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ALKUSANAT 
 
     Vuosi 2018 oli yhdistyksen sopeutumista Teollisuusliitto ry:n ammattiosas-
ton sääntöihin ja ent. Metalliliiton toimintatapoihin. Yhdistykselle tuli lisää vel-
voitteita uusien sääntöjen kautta mm. hallituskokoonpanoon ja osaston rästilis-
tojen selvittelyyn. Uudella puheenjohtajalla opettelua muutoksessa riitti. Teolli-
suusliiton valtuuston jäsenenä myös kaikki kokouskäytännöt menivät erilaisiksi 
kuin aiemmin ja kokouksia ja koulutuksia oli riittämiin. Meillä on Tampereella 
Teollisuusliiton aluetoimisto Rautatienkadulla. 
 
Jäsenmaksupalaute, eli yhdistyksen osuus liiton jäsenmaksusta muuttui 15% 
 18%, mutta kun työttömät eivät maksa jäsenmaksua, niin meidän yhdistyk-
selle muutos oli negatiivinen. Yhdistys on kuitenkin vakavarainen, joten toimin-
ta on turvattu tulevaisuudessakin. Kauniston lomapaikasta on myymättä enää 
yksi tontti, joten yhdistys on saanut myyntivoitosta rahaa toiminnan pyörittämi-
seen jäsenmaksupalautteen ja sijoitustuottojen lisäksi. Myös jonkin verran 
tuloja saatu toimiston vuokrauksesta muille ammattiosastoille, joten ei meillä 
hätää ole kunhan saadaan aktiiveja pyörittämään yhdistyksen rutiineja, eli 
hallitukseen tarvitaan jatkossakin uusia jäseniä, kun vanhemmasta päästä 
poistuu. 
 
Oli liittojen yhdistymisessä hyvääkin. Sipilän hallituksen leikkauslinjaan ja yk-
sipuoliseen saneluun kyllästyneenä Teollisuusliiton valtuusto kävi jo joulu-
kuussa 2017 kovasanaisen keskustelun aktiivimallista. Valtuusto velvoitti liiton 
hallituksen valmistelemaan toimia, jotka mahdollistavat liiton ammattiosastojen 
ja jäsenten osallistumisen poliittisiin lakkoihin. 2.2.2018 olikin aktiivimallia vas-
taan pieni mielenosoitus Senaatintorilla jossa oli noin 10 000 ihmistä, siitä 
meidän porvarihallitus vähät välitti, lisää myrkkyä Sipilä, Orpo, Lindström akse-
lilta oli tulossa ja Teollisuusliitto asettikin myöhemmin ensin ylityökiellon liiton 
aloille (paitsi tietenkin Graafisen alan työpaikoille joita koskee ehdoton työ-
rauhavelvoite eli työehtosopimuksen voimassa ollessa meiltä on kielletty työ-
taistelut vaikka ne olisi poliittisia). Kun ylityö kiellot eivät purreet tarpeeksi, 
asetettiin tarkasti harkittuihin aloihin ja työpaikkoihin työtaistelutoimet, eli ajet-
tiin tehtaat alas. Se alkoi pikku hiljaa purra ja maan hallituskin suostui taas 
kolmikantaneuvotteluihin.  
 
Asiat ehkä jäi hieman kesken ja mielestäni työnseisauksia olisi vielä voinut 
jatkaa hieman pidempään, niin kiistakysymys irtisanomislaki ja aktiivimalli olisi 
voinut saada hiukka paremman lopputuloksen. Mutta eiköhän pointti tullut tälle 
porvarihallitukselle selväksi, että Teollisuusliitto jäsenineen on tarvittaessa 
valmis tositoimiin ja ovat täysin työtaistelujen takana.  
 
Kunpa vielä isonliiton voimin saataisiin Kirjatyöntekijöiden ehdoton työrauha-
velvoite pyyhittyä historian havinaan. Parhaani teen. 
      Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki 
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YHDISTYS 
 

 
 Vuosi 2018 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen sadaskahdes-
kymmenesseitsemäs (127.) toimintavuosi. 
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys. 
Yhdistys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusliitto ry:ssä. Kirjatyöntekijäin yhdis-
tys ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.10.2017 hyväksyi uudet Teollisuuslii-
ton ammattiosastojen mallisäännöt ja ne rekisteröitiin 13.11.2017. 
 
 
Kuluneen vuoden yhdistyksen toimintaa voidaan luonnehtia rauhalliseksi muu-
tamaan menneeseen vuoteen verrattaessa. Sääntömääräiset kokoukset on 
pidetty ja hallitus on kokoontunut tarvittaessa, yleensä kerran kuukaudessa, 
kesällä harvemmin. Yhdistys on julkaissut Kirjake lehteä. Lehti julkaistiin 
vuonna 2018 kerran. 
 
 
 
 

HALLITUS 
 
 
 Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä oli 9. Varajäseniä 
oli 4. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaikki 
edellä mainitut valinnat tehtiin syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka eh-
dokasasettelukokous on asettanut.  
Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 9 kertaa ja 
pykäliä merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 131. 
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouk-
siin: Kivinen Minna (7), Korhonen Hannu (5), Lahti Sami (9), Laine Jussi (7), 
Lehtelä Janne (1), Lintunen Kari (7), Minetti Tomi (6), Pitkänen Pekka (9) ja 
Vikkula Maija (9). 
Varajäseninä ovat olleet: Niklas Kivioja (2), Kuusoja Terhi (7), Pihlaja Jukka 
(3) ja Vanhanen Tero (4). 
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Lähteenmäki Marko (9). Kokouspaikkana 
on toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24. 
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JÄSENKOKOUKSET 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/11.3.2018 
 
 TKY:n varapuheenjohtaja Kari Lintunen toivotti jäsenet tervetulleeksi 
sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja avasi kokouksen. 
Paikalla oli 15 jäsentä ja Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala. 
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteeriksi Mai-
ja Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Terhi Kuusoja. 
Kuultiin 29.10.2017 olleen syyskokouksen pöytäkirjan 3/2017 pöytäkirjantar-
kastajien lausunto, joka oli hyväksyvä. 
Puheenjohtaja Jouko Hyytinen kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2017 
otsikoittain. Hyväksyttiin toimintakertomus laaditussa muodossa. Kesäkoti 
Kauniston myynti aiheutti keskustelua. Jäsenen mielestä Kauniston myynnistä 
ei ollut riittävästi infoa. 
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka oli ylijää-
mäinen. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli vastuuvapautta puol-
tava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille 
vuoden 2017 tileistä ja varainhoidosta. 
Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala kävi läpi ajankohtaisia asioita 
ja kertoi omista tehtävistään uudessa liitossa. Koulutusyksikkö tekee tiivistä 
yhteistyötä Murikka opiston kanssa. Hannu on myös työttömyyskassan halli-
tuksen puheenjohtaja. Työttömyyspäivärahan käsittelyaika oli noin 13 päivää. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.21 esityslistan tultua loppuun käsitel-
lyksi. 
 
 
 
 
EHDOKASASETTELUKOKOUS 2/17.10.2018 
 
 Ehdokasasettelukokouksen avasi varapuheenjohtaja Kari Lintunen. Paikal-
le oli saapunut 6 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Lintunen ja 
sihteeriksi Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Harju sekä 
Jouko Hyytinen. 
Kuultiin 11.3.2018 olleen kevätkokouksen pöytäkirjan 1/2018 pöytäkirjantar-
kastajien lausunto, joka oli hyväksyvä. 
Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Marko Lähteenmäki 
vuodelle 2019. Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2019 asetettiin ehdolle 5 ehdo-
kasta. Ehdokkaiksi asetettiin Sami Lahti, Kari Lintunen, Hannu Korhonen, 
Tomi Minetti ja Maija Vikkula. 
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Varajäseniksi vuodelle 2019 asetettiin ehdolle 6 henkilöä. 
Jussi Laine, Terhi Kuusoja, Niklas Kivioja, Janne Lehtelä, Minna Kivinen ja 
Pekka Pitkänen. 
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle 
2019 Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja 
TKY:n varatoiminnantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani 
Tauriainen (Markku Laakson vara). 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. 
 
 
 
 
 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 3/18.11.2018 
 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti jäsenet ja Teollisuusliiton sopi-
musasiantuntija Riitta Koskisen tervetulleiksi syyskokoukseen. 
Paikalle oli saapunut 14 jäsentä ja alustajaksi oli saapunut sopimusasiantuntija 
Riitta Koskinen Teollisuusliitosta. Kokouksen virkailijoiksi valittiin puheenjohta-
jaksi Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Terhi Kuusoja. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Martti Höglund ja Aki Blom. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Marko Lähteenmäki. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sami Lahti, Kari Lintunen, Hannu 
Korhonen, Maija Vikkula sekä Tomi Minetti. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin vuodelle 2019 Jussi Laine, Terhi Kuusoja, 
Niklas Kivioja, Janne Lehtelä, Pekka Pitkänen ja Minna Kivinen. 
TKY:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Jouko Hyytinen ja yhdis-
tyksen ulkopuoliseksi tarkastajaksi Markku Laakso (HTM) ja varatoiminnantar-
kastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku 
Laakson vara). 
Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskinen kertoi kuluneesta syksystä, 
johon kuuluivat ylityökiellot ja lakot, sekä näihin ajaneista seikoista. Koskinen 
myös kertoi ja esitteli Erityisalojen sektoria, johon myös Kirjatyöntekijät kuuluu. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33. 
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HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
 Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen 
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja heillä on hallituksen kokouk-
sissa puhe- ja esitysoikeus. Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat. 
 
 
 
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/25.11.2017 
 
 Vastavalittu puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi uuden hallituksen 
ensimmäisen kokouksen. 
Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2018. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Lintunen, sihteeriksi Maija Vikkula ja talou-
denhoitajaksi Sami Lahti. 
Työttömyyskassan asiamieheksi valittiin Pirjo Luostarinen, liiton asiamieheksi 
Marko Lähteenmäki ja Tekijä-lehden kirjeenvaihtajaksi Maija Vikkula. 
Pääluottamusmieheksi valittiin Tomi Minetti ja opintosihteeriksi Kari Lintunen. 
Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, taloudenhoitaja sekä pääluottamusmies. 
Nuorisoasiamieheksi valittiin Tero Vanhanen. 
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokouksiin valittiin Sami Lahti ja varalle Marko 
Lähteenmäki. 
Keilaporukan vetäjäksi valittiin Silja Levonen. 
Päätettiin myös tarvittavat jaostot ja lehtityöryhmä, sekä valittiin TKY:n edusta-
jat eri järjestöihin ja yhteistyökokouksiin. 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/14.1.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n hallituksen toisen kokouk-
sen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Kirjallisuuskerho haki toiminta-avustusta. Myönnettiin talousarvion mukainen 
300€. 
Opintosihteeri oli sopinut osastojen yhteisen (Forssa, Hämeenlinna, Tampere) 
tes-koulutustilaisuuden 27.1.2018 Scandic City, Tampere. 
Kevätkokous pidetään 11.3.2018 klo 12.00. 
Päätettiin, että Sami Lahti hoitaa Kesäkoti Kaunistossa olevien myymättömien 
tonttien myynti-ilmoitukset ja mahdolliset tonttien näytöt. Tuire Blom laatii 
kauppakirjat. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 3/24.2.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kolmannen hallituksen 
kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. Hyväksyttiin 
taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat  
Parkanon Kirjatyöntekijäinyhdistys ry. on lopetettu ja jäsenet siirtyivät Tampe-
reen Kirjatyöntekijäin yhdistys ry:n jäseniksi. Parkanon yhdistyksen varat on 
siirretty Tampereen yhdistykselle. 
Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen. 
Yhdistys osallistuu liittoristeilylle Tallinnaan 26. - 27.5.2018. 
Opintosihteeri oli varannut Pyynikin kesäteatterista 50 lippua Ehtoolehdon 
Sankarit näytelmään 16.6.2018. 
Veteraanikerho anoi 800€ ja Painajainkerho 300€ toiminta-avustusta. Päätet-
tiin myöntää molemmille kerhoille anotut talousarvion mukaiset avustukset. 
Päätettiin tukea jäsenistöä lomatuella 2018 – 2019. Lomatuki on 50% hinnas-
ta, kuitenkin enintään 200€ kerran vuodessa Teollisuusliiton omistamilla jäse-
nille vuokrattavilla lomapaikoilla (Holiday Club). 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/15.4.2018 

 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n neljännen hallituksen ko-
kouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.  
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Sami Lahti esitteli erilaisia sijoitusvaihtoehtoja Osuuspankin rahastoista. Pää-
tettiin sijoittaa OP-Metsänomistaja rahastoon. 
Sovittiin vappubrunssin 1.5. järjestelyistä ja tehtävistä.  
Kirjake lehti oli saatu valmiiksi painoa varten, julkaisu ennen vappua. 
Varapuheenjohtaja Kari Lintunen kantaa osaston lippua Vappumarssilla. 
Liittoristeilylle oli ilmoittautunut 31 lähtijää. 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/20.5.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kuluvan kauden viidennen 
hallituksen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Päätettiin tukea Raide ry:n ehkäisevää päihdetyötä 250 € tukipaketilla. Ehtona 
oli että kirja on painettu Suomessa. Kirja lähetetään kannatuksena Nekalan 
Norssin koululle. 
39 jäsentä ilmoittautunut kesäteatteriin Ehtoolehdon Sankarit näytelmään. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 6/16.6.2018 

 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kuudennen kokouksen ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Opintosihteeri oli kysellyt koulutusta Tietosuoja-asetuksista. Päätettiin järjeste-
tään koulutusta koko jäsenistölle 13. -14.10.2018 Murikassa. 
Päätettiin tukea Valkeakosken musiikkitapahtumaan osallistuvia puolella lipun 
hinnasta. 
Keilajaosto anoo Teollisuusliiton järjestämään keilamestaruuskilpailuun avusta 
kilpailumaksuun (30 €) ja matkakulukorvausta. Päätettiin avustaa kuluissa. 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/19.8.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden seitsemännen kokouksen 
ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Opintosihteeri oli varannut Murikasta 5 huonetta jäsenistön koulutusta varten 
13. -14.10.2018. Samalla Murikassa päätettiin pitää seuraavan vuoden toimin-
nansuunnittelua. 
Sopimusasiantuntija Riitta Koskinen oli lähestynyt puheenjohtajaa sähköpostil-
la koskien Tredu Hervannan media-alan ryhmäytymispäivää. Marko lupasi 
mennä tilaisuuteen puhumaan. Päätettiin myös tukea opiskelijoita pienellä 
avustuksella, jos liitto ei tue. 
Kaunistosta on myyty määräala tontti nro 196. Yksi tontti jäi vielä myymättä. 
Taloudenhoitaja Sami Lahti anoo apurahaa Ammattiosaston toiminta ja talou-
den suunnittelu kurssia varten. Päätettiin tukea liiton maksaman päivärahan, 
sekä stipendin jälkeen jäävä erotus ansionmenetyksestä. 
Jaana Mäkinen hakee avustusta 80€ KSL:n Toiminnallisuutta koulutuksiin 
kurssiin. Päätettiin maksaa kurssi. 
Suunniteltiin Pyhäjärven risteilyä. 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 8/16.9.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kahdeksannen kokouk-
sen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Opintosihteeri oli varannut 6 huonetta Murikasta 13. -14.10.2018, kouluttajiksi 
tulossa Teollisuusliitosta Kaisa Niskanen ja V-P Risberg. 
Puheenjohtaja oli käynyt puhumassa Tredun ryhmäytymispäivillä opiskelijoille 
työelämästä. Päätettiin maksaa avustuksena oppilaiden bussikuljetukset ky-
seiseen tapahtumaan.  
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Pirkanmaan Lasi- ja muovityöntekijäin ammattiosasto ry 520 puheenjohtaja 
Lasse Helminen ja Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 456 puheenjohtaja Ari 
Raita lähestyneet valtuustoaloitteilla, johon haetaan kannatusta. Näin päätet-
tiin tehdä, jokainen osasto tekee samasta asiasta oman valtuustoesityksen. 
Pekka Pitkänen oli varannut sisävesiristeilyn m/s Tampere laivalta 27.10.2018. 
Omavastuu jäsenelle 10€. 
Kuultiin työpaikkakuulumisia viidestä työpaikasta 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 9/21.10.2018 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden yhdeksännen koko-
uksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Taloudenhoitaja kävi 
läpi talousarvion vuodelle 2019, hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syysko-
koukselle. Päivitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Talou-
denhoitaja oli tutustunut eri sijoitusvaihtoehtoihin ja esitteli niitä hallitukselle. 
Päätettiin lähettää osallisille sähköpostilla vaihtoehdot tarkempaa tutustumista 
varten. 
Päätettiin kutsua myös Tredun media-alan luottamushenkilöt kokouksiin. 
Pikana järjestetyssä KiKy-koulutuksessa oli ollut 16 jäsentä paikalla. 
Sisävesiristeilylle oli ilmoittautunut 27 henkilöä. 
Kuultiin työpaikkakuulumisia viideltä eri työpaikalta. 
 
 
 
HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO 
 
Puheenjohtajana on toiminut Marko Lähteenmäki. Hallituksen keskuudestaan 
valitsemina on ollut varapuheenjohtajana Kari Lintunen, sihteerinä Maija Vik-
kula ja taloudenhoitajana Sami Lahti. 
Teollisuusliiton asiamiehenä on ollut Marko Lähteenmäki. 
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Tomi Minetti. 
Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Pirjo Luostarinen. 
Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sih-
teeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marko Lähteenmäki, varapu-
heenjohtaja Kari Lintunen, sihteeri Maija Vikkula, taloudenhoitaja Sami Lahti ja 
pääluottamusmies Tomi Minetti. 
Nuorisoasiamiehenä on toiminut Tero Vanhanen. 
Opintosihteerinä on ahkeroinut Kari Lintunen. 
Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Minna Kivinen. 
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen. 
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Jaostot ja työryhmät 

 

 
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Marko Lähteenmäki, toimitussihteeri ja taitto Aki 

Kurvinen, Minna Kivinen, Hannu Korhonen ja Tomi Minetti,  

 
Opinto ja huvijaoston kokoonkutsujana on ollut opintosihteeri Kari Lintunen 

ja jäseninä Minna Kivinen, Sami Lahti, Tomi Minetti ja Maija Vikkula 

 
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2018 ovat toimineet Jouko Hyy-

tinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat 

Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson 

vara). 
 
 
 
 
EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 
 
 
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Pekka Pitkänen ja varalla 
Tomi Minetti. 
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto: Sami Lahti, Tomi Minetti 
ja Marko Lähteenmäki. Varalla Niklas Kivioja ja Maija Vikkula. 
Tapj ja SAK aluetoimikunta: Kari Lintunen ja Pekka Pitkänen. 
Teollisuusliiton Pirkanmaan seuturyhmä: Marko Lähteenmäki ja Pekka 
Pitkänen. 
Työväenmuseon Ystävät ry: Minna Kivinen 
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Marko Läh-
teenmäki. 
Kesäkoti Kauniston toimikunta: Kari Lintunen 
 
 
 
 
TEOLLISUUSLIITTO RY:n TEHTÄVISSÄ 
 
 
Teollisuusliitto ry:n valtuustoon on kuulunut Marko Lähteenmäki. 
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Pääluottamusmiehiä  
 
Ahaa Sivunvalmistus Oy   Lintunen Kari  
Alma Manu Oy     Korhonen Hannu 
Hämeen Kirjapaino Oy    Minetti Tomi 
Kirjapaino Hermes Oy    Svensk Markku 
Kirjapaino Öhrling Ky    Kiiltomäki Teemu 
PK-Paino Oy     Mäkinen Arttu 
PunaMusta Oy, Tampere   Lehtelä Janne 
Takon Kotelotehdas Oy   Lähteenmäki Marko 
 
 
Työsuojeluvaltuutettuja 
 
Ahaa Sivunvalmistus Oy   Juura Essi  
Alma Manu Oy     Vainio Minna 
Hämeen Kirjapaino Oy    Pitkänen Pekka 
Kirjapaino Hermes Oy    Lehto Olli-Pekka 
PunaMusta Oy, Tampere   Santala Timo 
Takon Kotelotehdas Oy   Vainionpää Jari 
 
 
 
TALOUS 
 
Vaikka työttömiltä ei enää peritä jäsenmaksua, niin jäsenmaksupalaute laski 
vain hiukan vuonna 2018, toki jäsenmäärä on edelleen laskeva. 
 
Kesäkoti Kauniston myyty määräala ja sijoitustuotot kuitenkin pitivät yhdistyk-
sen talouden tasapainossa. 
 
 
 
JÄSENISTÖ 
 
Jäsenistöä vuodenvaihteessa oli 1183. Jäsenjakauma oli seuraavanlainen: 
Työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 444, ja oppilasjäseniä 66 sekä 
vapaajäseninä ja eläkkeellä olevia 673. Jäsenmäärä laski 34 henkilöä edellis-
vuoteen verrattuna. 
 
Tampereen lisäksi jäseniä on mm. lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, 
Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala Toijala ja Parkano. 
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TOIMISTO 
 
Toimintavuoden aikana on toimistopäivystystä hoidettu joka kuun 3. keskiviik-
ko klo 13.00 -15.00. Toimistopäivystäjänä ja työttömyyskassan asiamiehenä 
on toiminut Pirjo Luostarinen. 
 
 
KAUNISTO 
 
Kesäkoti Kauniston toimikuntaan kuuluu kaikki Kesäkoti Kauniston maanomis-
tajat. Yhdistyksen edustajana Kesäkoti Kauniston toimikunnan kokouksissa on 
ollut Kari Lintunen. Yhdistys ei vaikuta Kesäkodin toimintaan, se toimii itsenäi-
sesti. Vuoden vaihteessa Kesäkoti Kauniston alueesta oli 1 määräala myymät-
tä. 
 
 
MUU JÄSENTOIMINTA 

13. -14.1. Ay-väen rauhanpäivät olivat Helsingissä hotelli Arthurissa.  

27.1.2018 Työehtosopimuskoulutusta hotelli Scandic City Tampereen 

kokoustiloissa. Kouluttajana oli sopimusasiantuntija Riitta Koskinen 

Teollisuusliitosta. Kuulemassa ja keskustelemassa päivitetystä tes:tä oli 

jäseniä Forssasta, Hämeenlinnasta ja Tampereelta. 

17.2.2018 Työaikakoulutusta TKY:n toimistolla. Kouluttajana oli 

sopimusasiantuntija Petri Ahokas. Osallistujia 5 jäsentä. 

11.3.2018 Kevätkokous. Ajankohtaisista asioista oli kertomassa 

koulutuspäällikkö Hannu Siltala Teollisuusliitosta. Kokouksen jälkeen käytiin 

ruokailemassa Ravintola Ohranjyvässä. 

14.4.2018 SAK:n perhetapahtuma Työväenmuseo Werstaalla. Jäsenistöä 

nähtiin pelien ja leikkien lomassa. Makkaraa ja kahviakin oli tarjolla. 

26. -27.5.2018 Teollisuusliiton ensimmäinen Liittoristeily Tallinnaan. Omalla 

bussilla matkaan lähti 31 aktiivista risteilijää. Risteilyn omavastuu hinta 20€ 

sisälsi risteilyn, ohjelman, ruuat ja matkat. 

1.5.2018 Vappumarssi Sorin aukiolta Keskustorille. Vappumarssilla TKY:n 

lippua kantoi varapuheenjohtaja Kari Lintunen. Vappupäivänä toimistolla 

järjestettiin jäsenistölle perheineen Vappubrunssi, paikalla kävi runsaasti 

väkeä nauttimassa pöytien antimista ja tapaamassa uusia ja vanhoja tuttuja. 
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16.6.2018 Pyynikin Kesäteatteriesitys ”Ehtoolehdon Sankarit”, jäsenistölle 

lippuja hankittiin 39 kpl. 

27. -.28.7.2018 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma. Mukana olleiden 

jäsenten lipuista yhdistys maksoi 50% takaisin kuittia vastaan. 

13. -14.10.2018 Toiminnansuunnittelu viikonloppu Murikassa. Koulutusta 

saatiin aiheista: Yhteiskunta on meidän; tulevat eduskuntavaalit ja EU- 

tietosuojalaki. Railakas illanvietto aloitettiin spa:n poreista ja lopetettiin Mutteri 

klubille. Sunnuntaina suunnittelimme tulevaa toimintaa pitkään mukana 

olleiden ja muutaman uuden oppilasjäsenen voimin.  Mukana oli 12 jäsentä. 

17.10.2018 Ehdokasasettelukokous, paikalla kourallinen jäseniä. 

20.10.2018 Teollisuusliiton keilamestaruuskilpailut Hämeenlinnassa. Mukana 

5 keilaajaa. 

27.10.2018 Sisävesiristeily Pyhäjärvellä muuttui illalliseksi ravintola Astorissa 

laivan rikkoutumisen johdosta. Ruokailemassa oli 25 lämpimästi pukeutunutta 

ruokailijaa ja jokunen avec. 

18.11.2018 Syyskokous. Ajankohtaisista asioista alusti sopimusasiantuntija 

Riitta Koskinen. Kokouksen jälkeen käytiin ruokailemassa Astorissa. 

8.12.2018 Lastenteatteri ”Joulu on jo ovella” Teatteri Mukamaksessa. 

Näytöksen jälkeen oli jouluinen herkkuhetki. TKY:n ryhmässä 12 katsojaa. 

12.12.2018 Joulukahvit. Yhdistys tarjosi jäsenilleen perinteiset joulukahvit 

joulutortulla tai jouluviinerillä toimiston tiloissa. 

 
 
 
 
KUNNIAJÄSENET 
 
 
Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt: 
 

Annikki Häkkinen, Raimo Numminen, Helvi Paasio, Usko Lahti, Reino 
Niemi, Saija Isoaho, Jouko Hyytinen, Jouko Harju ja Seija Lahti. 
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Kuolleet yhdistyksen jäsenet 2018 
 
 

Forsman Heikki 
Haapaniemi Heikki 

Hellsten Timo 
Järvensivu Anna-Liisa 

Kallio Helinä 
Kulmala Veikko 

Kuvala Liisa 
Lahtinen Sylvi 

Majaniemi Hilkka 
Mäkinen Tuomo 
Mickelsson Salli 

Nevala Anja 
Pajunen Väinö 

Puro Vilho 
Rauhala Jarmo 
Salonen Pekka 
Salonen Ulla 

Savolainen Irma 
Siltanen Anna-Liisa 
Sipiläinen Kaarina 

Taipale Matti 
Ylikesti Hannu 
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KEILAILUTULOKSIA 2018: 
 
Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin keskiviikkona 12.12.2018  
klo 17.00 Kaupin keilahallissa. 
Kirjatyöntekijöiden joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto siirtyi  
parhaan pelaajan Tapio Kuokkasen haltuun. 
 
Tulos: 
Tampereen Faktoriklubi 4450 – Tampereen Kirjatyöntekijät 4521 
 
 
Tampereen Kirjatyöntekijät ry:n keilamestaruus 2018: 
 
Kilpailu pelattiin 10. -16.12.2018 välisenä aikana Kaupin keilahallissa  
(6 sarjaa). 
 
Tulokset: tulos tasoituksin 
1. Tapio Kuokkanen   1268 
2. Olli Mäkinen   1183 
3. Kari Lintunen   1144 
4. Silja Levonen   1130 
 
 
TKY:n keilaajien sijoitukset Teollisuusliiton 1. keilamestaruuskisoissa: 
Kilpailu keilattiin 20.10.2018 Hämeenlinnassa. 
 
Naisten sarja: 
2. Silja Levonen, tulos tasoituksin 1241 
 
Miesten sarja: 
45. Jouko Harju, tulos tasoituksin 1210 
55. Tapio Kuokkanen 1194 
64. Kari Lintunen 1176 
79. Olli Mäkinen 1142 
 
Veteraanit: 
14. Tapio Kuokkanen, tulos ikätasoituksin 1104 
23, Olli Mäkinen 1052 
24. Kari Lintunen 1052 
49. Jouko Harju 970 
 
Parikilpailu miehet: 
20. Tapio Kuokkanen ja Kari Lintunen, tulos tasoituksin 2370 
24. Olli Mäkinen ja Jouko Harju 2352 
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KERHOJEN TOIMINTA 
 
 
Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2018 
  
 Vuoden ensimmäinen toimikunnan- ja jäsenkokous pidettiin helmikuussa. 
Paikalle saatiin 8 henkilöä. Käytiin läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilit. Alustavasti suunniteltiin vuosikokouksen päivämäärää maaliskuulle. 
Päätettiin hommata tänä vuonna fleece-takit, johon kysellään sponsoria. 
Suunniteltiin tulevaa toimintaa, nautittiin virvokkeita ja tilattiin pizzat. 
  
Manni-ilta pidettiin toimistolla maaliskuussa. Vaasan Painajainkerho oli tullut 
meidän vieraaksi. Nilovaaraan Esko oli ottanut seuraajansa Tähtisen Janin 
mukaan tutustumaan kerhojen painajiin. Ensin Mannin miehet esitelmöivät 
laadukkaista painon apuaineista. Sitten tilattiin Pancho Villasta ateriat toimis-
tolle, jonka jälkeen tutustuttiin toimistolla sponsorien kostutusaineisiin. Illan 
päätteeksi suoritimme vielä Tähtisen Janin johdolla tutustumisen Tampereen 
yöelämään. 
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 Vuosikokouksen pitäminen venyi toukokuulle, kokoukseen osallistui 6 jä-
sentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin puheenjoh-
tajan lisäksi Pekka Pitkänen, Marko Lähteenmäki, Vesa Kivelä, Jouko Harju ja 
Kai Wekström. Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2018 10€. Jäsenmaksu 
sisältää fleece-takin. 
  
 Syyskuussa vastavuoroisesti tehtiin vierailu Vaasan Painajainkerhon vie-
raaksi. Lähdimme kahdella henkilöautolla Vaasaan. Ajoimme ensin tukikoh-
taan Vaasan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen kesäpaikalle, josta sitten saimme 
kyydit UPC-printin painotalolle. Kävimme tutustumassa UPC-printin painota-
loon ja muihin Sturen (omistajan) bisneksiin mm. panimoon. Panimoravinto-
lassa nautimme sitten lounaan. Herkulliset tarjoilut saimme. Kiitokset UPC-
printin johtajalle Sturelle. 
 
Järjestäytymiskokous pidettiin marraskuussa, jossa sihteeriksi valittiin Marko 
Lähteenmäki, varapuheenjohtajaksi Jouko Harju ja taloudenhoitajaksi Sami 
Lahti. 
 
Viimeisessä toimikunnan- ja jäsenkokouksessa muisteltiin mennyttä vuotta ja 
suunniteltiin jo tulevaa toimintaa, kuten Drupa 2020 ja nautittiin perinteisistä 
tarjoiluista. 
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Painajainkerho Vaasassa 
 
 Toimikunnankokouksia oli vuosikokouksen lisäksi kaksi ja jäseniä paina-
jainkerhossa 34. 
      Marko Lähteenmäki / Sami Lahti 
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Tampereen Kirjatyöntekijäin veteraanikerho 
 
47. toimintavuosi 
 
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Saija Isoaho, taloudenhoitaja 
Pirjo Luostarinen, Jarmo Hakari, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, Ritva 
Silvennoinen ja Eija Pawlak. 
  
Yleistä. Kerhomme tarkoitus on koota yhteen kirjapainoissa työskentelevien ja 
näistä töistä poisjääneiden henkilöiden tapaamisia kulttuurin, terveyden ja 
sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi. Estämme myös osaltaan syrjäyty-
mistä, yksinäisyyden tuntemista ja tuemme ihmisten yhteenkuuluvuutta. Jä-
senkokouksiimme olemme pyrkineet saamaan alustajia ajankohtaisista asiois-
ta kunnallis- ja valtion taloudellisista asioista, sekä lähinnä eläkkeensaajien 
tulevista talouteen ja terveyteen liittyvistä asioista.  Käymme myös teattereis-
sa, museoissa sekä erilaisissa tapahtumissa kiinnostuksemme ja tarpeemme 
mukaan. Kokouksissa on käsitelty ikäihmisiä koskevia ajankohtaisia asioita, on 
laulettu, lausuttu runoja, pidetty arpajaisia ja juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan 
leipoman pullan kera. Kevennyksenä on kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia 
juttuja ja Heikki Salon lauluja. Jäsenkokoukset pidetään kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina. Kesätauko oli vajaa 2 kuukautta. 
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TAMMIKUU: Vuosi 2018 aloitettiin vasta seitsemäs päivä kokouksella. Aiheina 
oli edellisen vuoden tapahtumien käsittelyä ja uusien mahdollisuuksien esille 
tuominen. Teatterilista kiersi koskien Sademies näytelmää. Pirkon juttua 
kuunneltiin, Heikin lauluja myös ja Joukon tarinoita. Ulla Kampman alusti 
Tampereen osuudesta Sote-soppaan. Tamperelaisten omistama Hatanpään 
sairaala siirtynee tässä yhteydessä ilmaiseksi Tays:sin sairaanhoitopiirille, eli 
maakuntahallinnon alaisuuteen. Presidentin vaaleista juteltiin, sekä päästiin 
sisälle Tampereen korjausveloista, sekä palvelujen laajasta jälkeen jäämisistä.  
Todettiin myös kaupungin velkaantumisasteen nousemisesta ja tulevista sääs-
tölistoista, jotka kohdistuvat taas eläkeläisiin. 
 
HELMIKUUSSA monien asioiden lisäksi allekirjoitettiin tilit ja avustusanomus. 
Kuulimme Pirkko Miettisen jutut Aarne Mattilan tutkimuksista ja Heikki Salon 
laulut. Uusien jäsenten kurssille ei jostain syystä ole tungosta, vaikka se olisi 
osallistujille ilmainen. Päätettiin kansanedustaja Jukka Gustafssonilta kutsun 
saatuamme poiketa eduskuntaan vierailulle 4.4.  Haasteita toi myös parin lipun 
myynti ”Suruttomat” näytelmään, mutta nekin selätettiin.  Heikki laittoi laulun 
raikumaan ja Pirkko toi esille mitä kaikkea jääkaapista voi löytyäkin. Alustajana 
meillä oli vanhusasiamies Ritva Siren. Kuulimme perusteellisen katsauksen 
asiamiehen töistä ja tehtävistä. Näihin kuuluu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon 
ja perusoikeuksien toteuttaminen. Kaikkihan me tiedämme, ettei tämä oikeas-
sa elämässä toteudu, joten asiamiehen velvollisuus on puuttua näihin asioihin.  
Hän siis kuulee asiakkaita, tapaa ja oikaisee havaitsemiaan asioita.  Heitä on 
kaksi henkilöä hoitamassa koko Pirkanmaan asioita, joten he eivät resurssipu-
lan takia ehdi millään tehdä koko kierrosta edes kolmessa vuodessa.  Heille 
kuuluu myös ikäihmisten palveleminen, etuuksista tiedottaminen ja oikeuksien 
puolustaminen, lisäksi hoitotyön laadunvalvonta ja palvelujen tuottamisen 
taso. Kerran vuodessa raportoidaan Vanhusneuvostolle ja Ikäihmisten lauta-
kunnalle. Tätä hommaa hoitaa vain kaksi ihmistä, joten kaikkia asioita ei ehdi-
tä säällisessä ajassa hoitaa. Kävimme myös vanhanajan Postia näyttelyssä  
Fabriikissa, sekä tutustuimme vanhaa Tamperetta esittäviin piirroksiin ja valo-
kuviin. 
 
MAALISKUUN kevätkokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki Pekka Salosen 
muistolle. Marja-Liisa Ojalaa ja Pirjo Luostarista muistettiin kiitos kukilla vuo-
den aikana yhdistyksen puolesta tehdystä työstä.   Varsinaiset kokousasiat 
käsiteltiin sääntöjen mukaan ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallinnolle. 
Valtakunnallinen liikuntakilpailu alkoi. Viimeiseen TEAM liiton risteilylle oli 
mahdollisuus ilmoittaa itsensä. Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys sponso-
roi lähtijöitä.  Pirkko Miettinen juttua kertoi ja  Heikki Salo lauloi Wienistä.  Pi-
dimme myös Pulinapäivän, jolloin kaikki saivat esittää omat näkemyksensä 
tulevasta alkukeväästä.  Oman osansa sai Sote ja vanhusten palvelut. Napi-
naa kuului myös palveluseteleistä ja kansanedustajien sopeuttamiseläkkeistä. 
Totesimme myös ”pidetään koko Suomi asuttuna” lupausten menevän hukan 
teille. 
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HUHTIKUUN kokouksessa Aloe.Vera ja Pirkko Lehtinen esittelivät itsensä. 
Pirkko kertoi olevansa useita vuosia kanniskellut kyseisiä tuotteita ympäri 
Suomea. Kuultiin, kuinka tehokas aine tuo kaktuksesta uutettu aine on. Hyvää 
ja kallista. Kuitenkin kostuttavat, ravitsevat ja ärsyyntymistä vähentävät tuot-
teet ovat kuin luotuja ihmisten iholle. Löytyi fluoritonta hammastahnaa, alumii-
nia sisältämätöntä deororanttia. Kuulimme jokaisen tuotteen sisältävän vähin-
tään 2% Aloe Veraa  ja tuotteen saa palauttaa kolmen kuukauden kuluessa, 
jos ei ole tyytyväinen. Kahdenkymmenen iloisen ihmisen joukko tutustui uusit-
tuun eduskuntataloon. Talo ja osa sen taide-esineistä oli laitettu taas esille.  
Jukka Gustafsson tarjosi kahvit kuunnellessamme hänen ajatuksiaan valta-
kunnan politiikasta. Teatterissa kävimme katsomassa traagisen näytelmän 
”Suruttomat”, joka alkoi nauraen, laulaen ja tanssien, mutta päättyi itkuun ja 
valitukseen. Kuulimme Pirkko Miettisen jutun ja Heikki Salon laulun, sekä se-
renaadin Pirjo Luostarisen täytettä vuosia. 
 
TOUKOKUUN kokouksessa pohdittiin syksyn toimintaa, kun alustajaksi pyy-
detty Ilmari Nurminen ilmoitti viime hetkellä estyneensä Sote kiireiden vuoksi. 
Kuntolaput palautettiin ja todettiin yhdistyksemme voittavan sen taas. Palkin-
toahan me emme saa, koska se päätettiin arpoa kaikkien kesken. Liittoristeilyl-
lä kävi kiitettävä määrä kerholaisia. Tuliaisina liiton jakamia lahjuksia. Päätim-
me kokoontua vielä kesäkuussa. Kuulimme Pirkko Miettisen jutun ja Heikki 
Salo lauloi. 
KESÄKUUSSA kokous alkoi riemukkaassa hengessä. Tuolijumppaa asiantun-
tijan johdolla. Ennen kokemattoman rankka pieti taitamattomalle, vaikka kaikki 
saivatkin osallistua oman kykynsä ja kuntonsa mukaan. Vaikka koko sessio ei 
puheineen päivineen kestänyt tuntiakaan, osallistujat olivat tosi nääntyneen 
oloisia. Ammattiosasto tuki Pyynikin Kesäteatterissa näytelmäkappaletta ”Eh-
toolehdon sankarit” ja meistäkin löytyi tyytyväisiä katsojia.  Pirkanmaan piirin 
kuntokilpailun voitto tuli kerhollemme. 
 
ELOKUUSSA kävimme Valkeakosken musiikkitapahtumassa tapaamassa 
tuttuja, sekä katsomassa näytelmää ”Puhtaat valkoiset lakanat” Komediateat-
terissa. Kerhomme jäseniä oli Rajaniemessä tuetulla lomaviikolla. 
SYYSKAUSI avattiin 3. päivä juhlistamalla Seija Pirttilän syntymäpäiviä. Alus-
tajamme Riitta Lyytikäinen kertoi työstään eduskunnassa. Vilkasta keskustelua 
aiheutti avustajan työtaakka asioiden hoidossa. Hän huolehtii kaikesta, kuten 
aikatauluista, ohjelmista ja käsiteltävistä asioista. Mitenkähän edustajat ovat 
ennen pärjänneet?  Varsinainen kerhomme jäsenille suunnattu toiminta vertyy 
loppuvuotta kohti Joulujuhlia suunnitellen, teatteriin ”Linnan juhlia” katsomaan 
ja Ystävänpäivä risteilyä ajatellen. Kuulimme Heikki Salon laulun ja Pirkko 
Miettisen kasvisruokajutun. 
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LOKAKUUN kokouksen aluksi todettiin sihteerimme Saija Isoahon tehneen 
tarpeeksi kauan töitä yhdistyksemme eteen ja näin ollen luopuvansa näistä 
töistä vuodenvaihteessa. Yritettiin saada uutta sihteeriä, mutta ei vielä löydet-
ty. Päätettiin uusia yhdistyksemme nimi lyhyempään muotoon. Esillä mm. 
TKY:n Eläkeläiset, Kirjatyöntekijäin eläkeläiset, tai Tampereen Kirjatyöntekijäin 
eläkeläiset, joista jälkimmäinen sai eniten kannatusta. Joulujuhlat päätettiin 
Rajaniemessä.  Pulinakokous v. 2019 toiminnansuunnitteluksi pidettiin myös.   
Päätettiin liittyä Työväen keskusmuseon ystäviin. Pirkko Tarinoi, millaista elä-
mää on kun, suvussa on vettä toisessakin polvessa, Heikki lauloi Apteekin 
ovikellosta ja Jouko kertoi Pirkka niksejä kukkien hoidosta. 
 
MARRASKUUSSA pidettiin syyskokous ja Puheenjohtajaksi valittiin Jouko 
Harju. Muutkin valinnat tehtiin yksimielisesti.  Toimikuntaan saatiin kaksi uutta 
jäsentä, Pirjo Haukilahti ja Riitta Lindell. Sihteeriksi esitettiin Jarmo Hakaria. 
Kuulimme myös, että Raimo Numminen luopuu paikastaan vanhusneuvostos-
sa ja tilalle ehdotetaan Jarmo Hakaria. Päätettiin pitää kerhon nimenä edel-
leen Tampereen Kirjatyöntekijäin veteraanikerho, mutta voidaan epävirallisissa 
paikoissa käyttää lyhennettä TKY:n veteraanikerho. Käsiteltiin toimintasuunni-
telma ja talousarvio ja hyväksyttiin ne. Joulujuhlat pidetään Rajaniemessä 
12.12. Teatterissa kävijät olivat haltioissaan ”Linnan juhlat” näytelmästä. 
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JOULUKUUSSA oli järjestäytymiskokous. Jäsenkokouksessamme valinnat 
tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja Jouko Harju.  Muut toimikunnan jäsenet 
ovat sihteeri Jarmo Hakari, taloutta hoitaa Pirjo Luostarinen, teattereista, Pirjo 
Haukilahti, muut jäsenet, Riitta Lindell, Eija Pawlak, Numminen Raimo. Pirjo  
Haukilahti esitteli ja kauppasi Oriflamen tuotteita. Tarjolla oli vitamiineista kai-
kenkattaviin rasvatuotteisiin. Kuulimme myös Heikin lauluja ja Pirkon tarinoita. 
Myyntihälinän keskellä arvottiin joulutuliaisia ja juotiin kokouskahvit. Joulujuh-
liin Rajaniemeen oli saatu riittävän kattava joukko mukaan ja matkalla tarinoita 
suoltava matkaopas kertoili kavereistaan ja historiasta. Aluksi poikettiin Kurun 
kirkossa, missä varmaan sama suku on hoitanut Kappalaisen ja Kirkkoherran 
virkaa vuosikymmeniä. Lisäksi poikkesimme Virroilla paikallisen kirkon edus-
talla ja samoin Ruovedellä ja Teiskossakin. Tietenkin Söimme tuhdin aterian 
Virroilla ja paluumatkalla poikettiin Teiskon viinitilallakin. Juhani Viita ohjasi 
retkeilijät takaisin Tampereella kahdeksan tunnin session jälkeen ja tyytyväi-
nen väki meni laittamaan omaa Jouluaan. 
 
 
Maksavia jäseniä kerhossamme oli 29. Lisäksi joitain henkilöitä poikkeaa 
kuuntelemaan häntä koskettavia asioita. Tilaisuuksissamme kävi nelisenkym-
mentä eri henkilöä, sekä alustajat. Jäsenmaksu 15 € sisälsi vähintään pulla-
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kahvit joka kokoukseen.  Osallistujia kokouksissa oli 20 - 21. Tulevan vuoden 
tapahtumia odotamme innolla ja pyrimme saamaan uusia jäseniä toimintaam-
me mukaan. Ilmoitamme kokouksistamme jokaisen kuukauden ensimmäistä 
maanantaita edeltävän sunnuntain Aamulehdessä Menot palstalla, (veteraanit) 
Teemasta, mitä käsitellään, sekä muista tärkeäksi kokemistamme asioista. 
 
Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta Tampereen Kirjatyöntekijäin 
yhdistystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjallisuuskehon toimintakertomus 2017 
 
 
Kerhon puheenjohtajana on toiminut Martti Höglund, sihteerinä Juhani Kestilä 
ja taloudenhoitajana Pirkko Miettinen. Toimikuntaan kuuluivat edellisten lisäksi 
Seppo Koskima ja Jaana Mäkinen. Vuosikokouksen lisäksi on ollut kokoustoi-
mintaa.  
 
Tapahtumia: Kesäkuun 20. päivä juhlistettiin puheenjohtaja Martti Höglundin 
70-vuotis syntymäpäivää kakkukahvin kera, samassa tilaisuudessa myös Pek-
ka Kuivalahti sai myöhästyneet seitsemänkymmenvuotisonnittelut. Tilaisuu-
dessa lausui ja esitteli Lauri Viidan runoja Seppo Koskima. Samassa tilaisuu-
dessa Koskima toi esiin myös ilmastonmuutoksen. Hän viittasi Sampolassa 
10.10.2017 pidettävän Sampola-kampus Suomi 100-juhlaan. 
 
Koskima toi esiin myös työväenopistossa 24.10.2017 pidettävän YK-päivän. 
Seppo Koskima esitteli lisäksi työväenopistolla esillä olevaa Palestiina-
valokuvanäyttelyä, sekä ”Terhi ja Seppo -sata vuotta opiskelijana”. 
Joulukuussa pidettiin perinteiset pikkujoulut. Juhlan aloitti Juhani Brander, 
pitkänlinjan kirjailija. Hän kertoi kirjan tekemisen vaiheita ja valotti hieman 
tekeillä olevaa elämäntarinallista kirjaansa, ”Tehdas, minä ja nahkatehdas. 
Väkeä pikkujouluissa oli toistakymmentä. 
 
 
        Jussi Kestilä 
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Kirjallisuuskerho toimintakertomus 2018 
 
 
Kirjallisuuskerho on järjestämiemme tilaisuuksien lisäksi pitänyt kokouksia 
vuoden aikana virallisesti viisi kertaa. Puheenjohtajana on jatkanut Martti Hög-
lund, sihteerinä Juhani Kestilä sekä taloudenhoitajana Pirkko Miettinen, lisäksi 
toimikuntaan kuuluvat Jaana Mäkinen ja Seppo Koskima. 
 
Olemme osallistuneet Työväenkirjallisuuden tapahtumaan Työväenmuseo 
Werstaalla syyskuussa. Päiviä vietettiin erinomaisissa tunnelmissa, päivän eri 
ohjelmat saivat yli 2000 kuulijaa. Kirjallisuuspäivillä arvostetaan tunnettuja 
toimijoita ja kirjailijoita, kulttuurin peruspuurtajia ei juurikaan huomioida.  
Lokakuun 9. päivänä kävimme Mäntässä Serlachius museoissa Gustaf ja 
Gösta. Paperi Perkele, Gustaf-museon päänäyttely, kertoi kauppaneuvos Gus-
tafin hankalan alun, joka päättyi menestykseen. Göstassa oli esillä museon 
omaa taidetta, maailman huipputaiteilijoiden maalauksia. Näimme alankomai-
den mestarien töitä, Claude Monet, Camille Pissarro, Pablo Picasso, Salvador 
Dali sekä suomalaisten maalarien kultakauden töitä. Mukana reissulla oli 
kymmenkunta taiteenystävää. 
 
Joulukuun alussa vietettiin perinteistä pikkujoulua yhdistyksen tiloissa. Joului-
sen tunnelman ohessa kerhon vierailijana oli kirjailija Juhani Brander. Hän on 
esitellyt jo aikaisemmat teoksensa Tehtaan kasvatti ja Nahkatehdas. Tässä 
tilaisuudessa hän kertoi juuri julkaistusta kirjastaan Tehtaan varjossa. Hyvää 
ruokaa ja tunnelmallista pikkujoulua nautiskeli alun toistakymmentä juhlijaa. 
 
 
        Jussi Kestilä 
 
PS. 
Kokouksiin ja järjestettyihin tilaisuuksiin ovat kaikki yhdistyksen jäsenet terve-
tulleita. 
 
 
 
 
Kalakerho 2018 
 
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerhon viimeinen pilkkikilpailu oli 
Keuruulla maaliskuussa. Kerho lopetti toimintansa 4.6.2018 Viidenkym-
menenyhden toimintavuoden jälkeen. 
 
         Sami Lahti 
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LOPPUSANAT 

 
1.2.2018 tuli työehtosopimuksen Joulurahaa koskeva ehto voimaan. Tällä 
työehtosopimuksen määräyksellä eriarvoistetaan työntekijöiden työehdot työ-
suhteen keston perusteella. 
Eli uudet työntekijät, jotka tulevat alalle 1.2.2018 jälkeen siirtyvät Joulurahan 
piiriin automaattisesti.  Se tarkoittaa, että heille maksetaan 1. talvilomaviikko 
rahana, jonka määrä on 2,4 % työntekijälle 1.1. – 30.11 välisenä aikana sään-
nölliseltä työajalta maksetusta palkasta lisineen. Jouluraha piti maksaa joulu-
kuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Työsuhteen päättyessä joulu-
raha maksetaan lopputilin yhteydessä. 
Joulurahan piirissä olevilla on oikeus saada vuosiloman 24 arkipäivän 
ylittävä osuus lomakauden ulkopuolella. 
Tällaista Joulurahaa ei pitänyt olla edes tes-neuvotteluissa mukana, tuli ihan 
puskista luottamusmiehille päätös ja tätä saatiin selvitellä kentällä jäsenistölle.  
Palkankorotusmallikin vuonna 2018 oli kaiken oikeustajun vastainen. Media- ja 
Painoalan palkankorotukset oli pienemmät kuin muilla liiton sopimusaloilla, 
puolustukseksi se, että tällä saatiin neuvoteltua KIKY-sopimus päättymään 
asteittain. 2018 oli tehtävä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti 16 tuntia ja 
vuonna 2019 enää 8 tuntia. 
Mutta se palkankorotusmalli hiertää, yleiskorotuksena kaikille 0,8 % ja yritys-
kohtainen erä 0,4 % josta neuvotellaan työnantajan kanssa. Mikäli neuvotte-
luissa ei päästä sopimukseen neuvotteluerän jakamisesta työnantaja voi päät-
tää 0,2 % osuuden ja 0,2 % jaetaan kaikille tasan. Mutta vuonna 2019 työnan-
taja pääseekin neuvottelujen jälkeen jakamaan koko neuvotteluvaran 0,4 % 
haluamallaan tavalla. Neuvottelut siis sinänsä ovat näennäisiä, koska niihin ei 
käytännössä pysty vaikuttamaan. 
Keskustelin tes-sopimuksen jälkeen liiton puheenjohtajan kanssa asiasta yh-
den koulutustilaisuuden yhteydessä ja kritisoin mallia, jossa työnantaja viime 
kädessä pääsee päättämään, keille korotuksia jaetaan. Liittomme puheenjoh-
taja Heli Puura vastasi minulle, että tällaisia työnantajat tulevat enenevissä 
määrin haluamaan ja että monissa yrityksissä niistä pystytään sopimaan. 
Saattaa olla, että monilla firmoilla on paremmat neuvottelukulttuurit kuin meillä 
painoalalla, ehkä siksi, että muilla on viime kädessä oikeus työtaistelutoimiin, 
sitä oikeutta meillä Kirjatyöntekijöillä ei ole ollut vuoden 1911 jälkeen.  Se pitää 
muistaa valmistautuessa uusiin tes-esityksiin keväällä 2019.  
 

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki 
 
 
 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.  
 
Sami Lahti / Hallitus / kerhot 
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