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KIRJAKE KIRJAKE Puheenjohtajan terveiset

Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 13–15. 

Päätoimittaja Aki Blom. 
Toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen. 

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.

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

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.  
Painos 1.482 kpl. Painatus: Hermes Oy – 2016.

KIRJAKE  
Julkaisija Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.

Satakunnankatu 19 C 24, 33210 Tampere. P. (03) 223 7774 
kirjaltajat@gmail.com.

Puheenjohtaja  
Aki Blom

4041 0536
Painotuote

Vuosi 2015 oli Tampereella katastrofaalinen 
Kirjatyöntekijät menettivät n. 120 työpaikkaa.

Suurin vähennys oli Forssan Kirjapaino Oy (Forssa 
Print) saneerausohjelman mukainen Tampereen 
yksikön toiminnan lopettaminen 31.12.2015, jossa 
työskenteli vielä yli 100 kirjatyöntekijää vuoden 2015 
alussa. Toinen työpaikkojen vähennys tuli Tammer-
print Oy:n asettamisesta konkurssiin 16.12.2015. 
Kirjatyöntekijöitä oli 14 tässä yrityksessä.

Vaikka työllisyystilanne Pirkanmaalla huono, niin 
onneksi muutama Kirjatyöntekijä on onnistunut 
työllistymään muihin alamme yrityksiin. Kirjapai-
noalan työpaikkojen laskeva trendi on valitettavaa 
ja moni onkin kouluttautunut uudelle alalle.

Muutos ja sen vaikutus voi olla positiivinenkin asia.

Kirjallisuuskerho

Iso muutos työ- 
paikkojen määrään 
Tampereella

Tummanpuhuvaa -tuli julki valoisissa merkeissä
Viime vuoden lopulla ilmestyi painosta Juhani Hildénin pieni runo- ja novellikokoelma Tummanpuhuvaa, alaotsik-
konaan Ajatuksen aihioita, polun varteen varisseita. Omakustanteen ulkoasun suunnitteli Juhani Kestilä, joka kirjoit-
tajan tavoin kuuluu TKY:n Kirjallisuuskerhon perustajajäseniin. Näinä aikoina kerho täyttää 50 vuotta ja on se ollut 
ay-kentässä monisärmäinen ilmiö, jonkalaista muualla ei ole saatu syntymään. Tummanpuhuvaa on myynnissä Tulen-
katantajain puodissa Hämeenpuiston varrella ja Tampere-seurassa Raatihuoneen kivijalassa. Myös yhdistyksemme 
toimistolta sitä voi kysellä. 

Kaseva yhtyeen Mikko Jokela soittaa ja laulaa kiitolliselle kuulijakunnalle, joista vain osa mahtui potrettiin. Kirjan julkis-
tamistilaisuus 13.10. -15 Tulenkantajat kirjakaupassa. 

Kirjallisuuskerho 
50 vuotta
Taidenäyttelyn avajaiset 
ja juhlatilaisuus 
7.5.2016 klo 13.00
Vanhalla Kirjastotalolla (Emil-sali)
Tervetuloa!

Näyttely 7.5.–28.5.

Ajankohtaisia ja muita asioita: 
www.TKYtampere.fi

Keskiviikkoisin klo 13–15 
Satakunnank. 19 C 24 Tampere.

P. (03) 223 7774

kirjaltajat@gmail.com
www.TKYtampere.fi

PÄIVYSTYS :n



4 5

KIRJAKE KIRJAKE

Kevät saapui kohisten pääsiäisenä, 
rikottiin jopa + 10 asteen raja. Aurin-
kokin pilkahti ja jonkinlaista valoa 
tunnelin päässä näytti olevan.

Koko alkuvuosi on kahlattu apeissa 
tunnelmissa. Työntekijäliittoja ollaan 
syyllistetty jos milläkin 
verukkeella ja että suo-
malaisen työntekijöiden 
palkat ovat saattaneet 
suomen tilanteeseen 
jossa vienti ei vedä ja sitä 
kautta ei euroja saada 
talouden pyöritykseen. 
Jopa osa työntekijöistä 
on alkaneet uskoa tähän 
paatokseen kun sitä joka 
tuutista suolletaan.

Tähän on tultu keskus-
ta - kokoomus vetoisilla 
hallituksilla, nyt vielä 
mukaan on tullut ”työ-
väenpuolue” perussuo-
malaiset kyykyttämään 
sairaita, opiskelijoita, 
työttömiä ja duunareita.

Toivottavasti muisti on 
pitkä ja muistetaan vielä 
seuraavissa vaaleissakin. 
Veropohjaa on nakerret-
tu koko -90 luvun alun 
jälkeinen aika, aina tähän päivään 
asti ja lisää nakerretaan.

Työnantajille annettu helpotuksia 
koko ajan, mutta investointeja ei 
lupauksista huolimatta kuulu, päin-
vastoin helpotuksia vaaditaan lisää tai 
muuten muutetaan firmat Viroon.

Ehkä sitä voisi kannattaa että jos 
voittorahoja investoi, ne verotettai-

Marko Lähteenmäki

Pääluottamusmiehen palsta

siin vasta sitten kun ne nostetaan 
palkkioina ulos yrityksestä.

Nyt kun veropohja on nakerrettu ja 
taantuma iskenyt on helppo vaatia ja 
saada kannatusta valtion ja kuntien 
menojen pienentämiseksi. Kärsijänä 

on kunnan ja valtion palveluja käyt-
tävä kansalainen eli sinä.

Pakkolait, 
kilpailukykysopimus

Olen hieman pettynyt, kun SAK lähti 
hallituksen kiristys- ja uhkailupo-
litiikan (ns.pakkolait) seurauksena 
neuvottelemaan ns. kilpailukyky-

sopimuksesta jossa on kyse vain ja 
ainoastaan työntekijöiden etujen 
heikentämisestä. Pakkolaki-uhkailu 
osoittautui tosin myöhemmin 
bluffiksi. Vastikkeeksi kilpailykykyso-
pimuksesta ei työnantaja edes lupaa 
investointien lisäämistä, vaan luulta-

vasti käy kuten aiemmin 
-tulokset valuu sijoittajien 
taskuun osinkoina”

Hatun nosto kaikille 
niille liitoille, jotka 
jättäytyivät pois 
kilpailukyky- 
sopimuksesta.

Ei työntekijöiden ostovoi-
man leikkaaminen rattaita 
auta pyörimään, vaan 
päinvastoin.

Jos PAM:laisilta pienipalk-
kaisilta, jotka tienaavat 
bruttona 1600 € kuukau-
dessa leikataan palkkaa 
(eli lisätään 24 h vuodessa) 
ja sen lisäksi tulee työnan-
tajamaksuja työntekijöi-
den maksettavaksi -niin ei 
hyvää päivää, voiko joku 
johtaja joka tienaa 40 000 
€ kk sanoa että tämä on 
kohtuullista, kaikkien pitää 

olla mukana suomea pelastamassa.

Eikä tässä vielä kaikki…

Työehtosopimusten yleissitovuut-
ta halutaan purkaa, eli työnantaja-
liittoon kuulumattomat työnantajat 
haluavat päästä sopimaan suoraan 
tulevan työntekijänsä kanssa työeh-

Alkuvuosi 
kahlattu apeissa 

tunnelmissa
dot suoraan ilman tessien velvoitta-
vaa säädäntöä.

Ensin pitäisi saada minimipalk-
kalainsäädäntö, joka monessa 
muussa maassa ollaan säädetty.

Suomea verrataan nykyisin kovasti 
Ruotsiin, kuinka heillä siellä ei lakoilla 
kuten Suomessa. Sehän taas johtuu 
siitä, että Ruotsissa työehtosopimus-
ta koskevissa asioissa on työntekijöil-
lä tulkintaetuoikeus, joten sellaisia 
riitoja ei pääsee niin helposti synty-
mään jotta porukka kävelisi pihalle.

Suomessa työnantajat haluavat pai-
kallista sopimista laajentaa, kunhan 
nyt ensin opittaisiin työehtosopimus-
ten tulkinta ja yt-lainsäädökset.

Paikallinen sopiminen voi on-
nistua vain yrityksissä, jossa on 
paikalliset suhteet ja luottamus 
molemmin puolin kunnossa. Mutta 
sitä tässä ei työnantajien vaatimuksi-
neen ei taida tarkoittaa.

Työnantajat haluavat paikallisen 
sanelun siten että heillä on direktio-
oikeus päättää kuinka ja koska etuja 
voidaan yksipuolisesti heikentää. 

Ihmettelen suuresti että meidän 
SAK:laiset liitot lähti näistä neuvot-
telemaan, jos sinne esimerkiksi tulee 
kriisilauseke, että jos työnantajalla 
menee taloudellisesti huonosti niin 
irtisanomisten sijasta työnantaja voi 
heikentää työntekijöiden etuja jopa 
alle työehtosopimusten määräysten. 
Mielestäni se on huono määritelmä, 
koska joku yritys samoilla pelisään-
nöillä menestyy ja toinen ei. 

Toinen tekee asioita oikein ja toi-
nen päin mäntyä. Jos päin mäntyä 
tekevä yritys saa edun itselleen 
alentamalla palkkakustannuksia tai 
muuten etuja leikkaamalla, kohta 
myös toinen yritys joka on tehnyt 
hyvää työtä ja menestynyt joutuu 
kilpailemaan halpenevilla hinnoilla. 
Eli tarjouskilpailu entisestään raais-
tuu, kohta myös ennen menestynyt 
yritys joutuu huonoon kierteeseen ja 
taloudellinen tilanne heikkenee ja he 
joutuvat irtisanomisten välttämiseksi 
alentamaan kulujaan henkilöstön 
etuja leikkaamalla.

Joten jos yritys ei menesty ilman, 
että etuja leikataan, on ehkä parem-
pikin että tällainen yritys lopettaa 
joten markkinat jää terveemmille 
yrityksille tai sitten joidenkin ammat-
tilaisten pitää tulla auttamaan kuinka 
bisneksestä voisi tehdä kyseisellä 
kustannusrakenteella kannattavam-
man.

Jos yrityksen kannattavuus olisi 
kriiteerinä, ja palkkoja olisi voinut 
jokaisessa yt-neuvotteluissa alen-
taa niin paljon, että yritys tuottaisi 
riittävästi voittoa, ei työntekijöille 
enää maksettaisi laisinkaan palkkaa 
saisimme ehkä muutaman karton-
kikotelon, joita voisimme koittaa 
itse kaupata. Töissä saisi käydä ne, 
kenellä olisi varaa siitä maksaa.

Vappu on ovella. Nyt yhdistyksen 
jäsenet näyttäkää tyytymättömyys 
vallitsevalle politiikalla ja joukolla 
mukaan vappumarssille. Allekirjoitta-
nut on tänä vuonna varapuheenjoh-
tajana yhdistyksen lipunkantajana 
vappumarsilla.

Pääluottamusmiehen palsta

Punaista 
Vappua
Kapitalismi, kapitalismi, 
    pääoma/pääoma. 
Ajan peto/perskeko, 
    Sipilän S.S.S. hallitus

Ajaa alas... 
    vasemmiston hiellä 
    synnyttämää yhteiskuntaa.

Tarjoaa... 
    muutamille etuoikeutetuille 
   ansaitsemattoman täysi- 
    hoidon.

Sanan voimalla... 
    riistosta tulee riistoa; 
    väkivallasta /väkivaltaa 
    sorrosta/sortoa 
    herrasta/herra 
    rengistä /renki.

Sanan voimalla... 
    historia alkamassa uudelleen 
    palataan lähtöruutuun. 
    Mitään ei ole opittu, 
    kaikki täytyy elää uudelleen. 
    Massatyöttömyys, 
    rasismi, fasismi, äärioikeisto

Punaista Vappua... 
    punaista lippua 
    punaista sydäntä/rinnassa. 
    Alas kapitalismi, 
    Sipilän S.S.S. hallitus.

Sanan voimalla... 
    taistelkaamme paremman 
    maailman puolesta,  
    joka antaa ihmisille työtä, 
    nuoruudelle tulevaisuuden, 
    vanhuksille turvan.

Punaista Vappua...

TKY:n Kirjallisuuskerho 50 vuotta 
vuosikokous 6.3. 2016

Seppo Koskima
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   Kilpailukykysopimus tulee. 
Kaikki osapuolet tietävät, missä 
mennään ja tulevat toimimaan 
yhteisen hyvän eteen. Kansalaisia 
hiostetaan kovasti, mutta tämä 
katajainen kansa on niin mones-
sa liemessä keitetty, ettei se taitu 
vieläkään. Harmittaa, että Soini on 
ainoita, jotka on päässyt hillotol-
palle.

   Inflaatio on nollissa. Köyhien 
kyykyttäminen sen avulla ei on-
nistu. Reaaliansiot pysyvät samoi-
na ja kukaan ei tule köyhemmäksi 
kun onkaan. Kestävyysvaje ei pie-
nene. Hallituksen säästöpäätökset 
eivät pure. Luulisi kaiken rullaavan 
tasaisesti alamäkeä. Hallitus on 
kuitenkin tehnyt päätöksen ja si-
toutunut leikkaamaan sosiaali- ja 
muita menoja neljän miljardin eu-
ron edestä. Inflaatio olisi hoidellut 
tuon parissa vuodessa, jos tahti 
olisi pysynyt kohtuullisena. Indek-
sikorotukset jäihin. palkankorotuk-
set minimiin ja kaikki olisivat olleet 
taas onnellisia. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Monet tiet h….ttiin on ki-
vetty hyvillä aikomuksilla.

” Ratkaisuja toki 
löytyy.”
   Ainahan voi nostaa al-
koholin, tupakan ja autoi-
lun hintaa. Tämäkään ei 
aina riitä, joten sekaan 
pitää myös lisätä asumis-
kustannuksiin, sairaan-
hoitoon tai palveluihin 
lisää hintaa. Kuluttaja 
maksaa kaikesta vähän 
enemmän ja jos kulutus 

kasvaa, niin laskukin kasvaa. 
Näin saamme Suomen nousuun. 
Valtion yhtiöiden myyntiä odo-
tellessa tulee mieleen edellisten 
hallitusten hoitelemat myyntiasi-
at. Suomalainen maksaa näiden 
laitosten myynnistä kallista hin-
taa. Irtisanomiset koskevat aina 
Suomessa asuvia, yksikköhinnat 
samoin.

   Olen antanut itseni ymmärtää, 
että tämä kuuluu globaaliin talo-
uteen. Kolmekymmentä vuotta 
sitten Kiinaan oli pitkä ja kivinen 
matka, mutta nyt sinne hurahtaa 
hetkessä. Kehitys on niin nopeaa, 
että nyt Kiinaankaan ei enää men-
nä, vaan vaihtoehtona ovat Bang-
ladesh, tai Vietnam. Aina löytyy 
joku halvemman työvoiman maa.  
Muistattehan kun tekstiilit vietiin 
Portugaliin, T-paidatkin kestivät 
yhden pesun, jos sitäkään. Muu-
tama vuosi ja kyseinen maa oli 
liian kallis yhtiöille, tultiin itäiseen 
Eurooppaan ja idän teollistuviin 
maihin. Tämä suuntaus tulee jat-
kumaan. Kiinalaiset kasvattavat 
ruokansakin Afrikassa, koska hei-
dän hurjaa vauhtia nouseva kan-
santulonsa on nostanut elintasoa 
valtavasti. Kiinalainenkaan ei enää 

elä pelkällä riisillä, oli se minkä  
väristä tahansa. Hekin tahtovat sa-
man elintason kun muillakin teol-
lisuusmailla on. Vaikeaa ja kestää 
kauan, mutta ei Eurooppaa ja jenk-
kilääkään yhtäkkiä rakennettu. 

   

Politiikka nyt on vaan tällaista. 
Ei ole mahdollista käpertyä omi-
en rajojen sisälle. Käy muuten 
samalla tavalla kun Kuuban ja 
Venezuelan. Hekin kansallistivat 
omaisuuden valtion hoitoon ja 
lopputulokset olemme lukeneet 
lehdistä. Suomikaan ei elä sillä, 
että myymme puuta toisillemme, 
pullaa, munia tai mitä täällä val-
mistammekaan. 

   Maatalous on ajettu ahdinkoon. 
Ymmärtääkseni kolmannes maa-
tilojen tuottamasta viljasta, mai-
dosta ja lihasta on veronmaksajien 
rahoittamaa. Voisi kysyä, onko se 
tarpeen? Suomalainen ruokahan 
on tietysti isänmaallista ja oma-
varaisuuden ylläpitoa, mutta, sen 
tuottaminen on näillä leveysasteil-
la todella kallista. Päästäisimmekö 
viljelijät konkurssiin ja siirtyisimme 
Euroopassa valmistettuihin tuottei-
siin. Riisiä Indokiinan alueelta, nau-
danliha ja possut etelä Amerikasta, 
Maissia pohjois- Amerikasta. Lohi-

kalammehan tulee nyt jo Chilestä. 
Sekin fileerataan jossain Thaimaan 
seutuvilla ja laivataan tänne. Millä 
kohtaa voisimme tehdä ja tuottaa 
halvempaa ruokaa. Toinen juttu on 
se, että suomalainen haluaa ostaa 
kotimaisia tuotteita, mutta hänellä 
ei ole varaa siihen.

   Ollaan sitten näin, emme poista 
tukia maanviljelijöiltä, Eivät poista 
muutkaan Euroopan valtiot. On-
han meillä työttömiä muutenkin 
liikaa. 

   Päästiin taas asiaan. Hallitus 
on päättänyt nostaa työllisyysas-
teen kolmen vuoden kuluessa 68 
prosentista 72 prosenttiin. Help-
po homma, ei vaadi kuin 35 000 
uutta työpaikkaa vuodessa! Tähän 
päästään, kun kilpailukykysopimus 
solmitaan, työnantajamaksuja 
alennetaan, eläkemaksuja siirre-
tään työntekijöiden maksettaviksi 
ja rikkana rokassa, vähennetään 
työttömyysetuuksia. Tiedättehän 
sen, että jos työtön saa vähemmän 
työttömyyspäivärahoja, niin työ-
paikat lisääntyvät, ainakin työha-
lut paranevat. Hallituksen viisaat 
ovat antaneet näin ymmärtää. Toki 
on muistettava, että valtion menot 
vähenevät ja ne siirtyvät kunnille 
ja sitä myötä veronmaksajille. 

   Valtion tuloja pudotti myös auto-
veron lasku.  Parisataa miljoonaa. 
Perussuomalaiset saivat tuon kan-
saa innostaneen laskun aikaiseksi.  
He halusivat korvata menetetyn 
veromäärän makeisverolla, muu-
ta isoveli, eli EU ei antanut lupaa 
tähän. Hammaslääkärin kulta-aika 
ei koittanutkaan. Keinoja kyllä 
löytyy. Kipeää tekee, sanoo Soini 
hymyillen ja nostaa polttonestei-
den hintaa. Ei koske köyhiä, mutta 
sorateiden varsilla asuva työtön 
ja tai, eläkeläinen ei hymyile. Toi-
saalta on hyvä ettei ressukoilla ole 
varaa autoiluun, eihän heillä ole 
varaa lääkkeisiinkään, lääkäristä 
puhumattakaan. Kunnan keskus-
tasta saisi ruoka-apua, jos jaksaa 
pyöräillä tai hiihtää. Rospuuttoai-
kana vaikeampaa, kun tiet on niin 
huonossa kunnossa.   

 Nythän on niin, että valtion va-
roista piti säästää myös kuntien 
avustuksista. Hallitus päätti, että 
kunnat saavat nostaa kiinteistö-
veroa, potilasmaksuja ja päivähoi-
tokuluja. Kunnille annettiin myös 
mahdollisuus Subjektiivisen päi-
vähoidon rajaamiseen, silloin kun 
toinen vanhemmista on kotona. 
Osa köyhemmistä kunnista käytti 
tilaisuutta hyväkseen, mutta toiset 
pitivät asiat ennallaan. Nyt hal-
litus päätti sitten rangaista näitä 
kuntia köyhempien kuntien lisäk-
si ja pudotti valtion apuja vielä yli 
100 miljoonaa. Kuntapäättäjäkin 
on ihmeissään. Nyt on taas pakko 
nostaa kuntalaisten veroja, mutta 
valtion vero ei kasva.

   Hyvää on tietysti, ettei opiskeli-
joilta oteta kolmeen vuoteen enää 
lisää ja he pääsevät yleisen asun-
totuen piiriin. Mistähän nuokin ra-
hat revitään?

   Mielenkiintoani herättää tuo 
työttömyyspäivärahan tulevai-
suus. Korotetaanko sitä, lyhenne-
täänkö sitä ja milloin? Nythän on 
jo sovittu tuen lyhentämistä 400 
päivään. Luultavasti myös kolmen 
kuukauden ammattisuoja pure-
taan ja sanktioita kovennetaan. En 
haluaisi olla valtiovarainministe-
ri Stubin housuissa, kun 
omatkin jo uhkai-
levat   
viraltapa-  
nosta, koska  
ammattil i itot 
vieläkin ovat 
kantona kaskes-
sa. Useamman 
vuoden olen odo-
tellut tätä aikaa, 
jolloin Suomalaiset 
työläiset ovat niin po-
vareita, että sahaavat 
oman oksansa poikki. 
Nyt näyttää käyvän niin. 
Saa näkee ehtiikö Dema-
rit pelastamaan edes osaa 
sadan vuoden työstään yh-
teisön hyväksi.

   Onneksi meillä on hyvä pre-
sidentti. Hän se osaa olla kai-

kille mieliksi. Hän kuuntelee her-
källä korvalla mitä kansa haluaa 
ja myötäilee kaikkia. Hän ei halua 
Natoon, mutta ei myöskään pois-
sulje mahdollisuutta. Hän haluaa 
ottaa pakolaisia, mutta vain rajalli-
sen määrän. Hän on kaikista asiois-
ta samaan aikaan kahta eri mieltä, 
muttei kerro mitä mieltä on. Hän 
on oikea poliitikko. 

   Olin aivan unohtaa. Vasemmis-
toliitto on viisaudessaan päättänyt 
ehdottaa 10 euron vähimmäis-
tuntipalkkaa kaikille. Oletetaan, 
että hallitus saa yleissitovuuden 
kaadettua. Onko meillä kaikilla 
sitten tuo tuntipalkkana. Edellyt-
täen huonosti kannattava työpaik-
ka, kriisiyhtiö, tahi joku muu syy, 
joita vielä kolmen vuoden aikana 
tullaan työelämän pelisääntöihin 
keksimään.  

Tässä on vähän synkähköjä ajatel-
mia, mutta tunnelin päässä näkyy 
valoa. Suuret ikäluokat ovat eläk-
keellä ja 2050 ei makseta heille 
enää suuria eläkkeitä, eikä sairaus-
kustannuksia. Ainakin vähemmän 
kun nyt.

Harjun Jokke

Jouko Harju

MISSÄ NYT 
MENNÄÄN?

”Ei ole 
mahdollista 
käpertyä 
omien rajojen 
sisälle.”

Harjun pakina Harjun Pakina
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Kävimme tutustumassa mam-
muttien maailmaan Vapriikis-
sa. Museo, tuossa Tampellan 
entisissä tiloissa. 
Otin kuvan paikallisen 
mummokerhon illanistujaisista. 
Toisen kuvan sain, kun 
paikalliset nuorisohuligaanit 
kiusaavat luolakarhua. 
Näyttelyssä oli jäljennöksiä 
sapelihammastiikereistä, 
Tanskandogin kokoisista 
hyenoista, vai luolakoiriako 
lienevät. Valtaisan kokoisilla 
sarvilla varustettuja alkuhirviä, 
Niiden sarvet olivat alun 
kolmatta metriä leveät, joten 
eipä juuri mahtuisi Suomen 
pusikoissa ravamaan, sekä 
yllätyksellisiä villasarvikuonoja. 
Näillä elikoilla oli reilun metrin 
mittainen sapelin omainen 
sarvi, jota opas kertoi käytetyn 
lumitöihin. Oli kuulemma 
kasvissyöjä.

Tosiaan, ne mammutit. 
Tiesinhän, että isoja olivat olleet. 
Olenhan minä piirrettyjä katsonut, mutta että 
säkäkorkeus oli yli kolme metriä ja pää keikkui 
vielä metriä korkeammalla. Hampaat, siis 
syöksyhampaat, jos vähänkään on uskomista 
jäljitelmiin niin nekin olivat iäkkäämmillä 
yli kaksi metrisiä. On arveltu, että epeli olisi 
syönyt noin kaksi tonnia ruohoa päivässä. 
Siellä oli myös alkuperäisiä kopioita mammutin 
poikasista, jotka jostain syystä olivat pudonneet 
suohon. Olisko Kalevalan kaverit käyneet 
laulamassa ne suohon. Yli 10 000 vuotta suossa 
ja yhä elävän kuolleen näköisiä.Erittäin hieno 
näyttely!

Lähdemme seuraavaksi Milavidaan katselemaan 
kartanomiljöötä.

Hämeenlinnaan teatterikäynti, ”Miehiä ja 
ihmisiä”, sekä sen jälkeen seurustelemme 
Hämeenlinnan Antinkerhon kanssa Pari tuntia.. 
Tuttuja on varmaan sinullakin siellä.

Syyskuussa poikkeamme Pietarissa, vieläkin 
on pari hyttiä tyhjänä. Halvin hytti maksaa 191 
euroa/henkilö ja sisältää ruuat ja kiertoajelun. 
Lisämaksusta pääsee Helsinkiin ja takaisin.

Lokakuussa käymme Työväen 
teatterissa”Kilpakosijat”

Osallistu ja liity joukkoomme, 
soita, Pirjo Luostarinen, p. 050 331 6348, 
tai Jouko Harju, 050 595 1255

Eläkeläiset 
MAMMUTTIEN MATKASSA

Kerhot toimivat

Kirjatyöntekijäin 
veteraanikerho on 
toiminut jo 40 vuotta

Kerhomme toimintaan 
kuuluu yhdessäolon 
lisäksi jonkin verran 
kokoustoimintaa, 
yhteisiä retkiä, 
asiantuntevaa alustusta 
terveydestä, kuntoilusta 
ja ravintosuosituksista. 
Saamme ajoittain myös 
ajankohtaista tietoa 
suoraan Arkadianmäeltä. 
Vähintään kerran 
vuodessa saat tulla 
tenttimään kansanedustajaa. Lisäksi Tampereen vanhuspalveluista ja muista eduista kuulostellaan kuntapäättäjiä.

Tule mukavaan joukkoomme viihtymään. Kokouksemme pidetään joka kuukauden ensimmäinen maanantai 
kello 13.00. Vuosimaksumme on toki 15€ vuodessa, mutta se sisältää vähintäänkin pullakahvit joka kokouksessa. 
Tarjoamme sinulle uusia ystäviä, kilpailuja, pelejä, kulttuuria ja matkailua. Lisäksi neuvomme ja opastamme 
kaikissa sinua askarruttavissa kysymyksissä, tai ainakin opastamme sellaiseen paikkaan, josta vastaukset löytyvät.

Meidän kauttamme saat alennuksia ja muita etuja jo sinulla olevien lisäksi. Tämän päivän palkanansaitsija on 
huomisen eläkeläinen. Voit liittyä meihin vaikka olisitkin vielä työelämässä.

Etuina mm. Eläkkeensaajalehti, Alennusta Rajaniemen lomakeskuksessa, Edullisia koulutuksia, Alennuksia 
kotimaan HI-hostelleista+kansainvälinen hostellikortti

KIRJATYÖNTEKIJÄ, tervetuloa yhdistyksemme 

ELÄKELÄISTOIMINTAAN!

Vasemmiston Vappu 
Tampereella 1.5.2016
klo 10 Muistotilaisuuden 1918 kaatuneiden 
muistomerkillä Kalevankankaan hautausmaalla. Puhuu 
Antti Salonen (Tampereen Metallityöväen ao. 7:n 
puheenjohtaja)

klo 11.30 Vappukulkue 
Murtokadulta Keskustorille. 
Kulkueen kokoontuminen alkaa klo 11.

klo 12 Vappujuhla Keskustorin Jugendtorilla. 
Puhujina: Minna Minkkinen (kaupunginvaltuutettu, vas), Ilmari Nurminen (kansanedustaja, sdp), 
Matti Huutola (varapuheenjohtaja, SAK)

Alkutahdit soittaa Tampereen työväen soittokunta ja puheiden jälkeen lavalle nousee PALEFACE.

klo 13.30 Työväenlaulutilaisuus Pub Mallashovissa (Satakunnankatu 22)
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TKY:ltä sählyjoukkue 
Teamin kesäpäiville

Teamin kesäpäivien yhteydessä  20.–21.8.2016  
järjestetään perinteinen sählyturnaus.

Ottelut pelataan lauantaina  
20.8. n. klo 10 alkaen 

Hakaniemen Arena Centerissä. 
Otteluiden jälkeen on bussikuljetus laivalle.

Lähtö turnaukseen on lauantai- 
aamuna bussilla tai junalla ja paluu 

sunnuntaina risteilyn jälkeen TKY:n bussilla. 
Jos olet kiinnostunut lähtemään pelailemaan, 

niin laita viestiä alla olevaan osoitteeseen 31.7. 2016 
mennessä: tommi.savolainen@punamusta.com

MUISTA! ilmoittatutuminen kesäpäiväristeilylle viim. 14.5.

Kerhot toimivat

HEIDELBERG FINLAND

Tampereen Painajainkerhon 

Heikku-ilta
TKY:n tiloissa 
Satakunnankatu 19 C 24
lauantaina 21.5.16 klo 15.00
• koulutusta • ruokailua • tarjoilua

Ilmoittaudu 19.5.2016 mennessä Samille 040 506 8497

Kiinnostaako SÄHLY!

TEAM:in 

KESÄPÄIVÄristeily
(Tallink m/s Baltic Queen lähtö HKI) 

20.–21.8.2016
Lähtö Vanhalta kirkolta la 20.8. klo 15.00. 

Kesäpäiviä vietetään Tallinkin m/s Baltic Queen -aluksella. Risteily lähtee Helsingin Länsisatamasta 
lauantaina 20.8. kello 18.30. Matka suuntautuu Tallinnaan, mutta Tallinnassa ei ole maihinnousua.   
Takaisin Helsingin Länsisatamassa ollaan sunnuntaina 21.8. n. kello 16.00. 

Meille on varattu 13 x 4:n hengen hytit.  Sitovat ilmoittautumiset 14.5. mennessä Kari Lintuselle s.postilla: 
kari.lintunen@wippies.com (tied. 040 514 1290) tai toimistolle s.postilla kirjaltajat@gmail.com. Kun ilmoittau-
dut, ilmoita myös syntymäaikasi. Maksu 20 € yhdistyksen tilille TSOP FI36 5731 7920 0265 64 /viitteenä oma 
nimi. Kun raha on tilillä, on ilmoittautuminen varmistettu. Toimi nopeasti. Hinta sis. majoituksen B4 hytissä, 
aamiaisen, illallisen sekä bussikuljetuksen (varmista bussin lähtöaika vielä nettisivuilta, aika saattaa muuttua)  
Sairastapauksessa voit peruuttaa matkan lääkärintodistusta vastaan.

Ohjelman ja muun asiaan liittyvän löydät liiton sivuilta www.teamliitto.fi/ -kohdasta  
kesäpäiväristeily 2016.
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    Innostuin lähtemään mukaan 
tapahtumaan ensimmäistä kertaa 
ystäväni houkuttelemana viime 
vuonna Raumalle,  jolloin minuun 
teki vaikutuksen seminaarien laa-
japohjaisuus. Paikalle pyritään saa-
maan keskustelijoita eri puolueista 
ja edustamaan erilaisia mielipiteitä. 
Tuolloin erityisen vaikutuksen teki 
ajankohtaiset aiheet: SOTE, TTIP ja 
Ukrainan tilanne.

 Tampereen seudulta bussiin nousi 
vajaat kolmekymmentä henkeä, 
jotka edustivat eri ammattiliittoja. 
Teamiläisiä ei tainnut bussissamme 
olla kuin 4 ja SAK:laisia koko tapah-
tumassa oli ehkä kolmisenkymmen-
tä henkeä.

    Tänä vuonna paikkana oli Kou-
volan kaupungintalo mikä tarjosi 
komeat puitteet seminaarille. Kou-
volaan oli saapunut reilut parisataa 
osallistujaa, sillä nytkin oli luvassa 
mielenkiintoisia aiheita. 

   Ensimmäisenä teemana oli  Halli-
tuspolittikan vaikutus ay-liikkeen 
sopimusoikeuksiin. 

Olin pettynyt kun hallituspuolueiden 
edustajana paikalle ilmoittautunut 
Kokoomuksen edustaja Antti Häk-
känen perui viime hetkellä tulonsa. 
Tämä lienee ollut alun perin tarkoi-
tuskin, sillä nyt paikalle ei ehditty 
saamaan edustajaa hallituspuolu-
eilta. 

   Paikalla oli sen sijaan saapunut 
SAK:n asiantuntija Jukka Kärnä 
sekä entinen kansanedustaja Pentti 
Tiusanen. Paneelia johti JHL:n alue-
päällikkö Hannu Repo. Mielestäni 
Kärnä oli hyvä puhuja ja realistinen 
puheissaan, mutta toisaalta hän oli 
turhankin hampaaton 
suhteessa yhteis-
kuntasopimukseen. 
Tiusanen taas puhui 
mielestäni ympäri-
pyöreitä yrittäen olla 
hauska sanomatta 
kuitenkaan oikein 
yhtään mitään. 

   Minulle päivän 
odotetuin aihe oli 
TTIP ja TISA. Tästä 
puhumassa olivat: 

Heli Järvinen, vihr. kansanedusta-
ja, Yrjö Hakanen Kaupunginvalt. 
Kom. ja Teppo Eskelinen JKL:n 
yliopiston yhteiskuntapolitiikan 
lehtori. Puhetta johti Jouni SIren 
Tampereelta. Tämä keskustelu oli 
mielenkiintoista. Teppo Eskelinen 
(kuten myös Hakanen) oli sitä mieltä 
että koko sopimus on niin huono, 
että se pitäisi yrittää kumota. Heli 
Järvinen puolestaan oli sitä mieltä, 
että sopimuksesta tulisi kuitenkin 
neuvotella. Hän oli sitä mieltä että 
sopimuskulttuuri on kuitenkin hyvä 
olla olemassa. Kansainvälisillä sopi-
muksilla kun on jonkun verran saatu 

parannettua esim. lapsityövoiman 
asemaa kehtitysmaissa. 
No, henkilökohtaisesti en oikein 
ymmärrä mitä näillä on tekemistä 
toistensa kanssa. 

”TTIP on jatke siirtomaavallalle 
ja uusi tapaa riistää kehittyvien 
maiden raaka-aineet ja saada halpa 
työvoima monikansallisten firmojen 
käyttöön. Samalla saadaan myös 
Eurooppalaisten maiden demo-
kratia näiden yhtiöiden asettamiin 
kahleisiin.”

   Järkyttävää on suomalaisten EU-
edustajien mielipiteet sopimuksen 
puolesta. Vain muutama edustaja on 
sopimusta vastaan. Ongelma on se, 
että edes edustajat itse eivät ole täy-
sin perillä huolella salassa pidettyjen 
sopimusneuvottelujen koukeroista.

   Pohjimmiltaan kyse on siitä, että 
yksittäisten valtioiden kansan-
edustuslaitosten valtaa ollaan 
viemässä kansainvälisille suuryh-
tiöille! Demokratian viimeisetkin 
rippeet katovat kun kansainväliset 
suuryhtiöt saavat päättää esim. 
yksittäisten maiden minimipalkoista. 

Ay-liike Euroopassa vastustaa näitä 
sopimuksia, mutta Suomessa ay-liike 
näyttää varovaisen vihreää valoa. 
Tässä on vaarana se, että kohta 
kaikki terveyspalvelumme hoitaa 
amerikkalaisomisteinen mammutti-
terveysfirma, joka pystyy kilpailutta-
maan pienemmät suomalaiset firmat 
pois markkinoilta. Jos sitten Suo-
messa ollaan tyytymättömiä tämän 
firman toimintaan, voi tämä mam-
muttifirma haastaa Suomen valtion 
oikeuteen. Yksinkertaistettuna 
näin… Siinä on isänmaan asia aika 
kaukana, kun annetaan päätäntäval-
ta kansainvälisille pörssiyhtiöille…

   Päivän viimeinen rupeama oli ryh-
miin jakautuminen. Aiheina oli:

1. Nuorisotakuu, Päivi Salmén, 
SuPerin pääluottamusmies 
2. Varhaiskasvatuslaki, Tarja Oja-
nen, Lastentarhanopettajaliiton vpj, 
ja Eila Pelttari 
3. Syyria ja Lähi-itä, Karim Maiche, 
väitöskirjatutkija, Treen yliopisto 
4. Vaihtoehtoinen ajattelu ta-
louskeskustelussa, Pasi Hentunen, 
Talousdemokraatit ry.:n hallituksen 
jäsen, ja Juhani Lilja 
5. Monikulttuurisuus työyhtei-
sössä ja ay-liikkeessä, Eve Kyntäjä, 
maahanmuuttoasioiden asiantunti-
ja, SAK, ja Keijo Hiltunen

  Olin kahden vaiheilla mihin ryh-
mään meinisin. Mietin tuota vaih-
toehtoista talousajattelua, mutta 

Vapaakauppa-alue on  
jatke siirtomaavallalle

Ay-väen rauhanpäivät on vuosittainen, kaikille avoin kaksipäiväi-
nen seminaaritapahtuma, jossa käsitellään merkittäviä ajankoh-
taisia ja yhteiskunnallisia aiheita.

Tapahtuman järjestää Työpaikkojen rauhantoimikunta joka on 
Suomen Rauhanpuolustajien alajärjestö.

Toimikuntaan valitaan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Käytännössä jäseneksi pääsee kaikki ketä esitetään.

Edustettuna on ammattiliittojen jäseniä ympäri Suomen. 

Jyväskylän SAK:n aluejärjestö luovutti Vuoden Rauhantyöpaikan palkinnon Helsingin 
Mielenterveysyhdistykselle.

Jukka Kärnä SAK:sta. Keskustelu oli vilkasta ja antoissaa.

Ay-väen rauhanpäivät 
Kouvolassa 16.–17.1. 

• vapaakauppa- ja palvelukauppa sopimukset (TTIP, TISA) 
• nykyhallituksen toimintapojen vaikutus ay-liikkeen sopimus oikeuksiin 

•turvapaikanhakijat Suomessa  •Syyrian ja Lähi-idän tilanne 
•moni-kulttuurisuus työyhteisössä
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Kuvat: Juha  Huttunen Teksti : Minna Kivinein

Ay-väen rauhanpäivät Sisävesiristely

Sisävesiristeily 
Näsijärvellä 
lauantaina 3.9. klo 14–17 

perinteisellä TARJANTEELLA!

Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Risteilyn hinta 10 €/jäsen (myös avec), sis. ruokailun laivalla.  

Kokoontuminen 3.9. klo 13.30 Mustassalahdessa.

Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä  TKY:n toimistoon 
keskiviikkoisin klo 13–15 (Satakunnankatu 19 C 24) 

tai  s.postilla kirjaltajat@gmail.com 
ja maksu TSOP FI36 5731 7920 0265 64 tilille, 

viitteeksi oma nimi.

Tervetuloa!               Tky:n Hallitus

päädyin kuitenkin ryhmään jossa 
Karim Maiche kertoi Syyrian ja Lähi-
Idän tilanteesta. Ryhmälle varattu 
tila oli liian pieni ja minäkin päädyin 
istumaan käytävälle. Karim kertasi 
Lähi-idän tilanteen historiaa mm. sii-
tä mikä osuus Briteillä ja Saksalla oli 
1. maailmansodan jälkeen tehdyssä 
aluejaossa jossa ei otettu mitään alu-
een kansojen entisiä aluejakoja tai 
etnisiä asioita huomioon. 
Tämä loi pohjan nykyisel-
le sekasorrolle. Myöskin 
länsimaiden sekaantumi-
nen Lähi-Idän asioihin ns. 
arabi-kevään yhteydessä 
ei ole mikään mitätön asia. 
Oli miten oli Lähi-idän 
soppa osapuolineen on 
musertavaa seurattavaa, 
täytyykin vain toivoa, että 
Isis saadaan tuhottua ja 
että Turkin ”itsevaltiaaksi” 
pyrkivä presidentti tulee 
järkiinsä. On uskomatonta että EU 
neuvottelee tämäntasoisen hallitsi-
jan kanssa. 

  Majoittuminen oli Kouvolan 
SOKOS-hotellilla -samoin illallinen ja 
illanvietto. Kehuttakoon Sokos-ho-
tellin henkilökuntaa ja ruokaa. Kaikki 
toimi loistavasti. 

  Illanvietto jatkui tilassa jossa pystyi 
myös tanssimaan ja musiikista piti 
huolta Amurin Tiikerit. Bändille ei 
liene kunniaksi,  että bileet parani 
kun bändi lakkasi soittamasta -mutta 
näinhän usein käy. Jatkotkin pidet-
tiin -onneksi ei tällä kertaa meidän 
huoneessa :)) Tiukkaa tekee kun 
kolmekymmentä ihmistä ahtautuu 
yhteen pieneen hotellihuoneeseen.

  Aamulla päivä alkoi klo 10.00 
Teemu Matinpuron puheella 

Rauhanliike tänään. Tämä jäi meiltä 
väliin, mutta kun kello  oli 10.30 
istuimme tukevasti paikoillamme 
kuuntelemassa paneelia aiheesta 
Turvapaikanhakijat Suomessa. 
Keskustelijoina oli Frank Johansson, 
Amnestyn Suomen-osaston toimin-
nanjohtaja,  Jaana Vuorio, ylijohtaja, 
Maahanmuuttovirasto, Hiwa Haghi, 
myyjä, Kotka ja Puheenjohtajana 

Päivi Nikkilä, toimittaja, FM. 

  Tästä keskustelusta jäi päälimmäi-
senä mieleen kurdi-pakolaisen jo 
-90 luvun lopulla suomeen tulleen 
Haghin kokemukset siitä kuinka 
arkipäivän rasismi on lisääntynyt 
Suomessa viime syksyn jälkeen. 
Turvapaikka Suomi ei enää ole-
kaan turvallinen ihmiselle joka 
poikkeaa ulkonäöltään täkäläises-
tä. Väkivallan uhka on viikottaista! 
Amnestyn edustaja Frank Johansson 
puolestaan kehoitti meitä kuulijoi-
ta miettimään kohdallamme, mitä 
pitäisi Suomessa tapahtua, että 
olisimme valmiita  itse ajattelemaan 
lähtöä vieraaseen kulttuuriin. Mil-
laista olisi miettiä sitä, että kauanko 
pako kestää, mihin pakenee, kuka 
lähtee perheestä vaaralliselle pako-
matkalle -otetaanko isovanhemmat 
mukaan. Kestävätkö lapset pitkän 

tuntemattoman matkan? Vai onko 
parempi laittaa ensin joku nuori ja 
terve asialle järjestämään asioita 
muulle perheelle? 

   Tapahtuman lopuksi oli vielä 
kaikkien edellispäivien työryhmien 
purku ja lyhyt esitys kaikkien ryhmien 
pitäjiltä.

   Seminaari päätettiin Rauhan-
työpaikka-palkinnon jakami-
seen. Palkinnon luovutti edel-
lisen palkkion saaja Jyväskylän 
SAK:n aluejärjestö Helsingin 
Mielenterveysyhdistykselle. 

   Sitten haikeat heipat kaikille  
-ensivuonna tavataan ja bussi-
matka kotiin alkoi.

   Kotimatkalla mietiskelin 
miksi ay-toiminnan pitää olla 
niin sisäänpäin lämpiävää ja 

keskittyä kapeakatseisesti vaan työeh-
tosopimuksiin ja sen pykäliin; samaan 
aikaan kun meidän hyvinvointi- 
yhteiskuntaa murennetaan pala 
palalta. Toisia ei kiinnosta koko ay-
liike ja sen aikaansaannokset ja 80% 
niistä joita ay-liike kiinnostaa tuntuu 
kiinnostavan vain nämä pykälät, joita 
luottamusmiehien ja työsuojeluval-
tuutettujen täytyy tietää. Kyse on  
kuitenkin kokonaisuudesta. Meidän 
muiden rivijäsenten kuuluisi ay-
liikkeessä olla kiinnostuneempia niin 
työehtosopimuksista kuin kaikista 
muistakin yhteiskuntaan ja elämään 
liittyvistä asioista.

   Pidän tästä tapahtumasta siksi, 
että siellä eri puolueiden ihmiset 
ovat ennakkoluulottomassa keskus-
teluyhteydessä ilman jäsenkirjan 
aiheuttamia paineita.

Turvapaikanhakijat Suomessa panelistit.

Käytävällä oli  tilaa.



:n

Perinteinen

VAPPU- 
BRUNSSI

Sunnuntaina 1.5.2016
klo 13.00–15.00

TKY:n toimiston kokoustiloissa
Satakunnankatu 19–21 C 24.

Tarjolla NAPOSTELTAVAA 
ja JUOTAVAA!

Tule mukaan seuraan tarinoimaan 
ja tuttuja tapaamaan.

Tervetuloa!


