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ALKUSANAT 
 
KORONA-VUOSI 
 
Vuosi 2020 tullaan muistamaan pitkään. Vielä vuodenvaihteessa olimme vai-
moni kanssa matkalla Thaimaassa. Sitten alkoi levitä tietoa uudesta vaaralli-
sesta virustaudista, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa potilaan kuole-
man. Kyseessä on Korona-virus, joka on siirtynyt lepakosta isomman välittäjä-
eläimen kautta ihmiseen. Välittäjäeläimen kerrotaan olevan muurahaiskäpy, 
joita myydään Kiinassa mm. Wuhanin torilla, josta tartunnan epäillään saa-
neen alkunsa. Ensin uutisoitiin Kiinassa viruksen leviävän nopeasti ja hyvin 
äkkiä sitä havaittiin muuallakin maailmassa. Italia oli pian katastrofin kourissa, 
perässä seurasi muu Eurooppa. Maiden rajoja alettiin sulkemaan ja ihmisiä 
testaamaan.  
 
Hengityssuojaimia piti alkaa ostamaan maailmalta kun Suomessa ei enää 
valmistusta ole. Kasvomaskeista alkoi olla pulaa ja hinnat nousivat, sama 
koski käsidesiä. WC-paperihyllyt hamstrattiin kaupoista tyhjiksi. Suomessa 
aloitettiin myös kasvomaskien ja käsidesin valmistus. 
 
Vientikauppa alkoi hyytymään… kolmikanta alkoi toimimaan. Tehtiin työttö-
myysturvalakiin väliaikaisia muutoksia, esim. omavastuuaika koronaepidemian 
vuoksi poistettiin, ensin lyhyemmäksi aikaa, sitten loppuvuodeksi kun näytti, 
ettei tämä ole hetkessä ohi. Yhteistoimintalakiin myös tehtiin väliaikaisia muu-
toksia, jolloin voitiin käydä yt-neuvotteluita lomautuksia koskien nopeammalla 
aikataululla, ja myös määräaikaiset työntekijät voitiin lomauttaa, työssäoloeh-
don täyttymisen raja laskettiin 13 viikkoon, näin saatiin ansiosidonnaisen piiriin 
enemmän työntekijöitä. 
 
Suomessa pääsääntöisesti koronatoimet ovat olleet aika hyvällä tasolla, uu-
denmaan sulku on ollut pahin rajoitus koko korona aikana. Ympäri maailmaa 
turismista elävät ovat todella heikossa tilanteessa. Suomessa yrittäjät ovat 
voineet hakea ja saada koronatukea. Arvostelua aiheutti Business Finlandin 
kautta jaetut innovaatio koronatuet.  
 
Kasvomaskien käytöstä on tällä hetkellä vahva suositus, eli pakoteta ei, mutta 
suositellaan käytettävän jos etäisyyksiä ei voida pitää. Useilla työpaikoilla 
työnantaja on määrännyt kasvomaskit käyttöön. Omalla työpaikalla onneksi ei 
olla, kyllä työskentely maskin kanssa olisi liian hankalaa. 
Tätä kirjoittaessa tyttäreni ikäiset 6. luokkalaisetkin ovat joutuneet (vahva suo-
situs) ottamaan maskit käyttöön, ja opettajilta tullut viestiä, että jotkut valittavat 
päänsärkyä, ja osalla naama punottaa jne. joten ei sekään ole ongelmatonta. 
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Osaston toimintaan myös koronalla oli vaikutuksia. Kevätkokous kerittiin pitä-
mään ajallaan, mutta sitten tuli Teollisuusliitolta ohjeet, että ammattiosastojen 
lähikokouksia tulee välttää. Kaikki tapahtumat peruuntuivat, koulutukset siirtyi-
vät.  Ja sen myös liittomme huomioi ja antoivat ylimääräisen jäsenmaksupa-
lautteen ammattiosastoille, koska eivät voineet pitää kiinni sovituista koulutus-
ohjelmista. Tätäkin kirjoittaessa koulutuksia edelleen vielä tammikuussa 2021 
on peruttu. 
 
Rokotuksia virukseen kehiteltiin ympäri maapalloa, ja ensimmäiset rokotukset 
saatiin Suomessa käyttöön joulun jälkeen jolloin terveydenhoito henkilökuntaa 
alettiin rokottamaan. Vielä saadaan tovi odotella, jotta tulee normaalin duuna-
rin vuoro päästä rokotetuksi. Korona-viruksesta on kymmeniä eri muunnoksia, 
joten jää nähtäväksi, miten rokotteet puree tautiin. 
 
 
Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki 
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YHDISTYS 
 
 
 Vuosi 2020 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen sadaskahdes-
kymmeneskahdeksas (129.) toimintavuosi. 
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys. 
Yhdistys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusliitto ry:ssä. 
 
 
Mennyt vuosi oli todella hiljainen edellisiin vuosiin verrattuna. Kaikki suunnitel-
lut vapaa-ajan tapahtumat jouduttiin perumaan. Sääntömääräiset kokoukset 
saatiin juuri ja juuri pidettyä ja hallitus kokoontui vain viidesti. Kirjake-lehti on-
nistuttiin sentään julkaisemaan 2 kertaa. 
 
 
 
 

HALLITUS 
 
 Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä oli 4. Varajäseniä 
oli 5 (myös puheenjohtajalle valitaan varajäsen, joka ei ole varapuheenjohta-
ja). 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 kuuteen koko-
ukseen ja pykäliä merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 98. 
 
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Marko Lähteenmäki. Kokouspaikkana on 
toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24. 
 
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouk-
siin: Sami Lahti (6), Niklas Kivioja (4), Janne Lehtelä (3), ja Maija Vikkula (6). 
Varajäseninä ovat olleet: Terhi Kuusoja (6), Pekka Pitkänen (5), Tomi Minetti 
(4), Kai Weckström (5) ja Jukka Sorsa (6). 
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JÄSENKOKOUKSET 
 
 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/8.3.2020 
 
 TKY:n puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti jäsenet 
tervetulleeksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja avasi kokouksen. 
Paikalla oli 23 jäsentä ja Teollisuusliitosta sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. 
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteeriksi Mai-
ja Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Fanni Miinalainen. 
Kuultiin 17.11.2019 olleen syyskokouksen pöytäkirjan 3/2019 pöytäkirjantar-
kastajien lausunto, joka oli hyväksyvä. 
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2019 tilikertomuksen ja tilinpäätök-
sen, joka oli ylijäämäinen. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli 
vastuuvapautta puoltava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vas-
tuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä ja varainhoidosta. 
Puheenjohtaja Jouko Hyytinen kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2019 
otsikoittain. Hyväksyttiin toimintakertomus laaditussa muodossa.  
Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskinen kertoi vaikeasta työehto-
sopimus neuvotteluista. Käytiin keskustelua ratkaisusta. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.35 esityslistan tultua loppuun käsitel-
lyksi.  
 
 

EHDOKASASETTELUKOKOUS 2/21.10.2020 
 
 Ehdokasasettelukokouksen avasi Puheenjohtaja Marko 
Lähteenmäki. Paikalle oli saapunut 5 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Jouko Hyytinen sekä Terhi Kuusoja. Kuultiin 8.3.2020 olleen kevätko-
kouksen pöytäkirjan 1/2020 pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli hyväksy-
vä. 
Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Marko Lähteenmäki 
vuodelle 2021. Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2021 asetettiin ehdolle 4 ehdo-
kasta. Ehdokkaiksi asetettiin Niklas Kivioja, Sami Lahti, Janne Lehtelä ja Maija 
Vikkula. Varajäseniksi vuodelle 2021 asetettiin ehdolle 5 henkilöä. Terhi Kuu-
soja, Tomi Minetti, Pekka Pitkänen, Jukka Sorsa ja Kai Weckström. 
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle 
2021 Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja  
TKY:n varatoiminnantarkastajiksi Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja 
Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara). 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21 esityslistan tultua loppuun käsitel-
lyksi. 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 3/22.11.2020 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki toivotti paikalle tulleet 
jäsenet (20) ja alustajaksi tulleen Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon 
tervetulleiksi syyskokoukseen. 
Kokouksen virkailijoiksi valittiin puheenjohtajaksi Marko Lähteenmäki ja sihtee-
riksi Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Aki Blom. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Marko Lähteenmäki. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Niklas Kivioja, Sami Lahti, Janne 
Lehtelä ja Maija Vikkula. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin vuodelle 2021 Terhi Kuusoja, Tomi Minetti, 
Pekka Pitkänen, Jukka Sorsa ja Kai Weckström. 
TKY:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Jouko Hyytinen ja yhdis-
tyksen ulkopuoliseksi tarkastajaksi Markku Laakso (HTM) ja varatoiminnantar-
kastajiksi Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Mark-
ku Laakson vara). 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47. 
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HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
 Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen 
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja nuorisoasiamies (joka on halli-
tuksen ulkopuolinen) heillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. 
Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkir-
ja-asiat. 
 
 
 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/1.12.2019 
 
 
 Vastavalittu puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi uuden hallituksen 
ensimmäisen kokouksen. 
Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2020. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtelä, sihteeriksi Maija Vikkula ja talou-
denhoitajaksi Sami Lahti. 
Työttömyyskassan asiamieheksi valittiin Marko Lähteenmäki, liiton asiamie-
heksi Marko Lähteenmäki ja Tekijä-lehden kirjeenvaihtajaksi Maija Vikkula. 
Pääluottamusmieheksi ja opintosihteeriksi valittiin Tomi Minetti. 
Hyväksyttiin talousohjesäännöt 
Päätettiin, että yhdistyksen työvaliokunta on hallituksen varsinaiset jäsenet ja 
puheenjohtaja. 
Nuorisoasiamieheksi valittiin Fanni Miinalainen. 
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 2/1.12.2019 
 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n hallituksen toisen kokouk-
sen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallitusten jäsenten osallistumiset. 
Keilaryhmää päätettiin tukea. Kirjake painettu. 
2 uutta jäsentä liittynyt, hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 1171. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 3/16.2.2020 
 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kolmannen hallituksen 
kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.  Käytiin läpi 
ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Käytiin läpi tilinpäätös 
joka oli ylijäämäinen. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. 
Nuorisoasiamies Fanni Miinalainen järjestää yhdessä aluetoimiston kanssa 
nuorille täysi-ikäisille jäsenille ohjelmaa 29.2.2020 Grazy Golfissa. 
Opintosihteeri Tomi Minetti järjestää koulutusta Toiminnan pulssi toukokuulle. 
Lehtityöryhmä alkaa valmistelemaan Kirjaketta. 
Kirjallisuuskerho, sekä Painajainkerho anoivat 300€ toiminta-avustusta. Myön-
nettiin molemmille kerhoille talousarvion mukainen avustus 300€. 
Hämeen Kirjapainon työntekijät/eläkeläiset anovat mökkivuokraan 300€, 
myönnetään. 
Veteraanikerho anoo toiminta-avustusta 1000€, myönnetään. 
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallitusten jäsenten osallistumiset. 
Meidän osaston vuoro järjestää länsirannikon tapaaminen. Päätettiin päiväksi 
13.6.2020 Viikinsaaressa, missä ohjelmassa Saari Blues, päätettiin ottaa VIP-
liput. 
Päätettiin jatkaa Holiday Club-mökkitukea jäsenistölle 2020 - 2021. 
3 uutta opiskelijajäsentä liittynyt, hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 1161. 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/27.6.2020 
 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n neljännen hallituksen ko-
kouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. Koronan vuoksi 
on jouduttu perumaan kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia. 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Kesäkoti Kauniston viimeinen määräalatontti myytiin.  
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallituksen jäsenten osallistumiset. 
Liittoristeilylle 5.-6.9.2020 Silja Euroopalle lähdössä 29 jäsentä 
Granon työntekijöitä liittynyt meidän osastoon. Pam lopetti neuvottelemasta 
tulostusalan työehtosopimusta, joten Granolaiset siirtyivät Media- ja painoalan 
työehtosopimuksen piiriin. 
Sovittiin järjestettävän Granon aktiiveille tutustumisilta TKY:n ja sen toimijoihin 
syksyllä. 
23 uutta jäsentä saatu, joista 1 oppilasjäsen. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  
Jäseniä 1170. 
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HALLITUKSEN KOKOUS 5/13.9.2020 
 
 
 Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kuluvan kauden viidennen 
hallituksen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. 
Nuorisoasiamies Fanni Miinalainen suunnittelee parin muun ammattiosaston 
kanssa yhteistä tapahtumaa nuorille. Fanni aloitti 3 kuukauden järjestäjäkurs-
sin Murikassa. 
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallituksen jäsenten osallistumiset (koronan 
vuosi ei osallistumisia) 
25 uutta jäsentä, joista 23 oppilasjäsentä, 2 varsinaista jäsentä. Hyväksyttiin 
uudet jäsenet. Jäseniä 1174. 

 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/7.11.2020 
 
 
     Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kuudennen kokouksen ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Talouden hoitaja esitteli 
talousarvion vuodelle 2021. 
Kirjake 2/2020 pitäisi ilmestyä joulukuun alussa. 
Nuorisoasiamies järjestää nuorille jäsenille tapahtuman: Kartingia ja sauno-
mista 12.11.2020. 
19.11.2020 opiskelijajäsentapahtuma. Pakohuoneet varattuna ja rento illan-
vietto tky:n toimistolla. 
Tredussa menossa edunvalvontakampanja. Edunvalvontakysymyksenä käy-
tävien ja taukotilojen viihtyisyys. Uusia aktiiveja löytynyt. Nuorisotoimikunta 
aloitteilla. 
Uusia jäseniä liittynyt 45, joista oppilasjäseniä 40, ja 5 varsinaista. Hyväksyttiin 
uudet jäsenet. Jäseniä 1200. 
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HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO 
 
 
Puheenjohtajana on toiminut Marko Lähteenmäki. Hallituksen keskuudestaan 
valitsemina on ollut varapuheenjohtajana Janne Lehtelä, sihteerinä Maija 
Vikkula ja taloudenhoitajana Sami Lahti. 
 
Teollisuusliiton asiamiehenä on ollut Marko Lähteenmäki. 
 
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Tomi Minetti. 
 
Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Marko Lähteenmäki. 
 
Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sih-
teeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 
 
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marko Lähteenmäki, varapu-
heenjohtaja Janne Lehtelä, sihteeri Maija Vikkula, taloudenhoitaja Sami Lahti 
ja Niklas Kivioja 
 
Nuorisoasiamiehenä on toiminut Fanni Miinalainen. 
 
Opintosihteerinä on ahkeroinut Tomi Minetti 
 
 
Jaostot ja työryhmät 
 
Lehtityöryhmä: Päätoimittaja on ollut puheenjohtaja Marko Lähteenmäki. 
Toimitussihteerinä ja taiton on tehnyt Aki Kurvinen. Muina jäseninä on toiminut 
Fanni Miinalainen, Tomi Minetti ja Kai Weckström. 
 
Opinto- ja huvijaoston kokoonkutsujana on ollut opintosihteeri Tomi Minetti 
ja jäseninä Janne Lehtelä, Pekka Pitkänen, Maija Vikkula ja Sami Lahti 
 
Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Fanni Miinalainen. 
 
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen. 
 
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2020 ovat toimineet Jouko Hyy-
tinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat 
Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson 
vara). 
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EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 
 
 
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus 2019 -2020: Pekka Pitkänen ja 
varalla Tomi Minetti. 
 
SAK aluetoimikunta: 2019 - 2020: Pekka Pitkänen ja varalla Tomi Minetti. 
 
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto 2019 - 2020: Sami Lahti, 
Tomi Minetti ja Marko Lähteenmäki. Varalla Niklas Kivioja ja Maija Vikkula. 
 
Teollisuusliiton Pirkanmaan seuturyhmä: Pekka Pitkänen ja 
Marko Lähteenmäki. 
 
Työväenmuseon Ystävät ry: Terhi Kuusoja 
 
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Marko Läh-
teenmäki. 
 
TEOLLISUUSLIITTO RY:n TEHTÄVISSÄ 
Teollisuusliitto ry:n valtuustoon on kuulunut Marko Lähteenmäki. 
 

 
KUNNIAJÄSENET 
 
 
Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt: 
 
Raimo Numminen, Helvi Paasio, Usko Lahti, Saija Isoaho, Jouko Hyytinen, 
Jouko Harju ja Seija Lahti. 
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Pääluottamusmiehiä  
 
Ahaa Sivunvalmistus Oy   Minna Kivinen  
Alma Manu Oy     Korhonen Hannu 
Eräsalon Kirjapaino Oy   Kuha Tiina  
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 
 
Vilkastuvaan toimintaan varauduttiin, mutta toisin kävi. Liitto päätti ylimääräi-
sestä jäsenmaksupalautuksesta, peruuntuneista koulutuksista johtuen. Kau-
nistosta myytiin vielä viimeinen määrä-ala. Sijoitustuotot olivat kohtuulliset, 
vaikka pahalta välillä näytti. Talous oli siis reilusti ylijäämäinen, joten tulevan 
toiminnan rahoitus on hyvällä mallilla. 
 
 
 
JÄSENISTÖ 
 
Jäsenistöä vuoden lopussa oli 1190. Jäsenjakauma oli seuraavanlainen: Työ-
markkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 455, ja oppilasjäseniä 158 sekä 
vapaajäseninä ja eläkkeellä olevia 586. Jäsenmäärä laski 39 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 / KOKOUSTILAT 
 
Yhdistyksellä ei ole toimistopäivystystä, koska sille ei ole enää ollut tarvetta. 
Tampereella on kuitenkin Teollisuusliiton Pirkanmaan aluetoimisto. 
Kokoustiloja vuokrataan myös muille, esim. yhdistyksille ja yksityisille ryhmille. 
 
KAUNISTO 
 
Viimeinenkin Kesäkoti Kauniston määrä-alatontti myytiin kesällä 2020. Toimi-
kauden lopussa yhdistyksellä ei ole enää Kauniston kanssa mitään tekemistä. 
Yksi historian lehti on käännetty. 
 
 
MUU JÄSENTOIMINTA 

29.2.2020 nuorisoasiamies järjesti yhdessä aluetoimiston kanssa osaston 
nuorille täysi-ikäisille tapahtuma Grazy Golf. 
 
8.3.2020 Kevätkokous. Ajankohtaisista asioista oli kertomassa Teollisuusliiton 
sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. Kokouksen jälkeen käytiin ruokailemassa 
Panimoravintola Plevnassa. 
 
1.5.2020 Vappumarssi ja vappubrunssi. PERUTTIIN. 
 
6.6.2020 Kesäpäivät 2020 Häme-Pirkanmaan alueen jäsenille perheineen 
Särkänniemessä. PERUTTIIN. 
 
23. -26.7.2020 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma. PERUTTIIN. 
 
5. -6.9.2020 Jäsenristeily Helsingistä Tallinnaan. Yhdistys oli varannut paikat 
40 hengelle. 29 ilmoittautui. Omavastuu jäseneltä oli 20€. Yhdistys vuokraa 
oman bussin. SIIRRETTIIN TOISEEN AJANKOHTAAN 
 
13.6.2020 Länsirannikon tapaaminen. Saari Blues, Viikinsaari. PERUTTIIN. 
 
26. -27.9.2020 Työelämän tietopakki koulutus, Lappland Hotels Tampere 
 
10.-11.10.2020 Ay-koulu, Lapinniemi Holiday Club. PERUTTIIN. 
 
21.10.2020 Ehdokasasettelukokous, paikalla 5 jäsentä. 
 
7.11.2020 Toiminnansuunnittelukokous toimistolla, jonka jälkeen syömään 
saunaravintola Kuumaan ja saunomaan. 
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12.11.2020 Nuorisoasiamies järjestää nuorille varsinaisille jäsenille tapahtu-
man Kartingia ja saunomista. 
 
19.11.2020 Opiskelijajäsentapahtuma. Pakohuoneet varattuna ja rento illan-
vietto tky:n toimistolla. 
 
22.11.2020 Syyskokous. Ajankohtaisista asioista alusti Teollisuusliiton pu-
heenjohtaja Riku Aalto. Kokouksen jälkeen käytiin ruokailemassa ravintola 
Tampellassa. 
 
6.12.2020 Itsenäisyyspäivän buffet. PERUTTIIN 
 
9.12.2020 Joulukahvit. Yhdistys tarjosi jäsenilleen perinteiset joulukahvit joulu-
tortulla tai jouluviinerillä toimiston tiloissa. 
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KERHOJEN TOIMINTA 
 
Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2020 
  
 Vuoden ensimmäinen ja ainoa toimikunnan- ja jäsenkokous pidettiin helmi-
kuussa. Paikalle saatiin 10 henkilöä. Hyväksyttiin vuoden 2019 tilit ja toiminta-
kertomus esitettäväksi vuosikokoukselle. Päätettiin vuosikokouksen päivämää-
räksi 21. maaliskuuta. Suunniteltiin tulevaa toimintaa mm. Drupa reissua päi-
ville 24.-28.6.2020. Manni-ilta luvattu järjestää, nautittiin virvokkeita ja tilattiin 
pizzat. 
 
 Vuosikokous pidettiin kesäkuun 6. päivä. Kokoukseen osallistui 14 jäsentä. 
Puheenjohtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin puheenjohtajan 
lisäksi Pekka Pitkänen, Marko Lähteenmäki, Vesa Kivelä, Jouko Harju, Tero 
Vanhanen ja Kai Weckström. Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2020 20€. 
Jäsenmaksu sisältää kerhon t-paidan. 
  
 Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen perään, jossa sihteeriksi 
valittiin Marko Lähteenmäki, varapuheenjohtajaksi Tero Vanhanen ja talou-
denhoitajaksi Sami Lahti. 
 
Toiminta vuonna 2020 jäi suppeaksi, koska koronan vuoksi jouduimme peru-
maan suunnitelmat. Drupan messut siirrettiin vuodelle 2021, finnair perui len-
not Düsseldorffiin. Rahat lennoista saimme takaisin myöhään syksyllä. Drupa 
2021 messut muutettiin virtuaaliseksi.  
 
      Marko Lähteenmäki / Sami Lahti 
 
 
Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanikerho 2020 
 
49. toimintavuosi 
 
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Jarmo Hakari, taloudenhoitaja 
Pirjo Luostarinen, Jäsenet Pirjo Haukilahti, Pirkko Miettinen, Raimo Nummi-
nen, Eija Pawlak ja Riitta Lindell. 
Yleistä: Kerhomme tarkoitus on kerätä yhteen kirjapainoissa työskentelevien ja 
näistä töistä poisjääneiden henkilöiden tapaamisia kulttuurin, terveyden ja 
sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi. Estämme myös osaltaan syrjäyty-
mistä, yksinäisyyden tuntemusta ja tuemme ihmisten yhteenkuuluvuutta. 
Jäsenkokouksissamme olemme pyrkineet saamaan ajankohtaisia tietoa kun-
nallisesta kuin valtion hallituksen edesottamuksista, lähinnä eläkeikäisten ih-
misten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. Jäsenkokoukset pidettiin 
kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kesätauko oli vajaa 3 kuukautta. 
Useita kokouksia jäi myös pitämättä, kun korona pandemia varjosti vuotta. 
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Kokouksissa on kuultu alustuksia ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asiois-
ta ja saatu aikaan vilkasta keskustelua. Kevennyksenä on ollut Heikki Salon 
lauluja, lausuttu runoja, kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia kuulumisia maa-
ilman eri tapahtumista, nykyajasta ja vuosien varrelta. Kahvit on juotu keittiö-
päällikön Marja-Liisan Ojalan leipoman pullan kera.  
Tulevaisuus näyttää harmaalta jäsenmäärän hiljalleen pudotessa, mutta ny-
kyisen epidemian ohi mennessä, jäsenemme uskaltavat taas liikkua ja pitää 
yhteyttä toisiinsa. Suurin osa ryhmästämme kuuluu kuitenkin riskiryhmään. 
Rokotteen saaminen ja aikataulu ratkaisevat tulevan vuoden toiminnan suun-
taa. 
Tammikuu: Vuosi 2020 aloitettiin kokouksella. Aiheina oli mm. edellisen vuo-
den toimintakertomuksen käsittely, katsoimme tulevia tapahtumia ja pohdim-
me menneitä.  Keskustelua herätti Ystävänpäivä risteily, sihteeristö ja muut 
ajankohtaiset asiat, sekä juotiin kahvit. 
HELMIKUUSSA kuulimme että järjestökurssille ja uusien jäsenten kurssille 
mahtuu vielä mukaan. Käsiteltiin toimintakertomus ja talousasioita. Alustajana 
toimi Jouni Siren, hän kertoi kotiavustajien pysäköintiluvista ja pienistä asun-
noista, joita nykyään tehdään joka puolelle Tamperetta. Mentiin porukalla kat-
somaan teatteriin ”Notre Damen kellonsoittajaa. Pirkko Miettinen luki ja Heikki 
Salo lauloi, kahviteltiin.  
MAALISKUUN kevätkokouksen aiheina tilinpäätös ja toimintakertomus. Kiitos-
kukat vuoden töistä saivat Marja-Liisa Ojala ja Pirjo Luostarinen. Varsinaiset 
kokousasiat käsiteltiin sääntöjen mukaan ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. 
Kaksi kuukautta kestävä liikuntakilpailu alkoi. Liittoristeilylle oli mahdollisuus 
ilmoittautua, TKY sponsoroi risteilyä. Heikki Salon laulu kertoi. Pirkko Miettisel-
lä oli runoja.  Käsiteltiin ja hyväksyttiin alustavasti kerhon eroamista EKL:stä. 
kahvi. 
HUHTIKUUN kokouksessa oli estradilla Korona pandemia ja päätimme jättää 
yhteisiä tapaamisia vähemmälle. Pirkko Miettinen luki Vesa Karvisen runoja ja  
Heikki Salon laulu oli ”risteilystä” Junnun sanoilla, arpajaiset ja kahvi. 
TOUKOKUUN kokouksessa, pohdittiin syksyn toimintaa, todettiin Nordean 
sulkeneen pankkikorttimme tunnistautumistoimenpiteiden takia.  Kuntolappuja 
palautettiin, mutta kun yhdistyksemme ei osallistunut poikkeusolojen vuoksi 
aktiivisesti, niin emme tänä vuonna voittaneet kisaa. 
KESÄKUUN pulinakokouksessa keskusteltiin syksyn ohjelmasta. Puhetta riitti, 
isoja ideoita ei. 
SYYSKAUSI avattiin apeissa merkeissä.  Ainoa valopilkku oli jäsenistömme 
viikon pituinen toivioretki Virroille Rajaniemeen. Yli puolet jäsenistämme osal-
listui rientoihin. 
LOKAKUUN kokouksessa Pirkko luki kolumneja ja Heikki Salo lauloi. ”Pu-
linakokous syksyn ja vuoden 2021 toiminnan suunnitteluksi.” Joulujuhla pide-
tään 10.12 toimiston tiloissa.  Esiintyjäksi soviteltiin Juhani Viitaa. Hinnaksi per 
jäsen olisi tullut 30 euroa. 
MARRASKUUN syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju. 
Muutkin valinnat tehtiin yksimielisesti, taloudenhoitajaksi ja varapuheenjohta-
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jaksi valittiin Pirjo Luostarinen ja sihteeriksi Jarmo Hakari. Talousarvio käsitel-
tiin. Kävimme katsomassa ”Mummonsaappaissa soi Fox”. Kahvi oli kokouksen 
päätteeksi. Päätettiin jäädyttää toiminta ainakin ensi vuoteen saakka Korona 
pandemian voimistuttua. Myös Joulujuhlat peruutettiin. Nordean pankkikortti 
saatiin auki. Päätettiin ettemme eroa ainakaan vielä EKL:stä.  
  
Jäseniä kerhossamme oli 27. Jäsenmaksu 15 € sisälsi vähintään pullakahvit. 
Osallistujia kokouksissa oli 15 - 20. Tulevan vuoden tapahtumia odotamme 
innolla ja pyrimme saamaan uusia jäseniä toimintaamme mukaan. 
 Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta Tampereen Kirjatyönteki-
jäin yhdistystä. 
 
 
 
 
 
Kirjallisuuskerhon toimintakertomus vuodelta 2020 
 
Kirjallisuuskerho on 55 vuotta toiminut kulttuurin tiedostamiseen ja esilletuomi-
seen lähinnä yhdistyksen jäsenille. Vielä liekki lepattaa. Kuluneen vuoden 
toiminta on ollut koronaepidemiasta johtuen hiljaista.  
Vuosi alkoi helmikuun kokouksella, jossa määriteltiin tulevaa toimintaa sekä 
maaliskuussa pidettävää vuosikokousta. Vuosikokousta ei kuitenkaan pidetty 
epidemian äkillisen laajenemisen johdosta. Tulevaisuuteen jäi myös keväällä 
tehtävä laivamatka Visavuoreen, kuten muutkin toiminnan suunnitelmat. Sa-
moin siirtyi Timo Malmin uuden teoksen, Tampereen sotakirjan, esittely.  
Toimintaa on rajoittanut myös osan kerhon jäsenistä noudattama, maan halli-
tuksen kokoontumista karttava suositus. Syyspuolella on pidetty kaksi kokous-
ta. 28. 9.  pohdittiin jälleen kerran, miten saataisiin jäsenistöä liikkeelle, ja jopa 
liittymään kerhoon. Esillä oli myös julkaisun kokoaminen yhdistyksen jäseniltä. 
Aiheena voisi olla korona-aika, miten se on vaikuttanut elämiseen ja olemi-
seen. 15. 10. keskusteltiin mm. pikkujoulun viettämisen eri muodoista. Tässä 
voidaan nyt kuitenkin todeta että sekin hanke haudattiin. Yhdistykselle toimitet-
taisiin mainosaihio sekä kirjelmä koskien mahdollista julkaisua. Timo Malmilta 
ostetaan 5 Tampereen sotakirjaa ja odotetaan parempaa aikaa kirjan esittelyl-
le. 
Yhteiskuntaa jäytävästä kriisistä huolimatta varovaista toimintaa on pidetty yllä 
edellisen vuosikokouksen valitsemien henkilöiden voimin. Suurin toive on saa-
da rokotus lähiaikoina. Näin saataisiin kerhon toiminta normalisoitua ja uuteen 
lentoon. 
 
Jussi Kestilä        
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LOPPUSANAT 

 
    Yhteiskunnan eri toimijoilta odottaisi yhteistyötä, jolloin tällaisen pandemian 
hoito voisi sujua parhain päin. Kaikkien pitäisi puhaltaa nyt yhteen hiileen ja 
noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
 
Hallitusta vaaditaan kuitenkin kriisin keskellä pitämään kiinni mm. lupaamis-
taan työllistymistavoitteista, ihan kuin koronaa ei olisikaan. Työttömyys on 
lisääntynyt, mutta oppositio huutaa kurkku suorana missä ovat luvatut työpai-
kat. Rahaa on palanut miljardeja ja taas miljardeja kun on autettu yrityksiä olla 
ajautumatta konkursseihin ja työttömiä/lomautettuja joita mm. ravintola-alalla 
tuli massoittain. EU on myös ottanut yhteistä velkaa auttaakseen kaikkia eu-
maita pääsemään jaloilleen, ja Suomen päättäjät ovat perustelleet sitä sillä, 
että on myös Suomen etu, jotta muiden EU-maiden talous saadaan pyöri-
mään, jolloin myös Suomen vienti tehostuu. Tämä ei ole oppositiolle kelvannut 
vaan hämmästellään miten me rahoitetaan mm. Italian mafiaa ja vihervasem-
misto ajaa Suomen konkurssiin. No mikä olisi se vaihtoehto, konkurssi ainakin 
monelle yritykselle. Perussuomalaiset haluavat Suomen ulos EU:sta ja Markan 
takaisin. Ei kovin hyvä idea, silloin kaupankäynnistä muiden EU-maiden kans-
sa tulisi haastavaa ja kalliimpaa. Suomen markkaa devalvoitaisiin eli kaikki 
ulkomailta ostetut tuotteet kallistuisivat ja korot nousivat.  
Britit ovat maksaneet Brexitistään jo nyt kalliimmin kuin mitä ovat esim. EU:lle 
jäsenmaksuja maksaneet. 
 
Keväällä on kunnallisvaalit, muistakaahan äänestää perinteisiä työväenpuolu-
eita, ne ovat tässä maassa ainoita työtätekevien ystäviä loppupeleissä. 
 
Sen verran optimistinen pitää olla, että lentoliput Thaimaahan on ostettu loka-
kuulle. Liput on onneksi muutoskelpoiset, jos ei siihen mennessä vielä Thai-
maahan pääse ilman kahden viikon karanteenia. Thaimaassa otettiin kovat 
keinot käyttöön heti epidemian tultua siellä ilmi, ja saivatkin sen loppumaan. 
Mutta ilmeisesti laittomien (myös oman maan kansalaisten) rajanylittäjien takia 
nyt on hieman virus päässyt sielläkin leviämään, uusia maakuntien sulkuja ja 
alkoholin myyntikieltoja on asetettu. 
 
Mutta, tästäkin selvitään ja ensi vuonna olisi juhlan aika kun TKY täyttää 
130-vuotta ja silloin juhlimme yhdessä isosti. 
 
Puheenjohtaja 
Marko Lähteenmäki 
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.  


