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Sadaskahdeskymmeneskahdeksas toimintavuosi
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ALKUSANAT
Vuosi 2019 oli muutoksen ja poliittisen teatterin vuosi. Keväällä äänestimme eduskuntavaaleissa. Sosiaalidemokraatit pääsivät isoimpana puolueena
muodostamaan hallitusta, tosin vain hieman suurempana kuin Perussuomalaiset. Hallituskumppaneiksi Demareille valikoituivat Keskustapuolue, Vihreät,
Vasemmistoliitto ja Suomen Ruotsalainen kansanpuolue. Moni tiesi jo silloin,
että kivinen tie tulee olemaan seuraavat neljä vuotta. Ay-taustainen Antti Rinne oli punainen vaate kaikille Porvareille ja ”vasemmistolaisena” myös Perussuomalaisille, kaikki Antin ja myös puolueen tekeminen ja sanominen nostettiin tikun nokkaan. Ensin lähti Postijupakan takia ministeri Sirpa Paatero ja
vähän sen jälkeen Keskusta puukotti selkään ja ilmoitti, ettei Antti Rinne nauti
heidän luottamustaan ja Rinne pakotettiin eroamaan, takana taisi painaa Demarien painostus Anneli Jäätteenmäen eroamiseen 2003.
Uusia vaaleja kuitenkaan oppositio ei saanut aikaiseksi, vaan uudeksi
Pääministeriksi valittiin Tamperelainen Sanna Marin, joka oli valituksi tullessaan maailman nuorin istuva Pääministeri.
Vihervasemmistolaista Rinteen Hallitusta on haukuttu vaikka mistä, jopa
lupaustensa rikkomisesta, mutta muutama asia oli saatu jo eteenpäin opposition räkyttämisestä huolimatta, asiat jäivät vähän varjoon kaiken muun kirjoittelun takana.
Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen ensimmäiset uudistukset näkyvät ihmisten arjessa muutaman viikon kuluttua (juttu kirjoitettu
15.12.2019).
Pääministerin mukaan tammikuussa 2020 pienimmät eläkkeet nousevat,
perusturvan korotukset tulevat voimaan, koulutuksen rahoitus kasvaa
kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu. Hänen mukaansa subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään.
– Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. 70 prosentilla suomalaisista
käytettävissä olevat tulot kasvavat. Työttömät ihmiset voivat keskittyä hakemaan uutta työpaikkaa ilman huolta toimeentulon leikkauksesta, kun aktiivimalli poistuu.
Pääministerin mukaan myös sitova ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus ja hoitotakuu kirjataan lakiin ja lääkäreiden ja hoitajien
määrää lisätään. Myös sosiaaliturvajärjestelmää tullaan hänen mukaansa
uudistamaan.
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Vaikka oppositio räkyttää, karavaani kulkee ja pienen ihmisen asiaa viedään eteenpäin.

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki

YHDISTYS
Vuosi 2019 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen sadaskahdeskymmeneskahdeksas (128.) toimintavuosi.
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys.
Yhdistys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusliitto ry:ssä.

Mennyt vuosi oli jonkin verran aktiivisempi varsinkin jäsentapahtumien osalta
edellisiin vuosiin verrattuna. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin ja hallitus
kokoontui tarvittaessa, yleensä muutaman kuukauden välein. Yhdistys on
julkaissut Kirjake lehteä. Lehti julkaistiin vuonna 2019 2 kertaa.

HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä oli 5. Varajäseniä
oli 6 (myös puheenjohtajalle valitaan varajäsen, joka ei ole varapuheenjohtaja). Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaikki
edellä mainitut valinnat tehtiin syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.
Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja
pykäliä merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 103.
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Marko Lähteenmäki. Kokouspaikkana on
toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24.
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouksiin: Korhonen Hannu (2), Lahti Sami (8), Lintunen Kari (5), Minetti Tomi (6), ja
Vikkula Maija (8).
Varajäseninä ovat olleet: Kivinen Minna (4), Niklas Kivioja (4), Kuusoja Terhi
(8), Laine Jussi (2), Lehtelä Janne (2), Pitkänen Pekka (8)
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JÄSENKOKOUKSET
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/3.3.2019
TKY:n puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti jäsenet tervetulleeksi
sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja avasi kokouksen.
Paikalla oli 15 jäsentä ja Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteeriksi Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Harju ja Terhi Kuusoja.
Kuultiin 18.11.2018 olleen syyskokouksen pöytäkirjan 3/2018 pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli hyväksyvä.
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2018 tilikertomuksen ja tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli
vastuuvapautta puoltava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä ja varainhoidosta.
Puheenjohtaja Jouko Hyytinen kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2018
otsikoittain. Hyväksyttiin toimintakertomus laaditussa muodossa.
Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kertoi ensitöikseen omasta historiastaan.
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Turja kertoi Teollisuusliiton ensimmäisestä vuodesta fuusion jälkeen, liitosta
erosi 9000 jäsentä, osa luonnollista poistumaa sekä YTK:n siirtymistä. Vuotta
väritti erilaiset työtaistelutoimenpiteet. Jäsenhankintaan pitää panostaa tulevina aikoina. Keväällä eduskuntavaaleissa tavoitteet on saada helpompi hallitus
meidän kannalta. Työelämän haasteet jatkuvat tulevaisuudessakin. Jäsenemme aktivoituvat kyselemään Turjalta mm. mitä tarkoittaa yleissitovuus,
mitä liitto meinaa tehdä meidän ehdottomalle työrauhalle, yrityskohtaisille erille
tulee tehdä jotain.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.16 esityslistan tultua loppuun käsitellyksi.

EHDOKASASETTELUKOKOUS 2/16.10.2019

Ehdokasasettelukokouksen avasi Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki. Paikalle oli saapunut 6 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Terhi Kuusoja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niklas
Kivioja sekä Pekka Pitkänen. Kuultiin 3.3.2019 olleen kevätkokouksen pöytäkirjan 1/2019 pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli hyväksyvä.
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Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Marko Lähteenmäki
vuodelle 2020. Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2020 asetettiin ehdolle 4 ehdokasta. Ehdokkaiksi asetettiin Niklas Kivioja, Sami Lahti, Janne Lehtelä ja Maija
Vikkula.
Varajäseniksi vuodelle 2020 asetettiin ehdolle 5 henkilöä.
Terhi Kuusoja, Tomi Minetti, Pekka Pitkänen, Jukka Sorsa ja Kai Weckström.
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle
2020 Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja
TKY:n varatoiminnantarkastajiksi Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja
Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12 esityslistan tultua loppuun käsitellyksi.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 3/17.11.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti jäsenet ja Teollisuusliiton uuden
Pirkanmaan aluetoimitsija Antti Salosen tervetulleiksi syyskokoukseen.
Paikalle oli saapunut 14 jäsentä ja alustajaksi oli saapunut aluetoimitsija Antti
Salonen Teollisuusliiton Pirkanmaan aluetoimistosta. Kokouksen virkailijoiksi
valittiin puheenjohtajaksi Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Sorsa ja Niklas Kivioja.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Marko Lähteenmäki.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Niklas Kivioja, Sami Lahti, Janne
Lehtelä ja Maija Vikkula.
Hallituksen varajäseniksi valittiin vuodelle 2020 Terhi Kuusoja, Tomi Minetti,
Pekka Pitkänen, Jukka Sorsa ja Kai Weckström.
TKY:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi tarkastajaksi Markku Laakso (HTM) ja varatoiminnantarkastajiksi Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara).
Aluetoimitsija Antti Salonen esitteli itsensä ja kertoi valtakunnallisesti eri työmarkkinatilanteista.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.01.

7

Syyskokouksen jälkeinen ruokailu
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HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja nuorisoasiamies (joka on hallituksen ulkopuolinen) heillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.
Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/25.11.2018

Vastavalittu puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi uuden hallituksen
ensimmäisen kokouksen.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2019.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Lintunen, sihteeriksi Maija Vikkula ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.
Työttömyyskassan asiamieheksi valittiin Marko Lähteenmäki, liiton asiamieheksi Marko Lähteenmäki ja Tekijä-lehden kirjeenvaihtajaksi Maija Vikkula.
Pääluottamusmieheksi valittiin Tomi Minetti ja opintosihteeriksi Kari Lintunen.
Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä pääluottamusmies.
Nuorisoasiamieheksi valittiin Fanni Miinalainen.
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokouksiin valittiin Sami Lahti ja varalle Marko
Lähteenmäki.
Keilaporukan vetäjäksi valittiin Silja Levonen.
Päätettiin myös tarvittavat jaostot ja lehtityöryhmä, sekä valittiin TKY:n edustajat eri järjestöihin ja yhteistyökokouksiin.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/25.11.2018

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n hallituksen toisen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Hyväksyttiin talousohjesäännöt.
Päätettiin sijoittaa varoja rahastoihin OP-Kestävää Maailma, OP-Maailma
Indeksi ja OP-Ilmasto.
Päätettiin lehtieduista.
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Päätettiin että opintosihteeri saa järjestettäväkseen viikonloppukoulutuksen
16. – 17.2.2019 Tampereella, johon kysytään myös halukkuutta Jyväskylän,
Hämeenlinnan ja Forssan ammattiosastoilta.
Päätettiin lopettaa toimistopäivystys, koska sille ei ole ollut tarvetta. Siivousta
jatketaan noin kahdesti kuussa tai tarvittaessa periaatteella.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.

HALLITUKSEN KOKOUS 3/20.1.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kolmannen hallituksen
kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. Hyväksyttiin
taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Päätettiin maksaa Minna Kivisen Ay-väen rauhanpäivien 12.-13-1-2019 osallistuminen.
Nuorisoasiamies on suunnitellut elokuvailtaa nuorille.
Päätettiin teettää toimiston saunan peruspesu ja lauteiden vahaus.
Viikonloppukoulutus 16. -17.2.2019 Tampereella Lapland Hotellilla, Jukka
Gustafsson (sd) ja Antti Salonen (vas) tulevat alustamaan yhteiskuntavaikuttamisesta.
Päätettiin tukea TUL (Työväen urheiluseura) 100-vuotis juhlajulkaisua
100€:lla.
Kirjallisuuskerho, sekä Painajainkerho anoivat 300€ toiminta-avustusta. Myönnettiin molemmille kerhoille talousarvion mukainen avustus 300€.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.

HALLITUKSEN KOKOUS 4/17.2.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n neljännen hallituksen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Päätettiin että, jos TSOP:n tuotto-osuuksia tulee myyntiin, niin taloudenhoitaja
Sami Lahti tekee lisäsijoituksen TSOP:in osuuksiin.
Sovittiin, että työvaliokunta kokoontuu valitsemaan ja viimeistelemään tesesitykset 2.3.2019.
Päätettiin, että Kirjake poikkeuksellisesti ilmestyy 29.3.2019 mennessä, koska
mukana eduskuntavaalimainontaa. Päätettiin, että tuemme Teollisuusliiton
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jäsenten alueellisten eduskuntavaaliehdokkaiden vaalityötä sillä, että he voivat
laittaa meidän Kirjake-lehteen mainoksen.
Päätettiin tukea Häme-Pirkanmaan alueen kesäpäiville Särkänniemeen osallistujia, niin että ranneke maksaa 10€/hlö, max 4 henkilöä perhettä kohden..
TKY:n Veteraanikerho anoi 800€ toiminta-avustusta kuluvalle vuodelle, myönnettiin talousarvion mukainen tuki 800€.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.

HALLITUKSEN KOKOUS 5/30.3.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kuluvan kauden viidennen
hallituksen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
HKY on kutsunut puheenjohtajan + avecin heidän 150-v juhliinsa. Päätettiin,
että Marko Lähteenmäki ja Sami Lahti lähtevät edustamaan Tampereen Kirjatyöntekijöitä.
Painajainkerho anoi avustusta 500 € Turussa 13.4.2019 järjestettävän Manniillan matkoihin ja majoituksiin. Myönnettiin 500€ avustus.
Nuorisoasiamies oli järjestänyt nuorille leffa-illan, joka oli onnistunut. Leffaillassa oli 9 nuorta mukana.
Liittoristeilylle varattu paikkoja 40. Omavastuu 20€ sisältää koko paketin kuljetuksineen.
Päätettiin että liittoristeilylle bussikyyti osaston ulkopuolisilta maksaa 10€.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.
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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2.6.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kuudennen kokouksen ja
toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Komedia teatteri otti yhteyttä, että lippuja olisi vielä tarjolla. Päätettiin, että ei
oteta tällä kertaa teatterilippuja.
Päätettiin jos YTK:n jäsen liittyy meidän jäseneksi, hyvitetään loppukauden
maksu jäsenelle. Selvitetään myös, miten osasto voi hakea YTK:sta jäsenen
liikamaksua.
Suunnitellaan Länsirannikon tapaamista Tampereelle.
Päätettiin järjestää Itsenäisyyspäivänbrunssi jäsenille toimistolla samalla kaavalla kuin vappubrunssi.
Päätettiin maksaa jäsenille Valkeakosken Työväen musiikkijuhlasta kuitti vastaa 50%.
Kesäkoti Kaunisto on päättänyt hankkia uuden laiturin. TKY:n osuus 267,50€.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.

HALLITUKSEN KOKOUS 7/25.8.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden seitsemännen kokouksen
ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Järjestetään osaston viikonloppukoulutus Murikassa 14.-15.9.2019.
Nuorisoasiamies Fanni Miinalainen kertoi, että 18.9.2019 on Ryhmäytymispäivä Tredun oppilailla Murikassa. Puheenjohtaja lupautui menemään tilaisuuteen puhumaan opiskelijoille. Yhdistys sponsoroi Murikan auditorion opiskelijoiden tilaisuutta varten.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.
Toiminnansuunnittelukokous pidetään 26.10.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 8/26.10.2019

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kahdeksannen kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2020 esitettäväksi syyskokoukselle.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset.

12

Nuorisoasiamies oli käynyt tiedottamassa liitosta media-alan iltaopiskelijoille ja
sai uusia oppilasjäseniä yhdistykseemme.
Syyskokous 17.11.2019. Antti Salonen uusi Teollisuusliiton Pirkanmaa aluetoimitsija tulee alustajaksi.
Itsenäisyyspäivän buffet 6.12.2019
Joulukahvit 11.12.2019
Päätettiin muistaa Kari Lintusta pitkästä urasta ammattiosaston hallituksessa.
Päätettiin tehdä Kirjake 2/2019 marraskuun aikana.
2. Teollisuusliiton Keilamestaruus kilpailut on pidetty 30.9. -20.10. Kaupin keilahallissa. Tuettiin osallistujia kilpailumaksujen verran.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO

Puheenjohtajana on toiminut Marko Lähteenmäki. Hallituksen keskuudestaan
valitsemina on ollut varapuheenjohtajana Kari Lintunen, sihteerinä Maija
Vikkula ja taloudenhoitajana Sami Lahti.
Teollisuusliiton asiamiehenä on ollut Marko Lähteenmäki.
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Tomi Minetti.
Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Marko Lähteenmäki.
Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marko Lähteenmäki, varapuheenjohtaja Kari Lintunen, sihteeri Maija Vikkula, taloudenhoitaja Sami Lahti ja
pääluottamusmies Tomi Minetti.
Nuorisoasiamiehenä on toiminut Fanni Miinalainen.
Opintosihteerinä on ahkeroinut Kari Lintunen

Jaostot ja työryhmät
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Marko Lähteenmäki, toimitussihteeri ja taitto Aki
Kurvinen, Minna Kivinen, Hannu Korhonen ja Tomi Minetti,
Opinto- ja huvijaoston kokoonkutsujana on ollut opintosihteeri Kari Lintunen
ja jäseninä Minna Kivinen, Sami Lahti, Tomi Minetti ja Maija Vikkula
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Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Minna Kivinen.
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen.
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2019 ovat toimineet Jouko Hyytinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat
Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson
vara).

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ

SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus 2019 -2020: Pekka Pitkänen ja
varalla Tomi Minetti.
SAK aluetoimikunta: 2019 - 2020: Pekka Pitkänen ja varalla Tomi Minetti.
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto 2019 - 2020: Sami Lahti,
Tomi Minetti ja Marko Lähteenmäki. Varalla Niklas Kivioja ja Maija Vikkula.
Teollisuusliiton Pirkanmaan seuturyhmä: Marko Lähteenmäki ja Pekka
Pitkänen.
Työväenmuseon Ystävät ry: Minna Kivinen
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Marko Lähteenmäki.
TEOLLISUUSLIITTO RY:n TEHTÄVISSÄ
Teollisuusliitto ry:n valtuustoon on kuulunut Marko Lähteenmäki.

KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt:
Raimo Numminen, Helvi Paasio, Usko Lahti, Saija Isoaho, Jouko Hyytinen,
Jouko Harju ja Seija Lahti.
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Pääluottamusmiehiä
Ahaa Sivunvalmistus Oy
Alma Manu Oy
Hämeen Kirjapaino Oy
Kirjapaino Hermes Oy
Kirjapaino Öhrling Ky
PK-Paino Oy
PunaMusta Oy, Tampere
Takon Kotelotehdas Oy

Lintunen Kari
Korhonen Hannu
Minetti Tomi
Svensk Markku
Kiiltomäki Teemu
Mäkinen Arttu
Lehtelä Janne
Lähteenmäki Marko

Työsuojeluvaltuutettuja
Ahaa Sivunvalmistus Oy
Alma Manu Oy
Hämeen Kirjapaino Oy
Kirjapaino Hermes Oy
PunaMusta Oy, Tampere
Takon Kotelotehdas Oy

Juura Essi
Vainio Minna
Pitkänen Pekka
Lehto Olli-Pekka
Santala Timo
Vainionpää Jari

TALOUS
Maailmantalous oli yleisesti varsin hyvä. Myös yhdistyksen varojen sijoitustuotot olivat vuonna 2019 erittäin korkeat, joten lisääntyneistä jäsentapahtumista huolimatta mennyt vuosi oli taloudellisesti erittäin hyvä.

JÄSENISTÖ
Jäsenistöä vuoden lopussa oli 1160. Jäsenjakauma oli seuraavanlainen: Työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 465, ja oppilasjäseniä 94 sekä vapaajäseninä ja eläkkeellä olevia 601. Jäsenmäärä laski 23 henkilöä edellisvuoteen verrattuna.
Tampereen lisäksi jäseniä on mm. lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä,
Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala Toijala ja Parkano.
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TOIMISTO / KOKOUSTILAT
Päätettiin lopettaa toimistopäivystys, koska sille ei ollut tarvetta. Tampereella
on kuitenkin Teollisuusliiton Pirkanmaan aluetoimisto.
Kokoustiloja vuokrataan myös muille, esim. yhdistyksille ja yksityisille ryhmille.
KAUNISTO
Kesäkoti Kaunistoon hankittiin kesällä uusi laituri. TKY:n osuus siitä oli
267,50€. Myös sähkönjakokaappi siirrettiin turvallisempaan paikkaan säävarman sähköverkon rakennustyön yhteydessä.
Yhdistys ei vaikuta Kesäkodin toimintaan, se toimii maanomistajien päätöksellä. Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli Kesäkoti Kauniston alueesta 1 määräala myymättä. Määräaloja on 12.
MUU JÄSENTOIMINTA
12. -13.1.2019 Ay-väen rauhanpäivät Salossa.
16. -17.2.2019 Viikonloppukoulutus Tampereella Lapland Hotels. Kouluttajana
oli Sari Helminen Teollisuusliitosta. Aiheena yhteiskuntavaikuttaminen.
Puhumassa kävi myös eduskuntavaali ehdokas Jukka Gustafsson (sd), Antti
Salonen (vas) oli estynyt. 15 henkeä osallistui koulutukseen.
3.3.2019 Kevätkokous. Ajankohtaisista asioista oli kertomassa Teollisuusliiton
1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.. Kokouksen jälkeen käytiin
ruokailemassa Ravintola Ohranjyvässä.
9.3.2019 TKY nuorten leffailta, 9 nuorta mukana.
1.5.2019 Vappumarssi Sorin aukiolta Keskustorille. Vappumarssilla TKY:n
lippua kantoi Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki. Vappupäivänä toimistolla
järjestettiin jäsenistölle perheineen Vappubrunssi, paikalla kävi runsaasti
väkeä nauttimassa pöytien antimista ja tapaamassa uusia ja vanhoja tuttuja.
8.6.2019 Kesäpäivät 2019 Häme-Pirkanmaan alueen jäsenille perheineen
järjestettiin Särkänniemessä. Yhdistys sponsoroi lippuja jäsenilleen niin, että
ranneke maksoi 10€ per jäsen, max. 4 henkilöä per perhe.
25.-28.7.2019 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma. Mukana olleiden
jäsenten lipuista yhdistys maksoi 50% takaisin kuittia vastaan.

16

7.-8.9 Jäsenristeily Helsingistä Tallinnaan. Yhdistys oli varannut paikat 40
hengelle ja paikat täyttyivät. Omavastuu jäseneltä oli 20€. Yhdistys vuokrasi
oman bussin.
14.-15.9.2019 osaston koulutusviikonloppu Murikassa, 6 henkilöä
30.9.-20.10.2019 Teollisuusliiton 2. keilamestaruuskilpailut Tampereella,
Kaupin keilahallissa. Kisaamassa kävi 7 TKY:n keilaajaa.
16.10.2019 Ehdokasasettelukokous, paikalla 6. jäsentä.
26.10.2019 Toiminnansuunnittelukokous.
17.11.2019 Syyskokous. Ajankohtaisista asioista alusti Teollisuusliiton
Pirkanmaan uusi aluetoimitsija Antti Salonen. Kokouksen jälkeen käytiin
ruokailemassa ravintola Tampellassa.
6.12.2019 Itsenäisyyspäivän buffet. Syötiin hyvin ja maisteltiin virvokkeita.
Yhdistyksen parvekkeelta sai seurata aitiopaikalta itsenäisyyspäivän
ilotulitusta. Mukavasti kävi jäseniä paikalla.
11.12.2019 Joulukahvit. Yhdistys tarjosi jäsenilleen perinteiset joulukahvit
joulutortulla tai jouluviinerillä toimiston tiloissa.

17

KEILAILUTULOKSIA 2019:
Osastomme jäsenten sijoituksia Teollisuusliiton 2.
Keilamestaruuskilpailuissa. Kilpailut pidettiin Tampereella Kaupin
keilahallissa 30.9.–20.10.2019, keilattiin kuusi sarjaa suoraan
loppukilpailuna. Tulokset tasoituksin, veteraanisarja ikätasoituksin.

Miehet

Veteraanit

5. Kari Lintunen 1262
6. Olli Mäkinen 1250
9. Kari Kokko 1239
11. Tapio Kuokkanen 1233
45. Timo Kujansivu 1084
51. Risto Oittinen 1059

2. Tapio Kuokkanen 1191
5. Olli Mäkinen 1172
7. Kari Lintunen 1160
21. Timo Kujansivu 1036

Naiset

1. Olli Mäkinen
Kari Lintunen 2512

Parikilpailu

8. Silja Levonen 1118
11. Tapio Kuokkanen
Timo Kujansivu 2317
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Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin keskiviikkona 4.12.2019
klo 17.00 Kaupin keilahallissa.
Kirjatyöntekijöiden joukkue voitti kilpailun.
TKY:n paras pelaaja oli Tapio Kuokkanen, puhdas tulos 1351.
Tulos:
Tampereen Kirjatyöntekijät 4805 – Tampereen Faktoriklubi 4477

KERHOJEN TOIMINTA

TKY:n Kirjallisuuskerho vuonna 2019
24 vuotta työväenkulttuurin saralla
Historia on alkanut kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Haagissa toimiva Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii ihmisyyttä vastaan rikkoneita valtioita tai
henkilöitä. Tänäkin päivänä töitä riittää: Ruanda, Myanmar, Euroopassa Bosnian sota, falangistien väkivalta Espanjassa. Kansallisarkiston tutkinnassa on
mm. suomalaisten SS-miesten väkivaltainen käyttäytyminen siviilejä kohtaan
saksalaisten rinnalla Pohjois-Kaukasiassa. Arkisto esittää myös viisivuotista
tutkimushanketta hanketta suomalaisista Venäjällä 1917-1953,
Tammikuun alkupuolella kirjailija Timo Malmi oli kerhon vieraana aiheenaan
Espanjan sisällissota. Sisällissota käytiin vuosina 1936 -1939 vapailla vaaleilla
valitun Espanjan hallituksen ja kenraali Francon johtamien kapinallisten välillä.
Lähinnä Natsi-Saksan ilmavoimien (Guernica/Pablo Picasso) ja Italian avulla
sodan voittaneen Francon verinen diktatuuri alkoi, loppu tuli vasta Francon
kuollessa vuona 1975. Tasavallan riveissä taisteli lähinnä ideologisista syistä
paljon ulkomaalaisia. Taiteilijoista tunnetuimpia oli Ernest Hemingway. Hänen
rintamalta kirjoittamiaan raportteja käytti mm. Helsingin Sanomat. Suomalaisia
vapaaehtoisia oli noin 70 miestä. Falangistien rintamalla oli 12 suomalaista.
Kerhon kokoustoiminta alkoi vuosikokouksella 21. maaliskuuta yhdistyksen
toimistossa.
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Höglund, sihteeriksi Jussi Kestilä ja rahastonhoitajaksi Pirkko Miettinen. Toimikuntaan valittiin vielä Seppo Koskima, Jaana
Mäkinen ja Erkki Minkkinen.
Kesäkokous pidettiin 26.6. Tilaisuudessa tarjottiin kahvit Juhani Kestilän täyttäessä vuosia. Kestilä kertoi tarinoita poismenneistä jäsenistämme ja persoonallisista puheenjohtajista. Muistoja riitti myös alkuvuosien radikaaleista tilaisuuksista ja aktiivisesta toiminnasta. Parhaimmillaan kävi Tuotannon tai Työväentalon kabinetit ahtaiksi tilaisuuksissamme.
Syyskokouksessa suunniteltiin laivamatkaa Sääksmäen Visavuoreen, kuvanveistäjä Emil Wikströmin ateljee-museoon, jonka hän oli itse suunnitellut. Hä-
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nen ehkä tunnetuimmat veistoksensa ovat Kivimiehet, jotka pitävät vahtia
Helsingin aseman julkisivulla.
Marraskuun 21. päivänä pohdittiin muiden asioiden lisäksi lähinnä kerhon
pikkujoulun ohjelmaa. Varmistettiin runoilija Jussi Ruskon osallistuminen pikkujouluun.
Joulua jo odotellessa kerhon pikkujoulu aloitettiin ruokailulla ravintola Ziperiassa, jonka jälkeen yhdessäoloa jatkettiin yhdistyksen toimistossa. Kahvittelun
lomassa Jussi Rusko kaivoi kassistaan nipun runokirjoja. Niitä kuunnellessa
Tammelan runot jäivät mieleen kytemään. Ne olivat mielenkiintoisia kuvauksia
aikalaisten elämästä ja Tammelantorin tapahtumista vuosikymmenten takaa.
Mietteliääksi ajatuksen sai runot mielen sairauksista ja -hoidosta. Mitä siellä
ihmisen päässä liikkuu? Enteellinen on kirjan nimi: Musta lintu puistossa. Toki
Rusko herkisteleekin, Mieleen jäi kaunis runo, hän kertoi isästään.
Jussi Kestilä

Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2019
Vuoden ensimmäinen toimikunnan- ja jäsenkokous pidettiin helmikuussa.
Paikalle saatiin 6 henkilöä. Hyväksyttiin vuoden 2018 tilit ja toimintakertomus
esitettäväksi vuosikokoukselle. Päätettiin vuosikokouksen päivämääräksi 23.
maaliskuuta. Suunniteltiin tulevaa toimintaa mm. Drupa reissua 2020, nautittiin
virvokkeita ja tilattiin pizzat.
Vuosikokous pidettiin maaliskuun 23. päivä. Kokoukseen osallistui 11 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi Pekka Pitkänen, Marko Lähteenmäki, Vesa Kivelä, Jouko Harju,
Tero Vanhanen ja Kai Weckström. Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2019
20€. Jäsenille päätettiin teettää pikee-paidat. Suunniteltiin myös matkaa Turkuun Manni-iltaan.
Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen perään, jossa sihteeriksi
valittiin Marko Lähteenmäki, varapuheenjohtajaksi Tero Vanhanen ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.
Lauantaina13.4. teimme retken 10 hengen ryhmällä Suomen Turkuun Manniiltaan. Matka taittui mukavasti junalla. Majapaikaksi oli valittu Laivahostel S/S
Bore, 2 hengen ”hyteissä”. Sponsorin ”koulutus” kuunneltiin Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimistolla, joka sijaitse aivan keskustassa. Ruokailu oli
järjestetty Olavin Krouviin. Ruokailun jälkeen haimme vielä vauhtia toimistolta,
josta astelimme Aurajoen suuntaisesti ”valuen” muutaman pysähdyksen taktiikalla kohti majapaikkaa. Retki oli onnistunut odotusten mukaisesti.
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Toisessa toimikunnan- ja jäsenkokouksessa, kesäkuussa, tarkennettiin
Drupan matkasuunnitelmia ja päätettiin laittaa Pikee-paitaan TKY-logo. Nautittiin perinteisistä virvokkeista ja tilattiin pizzat 7 jäsenen voimin.
Lokakuussa, vuoden viimeiseen toimikunnan- ja jäsenkokouksessa saatiin
paikalle 11 jäsentä. Muisteltiin mennyttä vuotta ja suunniteltiin jo tulevaa toimintaa, kuten Drupa 2020 reissua. Tutkittiin lentoreitti vaihtoehtoja, hotelli
vaihtoehtoja sekä lentolippujen- ja hotellihuoneiden hintoja. Ohessa nautittiin
tarjoiluista.
”Drupa 2020” messumatkaryhmä lyötiin lukkoon 27. lokakuuta. Ostettiin
lentoliput ja varattiin hotellit.
Toimikunnan- ja jäsenkokouksia oli vuosikokouksen ja järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme ja jäseniä painajainkerhossa 25.

Marko Lähteenmäki / Sami Lahti
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Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanikerho 2019
48. toimintavuosi
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Jarmo Hakari, taloudenhoitaja Pirjo Luostarinen, Jäsenet Pirjo Haukilahti, Pirkko Miettinen, Raimo
Numminen, Eija Pawlak ja Riitta Lindell.
Jäsenkokoukset pidettiin kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kesätauko oli vajaa 3 kuukautta. Kokouksissa on kuultu alustuksia ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista ja saatu aikaan vilkas keskustelu. On laulettu,
lausuttu runoja, pidetty arpajaiset ja juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan leipoman pullan kera. Kevennyksenä on kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia juttuja ja Heikki Salon lauluja.
Vuosi 2019 aloitettiin TAMMIKUUN kokouksella. Aiheina oli mm. edellisen
vuoden toimintakertomuksen käsittely. Katsoimme tulevia tapahtumia ja pohdimme menneitä. Tampereella muutosten tuulia: Heidi Martikainen Tampere
seurasta kertoi sanoin ja kuvin entisestä kaupungista ja suurista muutoksista
vuosisadan ajoilta. Heikki Salo lauloi ja Pirkko Miettinen luki ajankohtaista
tarinaa. Pidettiin arpajaiset ja juotiin kahvit.
HELMIKUUSSA kuulimme, että Järjestökurssille ja uusien jäsenten kurssille mahtuu vielä mukaan. Käsiteltiin toimintakertomus ja talousasioita. Mentiin porukalla katsomaan teatteriin ”Sademiestä”. Pirkko Miettinen luki Juha
Hurmeen tekstiä ja Heikki Salo lauloi. Arpajaiset ja kahvi.
MAALISKUUN kevätkokouksen aiheina tilinpäätös ja toimintakertomus.
Kiitoskukat vuoden töistä saivat Marja-Liisa Ojala ja Pirjo Luostarinen. Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin sääntöjen mukaan ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. Kaksi kuukautta kestävä liikuntakilpailu alkoi. Liittoristeilylle oli mahdollisuus ilmoittautua, TKY sponsoroi risteilyä. Heikki Salon laulu kertoi Naapureista. Pirkko Miettisellä oli runoja. Arpajaiset ja kahvi
HUHTIKUUN kokouksessa oli estradilla eduskuntavaaliehdokas Jyri Keränen. Kuultiin hänen mielipiteitään ja halua uudistuksiin. Kuultiin piirin matkasta
Budabestiin ja kesän tapahtumista. Pirkko Miettinen luki Vesa Karvisen runoja
ja Heikki Salon laulu oli ”risteilystä” Junnun sanoilla. Arpajaiset ja kahvi.
TOUKOKUUN kokouksessa, jonka veti vpj. Pirjo Luostarinen, kukitettiin
pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi Saija Isoaho ja Ritva Silvennoinen. Pohdittiin syksyn toimintaa, kuntolaput palautettiin ja voittoa odotellessa Pirkko luki tekstiä menneiltä hyviltä ajoilta ja Heikki Salo lauloi. Toiminnantarkastajamme Reino Niemi on poistunut keskuudestamme. Pj. osallistui muistotilaisuuteen. Liittoristeilylle osallistui joukko kerholaisia. Juotiin kahvit ja
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todettiin, että pidetään arpajaiset kevään loppukokouksissa. Arpajaiset päätettiin lopettaa kesäkuun kokouksen jälkeen.
KESÄKUUN kokouksessa keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja pidettiin viimeiset arpajaiset kahvin lomassa. Puhetta riitti myös yhdistyksemme järjestämällä risteilyllä Pyhäjärvellä. Matkana Laukontori Sääksjärvi ja sitten linjurilla
takaisin. Pirkanmaan piirin kuntokilpailun voitto tuli kerhollemme.
SYYSKAUSI avattiin 2. päivä ja päätettiin mennä Komediateatteriin ”Voi
Veljet” näytelmää katsomaan. Selvitetään joulujuhlapaikaksi Valkeakoskea.
Alustajana oli Riitta Lyytikäisen vilkkaan keskustelun aiheuttanut perusteellinen selvitys kansanedustajan työstä. Kuultiin myös terveiset emoyhdistyksemme sponsoroivan liittoristeilyn annista. Pirkko Miettinen luki Sillanpään
kolumnin Hesarista. Kahvit.
LOKAKUUN kokouksessa Pirkko luki kolumneja ja Heikki Salo lauloi. Myös
Jouko Harju kertoi pari tarinaa. Pulinakokous vuoden 2020 toiminnan suunnitteluksi pidetään puolikuusta myös. Joulujuhla pidetään 10.12 Hukianhovissa
Vesilahdessa, koska emme saaneet kohtuuhintaista tarjousta Valkeakoskelta.
MARRASKUUN syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju.
Muutkin valinnat tehtiin yksimielisesti, taloudenhoitajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Luostarinen ja sihteeriksi Jarmo Hakari. Talousarvio ja toimintasuunnitelma käsiteltiin ja päätettiin lähteä joulujuhlaretkelle Hukianhoviin.
”Pullo Cavaa ja aurinkoa” näytelmän Valkeakoskella kävi katsomassa joukko
kerholaisia. Kahvi oli kokouksen päätteeksi.
JOULUKUUSSA oli järjestäytymiskokous. Valinnat tehtiin yksimielisesti.
Kuulimme Pirkon juttuja kevyesti. Joulujuhla pidettiin Hukianhovissa ja ruhtinaallisten Jouluruokien lisäksi kuuntelimme Juhani Viidan esitykset, lauloimme joululauluja ja vilkas keskustelu kuului Pyhäjärven rannoille asti.
Jäseniä kerhossamme oli 29. Jäsenmaksu 15 € sisälsi vähintään pullakahvit.
Osallistujia kokouksissa oli 20 - 22. Tulevan vuoden tapahtumia odotamme
innolla ja pyrimme saamaan uusia jäseniä toimintaamme mukaan.
Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistystä.

23

LOPPUSANAT

Teollisuusliitto, jonka erityisalojen sektoriin myös Kirjatyöntekijät kuuluu,
joutui käyttämään joulukuussa 2019 niitä leveitä hartioitaan, kun työehtosopimusneuvottelut eivät sujuneet työnantajien kanssa. Lakkoon asetettiin valikoidusti 35 000 työntekijää eri sektori- ja sopimusaloilta 9. - 11.12.2019.
Tämän 3 päivän lakkoilmoituksen jälkeen Metsäteollisuus ry julisti 3 päivän
työsulun mekaanisen metsäteollisuuden aloille ja ilmoitti, ettei liittoon kuuluvat
saa tulla töihin.
Näitä lakkoilmoituksia ennen 4.11. alkaen oli aloille julistettu 2 viikon ylityökielto. Joka ei ollut vaikuttanut työnantajien kantoihin. Moni ay-aktiivi oli sitä
mieltä, että ylityökieltoa olisi pitänyt jatkaa yhdessä lakon kanssa. Nyt kävi
niin, että lakossa menetettyä tuotantoa tehtiin, joko etukäteen tai jälkikäteen
ylityönä.
Kysymys joillain aloilla ei ole pelkästään KIKY 24 tunnin työajanlisäyksestä,
vaan paljon laajemmista työsuhteen ehtojen heikentämisyrityksistä, joissa
koitetaan heikentää mm. seuraavia asioita;
- kiky-tunnit säilytettävä, palkallisen sairausajan lyhentäminen jopa kolmanneksella sekä sairausajanpalkan leikkaus - 15%:lla, kolmivuorotyön työajanlyhennyskorvauksen leikkaaminen -7%:lla, palvelusvuosilisän poistaminen,
korvattavien arkipyhien määrän leikkaus, työnantajalle oikeus vuosiloman
jakamiseen useampaan osaan, työnantajalle oikeus määrätä pekkaspäivä
vuorokautta ennen vapaan pitämistä, oikeus pekkaspäivien sopimisesta
työpäiviksi ilman ylityökorvausta, sunnuntailisän sopiminen nykyistä pienemmäksi, jäsenmaksuperinnän poistaminen, sekä ehdoton työrauha ja
mittavat lakkosakot (ei poliittisia lakkoja tai tukilakkoja).
Joten vaikka teknologia-teollisuus on oman sopparinsa tehnyt, on joka
taholla vakuutettu, että ketään ei jätetä, eli teknologia-teollisuus on tarvittaessa
tukilakossa.
Kirjatyöntekijöiden tes-sopimuksen (media- ja painoala) optiovuotta ensin
koitettiin sopia mutta neuvottelut päättyivät, eikä optio-vuodesta päästy sopimukseen. Tätä kirjoitettaessa 2.2.2020 olemme sopimuksettomassa tilassa,
neuvottelutulos on saatu 25.1.2020 ja sektorijohtokunta käsittelee asian 5.2
jonka jälkeen asia menee hallituksen hyväksytettäväksi. Tätäkin tes-kierrosta
varten yhdistyksen työvaliokunta työsti tes-esityksiä 11 kpl. Nähtäväksi jää
meneekö mikään niistä läpi.
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Kaikki alat odottivat ensin teknologiateollisuuden tes-avausta, joten meidänkin tes-neuvottelujen takarajaa siirrettiin useampaan kertaan. Kikyt meidän
sopimuksesta jo lähti viime työehtosopimuskierroksella, viimeinen kiky-päivä
tehtiin 2019.
Puheenjohtaja
Marko Lähteenmäki

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
Sami Lahti / Marko Lähteenmäki / kerhot
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Ajasta iäisyyteen siirtynyt yhdistyksen kunniajäsen

REINO NIEMI
1941 – 2019
Veteraanin muistolle
Kirja-alan veteraani, ystävämme Reino Niemi on poistunut joukostamme vakavan sairauden murtamana. Hänet tunnettiin elämäntyöstään lähinnä vaikuttajana ay- ja työväenliikkeen toiminnassa. Kunnallinen toimikaan hänelle ei ollut vierasta.
Olimme samaan aikaan vuosia yhdistyksen toimikunnassa. Mieleen on jäänyt Reinon
tinkimätön toiminta yhdistyksen jäsenten puolesta. Tähtäykset yhdistystoimintaan, jolla
saataisiin jäsenet aktivoitua. Hän toi aina esiin hedelmällisiä vaihtoehtoja ja toimintasuunnitelmia. Luottamustehtäviin aina valmiina. Liiton edustajakokouksissa hänet nähtiin monesti. Kiihkeinä takavuosina hän ei kiihkoillut, oli aina asialinjoilla. Reino oli yhdistyksen kunniajäsen. Yhdessä kävimme kaikenmaailman tilaisuuksissa, joita Kirjaliitto
aikoinaan järjesteli, kursseilla, osastojen vierailuilla. Matkoilla kaverina hän oli aina ajan
tasalla. Tallinnan laivalla ajelimme muutaman kerran vuodessa. Hytissä oli neljä kaveria. Klarinetti ja pöydällä kiikari, joka oli ontto. Häyrysilmiäkin katseltiin. Hauskaa oli,
Reinon löysi yleensä karaokebaarista.
Kalastus oli Reinon lempiharrastus. Hän koki verkkojaan mökillään saaressa Kurun
Aurejärvellä. Makoisalle maistuivat savustetut kuhat ja siiat. Saimmepa niitä joskus
maistella. Liekö tällä alkukantaisen sibeliaalisella järvellä ollut vaikutus Reinon filosofiaan. Läheinen, paratiisimainen Seitseminen ehkä vaikutti osaltaan. Toisenlainen kalapaikka oli talvinen Sevetti. Näätämön erämaassa ei ole varaa eksyä. Joka puolella on
samanlaisia tuntureita. Suunnasta tuli joskus pientä kinaa, kertaakaan ei kuitenkaan
eksytty. Reinon johtajaluonne tuli esiin erämaassa. Hän halusi tehdä uraa paksussa
lumimassassa. Se vaati voimia. Sosiaalisuutta. Aamuisin jaettiin ruisleipä neljään yhtä
suureen palaseen. Illalla lasillinen kuumaa rommia.
Reinon yhtenä elämäntehtävänä oli hyvän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan luominen. Viimeksi tavatessamme mies oli ainakin ulkoisesti kunnossa. Antoi vielä mielipiteitä Kirjallisuuskerhosta. Reinon poismeno jätti pitkäksi aikaa tyhjän olotilan. Ihmismielen
saa aava tunturi. Siellä hiihdellessä ihminen tuntee oman pienuutensa.
JUSSI KESTILÄ
ystävä
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