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Jäsenet kuuluvat paikal-
lisiin ammattiosastoihin, 
joita Teollisuusliitolla on 
715. Käytännössä jäsen 
liittyy siis työpaikkansa 
tai alueensa ammatti-
osastoon, joka puoles-
taan kuuluu Teollisuus-
liittoon. Jäsenemme maksavat jäsenmaksua, 
joka vuonna 2018 on 1,49 prosenttia ennakonpi-
dätyksen alaisesta tulosta.
   Toivokaamme, että vihdoin nyt teollisuusliiton 
suurilla hartioilla myös Kirjatyöntekijöiden eh-
doton työrauhalauseke siirretään historian havi-
noihin. Ei metalli- eikä puualojen duunaritkaan 
ymmärrä, miten joskus vuonna 1911 sovittu eh-
doton työrauhavelvoite, voi enää tänä päivänä 
olla osa työntekijän arkea ja estää muutaman 
sopimusalan työntekijöiden ihmisoikeudet. Seu-
raavalla tes-kierroksella tuo lauseke tulee pois-
taa keinolla millä hyvänsä.
   Kirjatyöntekijäin jäsenmäärä jatkaa laskuaan. 
Meitä Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyk-
sessä on tätä kirjoittaessa 1228 jäsentä. Saatiin 

Päivystys toimistolla joka kuun 3. 
keskiviikko klo 13–15. 

Päätoimittaja: Marko Lähteenmäki 
Toimitussihteeri ja taitto: Aki Kurvinen

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.

Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen 
toimistoon tai s.postilla: kirjaltajat@gmail.com

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.  
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Tätä me olemme
Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden 
ammattiliitto. Siihen kuuluu 226 000 jäsentä, 
joista 79 prosenttia on miehiä ja 21 prosenttia 
naisia. Jäsenemme työskentelevät 33 sopimus-
alalla. Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskus-
järjestön, eli SAK:n, jäsen.
   Teollisuusliitto syntyi, kun Metalliliitto, TEAM  
Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yh-
distyivät 1.1.2018. Syntyessään Teollisuusliit-
to on Suomen vanhin ammattiliitto, sillä sen 
alkujuuri on vuonna 1894 perustettu Suomen 
Kirjaltajaliitto.
   Teollisuusliiton tavoite on edistää työnteki-
jöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä.
Liiton neuvottelemat työehtosopimukset mää-
rittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan 
vähimmäistason sekä muut työsuhteessa nou-
datettavat ehdot.
   Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu la-
kiin, mutta liiton neuvotteluvoima perustuu sii-
hen, kuinka suuri osa liiton sopimusalojen työn-
tekijöistä on liiton jäseniä.

Puheenjohtajan terveiset Puheenjohtajan terveiset

jokunen lisää kun Parkanon Kirjatyöntekijäin 
yhdistyksen toiminta lopetettiin ja sieltä siirtyi 
6 jäsentä meidän yhdistykseen. Meidän huol-
tosuhde jos näin voisi sanoa alkaa olemaan aika 
heikko, ei maksavia jäseniä on jo suurin osa.
   Meidän tulisi saada kaikki alallamme työskente-
levät jäsenet järjestäytymään ja liittymään Teol-
lisuusliittoon ja sitä kautta ammattiosastoon. 
Meillä ei ole varaa vapaamatkustajiin, jotka liit-
tyvät tai loikkaavat yksityisiin kassoihin. Ammat-
tiliitto neuvottelee alan työehtosopimuksen ja 
sen sisältö on tärkein työsuhteen ehtojen kan-
nalta.
   Ammattiosastot tekevät työehtosopimusneu-
votteluihin parannusesityksiä. Eniten painoar-
voa saaneet asiat valitaan työehtosopimusneu-
votteluiden kärkiteemoiksi, jos jotain ei saada 
läpi, koitetaan toista jne. 
   Joten jos koette jotain asiaa työpaikallanne 
tärkeäksi, tuokaa esitys ammattiosaston halli-
tuksen tiedoksi, niin työvaliokunta työstää sen 
sitten seuraavia neuvotteluita varten työehtoso-
pimusesitykseksi ja yritetään saada myös muita 
alamme ammattiosastoja tukemaan esitystä, 

vain näin saadaan teille tärkeitä asioita neuvot-
telupöytiin. 
   Eli ei auta jos tulee pieniä vastoinkäymisiä, että 
sen takia hypätään kelkasta ja liitytään liiton si-
jasta yksityiseen työttömyyskassaan.
   Yksityinen työttömyyskassa ei aja teidän etua 
missään muodossa, kassa maksaa vain työttö-
myyspäivärahan työttömyyden sattuessa koh-
dalle. Vain ammattiliitot yhdessä voivat vaikut-
taa myös kassojen määräyksiin, jotka ovat sitten 
kaikille kassoille samat eli myös sille yksityiselle 
kassalle.
   Me tarvitaan kaikki jäsenet nyt puolustamaan 
meidän yleissitovaa työehtosopimusta. Yleis-
sitovuus siis tarkoittaa mm. sitä, että yksityisiin 
kassoihin liittyneet nauttivat myös työehtoso-
pimusten luomaa etua joka on ammattiliiton 
neuvottelema ja sen ovat mahdollistaneet vain 
ammattiliiton jäsenten maksamat jäsenmaksut. 
Niinpä yksityisiin kassoihin kuuluva henkilö ei ole 
panostanut yhteiseen hyvään, mutta vie rusinat 
pullasta. Sellaisia kutsutaan loisiksi, verenimijöiksi. 

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki
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Kokonaan lomautetuilla aktiivisuutta aletaan 
seurata, jos lomautus on kestänyt yhdenjak-
soisesti yli 64 maksupäivää. Lyhennetylle työ-
viikolle lomautetuilla aktiivisuutta seurataan, 
jos lomautus muuttuu kokoaikaiseksi ja kestää 
yli 64 maksupäivää.

Mikä taho seuraa aktiivisuutta?
Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta 
työttömän aktiivisuutta seuraa Kela. 
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan osalta 
aktiivisuutta seuraavat työttömyyskassat.

Voimaantulo
Aktiivimalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. 
Työttömyysetuus voi alentua ensimmäisen 
kerran huhtikuussa 2018.

MITÄ AKTIIVIMALLIN 
HYVÄKSYMISESTÄ SEURASI

Martin-Éric Racine tuli tutuksi suurelle ylei-
sölle, kun hän laittoi vireille kansalaisaloit-
teen 20.12.2017 kumotakseen eduskunnan 
19.12.2017 hyväksymän HE 124/2017 vp (Halli-
tuksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyys-
turvalain ja eräiden muiden lakien muuttami-
sesta) lain välittömästi.
  Päivää ennen Racinen aloitetta eli 19.12.2017 
oli Teollisuusliiton valtuusto päättänyt valmis-
tella toimia ammattiosastojen poliittisiin mie-
lenilmauksiin aktiivimallin takia.

Uutiset 19.12.2017
https://www.teollisuusliitto.f i/2017/12/teollisuusliitto-
valmistelee-ammattiosastot-poliittisiin-mielenilmauksiin/

Teollisuusliitto valmistelee 
ammattiosastot poliittisiin 
mielenilmauksiin

Teollisuusliitto tuomitsee jyrkästi 
hallituksen ns. työttömien aktiivi-
mallin. Työttömyystukia leikkaava 
malli ainoastaan kurittaa työttö-
miä eikä lisää työllisyyttä, Teolli-
suusliiton valtuusto toteaa.
 Valtuuston mielestä aktiivimal-
lin käyttöönotto on yksipuolinen 

toimi, jonka tarkoituksena on vain käyttää isän-
tävaltaa ja nöyryyttää sekä leimata työttömiä 
työnhakijoita.
 Teollisuusliiton kaksipäiväisessä valtuuston 
syyskokouksessa käytiin vilkas keskustelu edus-
kunnan käsittelyssä olevasta aktiivimallista. Mo-
nessa puheenvuorossa muistutettiin, että halli-
tus lupasi kilpailukykysopimuksen yhteydessä 
olla tekemättä enää lisäleikkauksia työttömyys-
turvaan.
  Samoin hallitus lupasi valmistella nämä muut 
työelämään liittyvät asiat kolmikantaisesti. 
Kumpikin lupaus on nyt petetty, Teollisuusliitto 
toteaa.
  Tällainen meno ei liiton valtuuston mukaan 
vetele. Valtuusto velvoittaa liiton valmistele-
maan toimia, jotka mahdollistavat poikkileikkaa-
vasti liiton ammattiosastojen valmistautumisen 
poliittisiin lakkoihin.
  Työttömyyskorvausta on jatkossa tarkoitus lei-
kata 4,65 prosentilla alennettuna, jos työtön ei 
ole osoittanut lain määrittelemää aktiivisuut-
ta työnhaussa tai osallistumisessa työllisyyt-
tä edistäviin toimiin. Monet asiantuntijat ovat 
pitäneet kohtuuttomana sitä, että työtön voi-
daan leimata passiiviseksi, vaikka hänellä ei yk-
sinkertaisesti ole mahdollisuuksia päästä mu-
kaan tällaisiin toimiin, valtuusto huomauttaa.
  Epäselvää on sekin, miten Kelan ja työttömyys-
kassojen henkilöstö selviää aktiivimallin tuo-
masta lisätyöstä ilman, että syntyy kohtuutto-
mia vaikeuksia.

Lisätietoja: puheenjohtaja Riku Aalto, 
puh. 0400 711 072

Aktiivimalli 

Aktiivimalli pähkinänkuoressa
Lähde: https://www.sak.fi/aktiivimalli-pahkinankuoressa

Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli tuli voi-
maan 1. tammikuuta 2018.

SAK vastusti aktiivimallia alusta saakka eikä osal-
listunut sen valmisteluun. Mallin vakavista on-
gelmista huolimatta se hyväksyttiin eduskun-
nassa hallituspuolueiden edustajien äänillä.

Aktiivisuusvelvoite
Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan noin 
kolmen kuukauden (65 työttömyysetuuden 
maksupäivää) jaksoissa. Tarkastelujakson 
aikana työttömän on oltava joko 
18 tuntia palkkatyössä (työssäoloehto)

 • Työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Jos alalla ei ole työehtosopimusta, 
  kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 
  1 189 euroa/kuukausi (vuonna 2018).
 • Työaikaedellytyksestä poikkeavat alat ovat 
  valtioneuvoston asetusten mukaan opetus, 
  kotityö, luovat ja esitykselliset alat sekä 
  urheilutoiminta.
 • Talkoo- ja vastaavaa palkatonta työtä ei 
  hyväksytä.

TAI ansaittava yrittäjänä 23 % yrittäjän 
työssäoloehdon täyttäviä tuloja

 • 241 euroa vuonna 2018

TAI oltava 5 päivää palveluissa, 
joiksi hyväksytään:

1) TE-toimiston työllistymistä edistävät palvelut
 • työvoimakoulutus
 • työ- tai koulutuskokeilu
 • työnhaku- tai uravalmennus
 • omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttava työtoiminta.

2) Työvoimaviranomaisen järjestämä tai ulko- 
puoliselta palveluntuottajalta hankkima työllis-
tymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta

 • asiantuntija-arviointi 
  (pois lukien työkyvyn arviointi)
 • ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • työhönvalmennus.

3) Muu työpaikalla tai työllistymiseen liittyen 
toteutettava rekrytointia tukeva toiminta, jonka 
ajalta maksetaan työttömyysetuutta (valtioneu-
voston asetus)

 • rekrytointikokeilu 
  (väliaikainen laki 2017–2018)
 • rekrytointikoulutus.

Vaikutus työttömyysetuuteen
Jos työtön täyttää aktiivisuusvelvoitteen, työttö-
myysetuus pysyy ennallaan. Jos työtön ei täytä 
aktiivisuusvelvoitetta, työttömyysetuus alenee 
4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajalta.

Alennettu 65 maksupäivän jakso on uusi aktiivi-
suuden tarkastelujakso: työttömyysetuus jatkuu 
4,56 %:lla alennettuna myös seuraavat 65 mak-
supäivää tai palaa normaalille tasolle aktiivisuus-
velvoitteen täyttymisestä riippuen.

Keitä aktiivimalli koskee?
Aktiivimalli koskee kaikkia etuusmuotoja: työ-
markkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidon-
naista työttömyyspäivärahaa. Se koskee myös 
kaikkia työttömyysturvan saajia: nuoria, ikään-
tyneitä, maahanmuuttajia, pitkäaikaistyöttömiä, 
lisäpäivärahan saajia jne.

Aktiivimalli ei koske työtöntä, joka on
 • hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai 
  odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- ja perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai sairauden 
  perusteella myönnettyä muuta etuutta
  (esim. vammaistuki, tapaturmaeläke, 
  osatyökyvyttömyyseläke).

Lomautetut eivät ole aktiivisuusvelvoitteen 
piirissä, jos työttömyysetuutta maksetaan lyhyt-
kestoisen lomautuksen perusteella alle 65 mak-
supäivää.

Aktiivimalli 
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”Tunnelma bussissa nousi asteittain 
Helsinkiä lähestyttäessä.”

Parkkiin bussi hakeutui vähän syrjemmälle 
Katajanokanlaiturin liepeille, mutta sitä ennen 
jätti meidät Senaatintorin Kauppatorin kupee-
seen kyydistä, josta lyhyt kävely Senaatintorille. 
Väkeä paikalla oli jo runsaasti, enemmänkin olisi 
mahtunut. Sen verran vaikea väenpaljoudessa 
oli kävellä ja nähdä yleensäkään mitään kaik-
kien lippujen ja kylttien takaa, niinpä etsin hy-
vän paikan Senaatintorin rappusten yläpäästä, 
josta olikin hyvät näköalat torille. Puhujia kun 
saapuivat kaikki paikalla, niin arvottiin keskus-
telijat, jotka pareittain saivat esittää argument-
tejaan aktiivimallin puolesta tai vastaan. En-
simmäinen pari oli Li Andersson (vas) ja Juhana 
Vartianen (kok), seuraavat Katri Kulmuni (kes) 
ja Antti Rinne (sd), Matti Torvinen (sin) ja Tou-
ko Aalto (vih). Rohkea kaveri Juhana kun uskal-
si tulla. Oli myöhässä ja ajattelin, että Juhanalta 
meni pupu pöksyyn, mutta kyllä se sieltä tuli ja 
sanoi jossain lehtihaastattelussa myöhemmin, 
että hän itse asiassa nauttii tuollaisista väitte-
lyistä. Juhanan sanoista ei vaan juuri kuullut 
mitään, aina kun hän avasi suunsa, sai hän huu-
tomyrskyn vastaansa. Li Andersson joutui ylei-
söä yrittää hillitä, jotta kaikki kuulisivat myös 
Juhanan vastaukset.

Senaatintorilla oli paikalla olijoille tarjolla 
kasvishernekeittoa ja kahvia.

“Uudet vaalit heti, alas Sipilä, perkele!” – 
aktiivimalli kuumensi tunteita Helsingin 
Senaatintorilla, tuhannet osoittivat mieltään

Eri arvioiden mukaan torilla oli väkeä 8 000 - 
10 000, mutta kuten aiemmin mainitsin olisi saa-
nut olla enemmänkin. Työttömiä on jo pelkäs-
tään 300 000.

Martin-Éric Racinen kansalaisaloite keräsi tarvit-
tavan määrän kannatusta, ja se jätettiin edus-
kuntaan 9.3.2018 käsittelyä odottamaan.

Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin 
eduskunnassa 13.3.2018.

Aamulehti kirjoitti 28.3.2018

”Kelan ennakkotiedot paljastavat aktiivimallin 
todelliset vaikutukset – Korvauksia leikataan 

yli puolelta työttömistä”…

Surullisempaa siitä vielä tekee kun katsoo suu-
rimpien kaupunkien lukuja, aktiivimalliehdon 
täyttää Tampereella 41,9 %, Oulu 41,8 % (Terveisiä 
vaan Sipilän vaalialueelta) ja Helsingissä 41,5 %.

Tämä tulee johtamaan toimeentulotuki- 
menojen kasvuun.

”Kelassa on varauduttu myös siihen, että 
toimeentulotuen tarve kasvaa, 

kun työttömyysetuuksia leikataan”.

Marko Lähteenmäki
Teollisuusliiton valtuuston jäsen

Aktiivimalli 

Liittopäättäjien yhteiskokous 23.1.2018

Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 työttömyys- 
turvalain muutokset. Aktiivimalliksi ristitty 
muutoskokonaisuus on herättänyt oikeutetusti 
ärtymystä. Aktivointitoimet nähdään työttö-
myysturvan leikkauksena, työttömien kyykyt-
tämisenä ja syyllistämisenä sekä ihmisarvoa 
loukkaavana. Lainsäädännön kumoamiseksi pe-
rustettu kansalaisaloite on kerännyt allekirjoitta-
jia jo noin 130 000.
 
SAK:n hallitus keskusteli aktiivimallista ja järjes-
töllisistä toimista kokouksessaan 15.1.2018. Hal-
litus päätti kutsua SAK:n jäsenliittojen päättäjät 
koolle yhteiseen kokoukseen arvioimaan järjes-
töllistä toimintavalmiutta, linjaamaan liikkeen 
yhteisiä tavoitteita sekä keskustelemaan SAK:n 
oman, vaihtoehtoisen mallin päälinjoista. SAK:n 
hallitus linjasi järjestöllisten toimien keskeisiksi 
tavoitteiksi kansalaisaloitteen asianmukaisen 
käsittelyn turvaamisen eduskunnassa ja aktiivi-
mallisen perumisen ja kannustavan työllistymi-
sen mallin säätämisen sen tilalle.
 
Liittohallintojen kokous järjestettiin tiistaina 
23.1.2018 klo 12.00 - 15.00
Helsingin Messukeskuksessa

Uutiset 31.1.2018

Teollisuusliiton poliittinen lakko koskee 
kaikkia liiton sopimusalojen työntekijöitä

Teollisuusliitto on julistanut perjantaiksi 
2.2.2018 poliittisen lakon. Lakko koskee kaikkia 
Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia 
alojen työntekijöitä, olivatpa he Teollisuuslii-
ton jäseniä tai eivät.

Keitä ja mitä lakko ei koske?
Lakko ei koske media- ja painoalan työntekijöitä 
(entiset kirjatyöntekijät), viestintäalan toimihen-
kilöitä sekä lehdenjakajia. Lisäksi ulkopuolelle 
on rajattu suojelutyöt ja ne työt, jotka ovat vält-
tämättömiä laiteturvallisuuden, hengen ja ter-
veyden kannalta.
  Niin ikään lakon ulkopuolella ovat sellaiset 
työt, jotka edellyttäisivät kohtuuttomia ylimää-

räisiä toimenpiteitä prosessien alasajossa tai 
tuotannon käynnistämisessä. Samoin proses-
seihin liittyvät esivalmistelu- ja jälkityöt, joilla 
on vaikutusta prosessien käynnissä pysymiseen, 
on rajattu pois.
  Lisätietoa lakkoon liittyvistä asioista ja lakon 
taustoista löytyy liiton verkkosivulta 
teollisuusliitto.fi/tyotaistelu.

Lakossa oli vientisatamat, iso osa julkista liiken-
nettä, Poliittisesta lakosta aktiivimallia vastaan 
ovat aikaisemmin ilmoittaneet auto- ja kuljetus-
alan AKT ja Rakennusliitto. Myös Sähköliitto on 
mukana vuorokauden mittaisessa lakossa.

YHTEINEN MIELENOSOITUS
Kirjatyöntekijät eivät työajallaan siis voineet 
mielenosoitukseen osallistua ehdottoman työ-
rauhavelvoitteen vuoksi, mutta allekirjoittanut 
otti vapaapäivän (tasoitusvapaa), jotta pystyi 
osallistumaan mielenosoitukseen ja antamaan 
#äänensä työttömälle#.

SAK oli järjestänyt bussikuljetukset Tampereelta 
Helsinkiin, jossa pidettiin mielenosoitus 
#ÄÄNI TYÖTTÖMÄLLE.

20 bussia taisi Tampereelta lähteä kohti Helsinkiä.

Itse menin Amerplastin ammattiosaston järjes-
tämällä kuljetuksella. Tytär heitti töihin mennes-
sään Vuohenojan pysäkille, josta Amerplastin 
ammattiosaston järjestämä bussi noukki kyytiin 
matkalla Valmetille (ent. Tamfelt) josta otettiin 
lisää väkeä. Paikallisbussilla ei olis päässyt ta-
paamispaikkaan kun iso osa bussilinjoista jäi aja-
matta lakkojen vuoksi.

Aktiivimalli 
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Paise oli sen verran pahan näköinen, ettei tuolla 
renkaalla uskalla ajella moottoritiellä. Soitin 
vuokraamoon, että miten toimitaan. Olisi pitä-
nyt mennä autoa näyttämään jonnekin, oli 
pieni kielimuuri esteenä. Kerroin ettemme 
uskalla ajaa tuolla renkaalla. Aikamme siinä 
soiteltiin edestakaisin ja otin välittäjänä toimi-
neeseen firmaankin Rentalcars.comiin yhteyttä 
kun kaikenvaravakuutus oli sieltä ostettu, siellä 
onneksi puhuttiin suomea. Asiaan ei vielä 
varmuutta saatu miten pitää toimia. Kerhon-
pojat olivat jo tehneet sillä välin tutkimuksia ja 
löytäneet vararenkaan ja työkalut, joten soitin 
vuokrafirmaan takaisin ja sanoin, että vaih-
detaan rengas itse ja selvitetään sitten asiat 
paikanpäällä kun tullaan takaisin Heathrow:lle. 
Näin tehtiin. Rengas vaihdettiin ja jätettiin auto 
parkkikselle, koska messuille mentiin junalla. 
Juna-aseman virkailija auttoi meitä ostamaan 
edullisesti meno-paluu liput.

Messujen anti ei ollut päätä huimaavaa, paino-
koneita ei olut kuin yksi ainoa UV-led lampuilla 
varustettu Ryobi. Kierreltiin messuilla tovi ja juo-
tiin muutamat virvokkeet. 
  Palattiin junalla takaisin Birminghamin keskus-
taan. Siellä käveltiin Bullringillä ennen paluuta 
hotellille.

Nälkä alkoi kurnimaan, löydettiin pihvipaikka  
Jotkut söivät kunnon pihvin ja jotku ottivat lasten- 
aterioita kaksin kappalein.

Ilta oli vielä nuori joten poikettiin Pubiin.
Eki ja pojat alkoi ajan tappamiseksi pelata biljar-
dia. Eki olikin varsinainen mestari. Paikalliset tuli 
haastaan voittajaa ja Eki päihitti ne vuorollaan, 
ei auttanut paikallisten omat omat biljardikepit-
kään. Suomi vastaan Englanti 4 – 1. Oli hyvä läh-
teä nukkumaan.

Seuraavana aamuna matka jatkui 
aamiaisen jälkeen kohti Lontoota

Kun auto palautettiin vuokraamoon, siitä alkoi-
kin melkoinen episodi. Tiesin, että renkaan kulut 
joudutaan joka tapauksessa korvaamaan. Kun 
vuokraamon kaveri tarkasti autoa, hän sanoi 
meille: ”Oletteko maalanneet koko etupuskurin 
alaosan”, ei olla vastattiin. Koitteli edelleen pus-
kuria epäilevästi ja kysyi: ”Montako päivää auto 
oli vuokralla”, sanottiin 2 päivää. Sitten tarkasteli 
renkaan ja sen jälkeen muuta, löysi takaluukus-
ta ne samat jäljet jotka itsekin huomattiin vasta 
myöhemmin vuokrauksen jälkeen. Kerroin, että 
ne oli siinä jo vuokratessa, ja (myöhemmin lä-
hetin kuvan todisteena englantiin) raapusti va-
hinkolomakkeeseen uudet merkinnät. Mietin, 
että mitähän tästäkin vielä seuraa. Sitten men-
tiin sisälle vuokraamoon selvittään asiaa. Auton 
tarkastaja selitti konttorin naiselle asian, mutta 
kohta nainen lähti itse tarkistamaan autoa. No 
siitä kirjoitettiin lasku 250 puntaa renkaasta. 
Deposit (eli takuumaksu) oli autosta maksettu 
kortilla. Tähän asti kaikki ok (myöhemmin kaikki 
depositit palautettiin mun luottokortilleni kuten 
pitikin, aikaa ja muutaman sähköpostin otti). 
Myös rengaskulut sain takas välittäjältä otetun 
KASKO:n kautta. Loppu hyvin.

Tampereen Painajainkerho

Marraskuun 1.-5.2017 kerholaiset matkasivat 
Englantiin. Englannissa pääkohde oli painoalan 
IPEX-messut Birminghamissa. Kerhon puheen-
johtaja Sami Lahti hoiti lentolippujen, hotellien 
ja junalippujen buukkauksen. Kerhon sihteeri 
Marko Lähteenmäki hoiti pikkubussin vuokra-
uksen Lontoon Heathrown kentän läheltä ja 
kuskiksi ilmoittautui Jouko Harju. Matkaan läh-
dettiin 8 kerholaisen voimin.
  Junalla ensin Tikkurilaan, jossa vaihto kehära-
dan junaan, jolla pääsee suoraan Helsinki-
Vantaan lentoaseman alle. 

“Man Roland Finlandin tarjoamat sponsori- juomat 
kipattiin OUK BARRELLISSA. Kiitos Petri Vitrille.”

Lento Finnairin siivin 
Lontooseen, Heathro-
wn valtavalle kentälle. 
Heathrown kentällä 
pienen etsimisen jäl-
keen löysimme oikean 
lentokenttäbussin, jolla 
boardin passeja näyttä-
mällä pääsimme mak-
sutta autovuokraamon 
viereen.

Ilta oli hämärtynyt ennen kuin saimme auto- 
asiat kondikseen. Autovuokraamo koitti tar-
jota meille maksua vastaan toista KASKO- 
vakuutusta, jolloin palautuksessa auton kun-
nosta ei olisi huolta. Ei kumminkaan ostettu kun 
välittäjän kautta KASKO oli jo olemassa. Kun 
paperiasiat oli kunnossa, ja ajokortit esitetty 
menimme ulos tarkistamaan auton kuntoa pi-
meässä, vain sytkärin valossa. Ei oltu niin tark-
koja pienten jälkien suhteen, koska aiemmin-
kaan sellaisista ei ole muodostunut ongelmaa. 
”Luodinreikä” tai mikä lie sentään huomattiin 
takalasin alla ja se merkittiin vahinkoluette-
loon. Auto oli aika uuden karhea 8 hengen Ford 
Transit Tourneo minibussi.

Harjun Jokke hyppäs rattiin ja lähdettiin aje-
leen Englannin vasemman puoleista liikennet-
tä myötäillen, pimeässä kohti Birminghamia. 
Siis todellakin pimeässä, yksi auto tööttäili meil-
le ja näytti merkkejä, ja viimein ikkunasta huusi 
että pitää laittaa valot päälle, jotta muutkin au-
toilijat havaitsevat meidät. Pimeä ja vääränpuo-
leinen liikenne ja vääränpuoliset hallintalaitteet 
varmaan aiheutti lievää autonkulmien hahmo-
tusongelmaa, kun yhtäkkiä kolahti auto rotval-
liin tai johonkin sellaiseen, matka jatkui ilman 
pysähdystä. Jonkin ajan päästä pysähdyttiin lä-
himpään ostariin, josta matkalaiset ostivat hiuk-
ka matkaevästä. Parkkipaikan valaisimien alla 
hieman auton kuntoa pällistelin, kun nyt näkyi 
paremmin. Huomasin myös isompia naarmuja 
takaluukun maalipinnassa ja niistä nappasin va-
lokuvat, varmuuden vuoksi.
  Täydennyksen jälkeen seuraava etappi olikin 
jo Hotel ibis budget Birmingham Centre. Park-
kipaikkaa autolle oli hankala löytää ja Jokke 
sen jättikin ”sakko”-paikalle. Seuraavana aamu-
na käytiin auto siirtämässä lähistöllä olevalle 
parkkipaikalle ja onneksi parkki-pirkko ei ollut 
käynyt, täällähän taitaa tapana olla että rengas 
raudoitetaan ja sakot pitää maksaa ensin ennen 
kuin meno jatkuu. 

Kun siirrettiin auto parkkipaikalle, huomasin ren-
kaassa olevan ison paukaman, johtuen ilmeisesti 
edellisen illan rotvalliin ajamisesta. 

Tampereen Painajainkerhon matka 
Birminghamiin IPEX´17 messuille

Tampereen Painajainkerho
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Hyvä Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäsen

käytä UUSI TKY:n 
LOMA-ETU hyväksesi!

Saat 50% hinnasta  max. 200 € 
kerran vuodessa. 

Teollisuusliitolla  on mökkejä ja lomapaikkoja eri puolella Suomea.

Holiday Club hoitaa näiden vuokrausta.

Pääset tutustumaan lomakohteisiin liiton nettisivujen kautta osoitteessa 
 

sieltä löytyy tarkemmat ohjeet  Holiday Clubin sivuille.

Voit myös soittaa p. 030 687 0400 (arkisin klo 9–15) 
tai laittaa s.postia: 

Kun olet saanut varauksen ja maksun suoritettua, toimita kuitti 
yhdistyksen sähköpostiin: kirjaltajat@gmail.com. 

Lisätiedot Sami Lahti p. 040 506 8497.

Raha maksetaan tilillesi kuittia vastaan loman jälkeen.

Hotellimme Lontoossa oli ihan lentokentän lai-
dalla. Ensin ilmaisella bussilla piti mennä len-
toasemalle, josta sitten metrolla keskustaan. 
Matkaa taitettiin melkein tunti, joten piti vessa-
käynnitkin ajoittaa, ettei kupla puhkea.
  Mulla oli pari Oyster-cardia (kiitos meidän ruo-
kalan emännälle joka lainas kortit) johon lada-
taan arvoa, pääsee vähän halvemmalla paikal-
lisliikenteessä. Muille hommattiin samanlaiset 
Heathrown metroasemalta.

Metro oli iltapäivällä kokolailla täynnä, 
aina ei mahtunut ensimmäiseen junaan.
Muutama Pubi siinä piti viel testata. 
Jotkut paikat oli kuin nyrkillä lyöty porukkaa 
täynnä ja puolet viel pihalla muki kourassa. 

Tässä oltiin Sohon laitamilla.

Seuraavana päivänä Lontoon nähtävyyksiä

Porukka kasassa; Jokke, Jämä, Sami, Nikke, Tuomo, 
Eki ja Tero ja kameran takana Marko.

Big Pen/Elisabeth Towerin lähellä oli paljon poliiseja.

Kotimatka alkakoon. Paluumatkustajia oli paljon 
joten Finnair oli laittanut suurimman kalustonsa 
liikkeelle.

Tampereen PainajainkerhoKIRJAKE



 aikkihan vielä muistaa ensimmäisen 
 kirjapainon tulon Suomeen. Turun 
 akatemia hankki sen vuonna 1642.  
 Painajia ei tuolloin vielä Suomessa 
ollut, joten painokonetta käytti Ruotsalainen 
Pietari Valden. Tampere sai oman painokoneen-
sa vasta 1866. Frenckell halusi hyödyntää jo 
omistamansa paperitehtaan tuotantoa omassa 
painossaan. Hän myös perusti samana vuonna 
ilmestyneen sanomalehden nimeltään Tampe-
reen sanomat. Neljä vuotta myöhemmin hän 
oli kyllästynyt lehteensä ja painoonsa ja myi sen 
Kirjakauppias Hagelbergille. Tampereelle perus-
tettiin, edistyksellinen kaupunki, kun oli vuonna 
1883 Kirjanpainajain Yhdistys ja kaupungissa 
toimi silloin kolme kirjapainoa. Hagelbertin pai-
no, Aamulehti ja Takausyhtiön kirjapaino. Tämä 
Yhdistys ei kuitenkaan saanut siipiä alleen, jo-
ten se lakkautettiin jo seuraavana vuonna. Kului 
kymmenkunta vuotta 1992 ja sitten Tampere sai 
oman Tampereen Kirjanpainajain yhdistyksen-
sä, joka porskuttaa elossa vieläkin. Siihen aikaan 
yhdistyksen hallitukseen kuului neljä faktoria ja 
yksi konemestari, joka sittemmin laittoi oman 
firman pystyyn. 
  Kirjanpainajien yhdistykseen kuului myös lato-
jat. Suomen Kirjaltajan liitto perustettiin 1896 ja 
pienten sählinkien jälkeen Tampere liittyi siihen 
1897. Samalla Yhdistyksen nimestä Kirjanpaina-
ja nimi vaihdettiin Kirjaltajaksi. Tampereen Kir-
jaltajayhdistys. 1914 yhdistettiin sitten Suomen 
Kirjansitojain liitto ja Suomen Kirjaltajaliitto ja 
siitä syntyi sitten Suomen kirjatyöntekijäin liit-
to, joka kantoi nimeään 100 vuotta. Tampereen 
yhdistys vaihtoi myös nimensä 1920 Tampereen 
Kirjatyöntekijäin Yhdistykseksi, joka vastasi pa-
remmin yhdistykseen kuuluvia henkilöitä. Lop-
puaikoinahan liittomme nimi onkin vaihtunut 
tämän tästä. 

PAINAJAIN KERHOSTA

Painajathan aloittivat yhteistä etua ajavan Pai-
najaosaston jo vuonna 1907, mutta se kuivui ko-
koon parin vuoden sisään. Homman ideana oli 
silloin, kuten niin moni asia nytkin, ammattika-
teus. Yritettiin saada osasto kasaan auttamaan 
ja neuvomaan, milloin eivät omat voimat, tahi 
taidot riitä. Kului kuitenkin paljon aikaa, kun-
nes idea saatiin uudestaan alulle vuonna 1937. 
Säännöt tulivat Helsingin Painajaosastoa mu-
kaileviksi ja toiminta voitiin aloittaa varsinaisesti 
seuraavana vuonna. Ensimmäisenä ilmoitimme 
Hämeenlinnaan, että meilläkin toimii osasto. 
Poriin piti viedä ilosanomaa, mutta sekin vietiin 
sinne vasta 2000 luvulla, ja silloinkin Porilaiset 
liittyivät SanTKoohon. Vuonna 1893 saatiin Jy-
väskylän painajat innostumaan aiheesta ja saa-
tiin aikaan keskusjärjestöä koskeva aiesopimus, 
jossa Hämeenlinnan painajaosasto velvoitettiin 
järjestämään perustava kokous. Tämähän on-
nistui mainiosti ja päätettiin kokoontua, joka 
toinen vuosi. Sota kuitenkin hiljensi tahtia ja tuli 
kolmen vuoden tauko, jolloin ei montaakaan 
kokousta pidetty. Vuonna 1945 Tampereella 
Painajaosastojen yhteisessä luentotilaisuudessa 
Painajien keskusliitto perustettiin. Ensimmäinen 
varsinaiset Opinto ja retkeilypäivät vietettiin
samana vuonna Hämeenlinnassa. Tämän jäl-
keen toiminta levisi ympäri Suomea. Merkittä-
vintä kuitenkin oli Tampereen Painajaosaston 
anomus kaupungin hallitukselle, painajaluokan 
saamiseksi ammattikouluun. Tämä tapahtui 
1957. Tästä alkoi suhteellisen seesteinen aika, jol-
loin painajainkerhot kasvoivat kohtuullisesti ja 
heidän keskusjärjestöään arvostettiin. Vuodes-
ta 1968 hyväksyttiin offsetpainajatkin mukaan. 
Seuraava vuosikymmen sitten hiljalleen käy-
tännössä hävitti silinteri ja kohopainokoneet. 

MUISTOJEN HAVINAA

Muistojen havinaa

Vuoden 1990 jälkeen Painajainkerho on tehnyt 
keskimäärin kahden vuoden välein matkan alan 
painomessuille, Milloin Drysselhoviin, Lontoo-
seen, Birgimhamiin ja onpa käyty Shanghais-
sakin. Välillä on menty autolla, nyt useimmiten 
lentokoneella. Paljon olisi tarinoita näistäkin 
reissuista, osa on jo kerrottukin, paljon on jäänyt 
kertomattakin. 

KESKUSJÄRJESTÖSTÄ

Painoja oli melko runsaasti Suomessa. Väriteh-
taita myös. Väritehtaat ja paperitehtaat sponso-
roivat innolla Painajainkerhoja ja myöskin kes-
kusjärjestöjä. Liittokin avusti pienellä summalla. 
keskusjärjestöjä ja muutamia suurtapahtumia-
kin. Ensimmäiset Pohjoismaiset Painajainpäivät 
pidettiin Oslossa 1980. Tämän jälkeen pääsään-
töisesti neljän vuoden välein. Näitä pidettiin Tu-
russa, Tampereella, Göteborissa ja Kööpenhami-
nassa. Painajainkerho sai oman pöytästandardin 

vuonna 1985. Painajain keskusjärjestöstä oli 
aikanaan melkoisesti apua yhteisten koulutus-
tilaisuuksien järjestämisessä. Liiton tuki loppui 
kuitenkin keskusjärjestölle 2010, vaikka silloi-
nen puheenjohtaja lupasi viiden vuoden siirty-
mäajan. Siirtymäaika oli kuitenkin vain kahden 
päivän mittainen. Keskusjärjestö oli myös pon-
nahduslauta järjestötoimintaan. Aivan vihreät 
henkilötkin saivat esimakua ja oppia järjestötoi-
minnasta ja kokous käytännöistä. Tampereella ja 
muillakin paikkakunnilla suurin osa yhdistysten 
hallituksen jäsenistä tuli mukaan eri keskusjär-
jestöjen kautta. Aikansa kutakin, mutta arvelen 
uusien jäsenten saamisen vaikeutuneen kysei-
sen projektin alasajon seurauksista. Keskusjär-
jestö oli siis, aikansa elänyt ja tällä hetkellä siitä 
on tullut vanhojen poikien muistelutilaisuus, 
joka kokoontuu kerran vuodessa. Hyvä niinkin, 
kuullaan kuulumisia. 

Arkistoja koluten, Jouko Harju

Muistojen havinaa
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Junan lähtöä odotellessa, huomasimme 
yhden puuttuvan joukostamme. Yritin pa-
lauttaa lippua ennen lähtöämme ja se olisi 
onnistunutkin. Palautus maksaa 10 euroa, 
lipun hinta 9 euroa, joten palauttamatta 
jäi. Mielenkiintoinen yhtälö. Lippu tosin oli 
säästölippu, joten aikuisten lipusta jotain oli-
si tullutkin takaisin. Juna porhalsi vauhdilla 
Helsinkiin, josta rantauduttiin asemalaituril-
le. Reippaillen kävelytietä suoraan musiik-
kitalon kulmalta eduskuntatalon ulko-ovel-
le. Tässä värjöteltiin hetki ennen, kun ovet 
avautuivat meille. Turvatarkastuksen jälkeen 
opas otti pesueemme haltuunsa ja opasti 
katutasosta katolle asti kertoen samalla huo-
neista, rakenteista, ja historiasta
   Kävimme lehtereillä katsomassa tyhjää is-
tuntosalia ja ”törmäilimme” tuttuihin edus-
tajiin. Hakkaraisen Tepaa emme nähneet, 
liekö vieläkin sairaana.

Veteraanit eduskunnassa
Vajaan tunnin kierroksen jälkeen pääsimme 
nauttimaan pullakahvista ja kirjoittelemaan 
tutuille terveisiä. Edustaja Jukka Gustafsson 
selvitteli meille eduskunnan käytäntöjä, sekä 
jotain yleistä edunvalvojiemme työtavois-
ta, puheiden pituudesta. 1, 5, 10 minuuttia, 
riippuen asian laajuudesta. Kuulimme myös 
paljonko yhteiskunta käyttää rahaa nuo-
risoon. synnytyslaitokselta 18 ikävuoteen 
varhaiskasvatukseen uppoaa 13 miljardia 
vuodessa, Soten hintalappu 17 miljardia, 
joka tulevaisuudessa väestön ikääntyessä 
tulee kasvamaan. Jukka onkin nyt perehty-
nyt nuorten perheiden tukemista auttavaan 
toimintaan, jolla saataisiin tuosta summasta 
eniten hyötyä.
   Politiikka on varsin mielenkiintoista ja kun 
alustaja on hyvä, niin olisimme kuulleet 
häntä enemmänkin. Hän joutui kuitenkin 

Kuva: Jennifer Boyer

Veteraanit eduskunnassa

lähtemään aiottua aikaisemmin, koska hä-
nellä oli oikeitakin hommia. Tilaa paikkaa-
maan saapui Ruokolahdelta kotoisin oleva 
kansanedustaja, joka kertoili nykykoulun 
käynnin ongelmista, kuten tietokoneiden 
hankkimiseen käytetyn rahan määrästä suh-
teessa perheiden tulotasoon ja heistä, joilla 
ei yksinkertaisesti ole varaa näihin laitteisiin. 
Sivuttiin myös eläkkeensaajien erillistä asu-
mistukea, johon hallitus taas haluaa puuttua. 
Ennen täysistunnon alkua menimme leh-
tereille katsomaan kokouksen kulkua. Pari 
minuuttia ennen istunnon alkamista sali oli 
varsin tyhjä. Sitten alkoi tapahtua, joka oves-
ta lappoi porukkaa sisään ja kaikki riensivät 
painamaan läsnäolo nappia ja istunto alkoi. 
Alkuun äänestettiin parista jutusta, josta oli 
muissa istunnoissa kuultu puheenvuorot. tä-
ten ilmoitettiin vaan käsittelyn aihe ja äänes-
tystulokset. Viimeksi ennen poislähtöämme 
kuultiin vetoavia puheenvuoroja syyttäjä-
laitoksen yhdistämiseksi ja sitä vastustavia 

kannanottoja. Tuomaritkin olivat sitä mieltä, 
että heitä ei voisi laittaa yli 80 km. päähän 
asuinpaikastaan. Tulisiko eturistiriitoja alais-
ten ja päälliköiden suhteen, kuka palkkai-
si ketä ja ennen kaikkea, kuka valvoisi tätä 
suurta kokonaisuutta. Vierailu oli ohi. Pois-
tuimme takavasemmalle, portaita alas ja 
takit saatuamme ulos. Mieleemme jäi myös 
käyttää Suomen parasta kirjastoa, nimittäin 
eduskunnan kirjastoa. Ei tarvitse, kun me-
nee Helsinkiin ja menee paikan päälle. Siel-
tä saa kirjastokortinkin, jos meinaa jotain 
lainata. Torkkupeittojakaan emme nähneet, 
mutta perinnetietojen mukaan ne ovat vielä 
tallella. Eipä mitään, asemalle ja takaisin 
Tampereelle. 
   Tule mukaan veteraaneihin, tehdään yh-
dessä enemmän. Kokoonnumme joka kuu-
kauden ensimmäinen maanantai.

 Jokke

Veteraanit eduskunnassa
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KIRJAKE KIRJAKEAy-väen rauhanpäivät 

Kuka olet?

Tanja Pelttari Porvoosta, äiti, avopuo-
liso, Työpaikkojen rauhantoimikunnan 
puheenjohtaja ja koulutukseltani olen 
sosionomi (ylempi AMK)

Mitä teet työksesi?

Työskentelen vastaavana ohjaajana 
perheryhmäkodissa, jossa asuu ilman 
huoltajia Suomeen tulleita lapsia ja nuo-
ria, jotka ovat saaneet oleskeluluvan ja 
kuntapaikan Helsingistä

Mikä ja miksi työpaikkojen  
rauhantoimikunta
Työpaikkojen rauhantoimikunta on osa 
Suomen rauhanpuolustajien toimintaa 
ja perustettu yli 40 vuotta sitten, jolloin 
maailma  ja työelämä oli varsin erilai-
nen. Työpaikkojen rauhantoimikunta 
kokoaa yhteen yhteiskunnallisista asi-
oista ja rauhankysymyksistä kiinnos-
tuneita ja ay-liikkeessä toimivia aktii-
veja. Mukana toiminnassa on ihmisiä 
eri puolilta Suomea, eri ammattialoilta 
sekä liitoista ja myös erilaisessa elä-
mäntilanteessa olevia.  Tapahtumat 
ovat aina avoimia kaikille.

Tarkoituksena on tarjota keskustelu-
foorumi ay-aktiiveille ja muiden kan-
salaisjärjestöjen toimijoille. Tavoittee-
na on tuoda ay-liikkeen piiriin keskus-
teluun mukaan vahvemmin myös rau-
hankysymykset ja toisaalta pohtia yh-
teiskunnallisia kysymyksiä myös ay-
liikkeen näkökulmasta.

Työpaikkojen rauhantoimikunnan aja-
tusmaailmassa rauha ei ole vain so-
daton tila, vaan se käsitetään laa-
jempana yhteiskunnallisena kysy-
myksenä. Tapahtumissa esillä ovat 
niin kotimaiset kuin myös kansainväli-
set teemat ja alustajiksi haetaan nimen-
omaan esillä olevan teeman asiantun-
tijoita, mutta myös poliittisista päätök-
sistä vastuussa olevia.

Miten itse kiinnostuit tästä toiminnas-
ta ja kuinka sinusta tuli puheenjohtaja

Olen varmaan osittain kasvanut näi-
den teemojen äärellä, äitini on oli pit-
kään aktiivina toiminnassa, joten yh-
teiskunnallisista asioista on keskus-
teltu paljon kotona. Itse toimin ennen 
Työpaikkojen rauhantoimikunnan toi-
mintaan mukaan menoa Suomen rau-
hanpuolustajissa ja omassa ammatti-
osastossani. Itselle oli siis aika luonte-
vaa mennä mukaan toimintaan.
Työpaikkojen rauhantoimikunta valitsee 
joka toinen vuosi Ay-väen rauhanpäivil-

lä toimikunnan ja puheenjohtajan, seu-
raavat valinnat tehdään Salon ay-väen 
rauhanpäivillä 12-13.1.2019. Olin ollut 
mukana toimikunnassa useamman vuo-
den ja varapuheenjohtajana ennen kuin 
tulin valituksi puheenjohtajaksi (olen en-
simmäinen naispuheenjohtaja ja julki-
sella sektorilla työskentelevä)

Mikä asia on jäänyt mieleen  
vuosien varrelta
Tähän on vaikea vastata ja mahdoton-
ta nimetä yhtä erityisesti mieleen jää-
nyttä. Vuosien varrella olen kuullut mo-
nia todella hyviä alustuksia, joiden an-
tiin on palannut moneen kertaan. Toi-
saalta Pietarin seminaarimatkoilla on 
päässyt tutustumaan moniin työpaik-
koihin, joihin ei muutoin olisi ollut mah-
dollista päästä. Ne ovat olleet mielen-
kiintoisia. Joskus kuulee myös alustuk-
sia joiden osalta miettii uskooko puhu-
ja todella kertomaansa itse. Nämä ovat 
osaltaan myös mielenkiintoisia ja tuo-
vat itselle uudenlaista mietittävää. Vuo-
siin on mahtunut myös paljon erilaisia 
kommelluksia ja sattumuksia, jotka jäl-
keenpäin naurattavat.

Mikä on toiminnassa parasta

Ihmiset ja monipuoliset aiheet. Paras-
ta on ehdottomasti monenkirjava po-
rukka, jolloin on mahdollisuus kuulla 
erilaisesta näkökulmasta esitettyjä 
mielipiteitä, käydä keskustelua, poh-
tia, haastaa ja tulla haastetuksi. Sa-
manaikaisesti kuitenkin kaikilla on yh-
teinen ajatus siitä, että rauha on elämän 
elinehto. Toiminnassa mukana olemi-
nen on myös antanut mahdollisuuden 
oman tiedon kasvattamiseen.

Saatko tästä jotain apuja  
omaan työhösi? 

Olen aikaisemmin työskennellyt lasten-
suojelussa ja tällä hetkellä työskentelen 
turvapaikan saaneiden alaikäisten kans-
sa. Molempiin asiakasryhmiin vaikut-
tavat laajasti yhteiskunnassamme teh-
tävät arvovalinnat sekä yhteiskunnalli-
nen ilmapiiri.

Erityisesti nykyiseen työhöni olen saa-
nut paljon lisää tietoa ja ymmärrystä 
muun muassa siitä minkälaisista olo-
suhteista nuoret ovat lähteneet ja mik-
si. Koen saaneeni paljon tietoa ajatel-
la asioita laajemmassa kokonaisuudes-
sa ja voidakseni ymmärtää minkälaisia 
vaikutuksia tekemillämme valinnoilla on 
tulevaisuuteen. Kohtaan työssäni toisi-
naan asioita, joita on lähes mahdoton 
ymmärtää tai hyväksyä. Tieto kuitenkin 
auttaa prosessoimaan näitä tilanteita.

Itselleni rauhanajatus on tärkeä ja ajat-
telen rauhanaatteeseen kasvamisen al-
kavan arjen pienistä teoista ja aikuinen 
antaa aina omalla toiminnallaan esimer-
kin lapselle ja nuorelle. Yhteiskunnalli-
sen tietoisuuden sekä toiminnan syy-
seuraus suhteiden ymmärtämisen myö-
tä kasvaa mielestäni myös ymmärrys 
omasta vastuusta.

Ay-väen rauhanpäivät 

Ay-väen 
rauhanpäivät

Helsinki 
13.–14.1.18

Seuraavat 
Rauhanpäivät 

vietetään Salossa 
12.-13.1.2019.

Ay-väen rauhanpäiville oli kokoontunut parisatapäinen 
joukko Suomen ja maailman tilasta huolissaan olevia 
kuulemaan ajankohtaisia asioita Suomesta ja muualta.
Paleface ja Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen avasi-
vat tapahtuman. Lauantain aiheita oli tällä kertaa mm. 15 re-
septiä tuloerojen kaventamiseksi (panelisteina olivat Asun-
to-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk), 
sos.politiikan professori Heikki Hiilamo, kansanedustajat Pil-
vi Torsti (sdp.) ja Kari Uotila (vas.) Heikki Hiilamon alustus oli 
mielenkiintoinen, mutta poliitikkojen puheet menivät välillä lii-
rumlaarumiksi. Ministeri TIilikainen sai pisteet kun oli uskal-
tanut tulla paikalle osittain erittäinkin vihaisen yleisön hiillos-
tettavaksi. Tässä keskustelussa korostui erityisesti asia, 
josta ei paljoa nykyään puhuta -että mitä isommiksi tu-
loerot kasvavat -sitä turvattomammaksi yhteiskunta käy  
elää asukkailleen.

Lounaan jälkeen oli aiheena LIITTOKIERROS – MISTÄ NYT 
SOVITAAN, VAI SOVITAANKO? Pj. Silja Paavola (SuPer), 2. 
varapj. Heli Puura (Teollisuusliitto), pj. Päivi Niemi-Laine (JHL), 
Heidi Nieminen (PAU) keskustelu oli paikoin mielenkiintoista. 
Tästä mieleeni jäi lähinnä Heidi Niemisen toteamus,  että että 
liitto on juuri niin vahva kun jäsenistö on, puheenjohtaja ei 
tee yksin päätöksiä vaikka usein näin sanotaankin. Hän peräsi 
jäsenistön oikeaa aktiivisuutta ja kiinnostusta omiin asioihin.

Kahvin jälkeen keskusteltiin teemaryhmissä: teemaryhmät oli-
vat: 1. Kenen Helsinki? Keskustelua veti Tuomas Rantanen 
(vihr.) 2. Median vaikutus ihmisten mielikuviin puheenjoh-
tajana Valtiotieteiden tohtori Noora Kotilainen 4. VR ja Posti 
vasaran alla Puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU, pääluotta-
musmies Jyrki Fahlström, Raideammattilaiset JHL

Lauantai-illan päätti tuttuun tapaan illallinen ja Amurin tiike-
rit tanssitti väkeä ennen loppuillan jatkoja paikallisessa Ka-
raoke baarissa.

Sunnuntai-aamu koostui teemaryhmien puruista ja elokuvas-
ta Säilöttyjä unelmia. Klo 11 oli aiheena SOTA, RAUHA JA IL-
MASTONMUUTOS FT, tutkija Ville Lähde, BIOS, väitöskirjatut-
kija Emma Hakala, Aleksanteri-instituutti. Keskustelussa koros-
tui  kuinka tärkeää olisi, että ihmiset myös ay-liikkeesä alkaisi 
vaatia hallituksia toimenpiteisiin luonnon ja rauhan puolesta.

Lounaan jälkeen valaisi Suomen Rauhanpuolustajien puheen-
johtaja Markku Kangaspuro mitä tapahtuu Suomen Turvalli-
suuspolitiikassa. Hyvänä loppuna päiville puhuttiin vielä YRI-
TYSTEN YHTEISKUNNALLISESTA VASTUUSTA  mistä pu-
humassa oli Toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch

Paikalla oli Minna Kivinen

Esittelyssä:
Työpaikkojen rauhantoimikunnan puheenjohtaja Tanja Pelttari

Tanja Pelttari avasi tapahtuman parisatapäisen yleisön läsnäollessa.

Ay-väen rauhanpäivät
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Tarkemmin sanottuna Pirkanmaan aluetoimis-
tosta. Liitollamme on kaikkiaan 11 kpl alue-
toimistoja, joista Häme –Pirkanmaan alueel-
lamme on kaksi. Toinen aluetoimisto sijaitsee 
Hämeenlinnassa ja tämä toinen, josta käsin 
kirjoitan, sijaitsee osoitteessa: Rautatienkatu 
10, 7 krs. 33100 Tampere.

Meitä on täällä Tampereen toimistolla 3 toimit-
sijaa, eli minä (allekirjoittanut) ja Tarmo Silander 
olemme taustoiltamme teknologia sektorin eli 
vanha metallin puolelta ja aluetoimitsija Pauli 
Ukkonen on puutuotesektorin eli vanhan puu-
liiton taustoilta. Pirkanmaan toimistolle tulee 
kesällä vielä järjestäjä –toimitsija Jussi-Pekka 
Ahonen, jonka työhön kuuluu siis järjestäyty-
misasteen parantaminen yhteistyössä luotta-
musmiesten kanssa. Lisäksi toimistollamme on 
toimistosihteeri Ira Lod-Villberg ja kaksi työttö-
myyskassan etuuskäsittelijää; Päivi Haapanen 
ja Jaana Oinonen. Päivi tosin jää eläkkeelle ensi 
elokuun jälkeen. Avoinna on vielä, että saadaan-
ko me hänen tilalleen uusi työntekijä.

Mitä meillä aluetoimistossa tehdään?

Käytännössä aivan samoja töitä kuin Liiton 
keskustoimistollammekin, mutta vähän pie-
nemmällä porukalla ja toki pienemmässä, eli 
aluettamme koskevassa mittakaavassa. Toi-
mitsijoiden osalta tehtäviimme kuuluu pää-
osin edunvalvontatyötä. Luottamusmiesten 
ja yksittäisten jäsenten työsuhdeneuvontaa, 
TES – ja lain tulkintoja (lähinnä työsopimus- ja 
vuosilomalaki), työpaikkariitojen sovittelua, 
erimielisyysmuistioiden tekoa, oikeusapuhake-
mukset ja palkkaturvahakemusten teko / avus-
taminen. Toki tehtäviimme kuuluu myös erilai-
set koulutukset. Työpaikoilla lähinnä paikallisen 
sopimisen tai palkkarakenteen osalta, mutta 
erilaisista aiheista myös Liiton ja ammattiosas-
tojen kurssien vetoa. Toki tehtäviin kuuluu myös 
ihan tutustumiskäynnit alueemme työpaikkoi-
hin. Pirkanmaan toimistolla työalueena on siis 
lähinnä Pirkanmaan vaalipiiri ja Hämeen toi-
mistolla puolestaan Hämeen vaalipiiri. Toimitsi-
joiden tehtäviin kuuluu siis myös Liittokokous-

vaalien organisointi alueella. Tehtäviin kuuluu 
myöskin yhteiskunnallinen toiminta, eli toiminta 
jäsenistön, työpaikkatoimijoiden ja ammatti-
osastojen aktivoimiseksi erilaisten kunnallisten, 
maakunnallisten ja valtiollisten vaalien osalta. 
Vaalityö esim. Eduskuntavaalien osalta on mää-
rättyä, mutta kuitenkin unohtamatta perustyön 
ja tehtävien hoitamista.
 Toimistosihteerit pitää yllä ja päivittää Liiton / 
alueen erilaisia työpaikkojen ja ammattiosasto-
jen luottamushenkilörekistereitä sekä jäsenre-
kisteriä. Tekevät määrätyt arkistoinnit, kirjanpi-
dot ja kirjepostitukset. Toimistosihteerit neuvoo 
jäseniä ja luottamusmiehiä työpaikkojen jäse-
nyysasioiden hoitamisessa. Tekevät myös kaik-
ki alueemme liiton kurssien ja eri tilaisuuksien 
paikka- ja muut varaukset ja hoitavat normaa-
leja toimistojen juoksevia laskutus-, sähkölasku - 
yms. asioita. Työttömyyskassan etuuskäsittelijät 
tekevät juurikin pääsiassa työttömyysturvaha-
kemusten käsittelyä, mutta nimenomaan alue-
toimistoissa, antavat jäsenille myös työttömyys-
turvaneuvontaa.
 Alueemme koulutustarjonta koostuu mm. 
Ay-koulusta jossa on yksi iltajakso ja lisäksi 
lauantainen päiväjakso ja lopuksi myös ristei-
lymatka, useimmiten Tallinnaan. Jaksoilla on 
aina vaihtelevia aiheita. Nuorisolla on myös 
omat alueelliset kurssit, joissa aiheet vaihtelee. 
Koulutusosasto järjestää alueilla myös kursseja 
monestakin eri aiheesta. Erityisesti Liittomme 
Murikka-opisto on tutustumisen arvoinen, josta 
löytyy lisätietoa: www.murikka.fi
  Tässä näin lyhyesti tietoa meistä. Oikein hyvää 
kevään jatkoa ja tervetuloa moikkaamaan. 

Terveisin: Jan Laine
Aluepäällikkö. Häme-Pirkanmaa.
Teollisuusliitto ry. 

Teollisuusliiton aluetoimisto

Jännityksellä odotettiin miten neuvotteluissa 
tulee käymään. Pääluottamusmiehet antoivat 
omat tavoitelistansa neuvottelijoille. Päällim-
mäisenä oli KIKYSTÄ eroon pääsy ja kunnon pal-
kankorotukset. Kun sitten ratkaisusta tiedotet-
tiin, tunnelmat olivat vähintäänkin sekavat.
  Positiivisena asiana on ratkaisu, että päästään 
KIKYSTÄ eroon sopimuksen aikana, 8h/vuosi. Eli 
vuonna 2020 tämä Sipilän kiristyssopimus on 
onneksi historiaa. Hyvää asia on myös se, että 
työntekijä saa itse päättää tekeekö hän nk. kor-
vaavaa työtä. Ja jos aloittaa sen tekemisen sen 
hän voi myös itse keskeyttää sen niin halutes-
saan. Tästä tuli siis tessiin pelisäännöt onneksi. 
Korvaava työ on sellaista, jossa työntekijä on 
estynyt tekemään tehtäväkuvaansa vastaavia 
töitä. Esim. Käsi kipsissä, mitähän töitä kirjatyön-
tekijä saattaisi tehdä??
 Palkankorotukset ovat taas äärimaltillisia: 
Yleiskorotus 0,8% + paikallinen erä 0,4%. 
Jos erästä ei päästä sopimukseen, 0,2% määrää 
työnantaja tahtonsa mukaan ja 0,2% jaetaan 
tasan työntekijöiden kanssa. Vuorolisiin pienet 
korotukset. KIKY varmaan tuli maksamaan ja se 
näkyy näissä pienissä korotuksissa. Tätä kirjoit-
taessa olemme ainoa sopimusala, joka siitä pää-
see varmasti irti, siitä propsit. 
 Vuoden 2019 korotukset ovat yleiskorotus 
0,8% ja paikallinen erä 0,4%. Nyt työnantaja voi 
päättää koko paikallisesta erästä itse ellei sopi-
musta saada aikaseksi. Eli joissakin kirjapainoissa 

voi käydä niin että osa saa vain sen 0,8%. Tämä 
on täysin väärin. Paikallinen erä pitäisi mennä 
aina kaikille tasan jakoon, jos ei siitä saada sopi-
musta työnantajan kanssa. 
  Sitten ilmestyi kuin tyhjästä JOULURAHA. 
Työntekijällä on oikeus vaihtaa ensimmäinen 
talvilomaviikko tai sitä vastaava tasoitusvapaa 
pysyvästi joulurahaan. Tämä koskee ns. vanhoja 
työntekijöitä, työsuhde alkanut ennen 1.2.2018. 
Mutta hyvin ei käy niille joiden työsuhde alkaa 
tuon päivämäärän jälkeen. Heiltä se viikko vie-
dään ja maksetaan joulurahana. Se on 2,4% 
1.1. - 30. 1. välisenä aikana säännölliseltä työ-
ajasta maksetusta palkasta lisineen. Jos ei 
välitä lomailusta, heille varmasti ihan kelpo rat-
kaisu. Tämän asian synnystä olisi ihan hyvä kuul-
la taustoja. Nyt se jäi kovin epämääräiseksi selit-
telyksi. 
  Jo saisi loppua nuo tessin jatkuvat heikennyk-
set, mitä tässä viime vuosina on joutunut nie-
lemään. Kentän ääni täytyy ottaa huomioon 
ratkaisuja tehtäessä, muuten ei hyvä heilu. 
Onhan meidän liitolla nyt leveät hartiat, joilla 
puolustaa duunaria. Tekojen täytyy näkyä konk-
reettisesti jäsenille, ei vain juhlapuheissa. 
  TKY:n jäsenet, osallistukaa yhdistyksen järjestä-
miin tapahtumiin. Tässä lehdessä on niistä ilmoi-
tuksia. Vappuna tavataan!!

Pääluottamusmies
Tomi Minetti

Kirjatyöntekijöiden uusi TES
Pääluottamusmiehen palsta

TERVEISIÄ TEOLLISUUSLIITON ALUETOIMISTOSTA
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Dekkarikomedia 
Ehtoolehdon sankarit
Pyynikin kesäteatterissa nähdään kesällä 
2018 Minna Lindgrenin suosittuun Ehtoo-
lehto-kirjasarjaan perustuva näytelmä Eh-
toolehdon sankarit.

Kirpeä komedia kertoo viisaista vanhuksis-
ta hölmössä maailmassa. Teräväpäiset hoiva-
kodin asukkaat ottavat aktiivisen roolin sekä 
omassa elämässään että hoivakodin hämä-
räperäisten tapahtumien selvittämisessä, eikä 
mikään jää ennalleen!

Ehtoolehto-romaanien rakastettavat hahmot 
nähdään tulevana kesänä ensimmäistä ker-
taa näyttämöllä. Teoksen ohjaa Tommi Auvi-
nen, joka vastaa myös dramatisoinnista yh-
dessä Seija Holman kanssa. Viimeksi tämän 
useista yhteistyöprojekteistaan tutun parival-
jakon työstä nautittiin Pyynikillä vuoden 2015 
menestyskomedia Avioliittosimulaattorissa.

Ehtoolehdon sankarit -dekkarikomediassa 
ovat mukana mm. Eija Vilpas, Tuija Piep-
ponen, Mari Turunen, Pirkko Hämäläi-
nen, Puntti Valtonen, Tom Lindholm, 
Lari Halme, Miia Selin ja Ville Majamaa.

JÄRJESTÄÄ jäsenilleen edullisen teatteriesityksen

PYYNIKIN KESÄTEATTERISSA 
16.6.2018 klo 18.00

Lippuja on varattu 50 kpl.  
Ilmoittautuminen Kari Lintuselle s.postilla 8.5. mennessä: kari.lintunen@wippies.com

Lippu maksaa jäseneltä 10€, avec maksaa täyden hinnan 34,50 (eläkel. 33€, opiskelija/työtön 30€) 
Ilmoittautuminen /paikan varaaminen on vahvistettu kun edellämainitut summat on maksettu yhdis-
tyksen tlille. Muista samalla mainita myös nimesi ja maksukategoria. Tampereen Kirjatyöntekijäin yhd. 
ry. TSOP tilinumero: FI36 5731 7920 0265 64. 

Liput jaetaan kesäteatterin porteilla ennen esitystä klo 17–17.30 Lisätietoa Lintunen p. 040 514 1290

Teollisuusliiton koulutuspaikka Murikka
Allekirjoittanut matkusti Työsuojelun peruskurssille 
12.3.-16.3.2018 Murikka-opistolle.
  Siitä olikin jo aika, kun Teiskossa päin oli tullut käytyä. Pikkuhiljaa 
muistui reitti mieleen, kun Aunes-sillan ohi körötteli ja Maisansa-
lon leirialueen lävitse kohti Murikan opistoa. Murikka-opisto sijait-
see Näsijärven rannalla, Koljonselän tuntumassa ja omaa rantavii-
vaa opistolla on 3 kilometriä ja koko alueen koko on 63 hehtaaria. 
 Matkaa Tampereen keskustasta Murikkaan tulee pikkasen vajaat 
neljäkymmentä kilometriä. Ei ruuhkaa tiellä juuri ollut maanantai 
aamuna sinne ajellessa. Vastaan tuli jonkin verran autoja, luulta- 
vammin työmatkaliikennettä.

1. kurssipäivä
Talon remontit näytti olevan vielä päällä, kun kaikenlaista parakkia 
oli siellä täällä. Sisällä kuljeskeli remonttimiehiä ja pressuilla oli pei-
tetty osa taloa. Uutta oli paljon rakennettu, mutta vielä oli paljon 
tekemättä. Kuuluisa Mutteri-baarikaan ei vielä ollut auki eikä uusi 
uljas SPA. Remonttiin on mennyt rahaa noin 18 milj. euroa.
  Murikan opistolla on kattava wi-fi verkko opiskelijoiden käytössä. 
Toimii lähes joka paikassa, majoitustilat, koulutustilat jne.
  Työsuojelun peruskurssille oli ilmoittautuneita 27 henkilöä, 
joten aika iso porukka meitä kokoontui luokkahuoneeseen, ja 
jossain vaiheessa happikin meinas loppua. Ilmastointiröörit olivat 
vielä osittain huputettuna ja joku väliaikainen ilmanvaihtokone 
huusi hoosiannaa nurkassa. Eka päivänä tutustuttiin toisiimme ja 
kävimme hieman työturvallisuuslakia lävitse opettaja Stig Sarlinin 
johdolla.
 Iltapäivällä sai huoneet ja ihan hotellitasoiset majoitustilat on 
tarjolla, sadesuihkuista lähtien.
Taulutelkkarista näkee infot ja saa laitettua herätyksen jne. Huo-
neiden ilmavaihto toimi tehokkaasti. Lämpötilan säätö oli kätevä.
  Luntakin alkoi iltapäivällä satelemaan, joten ei sen kummemmin 
viitsinyt lähtee ulkoilemaan ja koska pakkasta oli luvattu yöksi piti 
saunaoluet hakea autosta sisälle.
  Huomenna pitäis päästä rantasaunalle ja halukkaat avantoon.

2. kurssipäivä
Aamulla heräsin ekan kerran kello 4.30 onkohan säikky olo siitä kun 
olis normaalisti ollut aamuvuoro, yritin uudestaan nukkua, ei vaan 
tule uni. Jossain kaukana jonkun herätys piippaa tasaisin väliajoin, 
oiskohan tyhjän huoneen tv-herätys päällä. Bilsomit laukusta ja 
uudelleen pötkölleen. Siinä horroksessa sängyllä mutta uni ei tule. 
Kun pääsi seiskalta aamiaiselle olin heti valmiina.
 Toisena päivänä sain jo tietää, että oleskelutiloissa, joita on 
majoitussiivessä useita, on myös kalusteisiin integroitu jääkaap-

pi, jossa virvokkeita voi säilyttää. Oleskelutiloista löytyy myös 
mikroaaltouuni ja telkkari. Hiukopalaa voi jääkaappiin laittaa ja 
mikrossa lämmittää oman tarpeensa mukaan.
  Pitkä istuntopäivä oli edessä. Pääosin istuttiin omassa luokassa, 
nimeltään Latomo, sehän meille Kirjatyöntekijöille on tuttu ammatti- 
termi. Ryhmätöihinkin päästiin, ryhmissä piti miettiä, kuinka 
ehkäistään melua ja tärinää.
  Päivä loppui puoli 5 ja viideltä pääsi rantasaunalle. Olinkin ensim-
mäinen joka sinne pyyhkäisi. Valot syttyivät automaattisesti sitä 
mukaa minne käveli. Todella upeen näköinen paikka. Uudenkau-
pungin autotehtaan pojjaat uskalsivat käydä jopa nilkkansa kasta-
massa avannossa, vettä ei kait juuri enempää ollut. Onko Näsijär-
veä juoksutettu niin paljon, että pinta on laskenut.
  Saunan jälkeen syömään ja sitten huoneeseen lepään, ja nukku-
mattihan siinä tuli kylään ja jäi Bingo-ilta kokematta.

3. kurssipäivä
Virkeänä heräsin jo kello 6.10 eikä enää unta. Suihkuun ja ylös, 
aamiaiselle ja sitten vielä huoneeseen vielä naputteleen tätä 
kirjoitusta. 
  Bingo-ilta olikin vetänyt ravintolan täyteen väkeä, opiskelutove-
rit kertoivat aamiaisella. Oli ollut kuulemma ihan hauskaa, moni ei 
ollut bingoa koskaan aiemmin pelannut. 
  Opetus alkoi päivittäin 8.30 ja opettaja Stig Sarlin vaatii, että 
ollaan työkykyisinä paikalla ajoissa. Eipä ole meidän ryhmässä ol-
lutkaan mitään huomautettavaa.
  Keskiviikkona koulutuspäivän päätteeksi lähdin käymään kotona, 
kun kerran näinkin lähellä oltiin. Koiraa lenkittään ja hakemaan 
vaimoa töistä. Olisin mennyt jo illaksi Murikkaan, mutta päätettiin 
saunoa joten lähtö venyi seuraavan aamuun. 

4. kurssipäivä
Aamulla köröttelin takas Murikkaan aamiaisaikaan. 
 Tänään meille oli tullutkin sitten Teollisuusliiton työympäris-
töasiantuntija Juha Sutinen vuorostaan kouluttamaan meitä. Ensin 
tais vähän häntäkin jänskättää, mutta hyvin se sujui.
 Juha kertoi Työympäristöyksikön toiminnasta ja vastuualueista. 
Teamliitosta tuttu lakimies Tuula Sillanpää on nykyisin työympä-
ristöyksikön juristi.
 Torstaina ei sitten päästykään saunomaan kun AKT:n pojjaat oli 
rantasaunan varanneet itselleen, joutui tyytymään vain huoneen 
suihkuun.
  Mitään ei tarvinnut kirjoitella kurssilla vaan kaikki oppimateriaali 
saatiin muistitikulle ladattuna viimeisenä päivänä. 

5. kurssipäivä
Perjantai päivä loppui sitten lounaaseen, jonka jälkeen kipin ka-
pin kotiin. Otin kyytiini yhden opiskelukaverin ja jätin hänet Taka-
huhdissa pois, taas tuli verkostoiduttua eri alojen ihmisten kanssa. 
Suurin osa oli teknologian sopimusalalta.
  Kannustan kaikkia mahdollisuuksien rajoissa käydä kouluttautu- 
massa Murikan opistolla ja hyödyntää liiton koulutuspalveluita. 
Kun lähdette kouluttautumaan, myös ammattiosasto tukee teidän 
koulutusta myöntämällä 20 € kurssituen per opiskelupäivä.

Marko Lähteenmäki
Työsuojelun peruskurssin suorittaja

KIRJAKEMurikka

2120 21



Rauhanlintu 2018

Humanismin lämmintuuli, lennätti pienenlinnun,
valkeanlinnun rauhanpuuhuni.

Kukitan sen, se laulaa, rauhasta ja ihmisestä.
Niin pieni, mutta kuitenkin niin suuri.

Se laulaa, minulle, sinulle,
 koko ihmissuvulle, joka
 keksi sodan, keksisi myös rauhan.

Se laulaa, politiikoille,
 uusikaa politiikkanne, älkää aseita.
 Asemäärärahat köyhyyden- ja
 ilmastonmuutoksen torjuntaan,
 tulevien sotien syihin.

Se laulaa, ystävyydestä, rakkaudesta,
 eläville ihmisolennoille, joilla
 on kyky unelmoida tulevaisuudestaan.

Se laulaa, toivoa, tietoa, tervettä järkeä, 
 jotta syntyisi ihminen, joka olisi
 sidottu tuhansin langoin elämään.
 Ihminen joka olisi rohkea myös
 rauhan puolesta.
Se laulaa, sydämistä, sydämiin, jotta ihmislapsi 
 synnyttäisi rauhanmeren:
 Euroopan parlamentteihin,
 valkoiseen taloon,
 punaiselle torille,
 Vatikaanin katedraaleihin.

Se laulaa, ihmissuvulle kauneinta säveltään, 
 mitä se sydämessään säilyttää.
 Rauhan Nobelin säveltä:
 YDINASEETONTA MAAILMAA 
 vuonna 2018

Se laulaa, minulle, sinulle, kaikille,
 maapallon asukkaille.
 Niin pieni, mutta kuitenkin niin suuri
 Valkoine lintu, rauhanlintu.
 Rauhankyyhky 2018.

 Seppo Koskima

Nobelin rauhanpalkinto 2017 
ydinaseita vastaan

Nobelin rauhanpalkinnon sai ICAN-
kampanja, joka taistelee ydinaseiden 
kieltämiseksi. Järjestön päämaja on 
Sveitsissä.

”Ydinaseriisunta ei ole kaukainen unelma, 
se on välttämättömyys”, sanoi ICAN-
järjestön johtaja Beatrice Fihn.

Ammattiyhdistysli ikkeen 
SAAVUTUKSIA

Työ, ympäristö, 
yhteiskunta.
Kaikki ihmistä varten
yhteiskunnallisen
taistelun tuloksia.

Seppo Koskima

Kaikki taistelun tuloksia…

1917 8-tunnin työaikalaki
1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4 – 7 päivää
1924 Työehtosopimuslaki
1939 Vuosilomalaki, vuosiloma 5 – 12 päivää
1940 STK tunnustaa SAK:n neuvottelijaosapuoleksi
1944 SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus
1944-47 Työehtosopimustoiminnan läpimurto
1945-47 Luottamusmiesjärjestelmän rakentaminen
1946 SAK-STK-yleissopimus
1946 Työaikalaki, vuosilomaa 12 – 14 päivää
1948 Lapsilisälaki ja tapaturmavakuutuslaki
1958 Työturvallisuuslaki
1959 45-tunnin työviikko
1963 Sairausvakuutuslaki
1966 Siirtyminen 40-tuntiseen ja 5-päiväiseen työviikkoon. 
 Irtisanomissuoja-sopimus
1967 Lomapalkka-sopimus
1969 Jäsenmaksun perintäsopimus
1970 Työsopimuslaki
1971 Neljän viikon vuosiloma
1972 Lomaltapaluuraha, 10 % loma-ajan palkasta
1973 Vuosilomalain uudistus
1976 Työsuojelusopimus
1977 Talviloma
1979 Talvilomaoikeuden laajennus
1980 Opintovapaalaki
1984 Työttömyysturvalaki
1986 Työajan lyhentäminen, 16/32 tuntia
1978 Tasa-arvolaki ja aikuisopintolaki
1989 Henkilöstörahastolaki
1990 Luottamusmiessopimus
1991 Vuosilomalain säästämisjärjestelmä
1995 Vuorotteluvapaa
1995 Työaikalaki
1996 Työaikalain kokonaisuudistus

Seppo KoskimaSeppo Koskima
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Perinteinen

VAPPU- 
BRUNSSI

Tiistaina 1.5.2018
 klo 13.00–15.00

TKY:n toimiston kokoustiloissa 
Satakunnankatu 19 C 24.

Tarjolla NAPOSTELTAVAA 
ja JUOTAVAA!

Tule mukaan seuraan tarinoimaan 
ja tuttuja tapaamaan.

Tervetuloa!


