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Energian tekeminen ei ole kaikella 
muotoa kallistunut, esim. tuuli- ja ve-
sivoiman kulut tuskin ovat juuri nous-
seet, mutta sähkökauppa on kansain-
välistä ja kun kaasuhanat eurooppaan 
on kiinni (joku taho varmisti, että py-
syykin kiinni, kaasuputkia räjäytettiin), 
maksaa kaasu paljon samoin sähkö. Jopa sähköpulaa po-
vaillaan ensi talvena ja mahdollisia sähkönsiirto rajoituksia 
muutamia tunteja päivässä. Saas nähdä. Aurinkopaneelien 
kauppa on käynyt vilkkaana. Jos nyt tilaat paneelit, saatat 
saada ne 10 kk päästä. 

Inflaatio laukkaa, ollen viime tiedon mukaan 8,5 % ja 
ruoan hinta noussut 14,5 %, joten paineita tulee seuraa-
valla tes-sopimuskierroksella saada palkkoihin inflaation 
mukaisia korotuksia, jotta ostovoima säilyisi. 

Kävimme Murikan 3 kk kurssilaisten kanssa opintomat-
kalla elokuussa Berliinissä, IG-metallin vieraana. IG-metalli 
vaatii nyt neuvotteluissa 8,2 % palkankorotuksia, ja se 
vastaa vain inflaation nousua, jolla ostovoima säilyisi. IG-
metalli on maailman suurin ammattiliitto 2,2 miljoonalla 
jäsenellään, joten heillä on hieman neuvotteluvoimaa. 
Mutta myös heillä on huoli siellä ammattiliittojen järjes-
täytymisen rapautuminen, ja yksi osasyy kun koronan ai-
kana ei päässyt tapaamaan kaikkia uusia työntekijöitä. 

Teollisuusliiton teknologia-sektorin palkkaneuvottelut 
päättyivät tuloksettomana, joten heidän osaltaan työeh-
tosopimus on irtisanottu päättymään marraskuun lopussa. 

Joten on hyvinkin mahdollista, että meidän Media- ja 
painoalan neuvottelutulos palkkaratkaisusta lopputulok-
sen osalta on kovin samankaltainen. Mutta neuvotellaan 
ensin. Ensimmäinen neuvotteluaika sovittu Medialiiton 
kanssa 24. marraskuuta.

 Marko Lähteenmäki 
 Puheenjohtaja

  
  

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.
Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen 
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Vuosi 2022 on yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistys täytti 
130-vuotta. Virallinen merkkipaalu oli seitsemän-
tenä helmikuuta, mutta juhlan järjestimme jäse-

nistölle 12. helmikuuta Bravo Plazassa. Siitä myöhemmin 
lisää omassa jutussa. 

Hetkeä myöhemmin maailmaa järisytti uutinen, kun 
Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta, 
vaikka kutsuvat sitä itse erityisoperaatioksi. Tätä kirjoitta-
essa on yli puolivuotta käyty sotaa ja iso osa Ukrainasta on 
ohjuksin tuhottu ja Venäjä vallannut alueita. Länsi on anta-
nut aseellista tukea Ukrainalle ja nyt viime aikoina ovat pys-
tyneet puolustautumaan paremmin ja jopa joitain Venäjän 
valtaamia alueita ottamaan takaisin hallintaansa. Sota jat-
kuu ja ei merkkiäkään, että se loppuisi. Venäjällä on alkanut 
esiintymään tyytymättömyyttä sotaa kohtaan, vaikka siellä 
ei sodasta saa edes puhua vankeusrangaistuksen uhalla.

Kun perheen kanssa matkustimme kesäkuussa 
Thaimaahan lomalle, joutuvat lentoyhtiöt kiertämään 
Venäjän ja Ukrainan, myös Finnair, jonka etuna Aasiaan 
on ollut suorimmat lennot. Joten lentomatka piteni pa-
rilla tunnilla, kuin aiemmin suurin osa lennosta lennettiin 
Venäjän ilmatilassa, ja nyt joudutaan kiertämään Ukrainan 
alapuolelta. Lennon pituus on noin 12 tuntia, se on pitkä 
aika istua paikallaan.

Koska länsimaat on asettaneet pakotteita Venäjää 
vastaan, painostaakseen nopeampaan sodan loppu-
miseen, on energian hinta syöksynyt kohti taivasta. 
Lämmitysöljystä maksoin kesäkuussa 1,85 €/L, kun nor-
maalisti se pyörii siinä 1 €/L tuntumassa. Bensan- ja die-
selin hinta kipusi pahimmillaan n. 2,60 €/L hintaan, kyllä 
alkoi huviajelut vähenemään. Myös sähkön hinta syöksyi 
ylös, pörssihinta sähköllä pahimmillaan ollut yli euron per 
kWh, kun ennen sotaa hinnat olivat reilusti alle 10 snt/kWh, 
esim. äidilläni on vielä Väreen määräaikainen sähkösopi-
mus hinnaltaan 4,45 snt/kWh. 

4041 0536
Painotuote

Marko Lähteenmäki 
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Pitkästä aikaa päätin osallistua liiton koulutukseen. 
Paikkana oli tällä kertaa Lapinniemen kylpylä. 
Olin ajoissa paikalla kun aamiainen alkoi klo. 9.00.

Aamiainen oli todella runsas ja maittava, kaikkia ei edes 
jaksanut maistella. Jonkin verran oli ruuhkaakin aamiai-
sella. Olihan koululaisten syysloma alkanut. Aamiaisen jäl-
keen suunnistettiin kohti koulutustilaa. Koulutus alkoi klo. 
10.00. Ensin esittäytyi koulutuksen vetäjä Sari Helminen. 
Hän olikin Murikasta tuttu kouluttaja. 

Pasi Ahtiainen toi Sisä-Suomen alueen terveiset. Tilat 
ovat muuton jälkeen Tullin Business Parkissa. Tuparit 
ovat uusissa tiloissa 16.11. Kaikki tervetuloa tutustumaan. 
Esiteltiin toimiston työntekijät ja mitä palveluja sieltä saa. 
Keskustelua käytiin myös tulevista liittokokous vaaleista. 
Houkuteltiin ehdokkaiksi. 

Ruokailun jälkeen käsiteltiin työsuhteita, työyhteisön toi-
mintaa, työyhteisössä tapahtuvia muutoksia ja kuinka se 
vaikuttaa työntekijöihin. Myös keskusteltiin työtapatur-
mista, oli monenlaisia tapauksia esillä, hyvin vakaviakin. 

Osallistujia oli eri aloilta ja ainakin Nokialta, Jämsästä, 
Jyväskylästä, Forssasta ja Tampereelta noin 25 henkilöä. 
Kahvin jälkeen tehtiin Työhyvinvointi testi. Kysymyspatteri 

Työyhteisön DNA-koulutus, 15.-16.10.2022. 
oli kattava ja sen tuloksista sitten päätellään millainen on 
vointisi, onko esim. alkavaa työuupumusta. Kyselyn löytää 
googlettamalla: hyvä työyhteisö. 

Iltapäivällä piti mennä tunniksi happihyppelylle, mut-
ta vettä tuli taivaan täydeltä. Jäätiin sisätiloihin ja meille 
vedettiin jonkinlaista kevytjoogaa. Se olikin niin rentout-
tavaa, että minulta kysyttiin kävinkö unessa. Taisin käydä 
hetkeksi. Tämän jälkeen oli aikaa käydä saunassa ja allas-
osastolla. Pulikoinnin jälkeen iltaruokailu ja itse söin sian-
niskaa perunoilla, punaviini kyytipoikana. 

Aamulla virkeänä aamupalalle. Oli taas maittava. 
Koulutustiloihin siirtyminen ja se aina pakollinen ryhmä-
työ. Aiheena Kateus. Kateuden aiheet tiivistettynä: palkka, 
lomat ja työtehtävät. Paljon aiheesta keskustelua. 

Huoneiden luovutus ja lähtölounas. Mukava koulutusvii-
konloppu. Tämän vuoden koulutukset alkaa olemaansiinä. 
Ensi vuonna sitten uudestaan. Käyttäkää muutkin näitä 
etuja. Kaikenlaista tarjontaa kyllä löytyy. Teollisuusliiton 
nettisivuilta löytyy koulutukset. 

 Tomi Minetti
 Opintosihteeri, TKY. 

Opintosihteerin terveiset
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Tampereella järjestettiin perinteinen Vappumarssi. 
Sorinaukiolta – Keskustorin Jugendtorille. Ensiksi oli tieto, 
ettei marssi saa ratikkaa häiritä ja tulisi kävellä jalkakäytä-
vällä. Marssi pääsi kuitenkin tapahtumaan tietä pitkin niin 
kuin aina ennenkin.

 Kuvat ja teksti: 
 Marko Lähteenmäki

VAPPU 2022

Vappumarssilla yhdistyksen lippua kantoi taloudenhoitaja Sami Lahti.

Naposteltiin buffetpöydän antimia.

Vappumarssi
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Vappumarssi

Perinteinen vappubrunssi kokosi toimistolle jäsenistöä ja 
iloinen puheensorina täytti toimiston hyvinkin nopeasti 
ihmisten ollessa vapputuulella.

Juotiin salaisella reseptillä 
tehtyä boolia ja muita 
virvokkeita.
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TKY 130v

Tampereen Kirjatyöntekijäinyhdistys ry:n 130-v juhlat

Juhlapäiväksi valikoitui 12.2.2022 ja juhlapaikkana oli 
Bravo Plaza, jota pyörittää Arto Brusin. Juhlatila on 
aivan oman toimistomme lähellä Siperian liikeraken-

nuksessa Finlaysonilla. Täten helpottui tavaroiden kuljet-
taminen toimistolta juhlapaikalle ja takaisin juhlan jälkeen.

Bravo Plazan kautta järjestyi myös buffet-ruokailu, jonka 
loihti Ruokataikurit keittiöpäällikkö Jari Siukola.

16.30 aukeni juhlatilan ovet ja TKY:n puheenjohtaja 
Marko Lähteenmäki ja yhdistyksen hallituksen jäsen Niklas 
Kivioja vastaanottivat vieraat.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Sami Lahti jakoi vieraille 
ovella TKY nimikkotuopit ja muut hallitukset jäsenet oh-
jasivat vieraat olut-/siiderihanojen kautta pöytiin, meidän 
bileissämme ei kuivin suin tarvitse vieraiden juhlapuheita  
odotella. Kun kaikki vieraat olivat saapuneet ja mukavasti 
alas istuneet oli puheiden aika.

Oikein mukavaa lauantai-iltaa arvoisa juhlaväki...

”Olettehan asettuneet mukavasti juhlimaan 130-vuoti-
asta Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistystä. Minä olen 
Jaana Mäkinen ja toimin illan juontajana. Juhlitaan tänään 
oikein hyvällä sykkeellä. Nautitaan yhdessäolosta, Bravo 
Plazan antimista ja vallan mainiosta musiikista sekä tietysti 
puheenvuoroista, joita tänään tulemme kuulemaan. 

Ennen kuin kerron tarkemmin illan ohjelmasta, tulee ter-
vetulomaljat meille kohottamaan TKY:n puheenjohtaja 
Marko Lähteenmäki – Ole hyvä Marko”. 

”1892, seitsemäntenä päivänä helmikuuta. 
Kokoontui 30 mies- ja naispainajaa Tampereella 
yhteiseen kokoukseen, jossa Tampereen 
Kirjanpainajain yhdistys perustettiin”. 

Näillä sanoin yhdistyksen puheenjohtaja Marko 
Lähteenmäki aloitti puheensa ja jatkoi…

”Jokunen vanhempi ammattiyhdistys suomessa on, mut-
ta ei kovin montaa. Tässä salissa istuu kahden vanhem-
man ammattiyhdistyksen edustajat eli Helsingin ja Turun 
Kirjatyöntekijöiden yhdistysten puheenjohtajat, me hä-
mäläiset nääs oltiin hieman hitaampia yhdistyksen pe-
rustamisessa.

Juontajamme ja yhdistyksemme jäsen Jaana Mäkinen 
kertoo myöhemmin yhdistyksen historiasta hieman lisää.

Aika on koronaviruksen jyllätessä ollut hieman haasta-
vaa juhlien järjestämiseksi. Itse jonotin reilut kaksi tuntia 
puhelimessa, että saisin täsmällisempiä ohjeita aluehallin-
tovirastosta koskien tulkinnanvaraisia koronaohjeistuksia 
tilaisuuksien järjestämisestä. Jonkin sortin ohjeet saimme. 
Ja kun juhlat on saatu järjestymään, silloin juhlitaan täysillä.

Näillä sanoin toivotan kaikki vieraat lämpimästi terve-
tulleeksi tähän Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
130-vuotisjuhlaan. Pidetään hauska ilta.”

Tilaisuudessa valokuvaajana oli Juha Ruotsalainen, JKY:n 
jäsen (Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys) pitkäaikai-
nen ex-pääluottamusmies Keskisuomalainen konsernista.

Sovimme, että vaikka Juha kameransa kanssa pyörii täällä 
pikkutunneille asti, emme julkaise kaikkein noloimpia ku-
via… vain säädylliset kuvat julkaistaan. Annettiin Juhalle 
pienet aplodit. 

Nostakaamme malja Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistykselle 
Kuva: Juha Ruotsalainen
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TKY 130v

Yhdistyksellä on perinne kukittaa juhlissa 
kunniajäsenemme, ja näin teimme myös 
tällä kertaa.

Kunniajäsenet:
Häkkinen Aulikki kunniajäsen vuodesta 1992, 
(estynyt saapumasta paikalle)
Numminen Raimo kunniajäsen vuodesta 1992
Lahti Usko kunniajäsen vuodesta 2002
Harju Jouko kunniajäsen vuodesta 2017
Lahti Seija kunniajäsen vuodesta 2017
Hyytinen Jouko kunniajäsen vuodesta 2017

Uusiksi kunniajäseniksi nimettiin: 
Kannisto Markku 
Lintunen Kari 

Molemmat ovat pitkäaikaisia pääluottamusmiehiä 
ja aktiivisia yhdistyksen toiminnassa.

Kukituksen hoitivat Jaana Mäkinen ja nuorisovastaava 
Fanni Miinalainen.

Kunniajäsenten kukitus vasemmalta: Raimo Numminen, 
Usko Lahti, Jouko Harju, Seija Lahti, Jouko Hyytinen, 

Markku Kannisto, Kari Lintunen

Kuva: Juha Ruotsalainen
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Kunniajäsenten kukitusten jälkeen juontaja Jaana Mäkinen 
kertoi yhdistyksen lyhykäisen historiikin.

TKY:n 130 vuotinen historiaa
Kirjapainotaito tuli Suomeen vuonna 1642. Tampereelle 
se rantautui vuonna 1866 ja siitä neljännesvuosisa-
dan jälkeen, 7.2.1892 Tampereen Työväen yhdistyksen 
talolla perustettiin Tampereen Kirjanpainajain yhdistys. 
-> Tästä alkaa meidän historiamme. 

YHDISTYSTOIMINTAA 
– miten edettiin alkutaipaleella
Yhdistystoiminnalla lienee ollut hyvä tarkoitus ihan amma-
tillistenkin asioiden hoitamisessa, vaan ensimmäiseksi piti 
tietysti perustaa huvitoimikunta, ja jo ensimmäisissä ilta-
missa, Tampereen Työväen yhdistyksen tuvalla oli soittoa, 
laulua, puheita, runoesityksiä sekä näytelmä. 

Juhlien ja iltamien järjestämisessä Tampere olikin huo-
mattava. Tampereen Kirjaltajayhdistys haastettiin kesällä 
1911 poliisiasemalle kertomaan, että mikäs kumman 
”salaseura” se oikein oli, olihan kirjapainojen suojeltava 
itseään, näiltä ”vaarallisilta kirjaltajilta” - Poliisia kiinnosti 
myös Kirjaltaja-kuoro sekä iltamista saadut tulot :)

URHEILU on liittynyt tiiviisti yhdistyksen toimintaan. 
Voimisteluseurasta aloitettiin ja perustettiin jopa urhei-
lutoimikunta. Matkan varrella on ollut mm. hiihto- ja juok-
sukilpailuja. Myös ”potkupalloleikkitilaisuudet”, kuten neiti 
Sarin leikkisästi eräässä pöytäkirjassa jalkapalloilua kuvaili, 
aloitettiin 1917 – ja tätä lajiahan onkin harrastettu melkein 
näihin päiviin saakka. Muissa ”palloleikeissä” varsinkin kei-
lailukisoissa on pärjätty ihan hyvin. 

Yhdistyksen toimintaan kuului kiinteästi tietysti vaka-
vampiakin asioita. Oli raittiusasiaa, ”matka- ja apurahaston 
perustamista työttömille kirjanpainajille” ja oli kesäloma-
viettopaikkatoiveita ja tietysti ne kiperääkin kiperämmät 
tariffi- eli työehtoasiat.

LIITTO - synty ja muuttuminen
Nykyaikainen ammattiyhdistysliike alkoi Suomessa 
Kirjatyöntekijöiden valtakunnallisesta järjestäytymisestä 
palkka- ja työehtojensa parantamiseksi.  Elokuussa 1894 
ensimmäisessä koko maata kattavassa Kirjanpainajain ko-
kouksessa, Helsingissä, KIRJANPAINAJAT halusivat liiton 
nimen olevan omalla nimellään – vaan tuohon aikaan 
piti temppuilla ruotsin kielenkin kanssa, joten ehdotus oli 
”Finska Typografför bundet” eli ”Suomen Kirjaltajaliitto”. 
Kädenvääntöähän siitä syntyi, vaan lopulta nimi jäi. 

Juontaja Jaana Mäkinen yhdistyksen 
historiikki. Kuva: Juha Ruotsalainen

TKY 130v
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1896 Kirjaltajaliiton kirjelmän mukaisesti Tampereellekin 
piti perustaa haarakonttori. Niinpä Tampereen 
Kirjanpainajain yhdistyksen tie päättyi, tai oikeammin 
muuttui, koska se jatkoi uudella nimellä, ja 7.3.1897 oli 
Tampereen Kirjaltajayhdistyksen toiminnan alkupäivä, 
ja jo viisi vuotta toimineen yhdistyksen jatkamispäivä. 
Lopulta Kirjaltajien ja Kirjansitojien yhdistyessä Kirjaltaja- 
liitosta tuli Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto 1915. 

Myös yhdistyksemme nimen muutosta ehdotettiin 
keväällä 1919, mutta uusi nimi, Tampereen Kirjatyöntekijäin 
Yhdistys, otettiin käyttöön lukuisten vaiheiden, anomus-
ten ja hylkäämisten jälkeen vasta 10.3.1928. 

Alan muutosten myötä, Liiton nimeksi vaihtui vuonna 
1997 Viestintäalan ammattiliitto – (VAAL) Ja 2010 oltiin 
jälleen uuden edessä, kun Viestintä ja Kemia yhdis-
tyvät TEAM-liitoksi. Eikä tämä jäänyt tähän – TEAM-
liiton, Puuliiton ja Metalliliiton fuusioituessa syntyy 
TEOLLISUUSLIITTO, jonka toiminta alkoi 1.1.2018. Näin se 
maailma muuttuu ja muotoutuu.

Tähän kohtaan pitää vielä muistuttaa, että se oli Suomen 
Kirjatyöntekijäin Liitto (SKL), joka solmi maaliskuussa 1900 
Suomen kirjapainojen omistajain kanssa palkkatariffin eli 
Suomen ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopi-
muksen.

OMA LIPPU YHDISTYKSELLE
Oman lipun hankinta yhdistykselle oli pitkän linjan tapaus.

Kokouksessa 8. huhtikuuta 1899, eräs aamulehteläinen 
Fanny Lindgrén kysäisi: ”Eikös olisi aika hommata yhdis-
tykselle oma lippu” – no, naisten huoleksihan tämä jäi, 
olihan heillä jo erinäisiä toimintakerhoja yhdistykses-
sä. Kuitenkin vasta useiden vuosien mietintöjen ja poh-
javärivalintojen jälkeen lippu saatiin tuotettua todeksi. 
Tuo ”turha komeus”, - topeliuksellisia perinteitä vaaliva ja 
silkkikankaalle ommeltu ”huomiota herättänyt Mustan 
Kaartin” lippu saa ensikasteen vappukulkueessa 1910. 

Tämä suuri ja komea - 240 x 125 cm - 76 vuotta vanha lip-
pu luovutettiin Tampereen kaupungin museoon 24.9.1989. 
Yhdistyksen uusittu, läpipainettu lippu on lähes näköispai-
nos edellisestä, kooltaan 160 x 100 cm.

OMA HUONEISTO – Oma toimistohuoneisto
Omasta huoneistosta sen verran, että alkuajat kokoustettiin 
Tampereen Työväen yhdistyksen tiloissa, ja Vahtimestarien 
klubilla K.Leksin talo nro 30 Kuninkaankadulla - 1975 saa-
tiin varsinainen OMA HUONEISTO, osoitteessa Aleksis 
Kiven katu 13 - Nykyisen toimisto- ja kokoustilan sopimus 
Satakunnankatu 19–21 C 24:ssä allekirjoitettiin 11.11.1983.

Yhdistys oli teetättänyt jokaiselle kutsuvieraalle oman 
nimikkotuopin, johon sai baaritiskiltä hakea täydennystä 
omaan tahtiinsa. Tuopin sai sitten muistoksi juhlasta. 
Kuva: Marko Lähteenmäki 
 

TKY 130v

Jäsenistöä. Kuva: Juha Ruotsalainen Jäsenistöä. Kuva: Juha Ruotsalainen
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LAKKOILUJA
Muutama sana lakkoilusta, jota kyllä Kirjatyöntekijätkin 
osasivat:
– lauantaiyönä 31.12.1910 poistui koko maassa graafiset 
työntekijät rauhallisesti työpaikoiltaan. Koneiden 
särkemisen pelosta ei kirjatyöntekijöitä päästetty enää 
työpaikoilleen. – paitsi rikkurit! 
– Tämä 1.1.1911 alkanut SUURI Kirjapainolakko kesti 3 kk 
ja 6 pv.

Muita lakkoja oli 20 päiväinen Yleislakko eli Suomen 
Ammattiyhdistysten Keskusliiton   työtaistelutoimenpide 
maaliskuussa 1956 sekä kirjatyöntekijöiden 3 viikon 
lakko 1967.

Alkuvuodet menivät siis mukavasti omia oikeuksia ajaen, 
iltamia ja muita huvituksia järjestäen sekä urheilua harras-
taen ja vähän lakkoillenkin. Kirjatyöntekijöiltä ei tahdon-
voimaa puuttunut, myöskään pulakauden keskellä, vaik-
ka 1920- ja 1930-luvuilla oli työttömyyttä, konkursseja ja 
palkanmaksun viivästymisiä ja sota-ajatkin karsivat myös 
kirjatyöntekijöitä.

KESÄSIIRTOLASTA KESÄNVIETTOPAIKKAAN
Kuitenkin alusta alkaen oli yhteisöllisyys voimissaan. Tähän 
toi eloa myös kesänviettopaikka.

Alkuun käytettiin 1909 yhdistyksen oppilasosaston vuok-
ramaa huoneistoa Aitoniemen Kuvilta. 

Ahtaaksihan se pian tuli, joten yhdistys päätti hommata 
kesänviettopaikan omiin nimiinsä.

1925 yhdistys osti lyhyen laivamatkan päässä Näsijärven 
rannalla olevan Myllyniemi-nimisen huvilan ja tontin 
Aitoniemestä. Edelleen suuren kysynnän vuoksi ja jä-
senmääränkin lisääntyessä, ostettiin muutaman vuoden 
kuluttua, myöskin Aitoniemestä 2,12 hehtaarin suurui-
nen palsta. Tässä paikassa ei ollut muuta vikaa kuin nimi; 
Käärmeistö. Nimi vaihdettiinkin pian Kirjoniemeksi.

Väki viihtyi niin hyvin kesänviettopaikassa, että tilaa 
tarvittiin lisää.  Siirryttiin Suoniemen kunnan Vahalahden 
kylässä 15 ha käsittävälle Kauniston tilalle. Se sijaitsi 
”Kulovedestä pistävän suurehkon Sarkolan lahden ran-
nalla” – kauppa tehtiin 26.6.1968           

Kaunisto oli alkuun kovassa käytössä. Tehtiin yhdessä 
puutalkoita sekä rakennettiin ja rempattiin rakennuksia, 
kuten edellisissäkin paikoissa, myös mettää harvennettiin 
ja myytiin. Päämökillä kokoustettiin ja järjestettiin kuuta-
motansseja ja muita tapahtumia.

Lopulta mutkaisten koukeroitten kautta, ja vuokramök-
kien vähäisen käytön vuoksi, osa Kaunistoa myytiin 2017 
ja Omistusmökkien alla olevan tontin sai yhdistyksen 
jäsen ostaa itselleen hallinnanjakosopimuksella ja vaikka 
sitten myydä tonttinsa mökkeineen eteenpäin. Näin päät-
tyi Yhdistyksen oma kesänviettopaikkatoiminta.

Vieraita oli noin 100. 
Kuva: Juha Ruotsalainen
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AMMATTIKERHOJA - HARRASTEKERHOJA
Kuus- seitkyt- luvulla toiminta oli runsaslukuista. 
Ammattikerhojen lisäksi perustettiin harrastekerhoja. 
Alkuaikoina oli mm. laulu- ja näytelmäkerhoja sekä om-
pelukerhoja.  Urheilu jo mainittiinkin, mutta harrasteker-
hoista 1963 aloittanut Kalakerho toimi hyvänä esimerkki-
nä erilaisten kilpailujen järjestäjänä ja osallistujana. Muun 
muassa talviongintaan, pilkkikisoihin ja rannaltaonginta-
kisoihin osallistuttiin runsaslukuisasti.

Kirjallisuuskerho sai alkunsa aamulehden monenlaista 
kulttuuria harrastavien latojien toimesta 1966. Kerho on 
järjestänyt lukuisia kuvataidenäyttelyjä ja vierailijoina 
tapahtumissa on käynyt mm. kirjailijoita ja muusikoita – 
jopa M. A. Numminen kerhon 25-vuotis juhlissa sai kan-
nat kattoon Kauniston latotansseissa. Kirjallisuuskerho on 
julkaissut seitsemän teosta, joista mainittavin on Musta 
Kaarti muistelee -kirja vuodelta 1974 ja tämä lukuisiin 
haastatteluihin kirjapainoalan työntekijöistä sisältävä 
kirja julkaistiin laajennettuna vielä 1991. 

Vapaajäsentenkerhona aloittanut kerho joutui muut-
tamaan toimintamuotoaan, koska eläkkeelle jäätiin 
ilman, että jäsenyytensä perusteella sai vapaajäsenyy-
den. Edellisen tilalle 1971 perustetun Veteraanikerhon 
kokouksissa on mm. laulettu, lausuttu runoja tai luettu 
henkilöhistoriaa sekä pidetty arpajaisia. Kokousalustajina 
on ollut eri alojen asiantuntijoita, on kierretty pitkin poi-
kin suomenniemeä ja ulkomaillakin. On käyty museoissa 
ja teattereissa ja vaikka väki vähenee, toimintaa löytyy 
edelleen, kunhan rajoitukset sen sallivat.

Ammattikerhoista 1937 perustettu Painajakerho, on 
Järjestänyt mm. ammattikursseja, painamiskilpailuita, 
esitelmätilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä esimerkiksi 
Drupan messuilla Düsseldorfissa.

Muita kerhoja matkan varrella on ollut muun muassa:
TKY:n Kirjansitojainkerho - käsinlatojat ja konela-
tojat - TKY:n Tekstinvalmistajain kerho ja Graafisen 
Painopinnan Valmistajain Kerho - TKY:n Kotelokerho - 
Luottamushenkilöiden kerho - Sanomalehtityöntekijäin 
kerho - Nuorisoklubi

1980- JA 1990 LUVULLA TOIMINTA 
OLI VILKASTA
Toiminta on edelleen vilkasta kahdeksankymmen- ja yh-
deksänkymmenluvulla. Perustetaan erilaisia toimikuntia ja 
jaostoja: oli työvaliokuntaa – koulutusjaostoa – lehtijaos-
toa – rauhanjaostoa – urheilujaostoa – työttömienjaosto 
ja nuorisoasiamies. Jäseniä riittää talkoisiin ja retkille ja 
Perhepikkujouluissa Vuoltsulla ja teatteri Mukamaksella 
kävi useimmiten satakunta osallistujaa.

Apetta ja Tomi Minetti osaston pääluottamusmies 
ja opintosihteeri. Kuva: Juha Ruotsalainen

TKY 130v

Yhdistyksemme nuorisovastaava Fanni Miinalainen ja 
Kirjakelehden taittaja Aki Kurvinen. Kuva: Juha Ruotsalainen

Puheenjohtaja ja vaimonsa Nongnuch, takana Markku 
Kannisto ja Tarja vaimo. Kuva: Juha Ruotsalainen
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2000 – luku - viimeiset kakskytä vuotta
Vielä 2000-luvun alussa työpaikkoja keskittyi Tampereelle 
ja oli myös huomattava oppilasjäsenmäärän kasvu. 
Jäseniä 2000 -luvun alussa oli 1960 ja 2020 lopussa enää 
1190 jäsentä.

Maailma alkaa muuttua ja 2004 toimintakertomuksessa 
mainitaankin, kuinka kirjapainoalalla perustetaan kon-
serneja ja ulkoistetaan tai lopetetaan toimintoja. Jaetaan 
lomautuslappuja ja suuret ikäluokat eläköityvät. Aletaan 
puhua myös painetun sanan eli kirjojen ja sanoma- ja 
aikakauslehtien digitalisoitumisesta. 

Mutta toimintaa yhdistys järjestää jäsenistölleen 
edelleen 2000-luvullakin; esimerkiksi sisävesiristeilyjä 
Näsijärvellä, vappubrunsseja, joulukahvitilaisuuksia, ja 
tuoreimpana tilaisuutena on pidetty Itsenäisyyspäivän 
puffetteja.  

Toiminta jatkuu, vielä on Kirjatyöntekijöitä. Pidetään 
lippu korkealla ja tiesittekös muuten, että Tampereella on 
syntynyt mm. Musta-Pekka kortit -> ja ”Pölli” – Työmies 
tupakka-aski, Piirtäjänä litografi Julius Syrén, joka omisti 
sittemmin oman kirjapainonkin.

Vielä lopuksi suuret onnittelut seuraaville:
Ja vielä lopuksi - Onnittelut vielä kerran 130-vuotiaalle 
Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistykselle sekä onnitte-
lut myös:
85-vuotiaalle Painajakerholle,
55-vuotiaalle Kirjallisuuskerholle sekä 
50-vuotiaalle Veteraanikerholle
Pikahistoriikin kirjoitteli ja esitteli Jaana Mäkinen

Vieraiden vastaanottoa yhdessä Niklas Kiviojan kanssa 
Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja media- ja painoalan 
sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. Kuva: Juha Ruotsalainen

TKY 130v

Apetta. Kuva: Juha Ruotsalainen
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Jaanan historiikin jälkeen terveiset tuli esittämään 
Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto

Riku Aalto aloitti kiittämällä tilaisuudesta tulla pitämään 
tervehdyspuheenvuoroa paikanpäälle. 

”Moni asia on muuttunut 130 vuoden aikana, mutta yksi 
asia on säilynyt ennallaan. Työntekijöiden tarve vahvalle 
edunvalvonnalle ei muutu, vaikka yhteiskunta ympärilläm-
me muuttuisi. Tästä tarpeesta johtuen voimme tänään 130 
vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen juhlia yhdessä 
pitkää taivalta”.

Riku kertoi, että ”korona-aika on tehnyt ainakin yhden 
asian selväksi. Ay-liikettä ei voi koskaan täysin digitalisoi-
da tai siirtää verkkoon, sillä tämä liike elää ja hengittää 
kohtaamisista”.

Riku kiitti kaikkia aktiiveja ja luottamushenkilöitä. 
”Paikallistasolla monia asioita on kuluneen kahden vuoden 
aikana jouduttu miettimään täysin uusiksi. Yksinkertaisen 
tilaisuuden järjestäminen on vaatinut tuplatyön, kun on 
pohdittu, miten tilaisuus voidaan järjestää terveysturval-
lisesti”.

Ay-toiminta pyrkii vaikuttamaan kaikkeen, mikä kosket-
taa jäsenten, heidän perheidensä ja yleisimminkin yh-
teiskunnan asioita. Meillä on paljon sanottavaa palkko-
jen ja työehtojen lisäksi palveluista, työttömyysturvasta 
ja vaikkapa polttoaineen hinnasta. Muutama päivä sitten 
vaadimme hallitusta parantamaan työmatkavähennystä, 
jotta omalla autolla kodin ja työpaikan väliset matkat liikku-
vat pieni- ja keskituloiset palkansaajat saisivat helpotusta 
arkeensa.

Kun toimitaan näin laaja-alaisesti, altistamme itsemme 
myös kritiikille – välillä vankasti perustellulle, välillä puh-
taan ideologiselle. Viimeksi tällaista jälkimmäistä kritiikkiä 
esitti jokin aika sitten Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mikael Pentikäinen, joka vertasi ammattiyhdistysliikettä 
rikollisjärjestöön, mafiaan ja jopa Lapuan liikkeeseen.

Pentikäisen puheet eivät menneet ihon alle, koska am-
mattiyhdistystoimijoina olemme kaikki luoneet itsellem-
me paksun nahan. Sitä tarvitaan, koska välillä erimieli-
syyksiä ei ratkota pelkillä puheilla. Paksunahkaisuudesta 
huolimatta tartun kuitenkin yhdeltä osin yrittäjäjärjes-
tön toimitusjohtajan puheisiin. Se liittyy meidän kaikkien 
yhteiseen historiaan ja menneisyyteen – ylisukupolviseen 
muistiimme.

Lapuan liikkeen väkivallan kohteena oli erityisesti am-
mattiyhdistysliikkeen aktiivit. Lapuan liike pyrki väkival-
lallaan estämään työntekijöitä järjestäytymästä ja saavut-
tamasta parannuksia arjen elämään.

Asioista olemme varmasti aina erimieltä elinkeinoelä-
män ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, mutta historiaan näiden 
erimielisyyksien ei pidä yltää. Vertaus ammattiyhdistys-
liikkeestä Lapuan liikkeeseen on loukkaava ja väheksy-
vä niiden ihmisten muistoa kohtaan, jotka ovat mennei-
nä vuosikymmeninä edistäneet työntekijöiden asiaa jopa 
oman henkensä ja terveytensä uhalla.

Ideologisesta vastustuksesta huolimatta sopiminen ja 
yhteistyö ovat meidän tiemme. Kaikki ne, jotka tarttuvat 
kädenpuristukseemme, voivat luottaa siihen, että se pitää. 
Luottamus, rehellisyys ja suhteellisuudentaju ohjaavat 
toimintaamme kaikissa pöydissä.

Emme koskaan vaadi mahdottomia, mutta vaadimme 
aina sen, mikä meille kuuluu. Hyvät työehdot, turvallisen 
työelämän ja reilun kohtelun niin työpaikalla kuin yhteis-
kunnassa laajemmin.

Mutta, mitä me teemme silloin kun kaikki on uhattuna. 
Entä, jos sopiminen ja yhteistyö eivät vastapuolelle käy? 
Silloin vaihtoehdot ovat vähissä. Tämä vaihtoehdotto-
muus näkyy tällä hetkellä yhdessä ja vain ja ainoastaan 
yhdessä yrityksessä. 

Puhun UPM:stä ja sen toimitusjohtaja Jussi Pesosesta, 
jolle pelkät käden puristukset ei riitä. Sen sijaan hän vaa-
tii merkittäviä palkan ja työehtojen heikennyksiä yhtiönsä 
paperi-, kartonki- ja sellutoimintojen työntekijöille. Tästä 
syystä Paperiliiton jäsenet ovat yhtiössä lakossa ja tästä 
syystä Teollisuusliitto tukee paperityöntekijöiden lakkoa. 
Me emme hyväksy tilannetta, jossa yhtiön johto pyrkii 
ylhäältä käsin sanelemaan työnteon ehdot.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon tervehdys. 
Kuva: Juha Ruotsalainen
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Näin on valitettavasti päässyt jo osakseen käymään. 
Muutama viikko sitten osa UPM:n työtekijöistä joutui 
lakosta huolimatta palaamaan töihin käräjäoikeuden mää-
räyksellä. Olemme saaneet tietää, että UPM on hyödyntä-
nyt tämän tilaisuuden ryhtymällä maksamaan pienempää 
palkkaa näille töihin pakotetuille verrattuna siihen, mihin 
he olisivat oikeutettuja, jos työehtosopimusta noudatet-
taisiin.

Tiedän, että moni teistä seuraa UPM:n ja Paperiliiton 
välistä tilannetta tarkasti. Voin luvata teille, että niin 
seuraan minäkin. Jos Paperiliitto tarvitsee lisää vetoa-
pua Teollisuusliitolta, niin sitä on tarjolla. Me emme jätä 
Paperiliittoa yksin. Me emme salli Jussi Pesosen ja Björn 
Wahlroosin määritellä Suomen työmarkkinoiden suuntaa.

Monet ovat olleet huolissaan Teknologiateollisuus ry:n 
lähes vuoden takaisesta päätöksestä luopua työmarkkina-
toiminnasta. Olimme huolissamme koska emme tienneet 
mitä siitä seuraisi. Taustalla oli jo vastaava Metsäteollisuus 
ry:n päätös, jonka seurauksena siirryimme lähes täysin 
yrityskohtaiseen sopimiseen. Pelkäsimme, että muut työn-
antajayhdistykset seuraisivat perästä vaarantaen laajasti 
työehtosopimusten kattavuuden ja laajuuden toimialasta 
riippumatta.

Nyt vuotta myöhemmin näyttää kuitenkin siltä, että huo-
lemme ovat osoittautuneet ainakin hetkellisesti turhiksi. 

Yleissitovien työehtosopimusten jatkuvuus on kaikilla 
aloilla turvattu ja jo noin 70 prosenttia metsäteollisuu-
den jäsenistämme on uusien yrityskohtaisten työehtoso-
pimusten piirissä.

Vaikka tällä neuvottelukierroksella muutokset työmark-
kinoilla ovat jäämässä pieniksi, muutoksiin on silti syytä 
varautua.

Yhteiskunnassa mikään ei ole kiveen hakattua. Pysyvyys 
on usein harha, johon on helppo tuudittautua. Kun kat-
somme asioita vuosikymmenten aikajänteellä, huomaam-
me että muutos itsessään on ainoa pysyvä olotila. Ja kos-
ka muutos on pysyvää, ainoa mahdollisuutemme on sen 
ennakointi ja sen lopputuloksiin vaikuttaminen. Hyvä 
ohjenuora koko ammattiyhdistysliikkeelle voisikin olla 
seuraava: Muutoksesta on tehtävä turvallisempaa kuin 
paikallaan pysymisestä.

Hyvät kuulijat. Näillä sanoin päätän tervehdykseni ja toi-
votan 130-vuotiaalle Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdis-
tykselle onnea ja menestystä.

Tämän jälkeen tervehdyksen toi Media- ja painoalan 
sopimusasiantuntija Riitta Koskinen, joka kertoi alan tilan-
teesta ja alkaneista työehtosopimusneuvotteluista.

Tämän jälkeen kävimme buffetin kimppuun. Juhlapaikan 
isäntä kertoi ruokaa hakiessamme mitä kaikkea oli pöy-
dässä tarjolla

Turun Kirjatyöntekijäin yhdistyksen puheenjohtaja Ari Raita 
(vas) ja Vaasan Kirjatyöntekijäin yhdistyksen puheenjohtaja 
Juha Krankkala. Kuva: Juha Ruotsalainen

Sopimusasiantuntija Riitta Koskinen kertoo alan kuulumisia. 
Etualalla TKY:n hallituksen varajäsen Jukka Sorsa. 
Kuva: Juha Ruotsalainen
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Sitten iltaa ja juhlaväkeä alkoi viihdyttämään Mustat 
Enkelit Duo. Solistina Jussi Aaltonen ja kitaristi Jari 
Nieminen. Meille esitettiin 2 x 45 minuutin settiä suo-
mi-rokkia. Työväenlaulut oli pojilta päässyt unohtumaan.
Ja loppu onkin historiaa…

Seuraavan kerran juhlimme 5-vuoden kuluttua, olkaa-
han kuulolla.

 
Kirjoittajina: 

Marko Lähteenmäki ja Jaana Mäkinen,
Lainauksia Riku Aallon tervehdyspuheesta

Jonne ja Niina Hänninen. 
Kuva: Juha Ruotsalainen

Mustat enkelit duo vas. kitaristi Jari Nieminen ja 
Solisti Jussi Aaltonen. Kuva: Juha Ruotsalainen

Jammailua. Kuva: Juha Ruotsalainen

TKY 130v
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NÄSIJÄRVI-RISTEILY 4.6.2022

Päätettiin järjestää sisävesiristeily pitkästä aikaa ko-
ronavuosien jälkeen. Tällä kertaa valittiin Näsijärvi 
ja Tarjanne, vanha höyrylaiva. Vähän arvelutti että 

saadaanko tarpeeksi väkeä osallistumaan risteilylle. Paria 
viikkoa ennen tapahtumaa oli sentään 37 ilmoittautunut-
ta. Tämä kolmen tunnin risteily sisälsi hyvän ruuan ja ruo-
kajuomat sekä jälkiruuan. Kiertelimme pitkin Näsiselkää 

ja saaria. Ilma suosi risteilijöitä, aurinkoa ja tuulikin sopi-
vasti että kannella oli hyvä seurustella ja ihailla maisemia. 
Sitten siirryimme syömään sisätiloihin. Aika kului nopeasti 
Näsijärven laineilla. Satamaan päästiin ilman mitään haa-
vereita tai sählinkiä. Risteilyväki siirtyi Satamasta kohti 
kaupunkia, jatkamaan iltaa, toiset lähtivät kotiinsa. Sen 
pituinen se.

 Tomi Minetti
 Opintosihteeri, TKY. 

Sisävesiristeily
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Ilmoitathan erityisruokavaliosta sähköpostilla kirjaltajat@gmail.com



Olen Petra Suominen ja työskentelen visuaalise-
na suunnittelijana strategisessa markkinointi- 
ja viestintätoimistossa Villivisiossa. Osallistuin 

lokakuussa nuorten ammattitaidon maailmanmestaruus 
kisoihin, WorldSkills 2022 Special Edition. Kilpailin lajissa 
numero 40, Graphic design technology. Kilpailijoita lajis-
sa oli yhteensä 23 ja itse pääsin tässä taitavassa joukossa 
14. sijalle.

WorldSkills kilpailussa maailmanmestaruudesta kisaa 
joka toinen vuosi kilpailijoita jopa 60 eri maasta noin 50 
lajissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen aloja. 

Kuten nimestä WorldSkills 2022 Special Edition saattaa 
päätellä, tämä vuosi oli hiukan erilainen. Kisat oli alun pe-
rin tarkoitus järjestää Shanghaissa jo vuonna 2021, mutta 
maailman tilanteen vuoksi kisoja jouduttiin ensin siirtä-
mään ja lopulta ne peruttiin. Skills-jäsenmaat ottivat on-
neksi haasteen vastaan, ja kisat onnistuttiin järjestämään 
hajautetusti 15 eri maassa ympäri maailman. Oma lajini 
järjestettiin 12.–15. lokakuuta Aaraussa, Sveitsissä.

Millaista kisoissa on?
Omassa lajissani kilpailupäiviä oli yhteensä 4, kolme kuu-
den työtunnin päivää ja yksi neljän työtunnin päivä. Tämä 
ei välttämättä kuulosta kovin rankalta mutta paineen alla 
työskenneltynä kuusikin tuntia vie voimat kokeneeltakin 
suunnittelijalta. Jokaisena päivänä saimme eteemme 3 
vaiheisen kisatehtävän. Tehtävät ovat suunniteltu moni-
mutkaisiksi ja aikaa niiden toteuttamiseen on rajallisesti. 

Tehtävien sisältö saattaa muun muassa olla logosuunnit-
telua, taittotyötä, pakkaussuunnittelua tai vaikkapa ani-
mointia. Usein samalle, aidolle tai keksitylle, asiakkaalle 
tehdään päivän aikana useita eri graafisen suunnittelun 
osa-alueita. 

Kansainvälisissä kisoissa kilpailijan mukana on yleensä 
alan ekspertti, jonka kanssa kisoihin on valmistauduttu ja 
treenattu jo pidemmän aikaa, muu maajoukkue sekä jouk-
kueenjohtaja. Taustalla on tukemassa myös lähettäjätaso, 
minulla se oli Tampereen Seudun Ammattiopisto TREDU. 
Erittäin tärkeä rooli on myös eri sponsoreilla, työnantajalla 
ja omalla perheellä. Ilman näitä kaikkia tukijoita olisi kisaa-
minen mahdotonta. Iso kiitos heille kaikille.

Miksi kisata? 
Minulta kysytään tätä usein. Aloitin kisaamisen itse am-
mattiin opiskelevien Suomenmestaruus kisoista, Taitajista. 
Sain nuorena suunnittelijana kisoista itsevarmuutta ja 

mahdollisuuden näyttää osaamiseni. Vaikka kisat saattavat 
olla paikoittain stressaavia pääsee niiden kautta verkostoi-
tumaan ihmisten kanssa, joita et välttämättä muuten ta-
paisi. Itsekin olen löytänyt kontakteja, jotka ovat auttaneet 
minua etenemään ammatillisella polullani sekä ystäviä, 
joiden kanssa on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. 

Suosittelen lämpimästi kisaamista kaikille, jotka ovat 
ylpeitä omasta ammattitaidostaan ja valmiita kehittämään 
itseään aina vain pidemmälle. Tärkeimpiä piirteitäsi on 
innostuneisuus omaan alaasi, kiinnostus tulevaisuudesta 
sekä usko itseesi. 

Mitä seuraavaksi?
Oma kisaurani jatkuu jo ensi vuonna EuroSkills 2023 
-kilpailussa. Odotan jo innolla, että pääsen hyödyntämään 
saamani opit ja taidot tulevassa treenikaudessa ja kisoissa. 
Kilpailut tullaan järjestämään Puolassa syksyllä 2023. 

Lisää tietoa kilpailutoiminnasta voit löytää SkillsFinlandin 
sivuilta osoitteesta www.skillsfinland.fi

TKY myönsi Petra Suomiselle 300€ stipendin.

 Kirjoittaja: Petra Suominen, 
 Visuaalinen suunnittelija, Villivisio

 Kuvat: Kimmo Koskinen

WorldSkills 2022 Special Edition
Petra @ WorldSkills

Fiiliksiä kisan jälkeen 
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Petra @ WorldSkills

Työpiste Pakkaussuunnittelutehtävän tulos 

Avajaistunnelmia Kilpailupaikkaan tutustumista ja toolbox-check

Kisa-alueeseen tutustumista 

19

1/2022KIRJAKE



Kuvassa lajin 40 kilpailijat viimeisen kisapäivän jälkeen

Avajaistunnelmia 

Petra @ WorldSkills
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Sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

20.11.2022                      klo  12:00

TKY:n toimistolla osoitteessa Satakunnankatu 19 C 24, 33100 Tampere. 
 

Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft TEAMS-ohjelmalla. Ilmoita puheenjohtajalle
viimeistään 16.11.2022 mennessä halustasi osallistua etänä kokoukseen. Muista

samalla ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ja nimesi osallistumislinkkiä varten
sähköpostitse apasra@sci.fi tai soittamalla 045 671 0607 / Marko Lähteenmäki.

 
Alustamassa Teollisuusliiton erikoistutkija Timo Eklund.

 
Kokouksessa esillä sääntömääräiset syyskokousasiat sekä muut esille tulevat asiat. 

 
Kokouksen jälkeen menemme syömään. 

 
 
 
 

TERVETULOA!
hallitus



Luonto 

On 
viisas 

valinta 
se 
on 

happea 
sydämelle 

elämää 
maapallolle

On tullut aika!

Ilmastonmuutos-postia

”Surullista ajatella,
että luonto puhuu
ja ihmiskunta ei
kuuntele”, sanoi

Victor Hugo 1870.
Nyt luonto jo

huutaa varoituksia…
Ja ihmiskunta ei

vieläkään kuuntele.”

Mari Pantsar Twitterissä 30.7.2021

Pörriäisiä auttamaan

On aika auttaa pörriäisiä istuttamal-
la puita, pensaita ja ruokapaikkoja 

tyhjille tienpenkoille.
Ihmisten luonnon käyttö on ollut val-

lankäyttöä luontoa vastaan. On aika 
paikata virheitä, palauttaa luonto ta-
kaisin. Pitää huolta jäljellä olevasta 
luonnosta ja synnyttää uutta. Luonnon 
asukkaat, pörriäiset, linnutkin kiittävät. 
Luontoon palaa alkuperäistä ääntä, kun 
elonkiertoa palautetaan. Ihminen on osa 
luontoa. Elämän antaminen muullekin 
luonnolle on yhteistä tulevaisuutta. 
 
 Seppo Koskima
 Tyrvään Sanomat 12.5.2021



Toivo

Toivo
on viisautta
siitä luopuminen
tyhmyyttä.

Toivo
on
elämän energiaa;
rohkeutta,
rakkautta,
kauneutta.

Toivo
on
happea sydämelle, jota
ilman
ihminen
ei
voi
elää.

Seppo Koskima,
Tampere

Seppo Koskiman Toivo-runo tii-
vistää suuren teeman runon-
kokoiseksi. ”Toivo/on viisautta/
siitä luopuminen/tyhmyyttä” 
-säkeistö sopisi hyvin myös afo-
rismiksi.

Vaikka usein varoitellaan abst-
raktiudesta tässä runossa kes-
kimmäinen ”suurten sanojen” 
säkeistö toimii hyvin. Ja se toi-
mii, koska abstraktius pohjus-
tetaan muilla keinoilla, kuten 
tarkalla metaforalla: ”Toivo on 
happea sydämelle”.

Seppo Koskima

Toivo-runon loppu on var-
maankin tietoinen viitta-
us ”Nazim Hikmetin runoon 
Ihmisten enemmistö. Hikmetin 
runon viimeinen säkeistö kuu-
luu näin:

”Ihmisten enemmistölle ei 
löydy maailmassa suojaa, /ei lyh-
tyä tielle, ei ruutua ikkunaan, 
/vain toivoa on annettu ihmis-
ten enemmistölle, /ilman toivoa 
se ei voi elää.”
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Seppo Koskima
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Seppo Koskima

Tänä päivänäkin luonnonsuojelu saa hakea tukeaan tuos-
ta yli 50 vuotta vanhasta laista. Siinä sovittiin, että laajo-
ja alueita eri puolilta maata voidaan varata muun muassa 
puunjalostusteollisuuden raaka-aine saalistuksenulottu-
mattomiin kaikkien kansalaisten (porvarien) nautittavaksi. 
Lain perusteella luotiin maahamme silloisissa olosuhteissa 
kansainvälisestikin erittäin mittava kansallispuistoverkko 
(uhraus ei ollut vaikea, koska suuri osa maan metsänkas-
vusta oli taloudellisesti vaikeasti käytettävissä.) Kun väestö 
keskittyi kaupunkeihin ja sen resurssit kulutti taistelu joka-
päiväisistä elinehdoista, menetti kaunis luonto porvarillista 
yhteiskuntaa suojaavaa voimaansa. Ja kun puukapitalisti-
nen tehdas nieli metsät, likasi veden ja saastutti ilman, ei 
hänen puheensakaan kauniista isänmaasta enää pulpunnut 
sydämestä ja tuntunut uskottavalta. Kun avohakkuista, li-
maisista rannoista ja rahan hajusta ei enää ollut isänmaan 
rakkauden herättäjäksi pääkapitalisti Virkkunen katsoi par-
haaksi korvata kortteerisen abstraktilla…

Suomalainen isänmaa on käytetty -Eläköön suomalainen 
elämänmuoto!

Kun ympäristön tuhoutuminen supistaa määrällises-
ti jokamiehenoikeuksien käyttömahdollisuuksia, ja nii-
den käyttäjämäärä vastaavasti nousee, kapitalistin hinku 
muuttaa luonnon käyttöarvot vaihtoarvoiksi vain kasvaa. 
Kaikkialla, missä luonnon ominaisuudetvetävät ihmisiä 
puoleensa ja saavuttavat mainetta, siellä on jo kapitalis-
ti suunnittelemassa, miten luonnon maine tehokkaammin 
muutetaan vaihtoarvoksi: miten ihmiset ohjelmoitaisiin nä-
kemään luonto jonkinlaisena palveluteollisuuden liitännäi-
senä, näköalaikkunana.

Tänä päivänä luonnonsuojelu ei saa olla vain muistomerk-
kien, eläinten ha kasvien suojelua. Nyt on kysymys ihmis-
lajin itsensä tulevaisuudesta. Luonninsuojelijoiden on aika 
lopullisesti poistua norsunluutornistaan ja meidän kaikkien 
otettava se omaksemme, sillä luonnon arvojen häviämi-
nen ja ihmisten elinympäristön turmeltuminen ei ole luon-
nonlain, eikä se myöskään johdu siitä, että ihmisten suuret 
joukot, olisivat sitä halunneet tai tehneet siitä päätöksen.

Luonnonsuojeluliikkeen on asetuttava puolustamaan 
jokaisen ihmisen oikeuksia vaikuttaa oman elinympä-
ristönsä muotoutumiseen ja määrätä, mitä arvoja in-
himillisen ympäristön kehittämisessä on edistettävä. 
Luonnonsuojeluliikkeen liittolaiset ja jäsenet kasvavat sii-
tä kansanjoukkojen valtaosasta, jonka elinympäristö päivä 

päivältä huononee ja jonka voimattomuus huononnuksen 
edessä on päivä päivältä suurempi.

Muuttakaamme luonnonsuojelu sille kuuluvaan arvoon: 
olkoon se meille:

”Aineellisten arvojen lähde, että korvaamaton terveyden, 
ilon, elämänrakkauden ja henkisen rikkauden lähde.”

 Seppo Koskima
 Julkaistu vuoden 1975 Kirjatyölehdessä

Raadeltu isänmaako?
Kun Suomessa 1800-luvun lopun kauppaporvaristo, aatelisto ja näiden piiristä versovat teollisuuskapitalistit 
korottivat suomalaisen luonnon ja tavallaan myös kansan lähes hurmioituneen ihailun kohteeksi. Vaikka kansal-
listunnon ja konkreettisen isänmaahan kohdistuvan rakkauden herättäminen oli luonnollisesti myös porvariston 
taloudellisen edun turvaamisen kannalta merkittävää, ei voida kiistää, etteikö tuo suomalaisen luonnon ihailu 
olisi ollut aitoa. Vaikka luonnonkauniilla isänmaalla ja katajaisella kansalla tietenkin kasvatettiin puolustamaan 
maanomistajan maata, pääomaa ja tuotantovälineiden omistusta, sadettiin myös vuoden 1923 luonnonsuojelulaki.
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Kansikuvakilpailu
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen juhlavuonna jär-
jestimme kansikuvakilpailun, jossa media- ja painoalan 
opiskelijat saivat halutessaan suunnitella Kirjake-lehden 
kansikuvan. Ajattelimme, että tällä kilpailulla saamme 
ylläpidettyä näkyvyyttä ja yhteyttä myös ammattikoulu-
laisten kanssa. Opiskelijoilla oli täysin vapaat kädet suun-
nittelun kanssa, mutta toiveissa oli, että juhlavuosi näkyisi 
jotenkin valmiissa tuotoksessa.

Seitsemän osallistujaa pääsi hallituksen visuaalisen sil-
män arvosteluun. Hallitus valitsi kolme parasta kansikuvaa 
ja heidät palkittiin s-ryhmän lahjakorteilla.

TKY juhlavuoden kansikuvakilpailu

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäsenlehti  
2022

TKY 130 vuotta s. 6

WorldSkills 2022 Special Edition
s. 18

Mio Salmi

1. sija (150 €) 
Mio Salmi 

havaintoharha.com

2. sija (100 €) 
Niina Olán 

niinaolan.fi

3. sija (50 €) 
Keerthi Nelloli 
keerthinelloli.com

KIRJAKE130-vuotisjuhlavuosi

This cover has been designed using resources from Freepik.com

Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Niina Olán

KIRJAKE
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäsenlehti 4/2022

Rakkaudella 
130 vuo�a

Keerthi Nelloli

Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenlehti

Viivi Mäkkylä

Muut osallistujat:

Viivi Mäkkylä

Sanni Piirainen

Jane Kaitamäki
https://sites.google.com/view/portfoliojanekaitamaki/

Anne-Mari Kilpinen
https://annemarikilpinen.wixsite.com/portfolio

Kiitos kaikille osallistujille!
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TKY juhlavuoden kansikuvakilpailu

2023 JÄSENKOKOUKSET
SU 26.3.2023  KLO 14:00

KE 18.10.2023 KLO 17:00

SU 19.11.2023 KLO 14:00
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Anne-Mari Kilpinen

KIRJAKE
TKY täyttää 130-vuotta!
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Jane Kaitamäki

Sanni Piirainen
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