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ALKUSANAT
Vuosi 2021 oli melkoista muutosta omalta kohdaltani. Pitkään oireillut vasen
polveni leikattiin ja laitettiin keinonivel. Siitä seurasi pitkä kuntoutus, jonka käytin Murikassa 3 kk kurssilla opiskelemalla muutoksen eväitä. Pääosin opiskelu
tapahtui omissa huoneissa, toki jotain tunteja lähiopetuksena luokkahuoneessa turvaetäisyyksien päässä toisistamme. Kukaan ei kolmen kuukauden
aikana sairastunut koronaan. Testeissä useampikin kävi nuhaoireiden takia
kurssin aikana. Kurssimatkalle Saksaan ei vielä ole päästy, jää nähtäväksi
koska saadaan järjestymään.
Ammattiosastotoiminnassa oli edelleen hieman seesteisempi vuosi, koulutuksia ei järjestetty, jäsenien kanssa kävimme syömässä Bistro Kattilassa ja sen
jälkeen Viikinsaaressa blues tapahtumassa. Myös itsenäisyyspäivän etkot järjestettiin ja perinteinen joulukahvittelu.
Osaston edustus kävi juhlimassa 125-vuotiasta Jyväskylän Kirjatyöntekijäin
yhdistystä heidän juhlissaan.
Yhdistyksen hallitus aloitti kesällä valmistelemaan omaa 130v. juhlatapahtumaa, joka järjestettäisiin helmikuussa 2022.
Syksyllä oli Murikassa myös Media- ja painoalan aktiivien tapaaminen ns. pääluottamusmiespäivät, jossa käytiin läpi ammattiosastojen lähettämiä työehtosopimusesityksiä. Niistä valittiin ryhmätöissä eniten ääniä saaneet jatkoon.
Allekirjoittanut oli valittu tes-neuvottelukuntaan. Ja tes-neuvottelukunta esiteltiin muille aktiiveille.
Tämä tes-kierros tulisi olemaan haasteellinen jo pelkästään siksi, että aluksi
näytti, ettei Teollisuusliiton teknon puolella ole edes neuvotteluosapuolta kenen kanssa yleissitovasta työehtosopimuksesta voidaan sopia. Teknologiateollisuus ry ilmoitti, etteivät he enää ole neuvotteluosapuoli ja neuvotteluja varten perustettiin ihka uusi organisaatio Teknologiateollisuuden työnantajat ry,
johon ei ensin liittynyt kuin muutamia työnantajia ja näytti ettei yleissitovasta
työehtosopimuksesta päästä neuvottelemaan.
Tuli tunne, että yrittäjille oli annettu vääriä tietoja kuka ja ketkä neuvottelevat
uusista sopimuksista. Kun selvisi, että se on Teollisuusliitto, joka neuvottelee
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kaikissa tapauksissa jäsentensä puolesta, jopa työpaikkakohtaisesta sopimuksesta ja se olisi pitänyt vääntää tuhansien eri yritysten kanssa, niin
ehkä se herätti viime metreillä työnantajat, jotka liittyivät uuteen organisaatioon
ja neuvottelut pääsivät alkamaan. Kaikkialla odotettiin vaan teknon ratkaisua ja
kun se syntyi, kukaan ei saisi ylittää tai tehdä parempaa ratkaisua.
Sääntömuutosesitys tehtiin ammattiosaston sääntöihin ja sen vuoksi pidimme
myös ylimääräisen jäsenkokouksen syyskuussa, jossa muutos hyväksyttiin.
Tämä työnantajien kikkailuyritys jättää jälkensä neuvottelukulttuuriin ja se heijastuu myös muihin aloihin. EK ei ole enää neuvotteluosapuoli, mutta haluaa
kontrolloida kaikkien alojen sopimuksia. Ei hyvältä näytä.

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki
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YHDISTYS
Vuosi 2021 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen sadaskolmaskymmenes (130.) toimintavuosi.
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys.
Yhdistys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusliitto ry:ssä.

Mennyt vuosi oli alkuun hiljainen. Lähes kaikki suunnitellut vapaa-ajan tapahtumat jouduttiin perumaan. Loppuvuosi oli huomattavasti pirteämpää, ennen neljättä aaltoa. Sääntömääräiset kokoukset saatiin pidettyä, osa
”hypridinä” ja osa ihan livenä, hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Kirjake-lehti
ilmestyi kerran.

HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on yksi tai kaksi
kalenterivuotta. Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä
oli 4. Varajäseniä oli 5 (myös puheenjohtajalle valitaan varajäsen, joka ei ole
varapuheenjohtaja). Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi tai kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaikki edellä mainitut valinnat tehtiin syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.
Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana yhdeksään kokoukseen ja pykäliä merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 128.
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Marko Lähteenmäki. Kokouspaikkana on
toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24.
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouksiin: Sami Lahti (9), Niklas Kivioja (9), Janne Lehtelä (6), ja Maija Vikkula (9).
Varajäseninä ovat olleet: Terhi Kuusoja (5), Pekka Pitkänen (7), Tomi Minetti
(6), Kai Weckström (6) ja Jukka Sorsa (8).
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JÄSENKOKOUKSET

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/21.3.2021
TKY:n puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi ensimmäisen hybridi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Aluksi käytiin läpi Teams kokouksen pelisäännöt.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli fyysisesti 4 jäsentä
ja teamsin välityksellä 8 henkilöä.
Kokous päätti, että istuva puheenjohtaja Marko Lähteenmäki voi toimia puheenjohtajana esteettömästi tämän kokouksen joka kohdassa. Sihteeriksi valittiin Maija Vikkula ja pöytäkirjantarkastajiksi Martti Höglund ja Jaana Mäkinen.
Kuultiin syyskokouksen pöytäkirjan 3/2020 pöytäkirjantarkastajien lausunto,
joka oli hyväksyvä.
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2020 tilikertomuksen ja tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen.
Käytiin läpi toimintakertomus 2020 otsikoittain.
Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli vastuuvapautta puoltava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden
2020 tileistä ja varainhoidosta.
Päätettiin Ehdokasasettelukokouksen pitämisestä 20.10.2021.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.37 esityslistan tultua loppuun käsitellyksi.

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2/26.9.2021
TKY:n puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kokouksen ja toivotti myös
aluetoimitsija Antti Salosen myös tervetulleeksi kokouksen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ylimääräiseksi jäsenkokoukseksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Maija
Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aki Blom ja Jouko Hyytinen.
Kuultiin kevätkokouksen pöytäkirjan 1/2021 pöytäkirjantarkastajien lausunto,
joka oli hyväksyvä.
Käytiin läpi Ammattiosaston sääntöjen 2.§:n muutos:
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2. Valvoo ja seuraa, että työpaikalla noudatetaan Teollisuusliitto ry:n solmimien työehtosopimuksien ehtoja sekä työsuhteita ja työolosuhteita sääteleviä
sopimuksia ja säädöksiä. Ammattiosasto ei tee jäseniään koskevia työehtosopimuksia.
3. Valvoo ja seuraa liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti, että Teollisuusliitto
ry:n solmimien työehtosopimusten puitteissa paikallisesti tehtyjä jäsenistönsä
työ- ja palkkaehtoja koskevia sopimuksia noudatetaan.
4. Edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa.
(uusi)
numero 4, uudessa 6.
numero 6, uudessa 7.
Lopuksi aluetoimitsija Antti Salonen kertoi ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja sääntömuutoksiin johtaneista syistä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.44

EHDOKASASETTELUKOKOUS 3/20.10.2021
Ehdokasasettelukokouksen avasi Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki. Paikalle oli saapunut 5 ja teamsissä mukana 2 jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Lähteenmäki ja sihteeriksi Maija
Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Hyytinen sekä Sami Lahti.
Kuultiin 26.9.2021 olleen ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirjan 2/2021
pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli hyväksyvä.
Ehdokasasettelukokous esitti toimikauden pituudeksi 2 vuotta.
Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Marko Lähteenmäki
kaudelle 2022–2023.
Varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2022–2023 asetettiin ehdolle 4 ehdokasta. Ehdokkaiksi asetettiin Sami Lahti, Niklas Kivioja, Janne Lehtelä ja Maija Vikkula.
Varajäseniksi kaudelle 2022–2023 asetettiin ehdolle 5 henkilöä. Terhi
Kuusoja, Jukka Sorsa, Kai Weckström, Tomi Minetti ja Pekka Pitkänen.
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle
2022 Jouko Hyytinen ja Markku Kannisto. TKY:n varatoiminnantarkastajiksi
Aki Blom (Jouko Hyytisen vara) ja Jaana Mäkinen (Markku Kanniston vara).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21 esityslistan tultua loppuun käsitellyksi.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 4/21.11.2021
Varapuheenjohtaja Janne Lehtelä toivotti paikalle tulleet jäsenet (22) ja alustajaksi tulleen Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskisen tervetulleeksi syyskokoukseen.
Kokouksen virkailijoiksi valittiin puheenjohtajaksi Janne Lehtelä ja sihteeriksi
Maija Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Mäkinen ja Terhi Kuusoja.
Riitta kertoi liiton organisaatiomuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista.
Kuultiin ehdokasasettelukokouksen pöytäkirjan 3/2021 pöytäkirjantarkastajien
lausunto, joka oli hyväksyvä.
Päätettiin toimihenkilöille maksettavista korvauksista.
Päätettiin hallituksen toimikaudenpituudeksi 2 vuotta. Hallituksen jäsenmääräksi 4 ja puheenjohtaja, sekä kaikille varajäsenet.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2022–2023 Marko Lähteenmäki.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sami Lahti, Niklas Kivioja, Janne
Lehtelä ja Maija Vikkula.
Hallituksen varajäseniksi valittiin kaudelle 2022–2023 Terhi Kuusoja, Jukka
Sorsa, Kai Weckström, Tomi Minetti ja Pekka Pitkänen.
TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle 2022 valittiin Jouko
Hyytinen ja Markku Kannisto. TKY:n varatoiminnantarkastajiksi valittiin Aki
Blom (Jouko Hyytisen vara) ja Jaana Mäkinen (Markku Kanniston vara).
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.

Varapuheenjohtaja Janne Lehtelä.
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HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja
nuorisoasiamies (joka on hallituksen ulkopuolinen) heillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.
Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/22.11.2020
Vastavalittu puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2021.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtelä, sihteeriksi Maija Vikkula ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.
Pääluottamusmieheksi ja opintosihteeriksi Tomi Minetti.
Tekijä-lehden kirjeenvaihtajaksi Maija Vikkula.
Työttömyyskassan asiamieheksi, liiton asiamieheksi ja Kv-vastaavaksi Marko
Lähteenmäki.
Nuorisoasiamieheksi Fanni Miinalainen.
Työttömien toiminnan järjestäjäksi Jouko Harju
Hyväksyttiin talousohjesäännöt.
Päätettiin hankkia TSOP tuotto-osuuksia 1500kpl
Päätettiin, että yhdistyksen työvaliokunta on hallituksen varsinaiset jäsenet ja
puheenjohtaja.
Teollisuusliiton Pirkanmaan seuturyhmään Pekka Pitkänen ja Marko Lähteenmäki.
Työväen Keskusmuseon ystävät ry:n kokouksiin Terhi Kuusoja.
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokouksiin Sami Lahti ja varalle Marko Lähteenmäki.
Keilaporukan vetäjäksi Silja Levonen.
Tapj ja SAK aluetoimikuntaan Pekka Pitkänen ja Tomi Minetti.
Päätettiin myös tarvittavat jaostot ja lehtityöryhmä
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HALLITUKSEN KOKOUS 2/7.2.2021

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n hallituksen toisen kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin läpi tilinpäätös, joka oli ylijäämäinen.
Kuultiin työpaikkakuulumiset ja hallitusten jäsenten osallistumiset.
Toimintakertomus hyväksyttiin painettavaksi.
Myönnettiin toiminta-avustukset Painajainkerholle, Veteraanikerholle ja Kirjallisuuskerholle.
18 uutta jäsentä liittynyt, hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 1204.

HALLITUKSEN KOKOUS 3/14.4.2021 HYBRIDI

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kolmannen hallituksen kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi kokoukseen, 3 paikan päällä ja 6
teamsin välityksellä. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallitusten jäsenten osallistumiset.
2 uutta opiskelijajäsentä liittynyt, hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 1191.
Käytiin läpi TES esityksiä lähetettäväksi neuvottelijoille.
Valittiin vielä edustajiksi SAK:n paikallisjärjestön edustajistoon Marko Lähteenmäki ja Sami Lahti, varalle Niklas Kivioja ja Jukka Sorsa.

HALLITUKSEN KOKOUS 4/6.6.2021 HYBRIDI

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n neljännen hallituksen kokouksen toivottamalla paikalla olleet ja Maijan (teams) tervetulleiksi
kokoukseen. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Päätettiin järjestää jäsenistölle Saariblues lippuja ja ruokailu ennen tapahtumaa.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallituksen jäsenten osallistumiset.
Pyöräytettiin käyntiin 130 v. juhlasuunnittelut.
1 uusi jäsen saatu. Hyväksyttiin uusi jäsen. Jäseniä 1185.
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HALLITUKSEN KOKOUS 5/15.8.2021 HYBRIDI

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kuluvan kauden viidennen
hallituksen kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi kokoukseen, 5 paikan
päällä ja 5 teamsin välityksellä.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallituksen jäsenten osallistumiset.
130 v. juhlapaikaksi valittiin Bravo Plaza.
4 uutta jäsentä. Hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 1184.

HALLITUKSEN KOKOUS 6/8.9.2021 TEAMS
Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi kauden kuudennen kokouksen ja
toivotti osallistujat tervetulleiksi verkon välityksellä.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Käsiteltiin Ammattiosaston sääntöjen 2§ muutosta. Verkkokoulutukseen olivat
osallistuneet Marko Lähteenmäki, Sami Lahti, Maija Vikkula ja Janne Lehtelä.
Päätettiin, että pidetään ylimääräinen jäsenkokous 26.9.2021, jossa käsitellään sääntömuutos.

HALLITUKSEN KOKOUS 7/9.9.2021 WHATSAPP/SÅHKÖPOSTI

Päätettiin hankkia lisää TSOP tuotto-osuuksia 500kpl.

HALLITUKSEN KOKOUS 8/3.10.2021 HYBRIDI

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n kuluvan kauden kahdeksannen hallituksen kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi kokoukseen, 8
paikan päällä ja 3 teamsin välityksellä.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin läpi työpaikkakuulumiset ja hallituksen jäsenten osallistumiset.
50 uutta jäsentä, joista 45 oppilasjäseniä. Hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä
1225.
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HALLITUKSEN KOKOUS 9/6.11.2021 PLEVNA

Puheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n hallituksen yhdeksännen
kokouksen toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Hyväksyttiin talousarvio ja päivitettiin toimintasuunnitelma.
Kuultiin työpaikkakuulumiset ja hallitusten jäsenten osallistumiset.
1 uusi jäsen saatu. Hyväksyttiin uusi jäsen. Jäseniä 1214.

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, sihteeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marko Lähteenmäki, varapuheenjohtaja Janne Lehtelä, sihteeri Maija Vikkula, taloudenhoitaja Sami Lahti
ja Niklas Kivioja
Nuorisoasiamiehenä on toiminut Fanni Miinalainen.
Opintosihteerinä on ahkeroinut Tomi Minetti
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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 2021 ovat toimineet Jouko Hyytinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat
Markku Kannisto (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson
vara).

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus 2021–2022: Pekka Pitkänen ja
varalla Jaana Mäkinen, asiantuntijajäsen Tomi Minetti.
SAK aluetoimikunta 2021: Pekka Pitkänen ja varalla Tomi Minetti.
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto 2021: Sami Lahti ja Marko
Lähteenmäki. Varalla Niklas Kivioja ja Jukka Sorsa
Teollisuusliiton Pirkanmaan seuturyhmä 2021: Pekka Pitkänen ja
Marko Lähteenmäki.
Työväenmuseon Ystävät ry: Terhi Kuusoja
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Marko Lähteenmäki.
TEOLLISUUSLIITTO RY:n TEHTÄVISSÄ
Teollisuusliitto ry:n valtuustoon on kuulunut Marko Lähteenmäki.
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KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt:
Raimo Numminen, Helvi Paasio, Usko Lahti, Saija Isoaho, Jouko Hyytinen,
Jouko Harju ja Seija Lahti.

Kunniajäsen Usko Lahti täytti 80 vuotta.

14

Pääluottamusmiehiä
Alma Manu Oy
Hämeen Kirjapaino Oy
Kirjapaino Hermes Oy
PK-Paino Oy
PunaMusta Oy, Tampere
Takon Kotelotehdas Oy

Korhonen Hannu
Peltonen Kari
Svensk Markku
Mäkinen Arttu
Lehtelä Janne
Lähteenmäki Marko

Työsuojeluvaltuutettuja
Alma Manu Oy
Hämeen Kirjapaino Oy
Kirjapaino Hermes Oy
PunaMusta Oy, Tampere
Takon Kotelotehdas Oy

Vainio Minna
Pitkänen Pekka
Lehto Olli-Pekka
Santala Timo
Vainionpää Jari

TALOUS
Mennyt alkuvuosi 2021 jatkettiin rajoitusten merkeissä, joten toimintaan ei
voitu järjestää niin paljoa kuin oli suunniteltu. Onneksi loppuvuodesta onnistuttiin muutama tapahtuma järjestämään.
Jäsenmaksupalautteen jatkaessa hidasta laskuaan, on sijoitusten tuotot osoittautuneet tarpeelliseksi toiminnan rahoituksen kannalta. Kauniston myynnistä
saatujen tulojen sijoitustuotot ylittivätkin kaikki odotukset vuonna 2021.
Lähitulevaisuudessa ei toimintaa tarvitse rajoittaa, ainakaan varojen puutteen
takia.

JÄSENISTÖ
Jäsenistöä vuoden lopussa oli 1173. Jäsenjakauma oli seuraavanlainen: Työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 417, ja oppilasjäseniä 179 sekä
vapaajäseninä ja eläkkeellä olevia 577. Jäsenmäärä laski 17 henkilöä edellisvuoteen verrattuna.
Tampereen lisäksi jäseniä on mm. lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä,
Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala Toijala ja Parkano.
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TOIMISTO / KOKOUSTILAT
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. omistaa toimistotilat osoitteessa Satakunnankatu 19 C 24. Hallitus ja kerhot kokoontuvat kokouksiinsa ”toimistolla”.
Tulevat kokoukset ovat olleet nähtävillä varauskalenterissa yhdistyksen kotisivuilla, ”tkytampere.fi”.
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
Kesänviettopaikka Kaunisto myytiin vuonna 2017.
Viimeinen määräala myytiin 2020.

MUU JÄSENTOIMINTA

21.3.2021 TKY:n kevätkokous, järjestettiin hybridinä.
1.5.2021 Vappumarssi ja vappubrunssi. PERUTTIIN.
13.6.2021 Kunnallisvaalit
27. -30.7.2021 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma. PERUTTIIN.
10. -11.4.2021 Jäsenristeily Helsingistä Tallinnaan. Yhdistys oli varannut paikat 40 hengelle. SIIRRETTIIN 2022.
21.8.2021 Jäsenille ruokailu Kattilassa ja liput Saaribluessiin, Viikinsaareen.
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Jäsenistöä Bistro Kattilassa.

9. -10.10.2021 Työelämän tietopakki koulutus, Rosendahl, Tampere
20.10.2021 Ehdokasasettelukokous, paikalla 5 ja 2 (teams) jäsentä.
21.11.2021 Syyskokous. Ajankohtaisista asioista alusti Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. Kokouksen jälkeen käytiin ruokailemassa ravintola Tampellassa.
5.12.2021 Itsenäisyyspäivän etkot, mini-buffet.
15.12.2021 Joulukahvit. Yhdistys tarjosi jäsenilleen perinteiset joulukahvit joulutortulla tai jouluviinerillä toimiston tiloissa.
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KERHOJEN TOIMINTA

Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2021
Vuoden ensimmäinen toimikunnan kokous pidettiin helmikuussa.
Hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle. Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 17. huhtikuuta, jos koronatilanne sallii kokouksen järjestämisen.
Tulevan toiminnan suunnitteleminen jää myöhempään ajankohtaan, kaikki toiminta koronan takia jäissä. Myös jäsenmaksu ja sen kylkiäinen päätetään
myöhemmin.
Vuosikokous pidettiin toukokuun 22. Kokoukseen osallistui 11 jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi Pekka Pitkänen, Marko Lähteenmäki, Vesa Kivelä, Jouko Harju, Tero
Vanhanen ja Kai Weckström.
Päätettiin 20€ jäsenmaksusta vuodelle 2021. Jäsenmaksu sisältää kerhon
t- paidan.
Järjestäytymiskokous pidettiin lokakuussa. Kerhon sihteeriksi valittiin Marko
Lähteenmäki, varapuheenjohtajaksi Marko Lähteenmäki ja taloudenhoitajaksi
Sami Lahti.
Järjestäytymiskokouksen perään pidettiin vuoden toinen toimikunnan kokous.
Jossa hyväksyttiin vuosikokouksen pöytäkirja. Toiminnan suunnittelua edelleen korona haittaa, seurataan tilannetta.
Maksaneita jäseniä oli 21.
Toiminta vuonna 2021 jäi edelleenkin suppeaksi koronan vuoksi.

Marko Lähteenmäki / Sami Lahti
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Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Kirjallisuuskerho
Toimintakertomus 2021
Vuosi 2021 oli edelleen haasteellinen pandemian jyllätessä ja muuttaessa
muotoaan. Rajoituksia tiukennettiin tasaiseen tahtiin, joka vaikutti Kirjallisuuskerhonkin toimintaan.
Vuoden aikana pidettiin kaksi kokousta; helmikuussa ja marraskuussa. Puheenjohtajana jatkoi Martti Höglund, sihteerinä Jussi Kestilä, tosin koronavuoden ajan varasihteerinä toimi Jaana Mäkinen, rahastonhoitajana jatkoi Pirkko
Miettinen, viidentenä toimikunnassa oli Seppo Koskima.
Kirjakkeessa 2/2020 kutsuimme jäseniä kirjoittamaan korona-ajastaan, deadline oli 28.2.2021. Valitettavasti kukaan ei tarttunut kynään ja julkaisun tekeminen jäi tältä erää tekemättä. Vuoden 2021 ainoaan Kirjakkeeseen vakikirjoittajamme Seppo Koskima sai kuitenkin luotua useammankin sivullisen erilaisia
tarinanpätkiä ja runoja kuvineen päivineen, ilmastonmuutos pääaiheenaan.
Kerho hengittää tiukasti edelleen 55 toimintavuotensa täyttyessä. Vanhojen
muistelu siivittää ajatukset järjestämään tapahtumia ja yhteistilaisuuksia muiden maamme kirjatyöntekijöiden kanssa, kunhan rajoitukset hellittävät ja liikkuvuus on jälleen voimissaan.
Ikä on vain numero, kuten erään elokuvan nimi sanoo
– ja vanhakin jaksaa
heilua, kunhan saa vapauden toimia. Rokotukset kuntoon ja tapaamisiin, voisihan sitä pitää vaikka muisteloillan, samalla onnea toivotellen 130-vuotiaalle
Tampereen kirjatyöväen yhdistykselle.
Lopuksi suru-uutinen. Kerhon pitkäaikainen ja monipuolinen toimija Pekka Kuivalahti jätti maallisen taivalluksensa loppuvuodesta 2021. Lämpimästi Pekkaa
ja hänen huumoriaan muistaen.

Kirjoitteli varasihteerinä toiminut Jaana Mäkinen
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Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanikerho 2020
50. toimintavuosi
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Jarmo Hakari, taloudenhoitaja
Pirjo Luostarinen, Jäsenet Pirjo Haukilahti, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, Eija Toivola ja Riitta Lindell.
Jäsenkokous: Jäsenkokoukset pidettiin kuukauden ensimmäisenä maanantaina, kesätauko oli vajaa 3 kuukautta. Kokouksissa on kuultu alustuksia ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista ja saatu aikaan vilkas keskustelu. On
laulettu, lausuttu runoja, pidetty arpajaiset ja juotu kahvit Marja-Liisan leipoman pullan kera. Kevennyksenä on kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia juttuja ja Heikki Salon lauluja.
TAMMIKUU: Vuosi oli merkkipaalu kerhomme taipaleella. Veteraanikerho
täytti kuluneena vuonna 50 vuotta. Kausi aloitettiin Koronan takia toimikunnan
kokouksella. Päätimme, että juhlavuotenamme 2021 emme kerää jäsenmaksuja. Edellisen vuoden toimimattomuus toi jäsenillemme välivuoden maksuista. 2022 palataan uuteen normaaliin.
HELMIKUU meni samaan malliin. Päätettiin Jouko Harjun ottavan sihteerin ja
taloudenhoitajan tehtävät. Päätettiin Jouko Harjun osallistuvan Eläkeliiton liittokokoukseen.
MAALISKUUN kevätkokouksen aiheina tilinpäätös ja toimintakertomus. Kiitoskukat vuoden töistä sai Marja-Liisa Ojala. Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin
sääntöjen mukaan ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. Kaksi kuukautta kestävä Liikuntakilpailu alkoi. Päätimme, että vallitsevan tilanteen mukaisesti
emme osallistu kisaan, koska emme kuitenkaan siitä mitään hyödy, henkilökohtaista kuntoilua unohtamatta.
HUHTIKUUN kokouksessa oli sitten repäisyn paikka ja pieni rako koronan aikaan ja päätimme lähteä katsomaan mitä Roineen ympärillä on.
TOUKOKUUN kokouksessa, suunniteltiin ja valmisteltiin matka. 10 henkilöä
lähti mukaan.
KESÄKUUN kokouksessa keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja päätimme mennä
Viikinsaareen elokuussa, 13 henkilöä oli mukana.
SYYSKAUSI avattiin koronan jälkeisessä huumassa ja päätimme mennä Mäntän kuvataidenäyttelyyn.
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LOKAKUUN kokouksessa olimme jo voimissamme ja korona-aika muisto vain.
Mäntän reissu tehtiin vuokra-autolla. Mukana olleet antoivat pelkkää plussaa
koko reissusta.
MARRASKUUN syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju. Muut
valinnat kaatuivat puheenjohtajan syliin. Talousarvio ja toimintasuunnitelma
käsiteltiin ja päätettiin lähteä joukolla juhlimaan Hämeenlinnaan. Ensin matka
linjurilla, sitten teatteri ja ei kun syömään. Junalla takaisin. Meillä kaikilla
oli kivaa. Surusanoma tuli marraskuussa. Pitkäaikainen puheenjohtajamme ja
sihteerimme Saija Isoaho poistui joukostamme.
JOULUKUUSSA oli järjestäytymiskokous. Valinnat tehtiin yksimielisesti. Kuulimme Pirkon juttuja kevyesti. Joulujuhla pidettiin sovitusti Hämeenlinnassa.
Jäseniä kerhossamme oli 24. 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 Kirjatyöntekijäin
yhdistystä.
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Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsen Saija Isoaho kuoli 18.11.2021
ja siunattiin 18.12.2021 Tampereen Lamminpään hautausmaan pienessä kappelissa viimeiselle matkalle.
Saija Sinikka Isoaho oli yhdistyksen kunniajäsen, jonka nimityksen hän sai
vuonna 2012 toiminnasta TKY:n tehtävissä, yhdistyksen viettäessä silloin 120vuotista juhlapäivää.
TKY:n kukkalaitteen Saijan arkulle laski Jouko Hyytinen. Siunaustilaisuudessa
olivat mukana Jouko Harju, Seija Lahti, Usko Lahti ja Ritva Silvennoinen.

Niin päättyvät kerran askeleet vaeltajilta,
kukin vuorollaan on nukkuva syliin maan.
Vaan katso, kaikki he kuitenkin mukana ovat,
nekin, joiden tomu on uupunut vaeltamaan.

Kunniajäsen Saija Isoaho täytti 85 vuotta. Onnittelemassa Jouko Hyytinen ja
Seija Lahti.
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Lauantaina 4.12.2021 siunattiin pitkäaikainen jäsenemme ja yhdistyksen kunniajäsen Helvi Kaarina Paasio Kalevankankaan hautausmaan pienessä kappelissa viimeiselle matkalle.
Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen kukkalaitteen
laskivat arkulle Seija Lahti ja Usko Lahti. Mukana olivat
Jouko Hyytinen ja Jouko Harju.

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen
saan kulkea rajoille ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento,
olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa, vaan luoksenne saavun
mukana jokaisen nousevan aamun.
Ja jokaisen tummuvan illan myötä
toivon teille hyvää yötä.
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Kunniajäsen Helvi Paasio
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LOPPUSANAT
Omassa pienessä suppeassa maailmassamme asioiden tärkeysjärjestys menee monesti uusiksi, kun maailmassa tapahtuu jotain järkyttävää.
Venäjän Presidentti Vladimir Putin järkytti maailmanrauhaa hyökkäämällä veljeskansaansa Ukrainaa vastaan täysin laittomasti. Putin on näemmä itse alkanut uskoa Venäjän propagandakoneiston tuotoksiin.
Putin on jopa haaveillut palauttavansa vanhat Suur-Venäjän aikaiset rajansa,
joissa myös Suomi on mainittu.
Venäjä on nostanut jopa ydinasevoimiensa valmiutta, ihan kuin joku uhkaisi
Venäjää. Stalin jäi historiaan oman kansansa murhaajana ja ei tämäkään hallitsija hopealle siinä asiassa taida jäädä.
Oli pelko jo silloin kun Venäjällä tehtiin perustuslakiin muutos, jolla Putin pystytään uudelleen valitsemaan jo maksikausiensa jälkeen.
Opposition vastaehdokkaille Putinin pitää antaa hyväksyntänsä, jotta voivat
toimia. Jos joku koittaa saada kansansuosiota ulkopuolisena, keksitään syitä,
joilla vastustajat saadaan vankilaan tai pahimmassa tapauksessa eliminoitua.
Omat pienet murheet unohtuvat, jopa koronapandemia hetkeksi unohtui tämän
järkytyksen tieltä.
Kun rajanaapurimme sotii toisen rajanaapurinsa kanssa, oli jotenkin kornia istua samaan aikaan työehtosopimuspöydässä ja vääntää työnantajapuolen
edustajien kanssa pilkuista, pisteistä ja prosenteista, jotta löydettäisiin yhteinen polku, jotta uusi työehtosopimus saataisiin aikaan ja rauhaa tehdä työtä
taas vuosi tai kaksi, kun ympäröivä maailma saattaa muuttua pitkäksi aikaa
toimintaedellytyksiltään.
Työnantajapuolella oli myös kova huoli sodasta ja siitä seurauksena paperin
saatavuudesta ja varsinkin sanomalehtipuolella, kun osa paperista tulee Venäjältä ja jos pakotteet iskevät laajasti voimaan, eivät paperinvalmistajat Venäjällä saa kaikkia tarvitsemiaan aineita, kun osa tulee lännestä, joten paperin
laatu huononee entisestään, jos pystyvät sitä lainkaan valmistamaan.
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Eläkäämme rauhassa.

Puheenjohtaja
Marko Lähteenmäki

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
Marko Lähteenmäki / Sami Lahti / kerhot
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