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KIRJAKE KIRJAKEPuheenjohtajan terveiset

Päivystys toimistolla joka kuun 3. 
keskiviikko 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 – 2017.

KIRJAKE Julkaisija Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.

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

Puheenjohtaja  
Aki Blom

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys ry mukana muu-
toksissa; yhdistys hakee mahdollisesti syntyvän Teollisuus-
liitto ry:n jäsenyyttä ja tulee näin osaksi uutta isoa teollisuu-
den alan suurliittoa. Yhdistyksemme säilyttää identiteettinsä 
ja jatkossakin on huolehdittava, jotta tulee kuulluksi jäsen-
yhdistyksenä tulevaisuudessakin liittotasolla.

   Liittojen kassat yhdistyvät ja vain sähköinen ilmoit-
tautuminen on totta tulevaisuudessa. Nytkin, jos muu-
toksia työttömyysilmoitukseen ei tarvita,    onnnistuu se 
kirjautumalla ja parilla napin painalluksella.   

  Säännöt päivitetään jälleen eivätkä työttömät mak-
sa jäsenmaksua jatkossa. Jäsenrakenteemme johdosta 
meidän jäsenmaksupalaute hieman pienenee.

Kirjatyöntekijöiden työehtosopimus päättyy 31.1.2018 
eikä keskitetty ratkaisu näytä todennäköiseltä. Edessä 
on liittokohtaiset neuvottelut alakohtaisine ratkaisui-
neen. 

  Tänä vuonna  meidänkin yhdistyksen palkansaajia, 
eläkeläisiä ja työttömiä on kyykytetty melkoisesti mil-
loin milläkin möröillä ja kustannuksilla sekä heikennetty 
toimeentuloa että ostovoimaa. 

  Tänä päivänä ei ole riittänyt, että työntekijä on palk-
kansa ansainnut sekä  eläkkeensä että työttömyysmak-
sunsa maksanut. Näihin asioihin pitäisi saada parannuk-
sia. Ay-toiminnan vaikuttamisen profiilia on nostettava 
korkeammalle tasolle.

TKY 125 vuotta

Ajankohtaisia ja muita asioita: 
www.TKYtampere.fi

Tulossa Liittofuusio, 
työttömyyskassojen yhdistymistä, 
sääntömuutoksia ja liittokierros 
työehtosopimusasioissa.

Tapahtumaa oli juhlistamassa 
viitisenkymmentä yhdistyksen jäsentä 
Linkosuon Kuparisalissa herkullisen 
ruoan ja yhdessäolon merkeissä 25.3. 
2017.
Juhlassa muisteltiin vanhoja, 
todeten vuosien vierineen ja paljon 
tapahtuneen. Kunniajäsenet kukitettiin 
minkä lisäksi yhdistys nimesi kolme 
uutta kunniajäsentä  Jouko Hyytisen, 
Jouko Harjun ja Seija Lahden 
heidät esitellään tarkemmin muiden 
juhlakuvien kera seuraavilla sivuilla.

Kuvaajana toimi Kari Lintunen

Yhdistyksemme täytti 
kunnioitettavat 125 vuotta 

7. helmikuuta 2017

4041 0536
Painotuote

1 § Kokouksen avasi faktori Wennberg, lukien 
Turun kirjapainajilta tulleen kirjeen, jossa 
kehoitettiin Tampereen kirjapainajiakin 
perustamaan yhdistystä keskuudestaan.

2 §  Wäliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
konemestari Hellberg ja pöytäkirjuriksi 
Kaarlo A Helin.

3 § Ehdotus yhdistyksen perustamiseksi 
hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin 
liittää se osastona Tampereen Työväen 
yhdistyksen yhteyteen. 

4 § Tilaisuudessa luettiin Yhdistyksen 
sääntöehdotus, joka pitemmän 
keskustelun jälkeen hyväksyttiin.

5 § Johtokunnan vaali toimitettiin suljetuilla 
lipuilla ja tulivat siihen seuraavat: 
Faktorit Wennberg, Partanen, Jansson ja 
Helin, konemestari Hellberg sekä latojat 
Renström ja Lindström.

6 § Renström ehdotti, että Yhdistys, toimensa 
aloitettua toimeen panisi yleisen Iltaman, 
josta tulot käytettäisiin suomenkielisen 
Kirjapainotaidon Oppikirjan 
kustantamiseen. Ehdotus jätettiin 
keskustelematta toistaiseksi.            

7.2. 1892 perustettiin Tampereen Kirjanpainajain yhdistys yleisessä 
kokouksessa Tampereella, johon oli saapunut 30 mies- ja naispainajaa.
Seuraavassa ote Pöytäkirjasta perustamiskokouksesta:

 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 Kaarlo A Helin
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Häkkinen Annikki, 
on saanut kunniajäsenyyden 
vuonna 1992 (oli estynyt 
saapumaan paikalle)

Paasio Helvi, 
on saanut kunniajäsenyyden  
vuonna 1992 (oli estynyt 
saapumaan paikalle)

Numminen Raimo, 
on saanut kunniajäsenyyden 
jo vuonna 1992

Niemi Reino, 
on saanut kunniajäsenyyden 
vuonna 2002. 

Lahti Usko, 
on saanut kunniajäsenyyden 
vuonna 2002. 

Isoaho Saija, 
on saanut kunniajäsenyyden 
vuonna 2012.

HYYTINEN JOUKO 
Jouko on ansioitunut mallikkaasti ja 
tehnyt pitkän työuran yhdistyksen 
hyväksi. Hän toimi yhdistyksen 
tilintarkastajana vuodesta 1980 
vuoteen 1996, siis yhteensä 17 vuotta.  
Yhdistyksen toimikunnan ja hallituksen 
varsinaisena jäsenenä hän oli vuosina 
1997-2004, - 8 vuotta. 

Jouko oli yhdistyksen taloudenhoitajana 
vuosina 1997-2010,  - 14 vuoden ajan. 

Hän oli yhdistyksen toimikunnan ja 
hallituksen varajäsenenä vuosina 2005-
2010, - 6 vuotta. 

Jouko aloitti yhdistyksen 
toiminnantarkastajana vuonna 2011 ja 
siinä tehtävässä hän jatkaa edelleen. 

Yhdistyksen edustajana Kirjatyöntekijäin 
liiton ja sittemmin Viestintäalan 
ammattiliiton liittokokouksissa hän oli 
vuosina 1993, 1997, 
2001 ja 2005,  siis 4 kertaa.

JOUKO HARJU 
Jouko on ansioitunut yhdistyksen hallinnossa 
pitkän toiminnan ajan.  Jouko aloitti 
yhdistystoiminnan yhdistyksen toimikunnan 
varajäsenenä vuonna 1993. Yhdistyksen 
toimikunnan varsinaisena jäsenenä hän oli 
vuosina 1994-2000,  siis 7 vuotta.  Jouko oli 
yhdistyksen sihteerinä vuosina 1994-2000,  
- 7 vuotta.  Yhdistyksen puheenjohtajana hän 
toimi vuosina 2001-2009, - 9 vuotta.

 Jouko oli yhdistyksen edustajana Kirjatyön-
tekijäin liiton ja sittemmin Viestintäalan 
ammattiliiton liittokokouksissa vuosina 1993, 
1997 ja 2001, sekä liittohallituksen jäsenenä 
mukana vuosina 2005 ja 2009, - 5 kertaa. 

Kirjatyöntekijäin liiton liittohallituksen jäsenenä 
hän oli vuosina 2001-2009,  - kahdeksana 
toimivuotena. 

Jouko oli Teollisuusalojen ammattiliiton TEAMin 
Työttömyyskassan hallituksen jäsenenä 
vuosina 2010-2015, -neljänä toimivuotena. 

Jouko oli työpaikallaan Uudessa Kivipainossa 
ja sittemmin Punamustan painotaloissa 
pääluottamusmiehenä 20 vuoden ajan. 

SEIJA LAHTI 
Seija on ansioitunut mallikkaasti toimien pitkään 
yhdistyksen hallinnossa. 

Seija oli yhdistyksen toimikunnan varajäsenenä 
vuosina 1991 ja 1992 aloittaen näin aktiivisen 
osallistumisen yhdistystoimintaan. 

Yhdistyksen toimikunnan ja hallituksen 
varsinaisena jäsenenä Seija on ollut vuosina 
1994-2015, siis 22 vuotta. 

Seija toimi yhdistyksen sihteerinä vuosina 2010-
2015, - 6 vuotta. 

Yhdistyksen edustajana Kirjatyöntekijäin 
liiton ja sittemmin Viestintäalan ammattiliiton 
liittokokouksissa hän oli vuosina 2001 ja 2005, 
sekä Sanomalehtityöntekijäin Keskusjärjestö 
SanTK:n edustajana vuosina 1997 ja 2009,  
- 4 kertaa. 

Seija oli työpaikallaan Aamulehdessä monessa 
ammattinimikkeeseen liittyvässä kirjatyöntekijäin 
työtehtävässä yhteensä 46 vuoden ajan. Hän 
oli viimeiset vuodet toimitusosastolla teknisenä 
taittajana. Hän toimi myös toimituksen työosaston 
kirjatyöntekijäin luottamusmiestehtävissä. 
Eläkkeelle hän jäi vuonna 2016 .

MUUT KUNNIAJÄSENET

Kukitetut kunnijäsenet: Saija Isoaho, Usko Lahti, Reino Niemi ja Raimo Numminen
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Päivystys joka  kuun 3. keskiviikko 13.00 - 15.00 
• P. (03) 223 7774   

•  Satakunnank. 19 C 24 Tampere.
kirjaltajat@gmail.com    |    www.TKYtampere.fiPÄIVYSTYS

:n

Veteraanikerho

  

Nykyään kerho toimii edelleen saman 
asian pohjalta. Olemme laajentaneet 
toimintaamme koko ajan ja ottaneet 
mukaan myös opinnollisia osuuksia. Me 
jaamme myös sisältöä arjen rutiiniin. 
Koulutamme jäseniämme yhteisöllisyyt-
tä tukevilla asioilla. Tietoiskuteemoilla 
kerromme jäsenillemme kaupungin 
palveluista, tuista ja paikallispolitiikasta. 
Meillä käy ainakin kaksi kertaa vuoden ai-
kana paikallispoliitikko kertomassa kun-
nan tulevista toimista väestönsa hyväksi. 
Saamme tosin kuulla myös meitä kurjis-
tamaan tulevista aiheistakin. Terveyspal-
velu asiat ovat myös aina ajankohtaisia. 
Sote puhuttaa juuri nyt. Tätäkin kirjoit-
taessa lausuntokierroksella olevat asiat 
tulevat meidän tietoomme ”Suomeksi” 
elikkä selväsanaisesti selitettynä ja pai-
kan päällä on aina ihmisiä, jotka ovat 
asiaan vihkiytyneet. Harrastamme myös 
kulttuuria. Teatterit ovat tulleet tutuiksi, 
niin Tampereella, kuin lähikaupungeissa-
kin. Viimeksi kävimme Hämeenlinnassa. 
Samalla pyrimme tapaamaan muita alan 
toimijoita, siis Kirjatyöntekijäin yhdistys-
trn eläkekerhoja.

    Meillä on myös vähintään kerran vuo-
dessa yksi kansanedustaja summaamas-
sa eduskunnan töitä ja tekemättömiä 
asioita. Varsin opettavaisia ja kiehtovia 
tarinoita. Terveydenhoitopalveluita sela-
taan uusien tuottajien  ja nykyistä valin-
nanvapautta puoltavien ihmisten alus-
tusten pohjalta. Kaiken pitäisi olla 
kunnossa, mutta todellisuus näyttää taas, 
ettei mikään toimi aikataulun mukaisesti. 
Teemme myös opastettuja retkiä  muse-
oihin, kiinnostaviin paikallisiin kohteisiin, 
sekä joskus ulkomaihinkin. Hieman iäk-
käämpiä kun olemme, emme, pääosin 
tee kovin kauas suuntautuvia, tai pitäisi-

kö sanoa kauan kestäviä retkiä, mutta tu-
lemme tänäkin vuonna käymään ainakin 
jätteenpolttolaitoksella Tarasten järvellä 
ja Eduskuntatalon kyselytunnilla Helsin-
gissä. Lisäksi on yksi risteily vuodessa ja 
kaikenmaailman kesäpäivää ja pieniä ta-
pahtumia pitkin poikin Pirkanmaata. 

    Aina olen pyrkinyt korostamaan jä-
sentemme saamaa hyötyä hänen mak-
samaansa jäsenmaksua vastaan. Tänäkin 
vuonna hän pulittaa viisitoista euroa, 
joka sisältää kokouksessamme nautitut 
pulla- tai kakkukahveet. Halpaako, eihän 
toki, sillä tämä sisältää vain alustukset ja 
pari opastusta museoissa, tai gallerioissa. 
Jäsenet maksavat kuitenkin itse osallis-
tumisestaan retkille, teatteriin, tahi mui-
hin oleellisesti kalliimpiin tapahtumiin. 
Meidän jäsenkortillamme pääset tälläkin 
hetkellä 45 euron hinnalla/huone aami-
aisella scandic hotelleihin omatoimimat-
koillasi. Näitä vastaavia tarjouksia tulee 
vuosittain, eikä tarvitse muuta, kun olla 
jäsenemme. Lisäksi meillä on tarjouksia 
tuetuista lomista, jossa viikon täyshoito 
maksaa 90- 150 euroon riippuen paikas-

ta. Kerran vuodessa saamme myös tar-
jouksen viikosta ulkomaille lämpimään 
noin parinsadan euron hintaan sisältäen 
lennot ja majoituksen.

    Olemme myös osallistuneet aktiivisesti 
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
retkiin, joten olemme keskustelleet mah-
dollisuudesta, että emoyhdistyksemme 
jäsenet voisivat osallistua retkiimme sa-
moilla ehdoilla kun varsinaiset jäsenem-
me. Valitettavasti teemme retkemme 
arkipäivisin, joten tämä karsii melkoisesti 
mahdollisten osallistuvien määrää. 

Näillä sanoilla, kuitenkin kutsun uusia 
jäseniä kerhoomme ja toivotan yhdis-
tyksen muitakin jäseniä osallistumaan 
retkitapahtumiimme.

Muistakaa myös, että pari tuntia kuukau-
dessa löytyy aina aikaa, ellei ole jämähtä-
nyt rutiineihin.

TKY:n veteraanikerho 
Jouko Harju

Kirjatyöntekijäin 
veteraanikerho toimii
Yhdistyksen jäsenet 
perustivat veteraaneille 
kerhon 45 vuotta sitten 
tavatakseen ystäviään 
ja työkavereitaan 
kahvittelun ja asiatiedon 
jakamiseksi.

Veteraanikerho kokoontuu 
joka  kuukauden 1. maanantai kello 13.00 

TKY:n toimiston kokoustiloissa, Satakunnankatu 19 C 
Kerho ei kokoonnut kesäkuukausina, 

jolloin jäsenet lomailevat.

TKY 125 vuotta
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Toivo
Toivo 

on 
viisautta 

siitä luopuminen 
tyhmyyttä.

Toivo 
on 

elämän energiaa; 
rohkeutta, 
rakkautta, 
kauneutta.

Toivo 
on 

happea sydämelle, 
 jota ilman 

ihminen 
ei 

voi 
elää.

Seppo Koskima

Anteeksi Eteläpuisto!
 Sinua kohdellaan kuin yritystä, jota yritetään muuttaa rahaksi. 
Yhteistä hyvää haudataan, totutuilla paikoilla rinteillä ja rannoilla.Ko-
neet muuttaisivat kasvoja, uusille tulokkaille, tulokkaille, jotka eivät so-
peudu maisemaan vaan sopeuttavat maisemaa itsellensä.

Anteeksi Eteläpuisto vaikka luonto synnytti järjen ihmiselle,  
joku muu sitä käyttää. Emme näe yhteyttä luonnon ja ihmisen välillä, 
vaikka samaa juurta olemme. 
Tunnemme kyllä että Eteläpuiston säilyttäminen olisi viisas valinta. 
Happea sydämelle, elämää Eteläpuistolle.

 Valitettavasti sinulla ei ole oikeutta päättää omista asioistasi.  
Yritämme kyllä kasvattaa arvoja  - ymmärrystä luonnosta ja ihmisestä.

 Tiedämme jo, että ihmisen olisi pidettävä suhde luontoon hengissä, 
samalla mietimme, miten pitäisi suhtautua heihin, jotka tietävät,  
mutta eivät välitä vaan antavat Eteläpuiston muuttua betonirannikoksi.

PItäisikö olla huolissaan, tv-ohjelmaa mukaillen. Kir-
ja-ala on Tampereellakin kokenut vuosien mittaan 
kovia. Työpaikat on radikaalisti vähentyneet. Yhdis-
tyksen jäseniä oli 1310 vuoden vaihteessa, näistä 
vapaajäseniä ja eläkkeelläolevia 608. 
Siis huomattava osa jäsenistä on pois työelämästä.

Uusi teollisuusliittohanke asettaa Teamille isot haas-
teet. Entäs tämä oma rakas Kirjallisuuskerhomme? 
Ainakin kymmenen vuotta on puhuttu keskuudes-
samme ukkoutumisesta ja akkautumisesta., - mutta 
lääkettä tautiin ei ole löydetty. 

 
On puhuttu siitä, että uuden liiton myötä ehkä saa-
taisiin toimintaan uusia voimia kirjaltajien lisäksi.

Tätä kirjoittaessa on kunnallisvaalit 2017 tulossa. It-
se olen kuntavaaleissa antanut ääneni ammattiyh-
distystaustaiselle ehdokkaalle. Heille toivon nytkin 
menestystä.

Kirjallisuuskerho toivottaa kaikille oikein hyvää ke-
vättä 2017

 Martti Höglund. 31.3.2017

Juhlavuosi 2017 TKY 125 vuotta 
ja Kirjallisuskerho 
50-vuotta viime keväänä

TEAM:in

KESÄPÄIVÄT
18.–20.8.2017 
HIMOKSELLA
Sitovat ilmoittautumiset 28.5. mennessä s.postilla: kirjaltajat@gmail.com ja maksu 40 € yhdistyk-
sen tilille TSOP FI36 5731 7920 0265 64 /viitteenä oma nimi. (työttömät 20€). Kun raha on tilillä 
on ilmoittautuminen varmistettu. Toimi nopeasti, 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan, 16 hlö pe-su (4 hlö la–su). Hinta sisältää majoituksen, ruokailut, ohjelman ja kuljetuksen.

Sairastapauksessa voit peruuttaa osallistumisesi lääkärintodistusta vastaan.

Kuljetukseseta tulee tieto nettisivuille www.tkytampere.fi kuukautta ennen lähtöä, lisää voit 
kysellä Kari Lintuselta s.postilla: kari.lintunen@wippies.com tai p. 040 514 1290.

Ohjelman ja muun asiaan liittyvän löydät liiton sivuilta www.teamliitto.fi/ -kohdasta kesäpäivät 
2017.

Seppo Koskima
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Oli taas tullut aika käydä  risteilemään jäsenien 
kanssa, ja tällä kertaa Pyhäjärvi vaihtui Näsijär-
veksi. Laivana oli vanha kunnon Tarjanne. 

Tarjanne on  rakennettu jo vuonna 1908 ja kuu-
luu Museoviraston perinnelaivarekisteriin. Van-
ha on yhdistyskin, jonka jäsenet alkoivat pikku 
hiljaa kokoontua Mustanlahden satamaan. Sää-
kin oli ihan oivallinen risteilylle.

Laivan lähtö vähän viivästyi sillä yksi osallistuja 
oli erehdyksessä mennyt Alarannan satamaan 
vanhasta tottumuksesta, risteiltiinhän kolme 
edellistä reissua Pyhäjärvellä. Mutta kohta tak-
si jo kurvaili satamaan ja harhailija saatiin aluk-
selle. Näin päästiin matkaan pienen takkuami-
sen jälkeen.

Ehdotin laivan kapteenille että seilattaisiin pit-
kin rantaa ja saarien läheltä, olisi enemmän kat-
seltavaa. Suunta otettiin kohti Aitolahtea.

Sisävesiristeily 
Tarjanteella 3.9. 2016 Ruokailu alkoi myös laivan ala-

kannella. Vähän siinä muodos-
tui jonoja ja tilat kävi ahtaaksi, 
mutta hyvin pärjättiin ja ruoka 
oli ihan suussa sulavaa. Myös 
viiniä ja olutta kului kiitettäväs-
ti ruuan kyytipoikana.

Väki kävi ahkerasti kannella 
katsomassa hienoja Näsijärven 
maisemia. Kaikenlaisia juttuja 
siellä kerrottiin, eikä vähiten ka-
la sellaisia. Päivän kohokohta 
oli päästä vierailemaan kone-
huoneeseen. Konemestari esit-
teli  ja vastaili kysymyksiin ja 
kuvia räpsittiin koneen jyskyt-
täessä tasaseen tahtiin.

Aika riensi nopeasti ja Mustalahti alkoi vääjäämättömästi lähestyä horisontissa. Kaiken kaikkiaan 
tämä oli ihan hyvä reissu.

Toistaiseksi tämä jäi viimeiseksi tällä kertaa. Kiitokset kaikille jotka osallistuivat näille risteilyille. Jo-
tain uutta pitäisi taas kehittää. Osallistujia vaan ei enään tahdo saada kasaan riittävästi, että tälläi-
siä kannattaa järjestää. Tulkaa enemmän mukaan.  Nähdään taas!!
 Teksti ja kuvat: Tomi Minetti
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Vasemmiston Vappu 
Tampereella 1.5.2017
Vappumarssi lähtee klo 11.30 Stockmannin 
kulmalta, järjestäytyminen alkaa klo 11.00.
Puhujina:
Tervehdys:     Helena Nieminen (TAPJ) 
1. Juhlapuhe: Antti Rinne (SDP) 
2. Juhlapuhe: Merja Kyllönen (VAS)

TKY myy Kesäkoti Kauniston 
KESÄMÖKKITONTTEJA 
hallinnanjakosopimuksella
Tontit sijaitsevat Nokian Sarkolan 
Kuloveden ranta-alueella, joille kuuluu 
yhteistä rantaviivaa.
Määräalatontit molemmin puolin 
Kaunistontietä.
Hyvät tieyhteydet Nokialta 22 km ja 
Tampereen keskustasta 36 km.

Kesäkoti Kaunisto-nimisen kiinteistön (6,0ha) 
myynnissä 1/12 5000m2:n määräala-tontteja, 
joissa rakennusoikeutta 40,3m2 
hallinnanjakosopimuksen mukaisesti.
Tonteille on myös sähköliittymät valmiina. 

Kiinteistön tonttien määräalojen myyntihinnat:
nro 187  mh. 13.200,00 €
nro 183  mh. 12.200,00 €
nro 196   mh. 10.200,00 €
nro 194  mh. 10.200,00 €
nro 182  mh. 10.200,00 €

Yhteydenotot
Aki Blom 046 936 2634 | aki.blom@elisanet.fi

187

183

194
196

182

HEIDELBERG FINLAND

Tampereen Painajainkerhon 
Heikku-ilta
TKY:n tiloissa 
Satakunnankatu 19 C 24
lauantaina 20.5.17 klo 15.00
• koulutusta • ruokailua • tarjoilua

Ilmoittaudu 19.5.2017 mennessä Samille 040 506 8497

TKY:n väkeä Kevätkokouksen jälkipuinneissa Plevnassa
 Kuva: Tomi Minetti

K I R J A K E 
E T S I I 

T A I T T A J A A
Kiinnostuitko?

Tiedustelut: 
Aki Blom: 046 936 2634 tai 
Minna Kivinen: 041 4344 302

Mökkitontteja myytävänä
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Perinteinen

VAPPU- 
BRUNSSI

Maanantaina 1.5.2017
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!


