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Puheenjohtajan palsta
Toinen kausi Tampereen Kirjatyöntekijäin
Yhdistys ry:n puheenjohtajana aluillaan. Puuhaa
piisaa, on hallituksen kokouksia, koulutuksia,
edellisen vuoden toimintakertomuksen tekoa,
Kirjake-lehden valmistelua, jäsenten kevätkokousta, vaalitukityöryhmää, Teollisuusliiton alueellisia tapaamisia, tuleva valtuuston kokous
jne. Ohessa pitää hoitaa työpaikan asioita, omat
työnsä ja perheellekin pitäisi jäädä aikaa. Välillä
tuntuu, että vuorokaudessa liian vähän tunteja.
Ainakin näin keväällä tuntuu päällekkäisyyksiä
olevan paljon ja viikonlopun kalenterista ei tyhjää kohtaa tunnu löytyvän. Välillä pitää osata
myös kieltäytyä joistain tapahtumista.
Häme-Pirkanmaan aluefoorumi piti jättää
väliin, jonne olisi ollut mielenkiintoista mennä,
tapahtumapaikkana Vanajanlinna, mutta lähdetään vaimon kanssa viettämään hopeahääpäivää Kittilän Snow Villagen, jäähotelliin. Joten
pientä lepoakin välillä, jos nyt reissaamista voi
levoksi sanoa. Hiki ei pitäisi hotellissa tulla, kun
makuuhuoneen lämpötila -5°.

KIRJAKE
Julkaisija

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry
Satakunnankatu 19 C 24, 33210 Tampere
(03) 223 7774 • kirjaltajat@gmail.com
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Vaalit lähestyvät

Vaikka puheenjohtajan työ
haastavaa on ollut, samalla
myös palkitsevaa. On mukava
työskennellä yhdistyksen hallituksessa saman henkisten
ihmisten kanssa, asioista ei tarvitse vängätä
ja vääntää. Kiitos siitä TKY:n hallituksen jäsenille.
Tämä vuosi on tärkeä työntekijän kannalta.
Tänä vuonna äänestetään Arkadianmäelle uusi
eduskunta. Muista käyttää äänioikeuttasi,
äänioikeus ei ole kaikkialla itsestäänselvyys.
Jos sinä et äänestää, joku muu tekee sen puolestasi ja se ei varmaankaan äänestä sitä, joka ajaisi
sinun asiaasi. Vaaleista tuonnempana.
Hyvää aurinkoista vaalikevättä kaikille
yhdistyksen jäsenille.


Marko Lähteenmäki,
puheenjohtaja

Päätoimittaja: Marko Lähteenmäki
Toimitussihteeri ja taitto: Aki Kurvinen
Paino: Hermes Oy
Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.
Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen
toimistoon tai s.postilla: kirjaltajat@gmail.com
Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.

4041
0536
Painotuote

EDUSKUNTAVAALIT
VAALIT, VAALIT, VAALIT… nyt tätä on pursunnut riittävästi joka tuutista. Moni äänioikeutettu
ajattelee, että mitä väliä kuka siellä istuu, mikään
ei kumminkaan muutu.

Toivottavasti viimeisiä hetkiä mennään tällaisen
työntekijäpuolta vihaavan hallituksen kelkassa.
Viime vaalien alla kuultiin kauniita vaalilupauksia
puoluekannasta riippumatta.
Parhaat valehtelijat saivat kansalaisten äänten
VÄÄRIN, VÄÄRIN, VÄÄRIN. Oikeilla valinnoilla enemmistön. Äänestäjistä on tullut lyhytnäköisiä,
kyllä muuttuu… ja ei ainakaan pahemmaksi voi ei muisteta aiemmin tehtyjä poliittisia virheitä.
nykymenosta mennä, tai siis voi jos valitaan uuPorvarit juonivat…
delleen porvarihallitus eli Keskusta, Kokoomus
akseli. Nykyisestä hallituksesta vasemmistopuo- Sipilä pakotti ay-liikkeen kontilleen pakkolaki
lueet SDP ja Vasemmistoliitto olivat ulkona, joten uhkauksillaan.
porvarihallitus sai rauhassa rellestää, kukaan ei
”Suomalaisten työehtojen heikennysten on
ollut painamassa jarrua, opposition puheet lähes
tarkoitus astua voimaan ensi kesänä”.
pilkanomaisesti ohitettiin.
Neljä vuotta sitten kun maa sai porvarihallituksen KEPU, KOK., PS (persut hyväksyivät hallitus- Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut yhteiskunohjelman) alkoi tapahtua. Alettiin ns. panemaan tasopimuksesta ovat kariutuneet. Koska yhteiskuntasopimusta ei synny, hallitus toteuttaa niin
Suomea kuntoon Juha Sipilän insinööriopein.
Joissain tavoitteissa lähes onnistuttiinkin, mutta sanotut pakkolait, jotka heikentävät kaikkien
veturina oli maailmantalouden koheneminen, suomalaisten työehtoja.
joten vienti alkoi vetämään ja työllisyys paranemaan. Hallituksen työllisyystempuilla ei siihen Lakipaketti lähti 11. marraskuuta neljä viikkoa
kestävälle lausuntokierrokselle. Hallituksen on
ollut juuri vaikutusta.
määrä antaa lakiesitykset eduskunnalle helmiTyöllisyys nostetaan 72 %… Tunninkin työsken- kuussa. Lakien on tarkoitus astua voimaan kesällä
2016. Ne koskisivat työ- ja virkaehtosopimuksia,
tely viikossa, katsotaan työlliseksi.
joista sovitaan lain voimaantulon jälkeen.
Eläke-putkeen jääviä myös alettiin hätyyttelemään kaiken maailman pakko-opiskeluilla, vaikka Pakkolaeilla:
töihin heitä ei kukaan oikeasti halua. Säädettiin • Leikataan lomarahoista 30 prosenttia.
aktiivimalli kurittamaan työttömiä, vain mur- • Ensimmäisestä sairauspäivästä tulee palkaton.
to-osa sai aktiivimallin ehdot täytettyä ja pidettyä • Loppiainen ja helatorstai muuttuvat
palkattomiksi vapaapäiviksi.
korvaustasonsa, monille työttömille aktiivimalli oli vain leikkuri, koska kaikille ei hyväksyttyä • Vuosiloma voisi olla enimmillään
kuuden viikon mittainen.
opiskelupaikkaa tai ilmaistyöpaikkaa löytynyt.
Puuttuiko hallitus verovälttelyyn?
Puuttuiko hallitus kaverinimityksiin?
Puuttuiko hallitus eriarvoistamiseen?

EI!
EI!
EI!
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Vaalit lähestyvät

Vaalit lähestyvät
Kauniiden sanojen lisäksi äänestäjää olisi voinut vaalien aikana kiinnostaa, että hallitukseen
päästyään kokoomus ja keskusta ovat valmiita
nuijimaan valtavat säästöt koulutukseen. Jonkun
äänestäjän valintaan se olisi voinut vaikuttaa.

Koulutus säästökuurilla
Kaksi viimeisintä hallitusta ovat leikanneet koulutuksesta liki 1,5 miljardia euroa. Tulos: tasa-arvo
heikkenee, samoin opetuksen laatu. Alueelliset
erot kasvavat. (Lähde: Suomen kuvalehti)

Hallitus tavoittelee pakkolaeilla viiden prosentin
parannusta yritysten kustannuskilpailukykyyn.
Lisäksi hallitusohjelmassa on 1,5 miljardin euron
lista lisäsäästöistä ja veronkorotuksista, jotka hallitus uhkaa toteuttaa, jos yhteiskuntasopimusta ei synny. Listalla on muun muassa lapsilisien
leikkaus ja työttömyysturvan heikentäminen.
(Taloussanomat 2.12.2015)
Näillä kiristyksillä Sipilä sai ay-liikkeen osittain
hyväksymään KIKY-sopimukseen, jolla lisättiin
työntekijöiden vuosittaista työaikaa 24 tunnilla
ilmaiseksi eli ilmaista työtä työnantajalle, se on
ORJATYÖTÄ. Ulkopuolelle jäivät mm. AKT, SEL,
SLSY ja Rakennusliitto. Mutta ilmeisen tarpeeksi
kattava osallistuminen oli kun muut SAK:laiset liitot ottivat osaa talkoisiin. Lisätuntien teko piti olla
väliaikainen ratkaisu, ja mm. Teknologiateollisuus
sopi siitä erillisellä sopimuksella, joka on irtisanottavissa 3-vuoden päästä. Suurimmalla
osalla liitoista ja sopimusaloista se laitettiin
Työehtosopimuksen kirjaukseksi ja siitä eroon
pääseminen saattaakin olla hankalampaa, vielä
kun työnantajapuoli ja Sipilä on ottanut kannan,
että se oli tarkoitus olla jatkuva pidennys.
Kun KIKY sovittiin, lisäleikkauksia mm. työttömyysturvaan ei pitänyt enää tulla, näin kaikki
muut osapuolet ovat sanoneet paitsi Sipilä.
Eli ammattiliittojen kanssa tehty sopimus ei pitänyt Sipilän puolelta, miksi siis ammattiliittojen pitäisi noudattaa tehtyä sopimusta KIKY:jen osalta.
Täysi vedätys tämäkin.
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“Koulutuksesta ei leikata”
Sekä keskustan että kokoomuksen poliitikot poseerasivat vaalien alla koulutukseen liittyviä lupauksia sisältävien kylttien kanssa. Muun muassa
pääministeri Juha Sipilästä (kesk.), valtiovarainministeri Alexander Stubbista (kok.) ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosesta (kok.) löytyy
tällainen otos:

Nyt olemme saaneet kuulla ja nähdä lausuntoja,
mitä tulee tapahtumaan jos porvarit saa uudelleen kansan tuen.
EK:n Häkämies hurjana: Jos maahan tulee uusi
porvarihallitus, ay-liike pannaan vikisemään –
”Matsi kannattaa ottaa alussa”
Eli tämä tarkoittaa, että työntekijöiden työehtoja
koitetaan polkea entistä heikommiksi.
HALUATKO SINÄ TEHDÄ TYÖTÄ ENTISTÄ
HEIKOMMIN T YÖEHDOIN, HALUATKO
ET TÄ SINUN VAPAA-AIKAASI JA ANSIOOSI
VÄHENNETÄÄN.
Jos vastaus on EN HALUA,
ÄÄNESTÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 14.4
(ennakkoäänestys kotimaassa 3. - 9.4.2019)
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Jotta vältymme isommilta vastakkainasetteluilta,
käyttäkää ääntänne eduskuntavaaleissa.
SINÄ VOIT VAIKUTTAA ketkä edustajat
Arkadianmäelle pääsevät puolustamaan meitä työntekijöitä, meidän lapsiamme, meidän
vanhempiamme. Rahat kyllä riittävät, on kyse
arvovalinnoista ja miten verorahoja käytämme.
Annetaanko voittojen valua veroparatiiseihin, vai
ohjataanko rahoja opiskeluun, vanhustenhuoltoon, lapsiperheille vai työelämän kehittämiseen.
Me haluamme hyvän työelämän, me haluamme
yrityksille hyvät olosuhteet toimia Suomessa, me
haluamme, että meidän lapsille löytyy tulevaisuudessakin työpaikka jossa maksetaan hyvää
palkkaa, jotta yhdellä työllä tulee toimeen.
Meillä on Teollisuusliitossa monta hyvää ehdokasta kansanedustajaksi. Nämä edustajat tuntevat työelämän, duunariperheen arjen ja sen
vaikeudet, luottamusmiehinä osaavat myös
huomioida työnantajan tarpeita. Joten äänestä
kaltaisesi duunari eduskuntaan, silloin siellä on
sellainen henkilö joka tuntee meidän tarpeet.
Ja kun äänestät, sinulla on myös oikeus valittaa,
juuri sille henkilölle, jonka olet eduskuntaan
valinnut jos puheet ja teot ei kohtaa. Äänestämättä
jättäminen on huono valinta tai huono mielenilmaisu politiikkaa kohtaan, se on pelaamista
porvarin pussiin, koska he takuulla äänestävät
oman kaltaisiaan turvaamaan heidän etunsa.
Tee sinäkin samoin, turvaa etusi. ÄÄNESTÄ
DUUNARIEHDOKASTA.

Marko Lähteenmäki
Leikkaukset ovat iskeneet kipeästi
myös Tampereen yliopistoon.

Koulutuksesta puhutaan myös kokoomuksen
vaaliohjelmassa.
“Suomalaisten osaaminen käännetään uuteen
nousuun. Suomen menestys perustuu korkeaan
osaamiseen ja sivistykseen. Jokaisen ihmisen
vahvuuksia ja osaamista kehittämällä ja
hyödyntämällä koko yhteiskunta vahvistuu.”
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Sipilän hallituksen tanhu

Sipilän hallituksen TANHU tuntuu
– tartu muutoksen välineeseen - ÄÄNESTÄ
Poljenta on ihan mukavaa silloin kun se liittyy
tanssiin. Tällä hallituskaudella työntekijät, opiskelijat, perheelliset, sairaat ja vanhukset ovat
saaneet osakseen sellaista kohtelua, ettei sitä ole
nähty mies muistiin.

Työttömien kohtelu on myös ollut äärimmäisen
julmaa. Suomessa alueelliset erot ovat työn tarjoamisessa ja työttömien palvelutarjontaan liittyen hyvin epätasa-arvoiset, mutta kansaa kohdellaan kollektiivisesti.

Tämä kepun vetämä tanhu on sopinut hyvin On ollut selvää, että aktiivimalli kohtelee ihmisiä
myös kokoomukselle ja entisille persuille ja nyky eriarvoisesti, nyt se on vielä selvitettykin. Mutta
sinisille.
siitä huolimatta ministeriö haluaa vielä tarkkailla
saavutuksiaan sinisten työministeri Lindströmin
Tulee muistaa, että yhden asian puolue perus- johdolla. Työttömyys ei saa olla rangaistavaa kossuomalaiset olivat myös tämän jo osittain toetu- ka suurin osa työttömyyden uhreista on työnantuneen hallitusohjelman takana.
tajien irtisanomia tai lomauttamia.
Olen seurannut keskustelua yhteisistä yhteiskunnallisista asioistamme hyvin pitkään ja tämän hallituksen tahti on ollut niin kovaa leikkauksissa,
että se on osittain muuttunut jo pirun polkaksi.
Kansa on ollut varpaillaan. Tahti kiihtyy, ellemme
me Suomen duunarit muuta suuntaa äänestämällä.

Sipilän hallituksen tanhu
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Älä hyvä mies/nainen
äänestä istuvaa enää jatkoon
Nyt on aika etsiä palkansaajataustainen ehdokas,
joka on valmis pitämään meidän puolia, olemaan
meidän tavallisten ihmisten puolella. Niitä ehdokkaita löytyy niin demareiden kuin vasemmistoliitonkin listoilta.

Kun Suomi pelaa lätkää, tarvitaan hyvä puolustus, tarvitaan joukkue, joka pelaa yhteen, kova ja
väsymätön hyökkäysketju.

Koko Tampereen seutu on kovaa jääkiekkoseutua, hyökkäys- ja toisaalta puolustuspelikin lienee
Ehdokas, Jonka tieto ja taito riittävät puolusta- kaikille lukijoille selvä käsite ☺ sitä tarvitaan NYT.
maan työntekijän, perheellisen, nuorten, opiskelijoiden, sairaiden, elämän polultaan eksyneen Toivon niin, että on meidän vuoro kilistellä 14.4,
ja vanhuksen elämään liittyviä asioita niin, ettei ja ettei kävisi niin, että rikas vähemmistö kilistelee
meillä ole vielä kurjempi huominen. Siksi pitää et- siksi, ettemme me käyttäneet äänioikeuttamme.
siä ehdokas ja äänestää kevään eduskuntavaaleissa. Nämä ehdokkaat tarvitsevat sinua tuekseen, Liity myös meidän työntekijöiden ääniliikkeeseen
jakamaan tietoa, -lehtisiä ja näkymään turuilla ja www.vapaidenvaltakunta.fi
toreilla.

Sari Helminen, Teollisuusliitto

Päätöksen teossa mukana olleet porvarit, tällä
hallituskaudella, ovat vieneet omaa ideologiaansa eteenpäin määrätietoisesti eli ”rikkaille lisää”.
Selitellen meille kansalaisille, milloin mitäkin, kaunistellakseen asioiden laitaa.
Häkämies hihkaisi jo EK;sta että jos tämä hallitus
pääsee jatkokaudelle niin AY-liike vikisee, ay-liike
olemme me kaikki palkansaajat, kysymys kuuluukin, että haluatko vikistä?
Sipilä väläytti tämän hallituksen tavoitteista
toteutuneen vain osan. Kikyjen kautta olemme
tehneet ilmaisia tunteja työnantajille, mutta
Sipilä ilmoitti, että se ei jää tähän vaan tavoite
on edelleen 100 tuntia!
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VAPAIDENVALTAKUNTA.FI
TYÖTÄ TEKEVIEN ÄÄNILIIKE
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Yhdistyksen kevätkokous

Jäsenten kokous
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n kevätkokous

Kevätkokous pidettiin 3.3.2019 yhdistyksen
toimistolla Satakunnankatu 19 C 24 klo 12:00
alkaen.
Ulkona oli hieno keväinen ilma, aurinko paistoi täydeltä terältä. Hetki ennen kokousta kävin
koirani kanssa pienellä kävelylenkillä Iidesjärven
maisemissa, jossa pajunkissoja oli havaittavissa
runsain määrin.

Kokoustettiin esityslistan mukaisesti kevätkokouksessa käsiteltävät asiat. Toimintakertomus
vuodelta 2018, tilinpäätös, joka oli ylijäämäinen
ja tilintarkastajien tarkastuskertomus. Päätettiin
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Päätettiin myös toimintasuunnitelman mukaisesti järjestää ehdokasasettelukokous ennen
syyskokousta. Ehdokasasettelukokous pidetään
keskiviikkona 16. lokakuuta 2019 klo. 17:00.
Käytiin läpi myös liiton alueellista toimintasuunnitelmaa.
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Yhdistyksen kevätkokous

Haasteita riittää
Kuluva vuoden 2019 tulee olemaan vähintäänkin yhtä haasteellinen kuin edellinenkin, ensin
meidän kaikkien on tehtävä töitä, ettei tämänkaltaista hallitusta tähän maahan enää synny, eli on
enemmän kuin tärkeää, että me kaikki yhdessä
menemme uurnille 14.4 ja annamme tälle hallitukselle potkut. Toinen asia liittyy tulevaan syksyyn ja TES sopimuskierrokseen, jotka käydään
nyt ensimmäistä kertaa Teollisuusliittona nimen
alla. Isoimmaksi kysymykseksi varmasti nousee
KIKY 24h poistaminen sopimuksista, joka ei tule
olemaan helppoa, sopimuksia jossa KIKY on, löytyy 28 kpl. Koska sopimusten päättyminen ajoittuu kuuden kuukauden ajanjaksolle lisää tämä
Kun kevätkokousasiat oli käyty läpi, annettiin vie- haastetta.
raallemme Turja Lehtoselle areena. Turja kertoi
liiton menneestä vuodesta, tulevaisuuden haas- Jäsenyys
teista ja jäsenkehityksestä.
Jäsenmäärän kehitys ei ole ollut toivottava,
vaan se on jatkanut hienoista laskuaan. Tämän
Katsaus menneeseen vuoteen
kehityksen pysäyttäminen on meidän kaikkien
Mennyt vuosi 2018 oli Teollisuusliiton ensimmäi- ay-toimijoiden tehtävä. Erityisen tärkeää on, että
nen, joka pitkälti oli alkuun toimintojen yhteen työpaikoilla luottamushenkilöt ottavat entistä
saattamista ja henkilöstön yhteen hitsautumista, voimakkaamman roolin järjestäytymisasteen pakolmen toimintakulttuurin muuttaminen uudeksi rantamiseksi. Vapaamatkustajia ei tule sallia, vaan
yhdeksi on melkoinen haaste. Muuttojen ja toi- työpaikoilla tulee ottaa tiukka linja järjestäytymimintojen alkumetreillä maan hallitus piti huolen, sen suhteen. Luottamusmiehillä on velvollisuus
että vauhtia riitti, kun aktiivimallia vastustettiin hoitaa ainoastaan järjestäytyneiden työntekijöimm 2.2 mielenosoituksella. Syksyllä vastustet- den asioita, tämä on joissain kohdin tuntunut
tiin jälleen maamme hallituksen aikeita heikentää unohtuvan. Korkea järjestäytymisaste edesauttaa
työntekijöiden irtisanomisturvaa, tämä toteutet- ammattiyhdistysliikettä puolustamaan ja parantiin useilla lakoilla ympäri Suomea. Eli voitaneen tamaan palkansaajien asemaa.
sanoa, että ensimmäinen toimintavuosi oli enemmän kuin haastava ja työntäyteinen.

Teksti: Marko Lähteenmäki

Väkeä oli kevätkokoukseen saapunut hieman edellistä vuotta runsaammin, paikalla oli 22 osaston
jäsentä ja kutsuttuna alustajana oli Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
8
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Vaalivuosi 2019

KIRJAKE 1/2019

Jännittävä vaalivuosi 2019

T

änä vuonna on eduskuntavaalit sekä ja niitä maksatetaan miljardi kaupalla duunareilla.
EU-vaalit. Eduskuntavaalit ovat hyvin Moni on unohtanut tämän asian.
tärkeät ay-liikkeen kannalta.
Kevään palkankorotukset tulevat voimaan
1.4.2019. Yleiskorotus 0,8 % ja yrityserä 0,4%. Jos
Jos kokoomus voittaisi niin ay-liikkeen kurmuut- yrityserästä ei päästä sopimukseen, niin työntaminen jatkuisi ja vain pahenisi. Tällä hetkellä antaja voi sen kohdentaa haluamallansa tavalla.
näyttäisi, että SDP olisi vaalien voittaja. Voitto Siinä pitäisi olla perälauta, jos ei syntyisi neuvotpitäisi tulla selvällä erolla kokoomukseen sekä telutulosta, erä jaettaisiin tasan kaikkien kanssa.
perussuomalaisiin. Vasemmistoliitto saisi myös Tästä olen pitänyt ”meteliä” usein liiton päättäjille
menestyä hyvin. SDP ja vasemmistoliitto on lu- ihan terävimpään kärkeen asti.
vannut purkaa aktiivimallin pakotteet. Näyttäisi Palkat ovat jääneet jälkeen muita aloja. Lisät ovat
että keskusta kärsii roiman tappion.
kuitenkin jopa parempia kirjatyöntekijöillä kuin
Jokaisen duunarin pitäisi nyt antaa äänensä työ- muilla sektoreilla.
väen ehdokkaille. Heitä esitellään tässä meidän Johtunee osaksi siitä, että yövuoroista tehtiin aiyhdistyksemme lehdessä, jospa sieltä löytyisi so- kanaan paikallisia sopimuksia, jotka olivat paljon
piva kandinaatti. Jos vaalit hävittäisiin, seuraukset parempia kuin nykyinen tessin taso. Ja joillekin
olisivat katastrofaaliset.
maksetaan nyt ns. kompensaatio korvauksia.
Yleissitovuus sekä jäsenmaksujen perintä suo- Kevät etenee ja vaalit ovat ovella. Käykää äänestäraan palkasta olisivat varmasti suurennusla- mässä, ei kannata jäädä nukkuvien joukkoon. Se
sin alla. Näitä teemoja Suomen yrittäjät ry on meinaan sataa kokoomuksen laariin, ja se tietää
rummuttanut koko Sipilän hallituskauden ajan. vaikeuksia ja harmaita hiuksia meille. He käyvät
Hallitus on jo paljon saanut pahaa aikaan duu- aina äänestämässä.
narien kannalta. Kiky ja aktiivimalli 1 ovat hyviä
esimerkkejä tästä menosta. Kikyn työajan piden- Hyvää kevään jatkoa ja vappubrunssilla nähdään!!
nys, 24 tuntia, poistuu onneksi kirjatyöntekijöiltä
tämän vuoden jälkeen. Pidennystä on 8 tuntia 
Tomi Minetti
tänä vuonna. Työnantajan maksuja kevennettiin Pääluottamusmies
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Yhteiskunnan tila

TAHROKKO TURPAAS?

K
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Ilmaista työvoimaa

ysyjä yleensä oli nakkikioskin kunkku ja
haastoi riitaa kaikkien kanssa, jotka jonottivat yöpalaansa. Vastauksesta riippuen
asiakas, tai kunkku otti matsin, joka yleensä jäi
siihen. Kävi joskus niinkin, että ottelijoista tuli
ylimmät ystävykset kinan jälkeen. Saattoi olla,
että heillä kuitenkin oli jotain yhteistä, vaikka
jonon paikka ei olisi ollutkaan. Haettiin sopua
vaikka taskulämpimän kossun kanssa, tahi neuvoteltiin muuten vaan. Pääministeri Sipilä laittoi porukkansa kioskille ja voitti pari isoa kisaa.
Hänen ryhmänsä tahtoi ajaa ay-liikkeen ahtaalle
ja alkuun, kun ei kukaan reagoinut, pääsi myös
pitkälle siinä. Ajattelin silloin raadollisesti, nykyistä työväen liikettä, että siitähän saitte.

Duunarin vastalause

Hoiva-ala

Turvattu vanhuus?

Työläisten edustajat ovat kuitenkin hitaita,
mutta kyllä hekin heräävät. Sairaanhoitajista 75%
äänestää kokoomusta, joten mielestäni oli
oikein, että heitä kurmuutettiin lomarahoista
ja muista eduista. Ihminen, jonka ansiotaso
tekemäänsä vaativaan työhön on muutenkin
alhainen, ei voi olla, niin naiivi, että voisi luopua palkastaan, vain sen takia, että tykkää
Kokoomuksesta. Kävi miten kävi, siinä sivussa
meni monelta muultakin, kun Kokoomuksen
kannattajilta lomarahaa ja muita etuuksia.
Onneksi on heilläkin edunvalvojia, jotka eivät
kaikkia jäsentensä ihannoivia ajatuksia päästä rehottamaan. Kaikista sairaanhoitajista ei
tule uraputkiohjuksia, vaikka kaikkien siitä pitää tietysti haaveilla. Tämähän jatkui tietysti
Sairaanhoitajien kerjäysryhmällä, joka sai pääministeriltä lupauksen, ettei tämä, nyt niin vakavaa ole. Kaikki tietysti uskoivat pääministerin sanaan ja taas sairaanhoitajat ja muu yhteiskuntaa
hoivaava palvelu pettyi katkerasta. He saavat
onneksi olla työssä, niin kauan, että menetykset
vuosien tasolla tulevat paikatuksi. Älkää olko
kateellisia, eivät he voitolle pääse. Kestää kauan,
ennen kuin menetetyt ansiot tulevat kuitatuiksi.

Kaikkihan muistavat ajan 1900 luvun alkupuolella,
jolloin talolliset saivat orpoja lapsia ja, tai yksinäisiä, syrjäytyneitä aikuisia syytinkiin, eli töihin
tiloilleen, kuka kulloinkin halvimman tarjouksen
kunnalle, läänille tai valtiolle jätti. Tilanne on tietysti vuosien saatossa parantunut, eikä vanhuksia
enää kärrätä vaivaistaloihin, isoihin saleihin asustelemaan loppuiäkseen. Nykyään pääsee omiin
huoneisiin, jossa voi voimiensa mukaan elellä.
Osassa palvelutaloissa on kuitenkin vielä henkilökuntavajausta, joskin näin vaalien alla tuo aihe
on noussut puheenaiheeksi. Heitä käytettiin hyväksi, melkein samalla tavalla, kun tänään vuokratyövoimaa. Miettikääpä sitä, että olet joskus itse
tässä samassa tilanteessa, eikä sinulta kysytä, haluatko maata viikko tolkulla samoilla lakanoilla, tai
muissa jätöksissä. Aina ei muisteta, oletko ottanut
lääkkeesi, tai syötetään varmuuden vuoksi. Saatat
olla liian vilkas ja käydä, vaikka ulkona. Nämä hoidetaan lisäämällä lääkkeitä, niin paljon, ettei sinua
enää ulkopuolinen maailma kiinnosta. Seuraus
on että, et kohta muista enää edes tuttujasi, perheenjäsenistä puhumattakaan. - Johtopäätös on
siis, että sopivalla lääkityksellä voidaan hoitajat
pistää siivoamaan ja laittamaan ruokaa.
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Nythän kävi niin, että Pääministeri Sipilä provosoi
ammattiyhdistysliikettä niin kauan, että väärästä
vastauksesta tuli turpaan. Alkoi löytyä kioskille, niin
paljon väkeä, että kaikki jujut eivät menneet läpi.
Tietysti osalle työttömille tuli tämä 5% (noin) alennus työttömyysturvaan, mutta se tuli vain puolelle porukasta, joten se ei hallitusta pahemmin
heilauttanut. Ihmeellistä, tässä on se, että sairaanhoitohenkilöt ovat edelleen sitä mieltä, että heillä menee hyvin. Tästä johtuen, olen huomannut,
ettei minullakaan huonosti mene, ennen kuin
joudun huutolaispojan asemaan Attendolle, tai
Esperiin.

Oikeat työntekijät, joihin myös vuokratyöntekijät kuuluvat, eivät saa heille kuuluvia etuja muillakaan aloilla, vaikka juttua tuli hoitoalasta. He eivät saa sairauspäivärahoja,
lomakorvauksia, eivätkä kuulu edes Firman
piikkiin saavien joukkoon. Hallitus on ajanut
suuren osan osaavia ammattitaitoisia osaajia työssäoppimisen, tai työhön tutustumisen kurimukseen, vaikka he olisivat tehneet
kyseisiä töitä vuosikymmeniä. Aina on tulossa uutta ilmaista työvoimaa, vaikka edellinen
olisi ollut aivan pätevä. Maksatko palkkaa,
vai otatko uuden pätevän ihmisen 9 eurolla päiväksi? Eivät työnantajat tyhmiä ole. Ottaisin
minäkin ojan kaivuuseen, putkiremontin tekemiseen, katonkorjaukseen, tai mihin työhön
vaan, jonkun, joka osaa jo kaiken, muttei tarvitse maksaa palkkaa. Meillähän on jo kahden
kerroksen väkeä, ja Sipilän hallitus pyrkii siihen
jamaan ajamaan tämän maan. Kaikki eivät tätä
huomaa, mutta yksi asia on mieleeni tullut.

Loimaan kassa:
- Piikki ammattiyhdistysten lihassa
Kaksikymmentä vuotta sitten olin sitä mieltä,
että emme ottaneet tarpeeksi huolta ay-liittoon kuulumattomista jäsenistä. Edelleen samaa mieltä. Sitovat työehtosopimukset, joihin kuuluu sairausajan palkka, lomarahat,
sekä muut työnantajain kanssa sovitut etuudet. Edelliset sukupolvet ovat ne taistelleet
meille aikanaan. Meidän pitäisi kertoa ymmärrettävästi, mitä liittoon kuuluvien etuihin
kuuluu. Näissä kisoissa ei vapaamatkustajia
pitäisi olla, kun yhteisiä etuja ollaan ajamassa.
Siivellä kulkevia kiipijöitä, ovat ne, jotka saavat
samat edut, vaikka eivät talkoihin mitenkään
osallistu. Tenavat, nuoret aikuiset, omaa etua
tavoittelevat, eivät ymmärrä, että jos yleissitovat sopimukset, jossain kohtaa kaatuvat, se tarkoittaa helposti keskipalkan alennusta viidellä
eurolla, sillä tuolla noita työttömiä vielä on.

Työajat, palkat ja muut edut menevät sitten
työaikalain säätävien tariffien mukaan. Katso
Googlesta. Yllätyt. Saattaahan olla, ettei juuri
nyt ole sinulle mieleistä paikkaa, tai palkkaa,
tai muun syyn takia löydy, mutta Eurooppa
on pullollaan työttömiä tekijöitä, jotka tulevat tekemään huonompiakin töitä. Kaikki
aputyöntekijäkaarti on markkinavoimien käsikassarana. Globaalinen maailmanjärjestys vapaan liikkumisen suhteen tulee vielä
pudottamaan Suomenkin hyvinvointijärjestelmän uskottavuutta.

Ulkomainen työvoima tulossa Suomeen
Katsele vaan, tulee aika, jolloin ei enää
Suomalaisia sairaanhoitajia ole riittävästi. Aika
on jo kypsä kaikille Aasiasta tuleville työntekijöille. Aluksi oli marjanpoimintaa, mutta
Suomalaiset Pizza-yrittäjät ovat jo niin harvassa,
puhumattakaan siivouksesta, ettei kulu kauaa,
kun sinua kääntelevät terveyskeskuksissa pelkästään ulkomaalaiset.
Palaan asiaan, kun pääsen taas koneen ääreen.
Toivotan teille kaikille hyvää loppuvuotta ja suon
teille mahdollisuuden kertoa tosiasioita kavereille nykyisen hallintomenettelyn tiimoilta. En
anna ohjeita, mutta mieti kenelle äänesi annat.
Näin minä sen näen.
AY- terveisin,
Jouko Harju
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Veteraanikerho

Veteraanikerhollamme menee hyvin
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen veteraanikerho käytti hyväkseen EKL:n tarjouksen
viikon virkistysmatkasta Virroille Rajaniemeen.
Rajaniemen lomakeskus on aikoinaan toiminut Pappilana, mutta jo vuosien ajan ollut
Eläkeliittomme virkistys- ja koulutuspaikkana.
Maanantaista lauantaihin ajoittuvalla ajanjaksolla
vietimme yhdessä erittäin mukavan lomasession.
Söimme itsemme tukevaan kuntoon, täysihoidolla kun olimme. Sauna lämpesi joka ilta, ja kun oli
lämpöinen syyskesä, niin uimareitakin oli pitkin
päivää. Ohjemaa, joka myös kuului lomaviikolle
riitti kaikille, vaikkakin osa olisi halunnut vieläkin tapahtumarikkaampaa ajankulua. Pelattiin
Bocciaa, petankkia, frisbee golfia, heitettiin tikkaa, lenkkeiltiin, tanssittiin ja pidettiin yhteisiä
illanviettoja. Tutustuttiin Virtain keskustaan ja
vähän laitamillekin. Kierrettiin Suomen vanhimman ja luultavasti ainoan tehtaan tiloissa ja parissa museossa. Tietysti paikalliset kirpputoritkin tuli
nähtyä. Laitan pari kuvaa näytille Rajaniemestä,
joka on loistava paikka hermojen lepuutukseen
ja rentoutumiseen.

Viikon oleskelu täysihoidolla ja ohjatulla toiminnalla kustansi 90 euroa henkilöltä. Tämän ja paljon muuta on mahdollista sinullekin, kun liityt
veteraanikerhoomme. Jäsenmaksumme on edelleen sama 15 euroa vuodessa sisältäen joka kokouksessa vähintään pullakahvit. Kokoonnumme
aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello
13.00. Tänä keväänä käymme ainakin Tampereen
taidemuseossa, Fabriikissa ja alustamme keskusteluja vanhuspalveluista Pirkanmaan alueilla.
Meillä on kesäpäiviä, risteilyjä ja koulutustakin.
Väki pitäisi saada liikkeelle ja toimimaan kanssamme. Uusia ideoita ja edullisempia retkiä, vaikka
vähän pidemmällekin. Tervetuloa mukaan, täällä
ei ole tuoleissa nimiä. Täällä on tuttuja henkilöitä
kirjapainourasi varrelta, eikä ikärajaa ole. Kesä on
meilläkin loma-aikaa.
Nähdään kuun ekana maanantaina,
toivoo Jouko Harju

50

Käytä yhdistyksen tarjoama
% :n,
max. 200 € loma-etu hyväksesi!
Teollisuusliitolla on mökkejä ja lomapaikkoja eri puolella Suomea!

Holiday Club hoitaa niiden vuokrausta.
Pääset tutustumaan lomakohteisiin liiton nettisivujen kautta osoitteessa
teollisuusliitto.fi / jäsenyys / teollisuusliiton lomat /
sieltä löytyy tarkemmat ohjeet Holiday Clubin sivuille.
Voit myös soittaa p. 030 687 0400 (arkisin klo 9–15)
tai laittaa s.postia: yrityspalvelu@holidayclub.fi
Kun olet saanut varauksen ja maksun suoritettua, toimita kuitti
yhdistyksen sähköpostiin: kirjaltajat@gmail.com.
Etu maksetaan loman jälkeen tilillesi.
Lisää tietoa saat Sami Lahdelta p. 040 506 8497.

Saat maksetusta summasta 50%
tai max. 200 € palautuksena tilillesi.
Etu on voimassa toistaiseksi ja kerran vuodessa.

14

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys ry

KIRJAKE 1/2019

Kuulumisia
aluetoimistosta

T

eollisuusliiton toinen toimintavuosi on hyvällä alulla. Liitojen toimintojen yhdistyminen on sujunut paremmin, kuin olisi kuvitellut. Toki haasteita on riittänyt ja kehittämistä
on edelleen. Aluetoimistoista autetaan ja tuetaan
luottamusmiehiä ja jäseniä työehtosopimusten ja
työelämän lainsäädännön tulkinnassa ja neuvotellaan erimielisyyksistä. Liittojen yhdistymisen
myötä Teollisuusliitolla on kolmekymmentäkolme eri työehtosopimusta. Aluetoimitsijan näkökulmasta tämä on tuonut uutta opittavaa, vaikka
työehtosopimuksissa on paljon samankaltaisuutta, toki erojakin riittää.

Teollisuusliiton Pirkanmaan aluetoimisto
kehittäminen. Liiton eri toiminta–alueilla kuten
aluetoimistoistakin käsin luonnollisesti toteutetaan näistä painopisteistä johdettuja tavoitteita.
Ammattiosastot ovat liiton perusyksiköitä.
Ei riitä, että liiton toimisto-organisaatiota kehitetään, vaan mukaan on otettava ammattiosastojen
toiminnan kehittäminen myös. Aluetoimistosta
käsin halutaan tukea ammattiosastoja tässä
työssä. Yhteinen haaste on jäsenhankinnan tehostaminen. Tänä vuonna aloitetaan ammattiosastojen kanssa systemaattinen vuoropuhelu
toiminnan kehittämisestä.

Työehtosopimukset uusiksi

Teollisuusliiton työehtosopimuksista suurin osa
päättyy tämän vuoden jälkeen ja syksyllä täytyy
saada uudet sopimukset aikaiseksi. Eikä vain aikaiseksi, vaan laadukkaat sopimukset, joilla parannetaan työntekijöiden palkka ja työehtoja. Isona
Teollisuusliiton toiminnan painopisteet
kantona kaskessa tulee olemaan kiky talkooLiittomme toiminnan painopisteet tälle vuodelle tuntien poistaminen sopimuksista. Työnantaja
ovat yhteiskuntavaikuttamisen lisääminen, työ- järjestöt ovat omaksuneet käsityksen, että lisäehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan ke- tunnit ovat tulleet pysyviksi. Suurimman sopihittäminen, aluetoiminnan ja ammattiosastojen musalan Teknologiateollisuudessa kiky-tunnit
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Teollisuusliiton Pirkanmaan aluetoimisto
eivät ole työehtosopimuksen sisällä, vaan erillisenä pöytäkirjana. Kyseinen sopimus on irtisanottu.
Kuitenkin Teknologiateollisuuden neuvottelupäällikkö esittelee ajatuksia, että kiky- tunnit olisi
sovittu pysyviksi. Sopimuskierroksella tarvitaan
myös reaaliansioita parantavat palkankorotukset.
Voisin veikatta, että meitä kaikkia tarvitaan, jotta
laadukkaat sopimukset saadaan aikaan syksyllä.

Palkansaajavihamielinen hallitus

Vaikuta äänestämällä eduskuntavaaleissa
Tulevissa eduskuntavaaleissa 14.4.2019 on tärkeä
äänestää ehdokkaita, jotka tukevat työelämän
parantamista ja vastustavat nykyisten hallituspuolueiden sanelu- ja kiristyslinjaa.
Pirkanmaalla on hyviä Teollisuusliitto taustaisia
kansanedustajaehdokkaita. Käydään vaaleissa
äänestämässä heitä ja pyydetään työkavereitakin
äänestämään. Tehdään vaaleista palkansaajien
vaalit.

Suomessa on tällä hetkellä mies- ja naismuistiin
palkansaajavihamielisin hallitus. Hallitus on hei- 
kentänyt mm. irtisanomissuojaa, työttömyys- 
turvaa ja kiky-tunnit ovat seurausta pakkolailla
kiristämisestä. Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan ay-liikkeen tulevaisuus ja palkansaajien
etujen taso. Nykyiset hallitus puolueet onkin saatava vaihtoon. Jos vaihto ei onnistu, niin turha
odottaa porkkanoita vaan keppiä tulee ja lujaa.
Politiikan suunnan muuttamiseksi Teollisuusliitto
on lähtenyt tukemaan Vapaiden valtakunta-kampanjaa. Vapaiden valtakunnasta löydät tietoa
www.vapaidenvaltakunta.fi Toivottavasti lähdet
sivun kautta kampanjan tukijaksi.

Tarmo Silander
Teollisuusliiton aluetoimitsija

LOPPU ERIARVOISTUMISELLE.

XXX

w w w. v i r v a m a r i . f i
virvamari.rask@gmail.com
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Jorge Franganillo | Flickr

V I R VA - M A R I
”Eduskunnassa tekisin
työtä vahvalla
RASK
vasemmistolaisella
koneenasentaja
varavaltuutettu
Tampere

*TVA oy, hallituksen jäsen
*Tampereen Teollisuustyöväen
ao. ry 007:n hallituksen jäsen
*Teollisuusliiton
koulutusjaoston varapj

arvopohjalla. Tahdon meille
Suomen, jossa hyvä
tulevaisuus luodaan
laadukkaalla koulutuksella,
turvatulla toimeentulolla ja
riittävillä sosiaalipalveluilla.
Tärkeimpinä toimina
ensikaudella on
aktiivimallin ja
kikyn kaltaisten
leikkureiden kumoaminen
ja eriarvoistumisen
vähentäminen.”
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Seppo Koskima

Ahneuden kasvot
Talouskasvun naamiot kasvoi kiinni kasvoihimme, hyväksyimme kilpailukyvyn maailman,
sen loppuun palaneen liturgian kilpailukyvystä.
Kilpailukyvystä, joka riisui tunteiden- ja oikeudenmukaisuuden arvot. Synnytti ahneuden yhteiskuntaan, missä oikeudenmukaisuudelta suljettiin
silmät. Voiton maksimointi pani toimimaan uskomattoman vastuuttomasti, totutut tavat menetti
merkityksensä.
Lopulta rajattoman ahneuden seurauksena moraalinen perusta, murtui, oikeus- ja kohtuus menetti
merkityksensä. Syntyi ahneitten aika, missä raha-eliitillä oli oma moraali- ja laki, laki joka puhui
vahvemman äänellä ja kielellä. Unohtaen ensisijaisesti piti palvella kaikkien ihmisten tarpeita.

Muutos tapahtuu, kun sydän ei enää kestä. Ihmisen
kuva tarpeeksi kärsinyt. Ihmistä- ja luontoa ei voi
loputtomasti ohittaa. Yhteiskuntaa ei voi rakentaa vain harvoille. On annettava arvo niillekin,
jotka eivät enää itse pysty puolustamaan itseään.
Paljastettava saattohoidollakin rahastavat, annettava ahneudelle kasvot.

Seppo Koskima

Ihmisapinan tulevaisuus
Pystyykö…
älykäs ihmisapina
turvaamaan oman tähtensä
tulevaisuuden, kun
talousjärjestelmä on sodassa
luontoa- ja ihmistä vastaan?
Riittääkö…
ihmisapinan vähäinen ihmisyys
pysäyttämään järjen, joka
synnytti ilmastonmuutoksen?
Onnistuuko…
ihmisapina omaksumaan
uudenlaisen taloudellisen
kirjanpidon; maan, veden- ja
ilmastonhoidon.
Yhteisen luontosopimuksen
maailmankatsomuksen ihmiskunnalle.
Jääkö…
ihmisapina seisomaan voittajana
omalle tähdelleen maapallolle
siniselle vesiplaneetalle?
Rikkaita tuulia…
ihmisapinan uusille sankariteoille
kieltäytymiselle ja rohkeudelle
sekä rakkaudelle, joiden varassa
ihmisapinan tulevaisuus on.
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Seppo Koskima

Planeetta maa,
yhteinen kotimme.
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Seppo Koskima

Ilmastonmuutos-postia

Luonto
On
viisas
valinta
se
on
happea
sydämelle
elämää
maapallolle

On tullut aika!

Vapautua järjestä,
joka synnytti ekologisen
kriisin ilmastonmuutoksen.
Saastutti, maan, veden, ilman.
Järjestelmästä, joka on sodassa
luontoa- ja ihmistä vastaan.
Muutosprosessi on alkanut ihmisen mielessä,
yhteistä hyvää ei voi haudata loputtomasti.
Kapitalismin ongelmat tiedostetaan yhä laajemmin. Ohjauspyörän harha, suunniteltu vai
suunnittelematon talous, sulkeutuu ihmiskunnan elämässä. Minkälaisella organisaatiolla
nykymuotoinen elämä, sivilisaatio pelastetaan?
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Seppo Koskima

”Planeetta maa,
yhteinen kotimme.”

Kuva: Tallink Silja

Teollisuusliiton jäsenristeily
kutsuu 7.–8.9.
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys on varannut 40 hengelle paikat Teollisuusliiton jäsenristeilylle 7.–8.9.2019. Omavastuu 20€, sis. risteilyn, kuljetukset, illallisen ja aamiaisen. Sitovat Ilmoittautumiset 10.6.2019 mennessä: s.postiin:
kirjaltajat@gmail.com
Maksu ilmoittautumisen yhteydessä. Tampereen Kirjatyöntekijäin yhd. ry.
TSOP tilinumero: FI36 5731 7920 0265 64. Kun raha on tilillä, on ilmoittautuminen varmistettu. Sairaustapauksessa voit peruuttaa osallisumisesi lääkärintodistusta vastaan, -muutoin peritään koko paketin hinta.
Tarkemmat lähtöaikataulut ja ohjeet päivitetään myöhemmin lähtijöille ja nettisivuillemme. Mukaan tarvitset passin tai virallisen EU-henkilökortin.

Teollisuusliiton
Matkanjohtaja/lisätiedot:
Sami Lahti 040 506 8497
jäsenristeily
kutsuu!

Silja Europa lastataan teollisuusliittolaisilla 7.–8.9.
Risteilymyynti alkaa 20.3. ja parhaat paikat
viedään nopeasti. Laivalla nähdään!

Risteilijän muistilista
· Valitkaa osaston yhteyshenkilö hoitamaan varaukset ja
käytännön asiat.
· Sopikaa ammattiosaston tuesta ja markkinoikaa risteilyä.
· Kerätkää osallistujalista valmiiksi, jotta voitte varata oikean
määr än paikkoja.

Risteilypaikkojen myynti aloitetaan
20.3. kello 10 Matka poikien verkkosivuilla, sähköpostilla ja puhelimitse. Hinnat
alkaen 48 euroa / henkilö . Hintaan sisältyy koko ohjelma,
Katso lisää: www.teollisuusliitto.fi/jasenristeily

Laivalla ratkaistaan
Risteilyllä mukana ysärihiteistä tunnettu
mm. Teollisuusliiton
DJ Matti Airaksinen , bilebändi Gebardi
myöhemmin ilmoitettava
karaokemestari,sekänautitaan
hyvästä
huippuesiintyjä.
ruoasta ja seurasta, sekä tentataan
puheenjohtajia. Ohjelma
tarkentuu kevään
mittaan.
Lisäksi laivalla
ratkaistaan Teollisuusliiton
karaokemestari , nautitaan
hyvästä ruoasta ja seurasta
sekä tentataan puheenjohtajia.
Ohjelma tarkentuu kevään
mittaan.

Teollisuusliiton Häme-Pirkanmaa-alueen

Kesäpäivä Särkänniemessä
8.6.2019
TKY tarjoaa jäsenilleen edullisen mahdollisuuden
osallistua perhetapahtumaan!

Mukaan kesäpäiville pääset maksamalla yhdistyksen tilille omavastuun 10 € / ranneke
(max. 4 ranneketta/perhe alle 3-vuotiaat pääsevät veloituksetta) 18.4.2019 mennessä.
Kun raha on tilillä, on ilmoittautuminen varmistettu. Ilmottautuminen on sitova eikä rahaa
palauteta. Tampereen Kirjatyöntekijäin yhd. ry:n TSOP tilinumero: FI36 5731 7920 0265 64.
Rannekkeiden lunastus tapahtuu porttien ulkopuolella klo 9.45.
Lisätiedot: Sami Lahti 040 506 8497
Kello 10–12 huvipuisto on vain teollisuusliittolaisten ja heidän perheidensä käytössä
Klo 10.30 ohjelmassa on avaussanat
ja liiton edustajan tervehdys
Kello 12.00 jälkeen alue on myös muiden
käytettävissä

Hintaan sisältyy ranneke, jolla pääsee koko
päivän ajan kaikkiin huvilaitteisiin pituusrajat huomioiden.
Rannekkeella pääsee myös Akvaarioon,
Planetaario Näsinneulaan ja Koiramäen
eläinpuistoon.

Perinteinen
:n

VAPPUBRUNSSI
Keskiviikkona 1.5.2019
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!

