kilpailukyky 
ja keskinäinen taistelu painotöistä on selkeästi nähtävissä. Joillain painoilla näyttää me-
nevän kuitenkin hyvin. 

Yt- neuvotteluista joitain mainintoja on tämän kertomuksen loppusanoissa.
Jäsenmaksusta on hyvä tietää, että TEAMin valtuusto on päättänyt liiton jäsenmak-

sun olevan yksi prosentti (1 %) työnantajan maksamasta ennakkopidätyksen alaisesta 
tulosta ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Työttömyyskassan osalta päätöksen 
tekee Finanssivalvonta ja maksu oli 0,5 prosenttia. Jäsenmaksu oli siten 1,5 % yhteensä. 
Vuonna 2012 jäsenmaksut olivat samat. TEAMin 1%:n jäsenmaksusta ammattiosasto 
saa toimintaansa 0,15 prosenttia. Siis myös Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys. 

Tähän toimintakertomukseen sisältyy lyhennelmä jokaisesta hallituksen kokouk-
sesta ja niissä käsitellyistä asioista. Tavoitteena on välittää jäsenistölle tietoa hallituksen 
työtavoista ja päätöksistä.
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 
H a l l i t u s

Toimintakertomuksen kirjoittanut sihteeri Seija Lahti. 
Kerhojen kertomukset saatu kerhoilta.



HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Toimintaa joh-
taa hallitus, jonka jäsenmäärä on 10 ja toimikausi kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Hal-
lituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 

Varajäseniä valitaan viisi yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenillä on hal-
lituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yh-
deksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan kaikki edellä mainitut valinnat 
tehdään syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.

Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja pykäliä 
merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 135 kappaletta.

Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouksiin: 
Niko Haapala (2), Terhi Kuusoja (9), Sami Lahti (10), Seija Lahti, sihteeri (10), 

Martti Lokka (3), Jukka Nylund (10), Johanna Puro (9), Minna Kivinen (8), Marko 
Lähteenmäki (9), ja Tomi Minetti (10). 

Varajäseninä ovat olleet: Kari Lintunen (6), Janne Lehtelä (3), Virpi Harju (3), Pekka 
Pitkänen (10) ja Riku Saarela (6).  

Puhetta hallituksen kokouksissa johti syyskokouksessa vuonna 2012 valittu puheen-
johtaja Aki Blom.

Kokouspaikkana on ollut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19–21 C 24.

JÄSENKOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2013
TKY:n hallituksen puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleeksi kevätkokoukseen.

Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteerinä toimi Seija 
Lahti. Paikalla oli 13 jäsentä ja alustajana oli TEAM liiton työehtosihteeri Mirja Suhonen. 

Kuultiin 25.11.2012 pidetyn syyskokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lausun-
to. Kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pitkänen ja Jukka Nylund.

Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus. 
Kuultiin taloudenhoitaja Sami Lahden esittelemä tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 

2012, sekä toiminnantarkastajien vastuuvapauttava puoltava lausunto. Vahvistettiin 
vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

TEAM:n työehtosihteeri Mirja Suhonen kertoi alustuksessaan TEAMin graafisen 
alan ajankohtaisista aiheista mm. juuri meneillään olevista ja päättyneistä yt-neuvot-
teluista sekä SAK:n työehtosopimusten neuvottelutavoitteista. Kokouksen päätteeksi 
menimme Plevnaan syömään, jonka TEAM työehtosihteeri Mirja Suhonen maksoi.

Ehdokasasettelukokous 23.10.2013
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli viisi 
yhdistyksen jäsentä. Kuultiin kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli 
hyväksyvä.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pitkänen ja Jouko Hyytinen.
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Asetettiin puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle 2014 Aki Blom. Asetettiin erovuo-
roisten tilalle ehdokkaiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2014–2015 
seuraavat viisi henkilöä Sami Lahti, Seija Lahti, Kari Lintunen, Johanna Puro ja Riku 
Saarela. Asetettiin ehdokkaiksi varajäseniksi vuodelle 2014 Janne Lehtelä, Virpi Harju, 
Niklas Kivioja, Tomi Minetti, Pekka Pitkänen ja Markku Kannisto. 

Asetettiin ehdokkaat vuodelle 2014 hallituksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 
Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja varatoimin-
nantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku 
Laakson vara).

Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2013
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 13 
yhdistyksen jäsentä ja Teollisuusalojen ammattiliiton (TEAM:n) puheenjohtaja Timo 
Vallittu.

Kuultiin ehdokasasettelukokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lausunto. 
Syyskokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kallio ja Terhi Kuusoja. 

Ehdokasasettelukokouksen asettamana valituksi tuli puheenjohtajaksi vuodelle 2014 
Aki Blom.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi viiden erovuoroisen tilalle toimikaudeksi 
2014–2015 ehdokasasettelukokouksen asettamat Sami Lahti, Seija Lahti, Kari Lin-
tunen, Johanna Puro ja Riku Saarela.  

Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2014 valittiin ehdokaskokouksen asettamat kuusi 
varajäsentä Janne Lehtelä, Virpi Harju, Niklas Kivioja, Tomi Minetti, Pekka Pitkänen 
ja Markku Kannisto.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 valittiin Jouko Hyytinen ja ul-
kopuolisena Markku Laakso (HTM), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Reino Niemi 
(Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara). 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014. 
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 

vuodelle 2014. Kuultiin taloudenhoitajan esittelemänä talousarvio vuodelle 2014 ja hy-
väksyttiin se esitetyssä muodossa. 

Päätettiin, että jäsenkokousten virallinen koollekutsumistapa on kokouskutsut 
TEAM:n Intiim-lehdessä. Lisäksi työpaikoille lähetetään työpaikkailmoituksia.

TEAM puheenjohtaja Timo Vallittu sanoi, että nyt ollaan historian suurimmassa la-
massa ja painotuotannon laskussa viestinnän alalla, ainoastaan digipaino on noussut. 
Lehtien arvonlisäveron asettaminen on ollut suuri haittatekijä, jonka seurauksena leh-
tien levikit ovat laskeneet ja kustannukset nousseet, ja hän kertoi taustoja painotalojen 
porsaanreikien hyväksi käyttämisistä. 

Hän kertoi myös, että on raju ja nopea tahti rakennemuutoksessa, esimerkiksi lehtien 
nettisivut päivitetään useasti päivän aikana. Timo Vallittu kertoi myös työehtosopimuk-
sen työllisyys- ja kasvusopimuksesta, joka vakiinnuttaa palkkakustannuksien kehitystä. 
Hän kertoi myös, mitä merkittäviä parannuksia tulee työttömyysturvaan. 

Kokouksen jälkeen Timo Vallittu tarjosi TEAM:n laskuun ruokailun Plevnassa.
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HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitukseen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen pääluot-
tamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja heillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja 
esitysoikeus. Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin 
pöytäkirja-asiat.

Hallituksen järjestäytymiskokous 1/9.12.2012
Hallitus piti vuoden 2013 järjestäytymiskokouksen jo vuoden 2012 puolella. 

Vuodeksi 2013 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Terhi Kuusoja, sihteeriksi Seija 
Lahti, taloudenhoitajaksi Sami Lahti, työttömyyskassan asiamieheksi Pirjo Luostarinen, 
liiton asiamieheksi Aki Blom ja Intiim-lehden kirjeenvaihtajaksi Seija Lahti. 

Yhdistyksen pääluottamusmieheksi valittiin Marko Lähteenmäki, nuorisoasiamie-
heksi Martti Lokka ja opintosihteeriksi Tomi Minetti sekä yhdistyksen nettisivujen 
päivittäjäksi Martti Lokka. 

Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja, opintosihteeri ja pääluottamusmies. 

Kauniston virkaa tekevänä isäntänä toimi Sami Lahti ja 17.6. lähtien isäntänä toimi 
Jaakko Rouhiainen. Kauniston tiehoitokuntaan valittiin Sami Lahti. Päätettiin myös tar-
vittavista jaostoista ja valittiin TKY:n edustajat yhteistyökokouksiin.

Hallituksen kokous 2/20.1.2013
Pidettiin vuoden 2013 ensimmäinen varsinainen hallituksen kokous. TKY:n kirjalli- 
suuskerholle ja Tampereen Painajien kerholle myönnettiin anomuksien perusteella vuo-
den 2013 toiminta-avustukset. 

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat sekä muut talousasiat. 
TKY:n luottamusmiehen johdolla kuultiin työpaikkakuulumisia sekä kirjattiin kuu-

luksi liiton ja muut saapuneet kirjeet.
Kari Lintunen oli ilmoittanut kaksitoista henkilöä TEAM:n talvipäiville Kuopion 

Rauhalahteen, joista kymmenen osallistui keilakisaan.

Hallituksen kokous 3/24.2.2013
TKY:n Veteraanikerholle myönnettiin anomuksien perusteella vuoden 2013 toiminta-
avustukset. 

Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli yhdistyksen hallitukselle vuoden 2012 tilin-
päätöksen, joka oli alijäämäinen. Hallituksen jäsenet kirjoittivat nimensä tilinpäätök-
seen ja hyväksyivät ne esitettäväksi kevätkokoukselle. 

Hyväksyttiin taloudenhoitaja Sami Lahden esittämät tilitapahtumat ja muut talous-
asiat. 

Kuultiin vuoden 2012 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitettäväksi kevätko-
koukselle. 

Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että oli sopinut koulutuspäivän pidettäväksi 13. 
hutikuuta Scandic Hotelli Rosendahlissa Tampereella ja kouluttajana on liiton lakimies 
Tuula Sillanpää. Päätettiin myös järjestää sisävesiristeily jäsenille elo–syyskuun aikana. 
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Pääluottamusmies Marko Lähteenmäki kertoi kuulumiset Kiljavalta pääluottamus-
mieskursseilta. Kuultiin myös työpaikkakuulumiset seitsemältä työpaikalta sekä liiton 
kirjeet ja muut kirjeet ja sähköpostit.

Hyväksyttiin uusia jäseniä kahdeksan ja oppilasjäseniä seitsemäntoista sekä tiedoksi 
liitosta eronneet ja vapaajäsenoikeudet saaneet.

Hallituksen kokous 4/7.4.2013
TKY:n Kalakero anoi vuosittaista toiminta-avustusta vuodelle 2013. Päätettiin myöntää 
toiminta-avustus vasta sitten, kun Kalakerho toimittaa yhdistykselle vuoden 2012 
toimintakertomuksen ja vuoden 2013 toimintasuunnitelman.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri oli varannut viidellekymmenelle hengelle paikat ja ruokailun sisävesi- 

risteilylle Pyhäjärvelle 7. syyskuuta m/s Silver Star laivalle, hyväksyttiin risteilyn va-
rauksen vahvistus.

Kuultiin työpaikkakuulumisia seitsemästä työpaikasta. 
Päätettiin vappubrunssin järjestelyistä toimistotiloihin ja Kirjake-lehden julkaisusta 

touko–kesäkuun vaihteessa.
TEAM:n liiton kesäpäiville 24.–25.8. Turun Caribiassa osallistuville henkilöille 

päätettiin maksaa osallistumismaksu kuittia vastaan. 
Kuultiin liiton sähköpostit ja muut saapuneet kirjeet ja sähköpostit. 

Hallituksen kokous 5/5.5.2013
TKY:n Kalakerholle myönnettiin toiminta-avustus vuodelle 2013 sekä TKY:n alaiselle 
kotelokerholle starttirahaa anomuksien perusteella. 

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat sekä muut talousasiat. 
Keskusteltiin Kauniston tulevaisuudesta ja siihen kuuluvista asioista, ja päätettiin 

pitää puutalkoot 25. toukokuuta. 
Päätettiin, että Kirjake-lehti ilmestyy ennen juhannusta ja Minna Kivinen taittaa leh-

den.
Opintosihteeri kertoi Vappuun kuuluvien asioiden menneen mukavasti ja brunssilla 

oli käynyt nelisenkymmentä jäsentä perheineen. 
Koulutuspäivä luottamus- ja työsuojeluhenkilöille sekä muille aktiiveille Scan-

dic Hotelli Rosendahlissa oli asiallinen ja aiheena oli muun muassa kameravalvonta 
työpaikoilla. 

Pääluottamusmies kertoi kuulumiset TEAM:n Pääluottamusmiespäiviltä 20.–21.4. 
Rantasipi Laajavuoressa. Lauri Lyly oli pitänyt ajankohtaisen katsauksen työmarkkina-
tilanteesta sekä oli käyty läpi TEAM:n työehtosopimus asioita ja yrityskohtaisen erän 
jakamisesta. Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä työpaikalta. 

Hallituksen kokous 6/16.6.2013
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.

Pääluottamusmies kertoi, että pääluottamusmiespäivä pidetään TKY:n toimistolla 
14. syyskuuta. Asiana mm. yrityskohtainen erä, joka tulee maksuun lokakuun ensim-
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mäinen päivä. Koulutukseen voi osallistua kaikki luottamushenkilöt ja asiasta kiinnos-
tuneet. Työpaikkakuulumisia kuultiin kahdeksalta eri työpaikalta.

Kirjake saatu valmiiksi ja se ilmestyy juhannusviikolla.
Uusia jäseniä hyväksyttiin viisi ja oppilasjäseniä viisi sekä tiedoksi merkittiin liiton 

myöntämät vapaajäsenyydet. 
Kaunistossa oli ollut talkoot 25. toukokuuta ja 15. kesäkuuta. Kauniston isäntänä 

aloittaa 17. kesäkuuta Jaakko Rouhiainen. Keskusteltiin Kauniston tulevaisuudesta ja 
sen vähäisestä käytöstä.

Hallituksen kokous 7/4.8.2013
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.

Opintosihteeri esitti, että jäsenille järjestetyn sisävesiristeily Pyhäjärvelle 7.9. ilmoit-
tautumista jatketaan elokuun 14. päivään saakka, koska maksaneita osallistujia oli vasta 
26 jäsentä.

Pääluottamusmies kertoi, että oli saanut järjestettyä 14.9. pidettävän koulutustilaisuuden 
luottamushenkilöille. Kouluttajana on TEAM:n työehtosihteeri Reijo Korhonen ja asiana 
on mm. yrityskohtainen erä. Kuultiin työpaikkakuulumisia seitsemältä työpaikalta. 

Kuultiin, että puheenjohtaja ja taloudenhoitaja ovat tehneet Kauniston tulevaisuuden 
kartoitus toimenpiteitä ja olivat käyneet tapaamassa Nokian kaavoitusarkkitehtia. He 
olivat kyselleet neuvoja ja kartoittaneet vaihtoehtoja Kauniston mahdollisesta myymi-
sestä kokonaan tai lohkottuna. Kaunistossa oli käyty kolmen kiinteistön ja määräalo-
jen myyntiyhtiön kanssa ja saatu hinta-arviot kahdelta. Sen jälkeen Kaunistojaosto ja 
omistusmökkiläiset olivat kokoontuneet 27. heinäkuuta pitämään keskustelutilaisuutta 
Kaunistoon. Päätettiin jatkaa Kauniston myyntiin liittyviä asioita puheenjohtajan ja ta-
loudenhoitajan selvitellessä asioita lisää. 

Hallituksen kokous 8/1.9.2013
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.

Opintosihteeri kertoi, että Tampere–Forssa–Hämeenlinna viestintäalan koulutusvii-
konlopun järjestelyä aloitetaan. Pääluottamusmies kertoi, että koulutuspäivälle on il-
moittautunut 13 henkilöä. Työpaikkakuulumisia kuultiin kuudelta työpaikalta. 

Kauniston tulevaisuuden kartoitustoimenpiteitä on jatkettu. On saatu Kauniston kiin-
teistön hinta-arviot OP-Kiinteistökeskukselta ja Länsi-Suomen Metsätilat OY LKV:ltä, 
Kiinteistömaailmalta ei saatu. Puheenjohtaja pyytää joltain muulta kiinteistönvälittäjältä 
kolmatta hinta-arviota. Jatketaan Kauniston myyntiin liittyvillä asioilla ja puheenjohtaja 
pyytää lakimieheltä neuvoja. Kauniston mökkiläiset pitivät puutalkoot 31. elokuuta.

Uusia jäseniä ja oppilas jäseniä hyväksyttiin yhteensä kymmenen sekä tiedoksi 
merkittiin toisesta yksiköstä siirtyneet, liitosta eronneet ja liiton myöntämät vapaa-
jäsenyydet. Kuultiin TEAM liiton kirjeet ja sähköpostit. 

Hallituksen kokous 9/13.10.2013
Asianajaja Jarmo Vuori kävi kokouksessa kertomassa erilaisia vaihtoehtoja Kauniston 
myyntiin liittyvistä asioista. 
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Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat. Talouden-
hoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2014, joka oli alijäämäinen. Hyväksyttiin esitet-
täväksi syyskokoukselle. 

Hyväksyttiin sääntömääräisen syyskokouksen asialista ja toimintasuunnitelma vuo-
delle 2014.

Opintosihteeri kertoi, että Tampere–Forssa–Hämeenlinna koulutusviikonloppu on 
30.11.–1.12. Lautsian kurssikeskuksessa. Kouluttajaksi tulee Riitta Koskinen, asioina 
jäsenhuolto ja työsuojelu sekä työehtosopimusasiat. 

Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä työpaikalta. 
Päätettiin järjestää joulukahvit 11. joulukuuta toimistolla.
Hyväksyttiin uusia jäseniä neljä ja oppilasjäseniä yhdeksäntoista. Kuultiin ja merkit-

tiin tiedoksi liiton kirjeet ja sähköpostit sekä muut saapuneet kirjeet ja sähköpostit.
Kuultiin Kauniston mökkiläisten muistio 27. heinäkuuta Kaunistossa pidetystä kes-

kustelutilaisuudesta.

Hallituksen kokous 10/1.12.2013
Adventtisunnuntaina pidettiin vuoden viimeinen kokous.

Keilailuryhmän anomus 1.12.2013 pidettävien TKY–Faktorit ottelun ja TKY:n kei-
lamestaruusottelun palkintojen hankkimiseksi sekä kahvituksen. Päätettiin maksaa kei-
lapalkinnot ja kahvitukset kuitteja vastaan.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat. 
Satakunnankatu 19–21 taloyhtiön portin lukitus on uusittu kauko-ohjattavaksi. Ta-

loudenhoitaja esitti, että yhdistykselle tilataan porttiin kolme avainta, puheenjohtajalle, 
taloudenhoitajalle ja yksi toimistoon pidettäväksi. Hyväksyttiin taloudenhoitajan ehdo-
tus avaimien tilauksesta.

Opintosihteeri kertoi, että he tulivat kokoukseen suoraan Lautsiasta koulutusviikonlo-
pusta, oli onnistunut viikonloppu vaikka osallistujia oli vain kymmenen. Opintosihteeri 
esitti, että jos sisävesiristeily järjestetään ensi kesänä, niin varaukset on tehtävä heti vuoden-
vaihteen jälkeen. Päätettiin, että sisävesiristeily järjestetään ensi kesänä elokuun alussa.

Pääluottamusmies Marko Lähteenmäki ja Terhi Kuusoja toivat terveiset TEAMin 
valtuuston kokouksesta, kertoivat että TEAM viettää ensivuonna 120-vuotisjuhlaa. Juh-
lavuotisnäyttely on Työväenmuseo Werstaan tiloissa ja pääjuhlaa vietetään elokuussa 
Helsingissä kutsuvieraille. Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä työpaikalta.

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä ja oppilasjäseniä kolmekymmentäyksi. Merkit-
tiin tiedoksi TKY:stä toiseen järjestöyksikköön siirtyneet, liitosta eronneet sekä liiton 
myöntämät vapaajäsenyydet.

Kuultiin TEAM liiton saapuneet kirjeet ja sähköpostit sekä muut kirjeet.
TEAM liiton talvipäivät ovat Kuopiossa 8.–9.3.2014. Päätettiin, että TKY maksaa 

jäsenten osallistumismaksun kuitteja vastaan. Majoituksen ja matkakulut jäsenet kus-
tantavat itse.

Kari Lintunen kertoi, että TKY:n keilaajat voittivat Faktorit päivällä Keilahallissa 
pidetyssä kisassa.
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HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO
Puheenjohtajana on toiminut Aki Blom. Hallituksen keskuudestaan valitsemina on 
ollut varapuheenjohtajana Terhi Kuusoja, sihteerinä Seija Lahti ja taloudenhoitajana 
Sami Lahti.
Teollisuusalojen ammattiliiton asiamiehenä on ollut Aki Blom.
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Marko Lähteenmäki.
Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Pirjo Luostarinen.
Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sihteeri ja hal-
lituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
Työvaliokuntaan on kuulunut Aki Blom, Terhi Kuusoja, Seija Lahti, Sami Lahti, Tomi 
Minetti ja Marko Lähteenmäki.
Nuorisoasiamiehenä on toiminut Martti Lokka.
Opintosihteerinä on ahkeroinut Tomi Minetti.

Jaostot ja työryhmät
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Aki Blom, toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen, Jo-
hanna Puro, Kari Lintunen, Jukka Nylund, Marko Lähteenmäki, Tomi Minetti ja Riku 
Saarela.
Opinto ja huvijaoston kokoonkutsujana on toiminut opintosihteeri Tomi Minetti ja 
jäseninä Martti Lokka, Pekka Pitkänen, Sami Lahti ja Minna Kivinen.
Kauniston virkaa tekevänä isäntänä on toiminut taloudenhoitaja Sami Lahti alkuvuo-
den ja Jaakko Rouhiainen hoiti isännän tehtäviä kesäkuun 17. päivän jälkeen. Kaunisto 
jaosto: Sami Lahti, Tomi Minetti, Aki Blom, Marko Lähteenmäki, Minna Kivinen ja 
Terhi Kuusoja. 
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2013 ovat toimineet Jouko Hyytinen 
ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat Reino Niemi 
(Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara).
Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Martti Lokka. 
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen.

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ
TSL:n edustajisto: Kari Lintunen (henkilökohtainen varajäsen Sami Lahti), Johanna 
Puro, (Seija Lahti) ja Jukka Nylund (Aki Blom).
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Johanna Puro ja varalle Aki Blom.
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto: Kari Lintunen, Sami Lahti, Tomi 
Minetti, Pekka Pitkänen ja Jukka Nylund.
Työväenmuseon Ystävät ry: Sami Lahti.
TKY:n Faktorien ja Pirkanmaan Journalistien yhteistyöjaosto: TKY:tä kokouk-
sissa edustavat Aki Blom, Terhi Kuusoja ja Seija Lahti.
As. Oy Satakunnankatu 19–21 yhtiökokous: Sami Lahti.
Kauniston tiehoitokunta: Sami Lahti TKY:n edustajana, varalla Aki Blom ja kaikki 
omistusmökkiläiset omina edustajinaan.
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TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEHTÄVISSÄ
Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n valtuustoon, sekä TEAM:n työttömyyskassan 
valtuustoon kuuluvat Terhi Kuusoja ja Marko Lähteenmäki.

Työttömyyskassan hallituksessa on ollut Jouko Harju.

Pääluottamusmiehiä 
A5 Plate Media Oy Granath Miia
Ahaa Sivunvalmistus Oy Lintunen Kari 
Alma Kustannus Oy Aamulehti  Lahti Seija 
Alma Manu Oy Haapala Niko
Eräsalon Kirjapaino Oy  Airosto Jorma
Forssa Print Tampere Oy  Blom Aki
Hämeen Kirjapaino Oy Minetti Tomi
Kirjapaino Hermes Oy Svensk Markku
Kirjapaino Öhrling Ky  Kiiltomäki Teemu
Kuva-Pirkka Oy Vuoristo Jouni
Painotalo Ky Esko Ahtee Tuulio Anneli
Pirkanmaan Lehtipaino Oy Johansson Matti
PK-Paino Oy  Mäkinen Arttu
Punamusta Tampere Oy Lehtelä Janne
Takon Kotelotehdas Oy Lähteenmäki Marko
Tammerprint Oy Lokka Martti
Tampereen Yliopistopaino Oy Ranta Tiina
Tarratuote Oy Lehtonen Juhani

KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt: Erkki Lehto kunniapuheenjohtaja, 
Annikki Häkkinen, Raimo Numminen, Helvi Paasio, Teuvo Tuominen, Usko Lahti, 
Reino Niemi ja Saija Isoaho.

HUOMION OSOITUKSET
Jaana Mäkinen (ent. Kivimäki) täytti 50 vuotta (12.7.) ja yhdistys muisti häntä malja-
kolla.
Markku Kannisto täytti 60 vuotta (14.9.) ja yhdistys muisti häntä maljakolla.
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VUONNA 2013  
AJASTA IÄISYYTEEN SIIRTYNEET

Vaeltaja pysähtyy
soutaja antaa airojensa levätä
näkymätön hyvä käsi  
on laskeutunut elämän otsalle 
 (V. Kajava)

Berggren Irma Helena 
Haapaniemi Asko Pentti Aulis 
Hakala Eeva 
Heinonen Bertta K 
Isaksson Guy Olle 
Kaario Simo Antero 
Kanerva Mailis H 
Koivula Paavo M 
Koivunen Jarmo 
Kolu Antti K 
Lahtinen Kalervo 
Laukkanen Kari 
Leander Airi H 
Lehtinen Kalevi Onni 
Lindgren Kaarle 
Matikka Johannes 
Muikku Unto O 
Nokkonen Ulla A 

Kertomusvuoden aikana on tietoon tullut 
seuraavien jäsenten poismeno: 

Tiedot on saatu liitosta ja ne tulevat sinne Väestörekisteristä pitkähköllä 
viiveellä. Omaiset voivat ilmoittaa yhdistykselle kuolleen omaisensa  
(yhdistyksen jäsenen) nimen toimistoaikana puh. 03-223 7774 ja saada näin 
nimen toimintakertomukseen.

Ojala Leo A 
Panhelainen Jaakko Johannes 
Peltonen Kalle Markku Mikael 
Putkonen Eeva L M 
Puurila Arja A 
Rantovaara Aira M 
Ruponen Pauli H 
Salonen Irja E 
Sarvijoki Anneli 
Siloharju Eino K V 
Sirkka Matti Vilhelm 
Syrjälä Ritva A 
Tupala Harri Toivo Uolevi 
Vakkala Katariina
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TOIMISTO
Toimintavuoden aikana on toimistopäivystystä hoidettu keskiviikkoisin klo 13.00–
15.00. Toimistopäivystäjänä ja työttömyyskassan asiamiehenä on toiminut Pirjo Luos-
tarinen.

TALOUS
Vuosi 2013 oli taloudellisesti onnistuneempi edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdistyksen 
menoja on onnistuttu sopeuttamaan pienentyneeseen jäsenmaksupalautteeseen jopa yl-
lättävän hyvin. 

Kauniston harvennushakkuista saatu raha osoittautui tarpeeseen, kun maksoimme 
Viestinnän keskusliitolle hyvityssakkoja Takon kotelotehtaan laittomasta lakosta 12 000 
euroa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä laski edellisvuoteen verrattuna 57 henkilöä.

Jäsenistöä vuodenvaihteessa oli 1 473, joista normaalijäseniä 733. Eläkeläisiä 618. 
Opiskelijajäseniä 102. Vapaajäseniä töissä 20. Työttömänä 81 jäsentä.

Tampereen lisäksi jäseniä on muun muassa lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lem-
päälä, Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala ja Toijala.

Toimistopäivystäjä Pirjo Luostainen vastaa joskus myös kiperiinkin kysymyksiin ja 
neuvoo työttömyysasioissa sekä pitää toimiston siistinä.
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KAUNISTO
Yhdistyksen virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto on ollut vähäisellä käytöllä 
edelleen. Mahdollisuutta vuokrata mökkejä myös viikonlopuksi toi muutaman jäsenen 
virkistäytymään edellisvuotta enemmän. 

Vuokramökkien läheisyydessä on kelopirtti ja grillauskatos, sekä rannassa sauna 
ja vene yhteiskäytössä. Kaunistossa on myös kaksitoista jäsenten omistusmökkiä yh-
distyksen vuokratontilla. 

Kauniston isäntänä toimi Jaakko Rouhiainen. Vuoden aikana pidettiin muutamat 
talkoot, mutta mitään mainittavia hankintoja ei tehty. Kesällä oli myös keskustelutilai-
suus Kauniston tulvaisuudesta. 

MUU JÄSENTOIMINTA
2.–3.3.2013 Rauhalahdessa, Kuopiossa oli TEAM:n Talvipäivät, perinteinen, ulkoilu- ja 
liikuntahenkinen jäsentapaaminen, ja jossa oli tarjolla kaikenikäisille jäsenille ohjelmaa 
ja osallistumista. Talvipäivien yhteydessä keilattiin liiton keilailumestaruuskilpailut.

13.4.2013 oli TKY:n järjestämä koulutus luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöille ja 
kaikille asiasta kiinnostuneille Hotelli Scandic Rosendahlissa, aiheena Muutosasioita 
lakipykälissä ja Kameravalvonta työpaikoilla. Kouluttajana oli TEAM liiton lakimies 
Tuula Sillanpää.

1.5.2013 Vappuaamuna oli kunniakäynti perinteiseen tapaan vakaumuksensa puoles-
ta kaatuneiden muistomerkillä Kalevankankaan hautausmaalla. Vappumarssille sekä 
Keskustorin vappujuhlaan osallistui myös jäsenistöä. Vappumarssilla TKY:n lippua 
kantoi puheenjohtaja Aki Blom. Vappupäivänä toimistolla järjestettiin jäsenistölle per-
heineen Vappubrunssi, paikalla kävi kohtalaisesti väkeä nauttimassa pöydän antimista 
ja tapaamassa tuttuja.

Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma oli 25.–28.7.2013. SAK:n paikallis-
järjestö teki matkan 28.7.2013 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtumaan bussilla, 
jossa kuljetus jäsenille oli ilmainen. TEAM:n jäsentapaaminen oli tapahtumassa 26.7. 
Kultturipaja Jylhävaarassa.

17.–19.7.2013 oli Porin SuomiAreena kansalaistori. TEAM:n järjestämä Työ 
tekemällä loppuu -paneelikeskustelu oli 18.7.2013 Porin kaupungintalon pihalla ilta-
päivällä ja illalla oli jäsentapaaminen.

24.8.2013 oli Työväen Kirjallisuuden päivät Työväenmuseo Werstaalla, johon osal-
listui yhdistyksen jäseniä.

24.–25.8.2013 oli TEAM kesäpäivät Turun Caribiassa. Tampereen Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen jäseniä osallistui myös kesäpäiville.

7.9.2013 TKY:n jäsenistö teki sisävesiristeilyn Pyhäjärvelle m/s Silver Star -laivalla 
kauniin lämpöisenä lauantaina.

29.11.–1.12.2013 oli luottamushenkilöiden koulutus- ja rentoutumisviikonloppu Laut-
siassa, johon osallistui Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen luottamushenkilöitä.

11.12.2013 tarjosi yhdistys jäsenilleen Joulukahvit tortun ja nisun kera toimiston ti-
loissa.
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KERHOJEN TOIMINTA
Tampereen Painajainkerho
Heti tammikuussa pidettiin ensimmäinen jäsenkokous, jossa käytiin läpi vuosikokouk-
selle esitettävät asiat ja suunniteltiin tulevaa toimintaa. Päätettiin, että kaikki sitojat ja 
kotelotyöntekijät ovat tervetulleita kerhon jäseniksi ja mukaan toimintaan.

Maaliskuussa oli vuosikokous johon osallistui 10 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin 
Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin kaikki muut paikalla olleet, Niklas Kivioja, Pekka 
Pitkänen, Aki Blom, Vesa Kivelä, Jukka Nylund, Marko Lähteenmäki, Markku Kan-
nisto, Tuomo Karvonen ja Tuomo Jokinen. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 15 €, 
joka sisälsi perinteisen t-paidan.

Huhtikuussa, ennen jäsenkokousta pidettiin järjestäytymiskokous, jossa varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Aki Blom, sihteeriksi Tuomo Jokinen ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.

Heidelberg-iltaa aiheesta ”ohjeita ja neuvoja painoprosessin hallintaan” vietettiin 
toimistolla 11.5. Ruokailemassa käytiin Pancho Villassa, jonka jälkeen ohjelma jatkui 
toimistolla perinteisessä opintopiirissä.

Painajain Keskusjärjestön 51. edustajakokous pidettiin M/S Viking Gracella 
19.5.2013 turkulaisten organisoimana. Tampereelta kerholaisia lähti 10. Virallisina 
edustajina olivat, Lahti Sami, Blom Aki, Kannisto Markku, Lähteenmäki Marko ja 
Kivioja Niklas. Keskusjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Aki Blom ja hallituksen 
jäseneksi Sami Lahti.

Vaasalaiset haastoivat Tampereen kerholaiset ”paint-ball skapaan” vieraalle maalle 
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Vaasaan lähdimme rintaa röyhistellen vajaalla 
7 hengen joukkueella ja kahdella autolla. Majapaikkana oli Vaasan Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen huvila. Karvaan tappion jälkeen saunoimme kesäpaikalla ja tutustuimme 
keskustan viihdetarjontaan. Todelliset voittajat olivat vaasalaiset hyttyset.

Kesäkausi oli sen verran vilkasta aikaa, että loppuvuosi käytettiin seuraavan vuoden 
reissujen suunnitteluun. ( IPEX 2014 maaliskuussa ja All in Print China 2014, Shanghai 
marraskuussa). Pikkujoulut kuitenkin vietettiin toimistolla glögiä nautiskellen. 

Jäsenkokouksia oli vuodenaikana viisi ja jäseniä painajainkerhossa on 43. Sitojia tai 
kotelotyöntekijöitä ei jäseniksi ilmoittautunut.

Tampereen Sanomalehtityöntekijäin kerho
Toimintavuosi 2013 oli neljäskymmenesseitsemäs. Kerho on perustettu 17.4.1966.

Kerhon toimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Toimikunnan 
järjestäytymiskokous oli 6. helmikuuta TKY:n kokoustiloissa.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 6.2. TKY:n kokoustiloissa. 
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Terhi Kuusoja. Toimikuntaan valittiin Seija Lahti, Jo-
hanna Puro ja Niko Haapala. Varajäseneksi valittiin Usko Lahti. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Niko Haapala, sihteeriksi Seija Lahti ja taloudenhoitajaksi Johanna Puro. 

Kokouksessa kuultiin toimintakertomus ja tilikertomus, jotka hyväksyttiin. Tili- ja 
vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä ja toiminnasta tili- ja vastuuvelvollisille ei voitu 
myöntää, koska toiminnantarkastajat eivät olleet tilejä vielä tarkastaneet.
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Toimikunta kokoontui elokuun 7. päivänä Häijäässä Lahden vapaa-ajanviettopaikas-
sa. Ensin pidettiin kokous, jossa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä 
ja toiminnasta. Kokouksen jälkeen vietettiin elokuista iltaa grilliruokaa nauttien. 

Kauniin lämpöisenä syyskuun 7. päivänä risteilimme yhdistyksen järjestämällä Py-
häjärven sisävesiristeilyllä maukasta lounasta nautiskellen ja maisemia katsellen.

Kerhon vuoden viimeinen toimikunnan kokous pidettiin keskiviikkona 11. joulukuu-
ta sekä syyskokous TKY:n kokoustilassa, jossa puhetta johti puheenjohtaja Terhi Kuus-
oja. Tällöin hyväksyttiin kerholle toimintasuunnitelma-talousarvio vuodelle 2014.

Kerholaiset viettivät kokouksien päätteeksi pikkujoulua ruokailun merkeissä. 
Kerhon talous on perustunut edelleen Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 

myöntämään toiminta-apurahaan. Muita tuloja ei ole ollut. Jäsenmaksua ei toimikun-
nan päätöksen mukaan ole kerätty kuluneeltakaan vuodelta. On ajateltu sen sisältyvän 
ammattiliiton ja sitä kautta ammattiosaston TKY:n jäsenmaksuun.

Kotelokerho
Kotelokerho on perustettu vuonna 1972. 

Vuoden 2013 toimikuntaan kuului puheenjohtaja Markku Kannisto, rahastonhoitaja 
Tomi Avellan, sihteeri Henna Nieminen. 

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen kotelokerho on päättänyt aktivoitua ja vuo-
delle 2013 anottiinkin yhdistykseltä avustusta toimintaan. 
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puheenjohtaja Terhi Kuusoja ja sihteeri Seija Lahti.



Toimintaa järjestettiin Pirkansoudun muodossa, johon kuului yksi harjoitussoutu 
kerta ja varsinainen kilpailu joka suoritettiin Takon Kotelotehtaalta muodostuneesta 
joukkueessa. Joukkueeseen Kirjatyöntekijöistä kuuluivat Henna Nieminen, Lotta Ran-
ta, Pekka Haikonen, Jari Kandelin, Tero Vanhanen, Mika Nieminen, Marko Uusi-Vi-
denoja, Jarkko Terävä, Tomi Avellan, Rami Lehtimaa, Olli Susi ja Markku Kannisto 
(peränpitäjä). 

Pirkansoutu oli lauantaina 27.7.2013. Matkaa taitettiin kovassa helteessä 35km ja 
aikaa kului 3t 7min 38sek. Sijoitukseksi tuli 16. sija. Yhteensä kirkkoveneitä oli mukana 
23 venekuntaa, joten ei viimeisten joukossa maaliin soudeltu. Ensi vuonna uudelleen.  
Toivotaan aktiivisia osallistujia venekuntaan, jotta joskus päästäisiin shamppakalja pul-
loja ravisteleen ja poikaa saunaan vietäväksi.

Suorituksen päätteeksi siirryttiin Alisen rantasaunalle Nokialle saunoon rillaan, naut-
tiin palauttavia virvoitusjuomia ja uimaan.

Heti lomien päätyttyä työnantaja aloitti pitkät yt-neuvottelut ”toiminnan sopeut-
tamiseksi” ja se söi porukan henkisesti niin loppuun, ettei loppuvuonna mitään toimintaa 
saatu aikaiseksi, mutta tulevana vuonna 2014 asioihin laitetaan vauhtia.

Veteraanikerho
42. toimintavuosi
1. Toimikunta

Saija Isoaho ja Ritva Silvennoinen puheenjohtajat, Pirjo Luostarinen taloudenhoita-
ja, Arja Laaksonen sihteeri sekä Raili Lehtimäki, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, 
Salme Rajala, Sinikka Remsu ja Esa Virtanen.
2. Keittiötoimikunta

Emäntä: Raili Lehtimäki sekä Pirjo Luostarinen ja Marja-Liisa Ojala.
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3. Jäsenkokous
Jäsenkokous on pidetty joka kuukauden ensimmäinen maanantai. Kesällä lomail-

laan kolme kuukautta. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia ja ikäihmisiä koskevia 
asioita. Kokouksissa myös lauletaan, lausutaan runoja, pidetään arpajaiset sekä juodaan 
kahvit aina tuoreen pullan kera. Heikki Salo on esittänyt kauniita lauluja. Erkki Lehto ja 
Pirkko Miettinen on lukenut hauskoja ja myös monia ajankohtaisia asioita käsitteleviä 
juttuja.
Kahdeksassa kokouksessa kuultiin alustuksia ja esiintyjiä.
Tammikuussa Raimo Numminen kertoi Tampereen syntyhistoriasta. Helmikuussa 
Veikko Hedman esitti ihanaa musiikkia. Maaliskuussa Hilkka Malm ja Anja Kulokor-
pi esittivät laulua ja haitarimusiikkia. Huhtikuussa Matti Arajärvi esitti haitarimusi-
ikkia. Toukokuussa alustuksen piti kaupunginvaltuutettu Tarja Jokinen. Hän kertoili 
elämästään ja työstään sekä poliittisesta toiminnastaan. Syyskuussa ei ollut alustajaa. 
Lokakuussa alustuksen piti Lymfa- ja fysioterapeutti Johanna Colliander. Marraskuussa 
alustaksi saatiin Teija Vihervaara Violakodista. Hän kertoi miten ikääntyvän ihmisen 
tasapainon hallintaan voidaaan vaikuttaa sekä myöskin ravinnosta. Joulukuussa alus-
tuksen pitäjäksi saatiin toimittaja Matti Pitko. Hän kertoi hauskasti elämänsä kulusta 
joka alkoi Valkeakoskelta ja kulki Helsingin kautta Tampereelle ja asustelee nykyisin 
Hämeenkyrösssä.
4. Jäsenistö

Jäseniä on 39 henkilöä. Jäsenmaksu on ollut 12 euroa johon sisältyy pullakahvi ko-
kouksissa.
5. Retket ja tapahtumat

Tammikuussa oltiin Vapriikissa ”Matkalla kuoleman valtakuntaan” näyttelyssä. 
Helmikuussa osallistuimme ”Tartu mikkiin” ohjelman nauhoitukseen. Maaliskuussa 
oli teatteria, ”Mielensäpahoittaja ja poika” Työväen Teatterissa. Toukokuussa oli ohjel-
massa yllätysretki. Syyskuussa oli ”Terrakotta armeija” näyttely Vapriikissa. Näyttely 
oli todella mielenkiintoinen. Teatteria oli jälleen marraskuussa Työväen Teatterissa kap-
pale ”Kulkuri”. Kertomavuosi päätettiin vanhan tavan mukaan joulujuhlaan joka oli 
tällä kertaa Lempäälässä Vaihmalan hovissa. 

Toiminta on ollut jälleen runsasta ja antoisaa. Toivotaan alkavalta vuodelta uusia 
haasteita ja virikkeitä antavaa toimintavuotta. Veteraanikerho kiittää Yhdistystä saa-
mastaan toimintatuesta. 

Kirjallisuuskerho 
Kirjallisuuskerho lähestyy 50 vuoden ikää.
Voimakas kulttuurin murros alkoi myllertää Suomessakin 1960-luvulla. Ajalle oli omi-
naista yhteiskunnan politisoituminen, jonka seurauksena tehtiin monia sosiaalipoliit-
tisia uudistuksia. Hannu Salama sai vuonna 1966 syytteen jumalanpilkasta, Arvo Salon 
Lapualaisooppera kehotti punapappeja laulamaan. Amerikkalaiset kylvivät napalmia 
Vietnamissa. Ehkä nämä ajalle ominaiset tekijät osaltaan vaikuttivat Kirjallisuusker-
hon perustamiseen Aamulehden konelatomon nurkassa vuonna 1966. Mistä kerhon 
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pitkäikäisyys johtuu, sitä olisi syytä pohtia? Olisiko syynä paljon puhuttu ”työväenkult-
tuuri”? Yleensä kulttuurikerhot ovat toimineet muutaman vuoden ja sammuneet.

Tänä päivänä kerhoa vaivaa kerholaisten ”ukkoutuminen”. Kerhon toiminnas-
sa vaikuttaminen 48 vuotta on vienyt kaiken tarmon, eikä nuoria ole saatu mukaan 
toimintaan. Kokoustoiminnan lisäksi olemme pohtineet mitä kerholle tehdään? Mainei-
kasta kerhoa ei kannattaisi lopettaa. Olemme miettineet olisiko ratkaisu Team -liitossa 
– sekään ei ole lähtenyt toimimaan?

Joulun kynnyksellä kerholla oli kirjallinen tilaisuus, alustajanaan emeritusprofessori 
Tarmo Kunnas. Hän kertoi ajatuksiaan kirjoittamansa kirjan Fasismin lumous -pohjalta. 
Yleisesti fasismia ja kansallissosialismia pidetään absoluuttisen ja tietoisen pahuuden 
edustajina. Miksi fasismi oli niin lumovoimainen aate, miksi se vietteli lahjakkaitakin 
ihmisiä? Teoksessa sivutaan yli seitsemänkymmenen eurooppalaisen intellektuellin 
suhdetta fasismiin. Tutkimuksen pohjatyö on kestänyt vuosia ja Kunnas on tehnyt kir-
jaansa sivuavia väitöskirjoja sekä luennoinut eri maissa.

”Fasismin lumous pureutuu eurooppalaisen älymystön fasismi-innostukseen. Teos 
pohjautuu huikeaan määrään kaunokirjallisuutta, historiaa, filosofiaa ja aikalaislehti-
artikkeleita. Saksa ja Italia tunnetaan fasismin kannattajamaina, mutta teos osoittaa, 
miten fasismin kannatus levisi läpi Euroopan, myös Pohjoismaihin. Fasismi sitoi yhteen 
aikakauden asenteet ja aatevirtaukset; taiteen ja uskonnon, antisemitismin ja elämän-
voiman, filosofian ja kirjallisuuden. Se lumosi nobelistit Knut Hamsumin ja Luigi 
Pirandellon ja hetkeksi myös filosofi Martin Heideggerin”, kerrotaan kirjan takakan-
nessa.

Kirjallisuuskerhoa on kohdannut menetys, Olle Isaksson on pois joukostamme. Hän 
on ollut mukana toiminnassamme lähes koko kerhon toiminnan ajan. Olle, kitara ja 
Vladimir Vysotski olivat  tilaisuuksissamme vakiviihdyttäjiä. Vysotski oli Ollen suosik-
ki, jonka venäläiseen sieluun hän pääsi lähelle musiikin kautta.

Olle oli myös kirjoittaja. Kirjoituksissaan hän oli aina heikomman puolella. Ollen 
kirjoituksia on julkaistu eri sanomalehdissä, runoja ja novelleja lähes kaikissa Kirjal-
lisuuskerhon julkaisuissa. Runosuoni hänellä pulputti kiitettävästi, niistä tuli melkoinen 
nivaska.

Olle Isakssonin runo Yössä tuuleen huudan
Yössä tuuleen huudan / sekoitan kyyneleet sadepisaroihin / ja sade jatkuu ja huuto /
sillä nyt on sen aika / ja sinä niin kaukana.
Aamuiholla kuluneen yön liekki / aisteissa heräävä aamu, pörinä / 
taivaan sini, viileät varjot / aamukasteen tuoksu ja minulla / askeleet niin keveät.
Antaa maailman sairastaa / suremaan en ala. / Sinä suruni olet ja se, / 
etten osannut rakastaa tarpeeksi / kun sen aika oli.
Vuorta ylös nousimme / sinä ja leiskuvat hiuksesi / edessä sädehtivät / 
naurusi hyrinä ympärillä / vartalosi lämpö. / Mistä sitten Kylmyys / 
kun toisistamme eksyimme.
Ennen kohtaamista / ikävöin ja ikävöin / jälkeen eromme / on taaskin ikävä ja kaipaus.

20



21

URHEILU
Keilailu
TEAM-keilamestaruus 2013 kisailtiin Kuopiossa. Sarjojen kolme parasta ja kaikkien 
osastomme keilaajien sijoitukset. Suluissa tasoitus, veteraanisarjassa tasoitus ikähyvi-
tyksin.
LUOKKA MIEHET M-D: 1. Risto Laukkanen Vantaa 1325 (36), 2. Kari Lintunen Tam-
pere 1313 (96), 3. Juha Immonen Varkaus 1303 (0), 21. Jarmo Erkkilä Tampere 1044 
(156), 22. Kari Nykänen Tampere 971 (192), 23. Jari Mikkola Tampere 929 (198). 
VETERAANIT: 1. Ahti Nyman WSK Porvoo 1285 (102), 2. Timo Rauha WSK Porvoo 
1232 (48), 3. Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1221 (30), 8. Olli Mäkinen Tampere 1106 
(60), 9. Reijo Moilanen Tampere 1096 (42), 18. Risto Lampi Tampere 1010 (72), 32. 
Pekka Kankkonen Tampere 852 (72).
NAISET: 1. Sirkka-Liisa Rokama Kuopio 1138 (144), 2. Hannele Littman Kuusankoski 
1133 (186), 3. Mailis Lievonen Oulu 1122 (198), 6. Silja Levonen Tampere 1100 (150).
PARIKILPAILU MIEHET: 1. Vantaa 2475: Risto Laukkanen 1325 (36), Jarmo Lindroos 
1150 (192), 2. Tampere 2463: Reijo Moilanen 1150 (96), Kari Lintunen 1313 (96), 3. 
Mikkeli 2429: Timo Jorasmaa 1245 (54), Kai Rolig 1184 (102), 13. Tampere 2230: Olli 
Mäkinen 1172 (126), Risto Lampi 1058 (120), 26. Tampere 1900: Kari Nykänen 971 
(192), Jari Mikkola 929 (198). 
PARIKILPAILU NAISET: 1. Oulu 2200: Mira Tuovinen, Mailis Lievonen, 2. Iittala 2072: 
Anja Metsälä, Erja Nygvist, 3. Helsinki 2049: Sirkka-Liisa Rokama, Ritva Olkkonen.
JOUKKUEKILPAILU 4 HENKILÖÄ: 1. Porvoo 4725: Timo Rauha 1262 (78), Leif 
Lindberg 1145 (48), Ahti Nyman 1303 (120), Matti Pitkänen 1015 (102)
2. Mikkeli 4701: Sami Jokinen 1165 (36), Seppo Härkönen 1107 (42), Timo Jorasmaa 
1245 (54), Kai Rolig 1184 (102), 3. Tampere 4963: Reijo Moilanen 1150 (96), Kari Lin-
tunen 1313 (96), Olli Mäkinen 1172 (126), Risto Lampi 1058 (120), 6. Tampere 4044: 
Jarmo Erkkilä 1044 (156), Silja Levonen 1100 (150), Kari Nykänen 971 (192), Jari Mik-
kola 929 (198).

TKY ry – Tampereen Faktorit keilailuottelu pelattiin 1.12.2013 Kaupin 
keilahallissa viiden henkilön joukkuein. 

TKY:n joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto siirtyi parhaan pelaajan Tapio Kuok-
kasen haltuun.
Joukkuetulokset: TKY 8019, Faktorit 7770. Ero 249 pistettä TKY:n hyväksi. 

Tampereen Kirjatyöntekijät ry:n keilamestaruus 2013.
Kilpailu pelattiin 25.11.–1.12.2013 välisenä aikana Kaupin keilahallissa (8 sarjaa).
Tulokset (tulos tasoituksin): 1. Tapio Kuokkanen 1767, 2. Kari Lintunen 1641, 3. Jar-
mo Erkkilä 1635, 4. Silja Levonen 1586, 5. Risto Lampi 1526, 6. Olli Mäkinen 1499,  
7. Väinö Selin 1447.
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LOPPUSANAT
Loppusanoiksi muutamia tosiasioita vuodelta 2013.

Eläkkeelle jäämisestä on hyvä tietää, että vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68 -vuo-
tiaana. 

Lisäksi on mahdollista jäädä niin sanotulle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, kun on 
täyttänyt 62 vuotta. Tähän säädökseen liittyy erilaisia ehtoja, joten määräykset kannat-
taa tarkastaa Kelasta tai omasta eläkeyhtiöstä.

Eläkkeelle siirtyminen edellyttää työsuhteen päättämistä, jolloin noudatetaan työ-
ehtosopimuksen irtisanomisaikaa. Ellei muuta sovita, työsuhde päättyy ”työsopimus-
lain mukaan” sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Aiemmin irtisanomista ei tarvinnut suorittaa, kun eläkeikä oli kaikilla sama 
65 vuotta. Nykyisen eläkelain mukaan eläkkeelle jäävä päättää itse, milloin jättää 
työelämän. Siksi eläkkeelle jäämisestä pitää joko sopia, tai päättää työsuhde irtisanou-
tumalla. 

Eläkkeelle ei ole pakko jäädä 68-vuotiaanakaan, jos työnantaja ja työntekijä sopivat 
työsuhteen jatkumisesta.

Alma Manu Oy:n Painokone aloitti virallisesti Aamulehden painamisen lauan-
taina 6.4.2013 Tampereella Sarankulmassa . Tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin jo 
12.11.2010. Silloin hanke sai nimekseen ”Aikakone 2013”.

Painokoneen ”sisäänajossa” sattui useita myöhästymisiä lehtien tuotannossa. Per-
jantaina 12.4. saatiin painettua vain 12.000 Aamulehteä lukijoille ajoissa. Yli 100.000 
Aamulehteä jaettiin huomattavasti myöhässä, jopa ilta myöhään.

Nyt loppukesän jälkeen uusi painokone ”manroland” toimii hyvin. Se pystyy täysillä 
painamaan kolmea eri lehteä yhtä aikaa n. 90.000 kappaletta tunnissa.

Kuitenkin 12.12. sattui  Aamulehden painamisessa viivästys, jolloin painokoneen 
yhden taittoyksikön ohjausjärjestelmässä ilmeni vika. Kun vika oli noin kahden tunnin 

Sarankulmassa uusi painotalo “istuu” jykevästi kevätauringon paisteessa. 



kuluttua saatu korjattua katkesi taittajan remmit. Uusien remmien asentamiseen meni 
vielä tunti. Aamulehden noin 40 000 tilattua lehteä myöhästyi aamujakelusta noin neljä 
tuntia ja lähes kaikki oli jaettu ilta 18 mennessä.

Alma Manu työllistää Sarankulmassa noin 120  henkilöä, joista kirjatyöntekijöitä on 
75 henkilöä.

Alma Manun painotalossa syttyi 14.1. tulipalo. Kauppalehden tuotannon aikana 
painokoneen taittolaitteessa oli kitkaa, josta syttyi kipinöitä, mikä aiheutti tulipalon. 
Työntekijät saivat jauhesammuttimilla palon hallintaan ennen palokunnan tuloa. Savua 
oli niin paljon että noin 20 työntekijän oli poistuttavan tiloista tuuletuksen ajaksi.

Punamusta Tampere Oy:n uudessa rakenteilla olevassa painotalossa syttyi tiistaina 
22.10. kattorakenteet palamaan. Rakennusmiehet tyhjensivät neljä sammutinta koh-
teeseen, jolloin palon eteneminen estettiin. Paloon suhtauduttiin vakavasti ja paikalle 
tuli peräti 7 sammutusyksikköä lähikunnista. Kattoa paloi noin 10 neliötä. 

Painotalo Punamustan entisen painolaitoksen viereen tehtiin laajennus uudisrakennuksel-
la, jonka painohalli on noin 3000 neliötä. Tampereen yksikössä vuoden loppuun mennessä 
otetaan käyttöön uusi painokone. Merkiltään se on Goss 32 -sivuinen heatset rotaatio.

Punamustalla on painolaitokset Tampereen lisäksi Joensuussa, Nurmeksessa ja Hel-
singissä.

Takon Kotelotehdas (Pyrollgroup) Tampereella Aloitti yt-neuvottelut 28.8. Takol-
la oli silloin 82 työntekijää, joista 17 sai ”kenkää”. Myös eläkeputkeen siirtymisiä oli 
mukana järjestelyissä. Irtisanomiset hermostuttivat työntekijät siinä määrin, että poru-
kat 24.10. marssivat ulos työpaikaltaan.

Tästä laittomasta työtaistelusta välimiesoikeus langetti Tampereen Kirjatyöntekijäin 
yhdistykselle työrauhavelvoitteen rikkomisesta 12.000 euron sakon. Se lankesi mak-
suun joulukuun puolivälissä.

Ehkä tästä pitäisi oppia, etteivät luottamushenkilöt saa osallistua työtaisteluun vaik-
ka kuinka kiukuttaa. Yhdistyksen talous on muutenkin tiukalla ja näin suuria sakkoja se 
ei kestä. Tuomittu sakko on käsittämättömän suuri.
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Myllypurossa vuoden 2013 lopulla.
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Forssa Print painojen yt-neuvottelut päättyivät irtisanomisiin syksyllä. Sillä 
on painolaitokset Forssassa ja Tampereella. Neuvottelut koskivat kirjatyöntekijöitä, 
joita oli työssä Tampereella 162 ja Forssassa 117 henkilöä. Irtisanomiset koskee 64 
kirjatyöntekijää. Tampereella 46 sai ”lähtöpassit” ja töihin jäävät aloittavat tekemään  
kahta vuoroa vuoden 2014 alusta.

Tätä ennen Tampereen Forssa Printissä käytiin yt-neuvottelut vuoden 2013 alussa. 
Silloiset sovitut lomautukset oli vielä voimassa syksyn yt-neuvottelun päättyessä.

Inflaatio oli Suomessa marraskuussa 1,4 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi 
syksyllä, kertoi tilastokeskus. Lokakuun inflaatio oli 1,2 prosenttia. Vuodesta 2012 kal-
listuivat eniten elintarvikkeet.

Euroalueen inflaatio oli marraskuussa 0,9 prosenttia. Suomessa se oli vastaavasti 1,8 
prosenttia.

Euroalueella  inflaatio  oli joulukuussa 1,9 prosenttia. Suomessa joulukuun inflaatio 
oli 1,6 prosenttia. 

Kirjatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus. Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM 
ja graafisen alan työnantajia edustava Viestinnän Keskusliitto VKL  solmivat 23.4.2012  
työehtosopimuksen.

1.10.2013 oli yleiskorotus 1,7 % ja yrityskohtainen erä 0,7 %. Samalla lisiä ja tau-
lukkopalkkoja korotettiin 2,4 %. (Tästä 0,7 prosentin erästä työnantaja maksoi 0,35 % 
kaikille tasan ja toisesta 0,35 % osasta työnantaja päätti. Yrityskohtainen erä on sovittu 
yrityksissä, monesti tasan). Sopimus sisälsi myös eräitä laadullisia, alakohtaisia uudis-
tuksia.

Sopimus noudattelee syksyllä 2011 solmitun raamiratkaisun tasoa, jossa TEAM 
oli mukana. 

Solmittu työehtosopimus on 2 vuotta ja 5 kuukautta pitkä ja se päättyy 30.9.2014.
Tämän jälkeen 30.8.2013 on allekirjoitettu työllisyys- ja kasvusopimus vuosille 

2013–2016/2017. 
Sopimuskausi jakaantuu kahteen jaksoon.
Ensimmäinen jakso on 1.10.2014–31.7.2016 (22 kuukautta).
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksu-

kauden alusta 20 eurolla kuukaudessa, tai 4,60 eurolla viikossa, tai 12 sentillä tunnissa.
1.2.2016 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta henkilökohtaisia palk-

koja korotetaan 0,4 prosentilla. Samoin vähimmäispalkkoja korotetaan 0,4 prosentilla.
Toinen jakso on 1.8.2016–31.1.2017 (6 kuukautta). Palkankorotuksista sovitaan 

keskusjärjestöjen välillä viimeistään 15.6.2015. Mikäli sopua korotuksista ei synny, 
päättyy työehtosopimus 31.7.2016.

Lopuksi yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita. Kiitokset 
myös niille joiden ansiosta toimintaa on toteutettu.


