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Päivystys toimistolla joka kuun 3 
keskiviikko klo 13–15 

Päätoimittaja: Aki Blom 
Toimitussihteeri ja taitto: Aki Kurvinen 

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.

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

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri  
Painos 1300 kpl. Painatus: Hermes Oy – 2017

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

Puheenjohtaja 
Aki Blom

Syyskokouksen alla

4041 0536
Painotuote

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys ry on kohta 
osa suurta ja mahtavaa Teollisuusliitto ry:tä. Tärkeät 
päätökset tehdään tämän vuoden syyskokouksessa 
29.10.2017.

Yhdistyksemme jäsenmäärä jatkaa laskuaan ja 
jäsenmaksupalautukset ovat samansuuntaiset. 
Korjausliikkeitä on tehty taloudellisen tilanteen 
parantamiseksi. Vuosittaisia kuluja on saatu karsittua 
lomapaikka Kauniston myymisen johdosta. Monivuo-
tinen myyntiprojekti on paria määräalaa valmis.

Säännöt muuttuvat jälleen ja jäsen on vapautettu 
jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja 
ollessaan sääntöjen 4§:n 9.n kohdan mainituissa 
tilanteissa. Näitä tilanteita ovat, kun jäsenelle ei 
makseta palkkaa, vaan päivärahaa, etuutta tai 
muuta korvausta. Esimerkkinä sairauspäiväraha, 
perhevapaa ja uutena asiana työttömyysetuus. 
Uusien sääntöjen mukaan työttömät eivät siis maksa 
jäsenmaksua. Säännöt astuvat voimaan PRH:n 
päätöspäivämäärällä. Jäsenmaksuvapautumisesta 
tehdään ilmoitus jäsenrekisteriin.

Nyt on yhdistyksen keskityttävä jäseniin kaikilla 
osa-alueilla mm. järjestämis- ja jäsenhankintatyössä, 
edunvalvonnassa, edistämässä ja tukemassa 
luottamusmiesorganisaatioiden toimintaa. Järjestää 
kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia, julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa sekä ohjata ja tukea jäsenten 
harrastus- ja vapaa-ajan viettotoimintaa. Nämä 
ovat osa yhdistyksemme toiminnan tarkoituksen 
periaatteita. Toivon jäsentemme asioiden kehittyvän 
parempaan suuntaan uudessa ja mahtavassa 
Teollisuusliitossamme.

Veteraanikerhon 
syksyn ohjelmistoa
Kuukausiohjemanahan on aina 

ensimmäinen maanantai klo 13.00. 

aiheena aina jotain ajankohtaista.

Lisäksi toiminnansuunnittelua 

16.10. klo 13.00.

Matka eduskuntaan 23.11. ja 

joulujuhlat 11.12. klo 15.00.

Kirjatyöntekijäin veteraanikerhoPuheenjohtajan terveiset

Yhdistyksen jäsenet perustivat veteraaneille 
kerhon 45 vuotta sitten tavatakseen 
ystäviään ja työkavereitaan kahvittelun 

ja asiatiedon jakamiseksi. Kokoonnumme aina 
kuukauden ensimmäinen maanantai kello 13.00 
TKY:n toimiston kokoustiloissa, Satakunnankatu 
19 C. Kesäaikana jäsenemme viettävät vapaata.

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 yhteisöllisyyttä tukevilla 
asioilla. Tietoiskuteemoilla kerromme jäsenillem-
me kaupungin palveluista, tuista ja paikallispoli-
tiikasta. Meillä käy ainakin kaksi kertaa vuoden 
aikana paikallispoliitikko kertomassa kunnan 
tulevista toimista väestönsä hyväksi. Saamme 
tosin kuulla myös meitä kurjistamaan tulevista 
aiheistakin. Terveyspalvelu asiat ovat myös aina 
ajankohtaisia. Sote puhuttaa juuri nyt. Tätäkin 
kirjoittaessa lausuntokierroksella olevat asiat 
tulevat meidän tietoomme ”Suomeksi” elikkä 
selväsanaisesti selitettynä ja paikan päällä on aina 
ihmisiä, jotka ovat asiaan vihkiytyneet. Harrastam-
me myös kulttuuria. Teatterit ovat tulleet tutuiksi, 
niin Tampereella, kuin lähikaupungeissakin. 
Viimeksi kävimme Hämeenlinnassa. Samalla 
pyrimme tapaamaan muita alan toimijoita,  
siis Kirjatyöntekijäin yhdistysten eläkekerhoja.

Meillä on myös vähintään kerran vuodessa yksi 
kansanedustaja summaamassa eduskunnan töitä 
ja tekemättömiä asioita.

Varsin opettavaisia ja kiehtovia tarinoita. Tervey-
denhoitopalveluita selataan uusien tuottajien ja 
nykyistä valinnanvapautta puoltavien ihmisten 
alustusten pohjalta. Kaiken pitäisi olla kunnossa, 
mutta todellisuus näyttää taas, ettei mikään toimi 
aikataulun mukaisesti. Teemme myös opastet-
tuja retkiä museoihin, kiinnostaviin paikallisiin 
kohteisiin, sekä joskus ulkomaihinkin. Hieman 
iäkkäämpiä kun olemme, emme pääosin tee kovin 
kauas suuntautuvia, tai pitäisikö sanoa kauan 
kestäviä retkiä, mutta tulemme täkin vuonna 
käymään ainakin jätteenpolttolaitoksella Tarasten 
järvellä ja Eduskuntatalon kyselytunnilla  
Helsingissä. Lisäksi yksi risteily vuodessa ja kaiken-
mailman kesäpäivää ja pieniä tapahtumia pitkin 
ja poikin Pirkanmaata. 

Aina olen pyrkinyt korostamaan jäsentemme 
saamaa hyötyä hänen maksamaansa 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 kui-
tenkin itse osallistumisestaan retkille, teatteriin, 
tahi muihin oleellisesti kalliimpiin tapahtumiin. 
Meidän jäsenkortillamme pääset tälläkin hetkellä 
45 euron hinnalla/huone aamiaisella Scandic 
hotelleihin omatoimimatkoillasi. 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 paikasta. Kerran vuodes-
sa saamme myös tarjouksen viikosta ulkomaille 
lämpimään noin parinsadan euron hintaan 
sisältäen lennot ja majoituksen.

Olemme myös osallistuneet aktiivisesti 
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen retkiin, 
joten olemme keskustellet mahdollisuudesta, 
että emoyhdistyksemme jäsenet voisivat osallistua 
retkiimme samoilla ehdoilla kun varsinaiset 
jäsenemme. Valitettavasti teemme retkemme 
arkipäivisin, joten tämä karsii melkoisesti 
mahdollisten osallistuvien määrää. Näillä sanoilla, 
kuitenkin kutsun uusia jäseniä kerhoomme ja 
toivotan yhdistyksen jäseniä osallistumaan 
retkitapahtumiimme.

Muistakaa myös, että pari tuntia kuukaudessa 
löytyy aina aikaa, ellei ole jämähtänyt rutiineihin.

 TKY:n veteraanikerho 
 Jouko Harju

Kirjatyöntekijäin veteraanikerho toimii
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
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Synnyin tähän maailmaan vuonna 1638.  
Sisarusparveni oli melko suuri. Meitä oli 
kaiken kaikkineen noin kuutisenkymmentä, 

tosin suurin osa oli vain eri äideistä. Osa oli 
jalosukuisia, kuten minäkin, osa vaan hiukan 
parempia kuin muut. Vietin aikaani opiskellen 
kaikkea hyödyllistä hyvän yleisen hallinto- ja 
sivistystason saavuttamiseksi. Ympärilläni pörräsi 
kaikennäköistä ja kokoista palvelijaa. Olinhan 
syntynyt Qing sukuun, tai klaaniin. Meidän suku 
oli hallinnut Kiinaa jo vuosien ajan. 

Lapsuudesta, jota ei kauan kestänyt, jäi hirveän 
häsläämisen tuntu, sen jälkeen kun isäni kuoli kun 
olin kuusivuotias. Veljeni yrittivät kaikki päästä 
keisariksi keisarin paikalle. Jälkisäädöksen puut-
teen takia ja koska perillisiä oli paljon, päätettiin 
perustaa neuvosto, työryhmäksi sitä kai nykyään 
sanotaan. Siihen kuuluivat kaikki prinssit, nekin 
joilla oli vähempiarvoinen äiti sekä korkeimmat 
virkaa tekevät ministerit. He päättivät, 
että yksi vanhemmista veljistäni valitaan keisa-
riksi, mutta tämäpä kieltäytyi kunniasta. Hän oli 
suuri sotapäällikkö ja arvostettu sotilasasiantun-
tija, eikä halunnut juuttua palatsiin hallitsijan 
rooliin. Tämän jälkeen valittiin lapsikatraan 
yhdeksänneksi nuorin prinssi tähän tehtävään. 
Eli minut. Joskus 1500 luvun lopulla olivat  
virka - ja tiedemiehemme keksineet kellon. Ei  
aivan samanlainen kun Sveitsiläinen käkijuttu, 
vaan tämä toimi vesivoimalla ja tähän kelloon 
kuului myös planeettojen liikkeet ja kaikki yhdes-
sä paketissa. Me tiesimme silloin jo kaikenlaista 
astronomiaan liittyvää asiaa. Minun valintakin 
johtui siitä, että olin syntynyt onnellisten tähtien 
alla. Neuvosto päätti kuitenkin, että valtaa 
käyttävät kaksi vanhinta veljeäni niin kauan kun 
tulen täysi-ikäiseksi. Näin sovittiin, olinhan vasta 
viisivuotias.

Muistan kuitenkin, että vain keisari ja keisarinna 
saivat pitää keltaisia vaatteita, jos muilta löytyi, 
putosivat niin vaatteet kun pääkin. Ruokaa meillä 
riitti, lähes päivittäin oli noin viittäsataa erilaista 
ruokalajia, ei ihme, että me näytämme inasen 
tukevilta.  Typerintä taas mielestäni oli erilaisten 
outojen kivien kokoelma, jota tuonne takapihalle 
on kerätty. Täällä kun pidetään arvossa miestä, 
jolla on ihmeellisiä kiviä (muotoisia) ei koske 
patsaita. Eunukit, siis nuo kastroidut miehet. 
Ihmettelin aluksi miten erilainen olin, kun minulla 
oli jotain, mitä heillä ei ollut. Jälkeenpäin sevisi 
kyllä miksi. Keisariksi tultuani minulle tuotiin joka 
kolmas vuosi näytille parituhatta 14-17 -vuotiasta 
neitsyttä, joista valitsin aina tasan kolmesataa 
jalkavaimoikseni.

Joitain oli jäänyt vielä tähteiksi edellisiltä keisa-
reilta, joten parhaimmillaan heitä roikkui parikin 
tuhatta hovissa. Ajatelkaa, että joku luopuu 
vehkeistään, vaan saadakseen palvella minua. 
Tosiasia oli kuitenkin, ettei kaupungin alueella 
saanut liikkua normaalikuntoisia miehiä minua 
lukuun ottamatta.

Eiväthän he kaikki kerinnyt sänkyyni saakka, vaan 
he myös kuolivat neitsyinä. Eunukit myös huoleh-
tivat turvallisuudestanikin. Heidän vehkeensäkin 
säilöttiin pirtuun, jotta he kuoltuaan haudattaisiin 
kokonaisena. Heitä oli parhaimmillaan 70 000. 
Eivät he kaikki asuneet kielletyssä kaupungissa.

Vanhin veljeni, jota ei vieläkään keisarin hommat 
kiinnostaneet vaikka oli minua tuuraamaan 
valittukin, luovutti hommat nuoremmalle veljelle-
ni ja lähti taistelemaan maahamme alati saapuvia 
tunkeilijoita vastaan. Toiseksi nuorin veljeni 
pistikin sitten tuulemaan ja ensitöikseen teloitti 
kolmanneksi vanhimman veljeni kaverit, kun tämä 
kuulemma oli juonitellut itseään keisariksi. Hänet 
kyllä jätettiin henkiin, mutta ilman ystäviään. 

Sotapäällikköveljeni ei kauan vanhennut. Ensinnä-
kin hän tyri pahasti pari taistoa ja puolet valta-
kunnastani hävisi ja itse hän menehtyi yllättäen 
eräällä metsästysretkellä. Laitoimme hänelle 
loistokkaat keisarilliset hautajaiset ja jälkikäteen 
vielä arvonimenkin “oikeamielinen keisari”.

Sotapäällikön kaverit vangitsivat hänen veljensä, 
ettei tämä vaatisi keisarin jakkaraa itselleen. 
Samalla he suunnittelivat sotilashallinnon perus-
tamista. Sotilasjuntta perustettiinkin ja se toimitti 
kaikki vastustajani tyrmään tai multiin. Vihdoin 
minusta tuli keisari. Olinhan jo kolmetoista 
vuotias. Ensimmäiseksi tietysti pistin sotilasjuntan 
pois johtavasta roolista ja aloin määrätietoisesti 
karsia korruptiota ja klikkiytymistä virkamiesten 
joukosta. Tämä taas aiheutti kaikennäköisiä 
ilmiantojen lisääntymisiä ja sekoitti pakkaa kaikin 
tavoin.

Virkamieheksi tultiin pääsykokeiden kautta. Ensin 
pidettiin kyläkohtaiset kisat, sitten kunnalliset 
ja sitten valittiin parisataa viisasta nuorta joita 
eunukit kuulustelivat parin viikon ajan ja heistä 
valittiin parikymmentä hoviin avustajiksi. Tutkin-
non vastaanottajiakin yritettiin lahjoa. Jouduin 
heiltäkin ottamaan osalta hengen ja omaisuuden, 
mutta joltain sadoilta vain omaisuuden, 
He kuitenkin olivat erittäin arvostettua ja 
varakasta porukkaa.

VETERAANIKERHON MATKASSA MUISTOISSA

Kirjatyöntekijäin veteraanikerho

Tästä episodista päästyäni päätin perustaa 
kolmentoista eunukin toimiston, joka huoleh-
tisi kaikista tärkeimmistä päätöksistä ja niiden 
toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan onnistunut 
ja muutaman vuoden päästä lopetin toimistot. 
Palautin päätösvallan ministerineuvostolle ja 
siihen otettiin muutama prinssikin mukaan. 
Nyt alkoi homma sujua. Sotatoimet alkoivat 
tuottaa tulosta ja valtakunta laajeta.

Sitten äitini puuttui peliin ja halusi itselleen 
mieleisen miniän minulle keisarinnaksi. Täytyy 
kyllä myöntää, että äitini hiukan auttoi hallinto 
asioissakin. Minun parhaakseni tietysti, eihän äidit 
juonittele. Äitini veljentytär oli kuulemma minulle 
sopiva puoliso. Okei, äidin mieliksi, mutta ei se 
kauaa kestänyt. Äidin valinnat puolisoksi ei oikein 
natsaa. Siispä heivasin hänet. Nyt äitini keksi 
taas uuden ihmisen. Tämä oli hänen sukulaisiaan 
myös. Ei ollut tuokaan kaksinen, mutta en eron-
nut hänestä, koska oli muutakin tekemistä kun 
naida koko äidin sukukelpoinen haara.

Kyllähän minulla 
naisia riitti.
Minulla oli 
Keisarinnoja neljä
Keisarillinen 
jalosukuinen puoliso
Jalosukuisia 
puolisoita kolme
Puolisoita kaksi
Keisarillisia 
jalkavaimoja viisi
Arvostettuja 
rouvia neljä

Ja tietenkin tuo lauma tavallisia jalkavaimoja. 
Taru kertoo, että tämän lisäksi olisin vielä käynyt 
salaa hurvittelemassa kylän ilotaloissa ja kapa-
koissa. Naamioituneena tietenkin. Uskokoon ken 
haluaa. 

Oli rankkaa olla keisari, pelkästään palatsista 
toiseen siirtymiseen tarvittiin seurue, 
vaikka vain piipahtaisit siellä.

Keskityin siis oikeisiin asioihin. Hallitsemiseen. 
Kymmenen vuotta. Sitten isorokko tuli ja vei. 
Olin pettynyt, vain yksi jalkavaimoistani seurasi 
vapaaehtoisesti minua tuonpuoleiseen. Tämä 
elämästäni, nyt kerron kämpästä missä asustelin, 
tai hienosti sanottuna palatsistani.

KIELLETTY KAUPUNKI

Palatsini on upea ja se tehtiin kestämään ajan-
hammasta, tulvia sekä maanjäristyksiä. 
Kuten aikaisemmat keisarit, keisari päätti 
rakentaa itselleen turvapaikan hyvälle tontille, 
kohtuukokoisen mökkikompleksin. Hänellä oli 
sen aikaiset huippusuunnittelijat ja suhteellisen 
halpaa työvoimaa.

Nythän se on jo vanha yli 200 vuotta ja se raken-
nettiin valmiiksi vuonna 1420. Kyllä se ainakin 
tuhat vuotta kestää. Tontin koko on yli 70 
hehtaaria ja sitä ympäröi yli kymmenmetrinen 
muuri. Muuri oli jyhkeä, usean metrin levyinen ja 
ympärillä vielä 50 metrinen vallihautakin. Lisäksi 
suojaksi oli asetettu 15 kerroksinen limittäinen 
kivetys, ettei salamurhaajat voineet päästä tunne-
lia kaivamalla kaupunkiin. Palatsiin rakennettiin 
9999 huonetta, syystä että 9 oli suurin numero. 
Palatsi valmistui kolmessa vuodessa ja töissä oli 
parhaimmillaan miljoona työläistä. Suurin osa 
oli vankeja, joilla oli kaulassaan parinkymmenen 
kilon “myllynkivi” ja sen lisäksi vielä kaikki mitä 
kukin toimissaan tarvitsi. Paikalla oli tietysti 
ammattimiehiäkin, jotka ohjasivat työntekijöitä.

Puut palatsiin uitettiin yksi kerrallaan 1500 km 
päästä Sichuanista ja niitä tarvittiin useita satoja 
tuhansia kappaleita. Nämä kaulusorjat kantoivat 
ne rakennuspaikoille. Valkoiset viisi tonnia paina-
vat marmoriharkot tuotiin puolivalmiina talvisin 
jäädyttämällä tietä rekiä varten. Kaivoja kaivettiin 
puolen kilometrin välein veden saamiseksi. 
Projekti kesti kolme vuotta.

Laitan vähän osviittaa kuinka 
kaikkein pyhimpään pääsee,
Ensin tallataan sisään keskipäivän 
portista, joka yltää 38 metrin korkeuteen
Ylitetään kultainen joki
sitten vuorossa ylemmän 
harmonian portti
Saavutaan ylimmän harmonian halliin, 
jossa oli keisarin vastaanottotilat
Taivaallisen puhtaudenportti
Maallisentyyneyden portti
Jumalaisen ylpeyden portti 
Ja sitten olemmekin päässeet suorinta 
tietä läpi koko kielletyn kaupungin

 Museo-opasta vapaasti myötäillen 
 Jouko Harju

Kirjatyöntekijäin veteraanikerhoKIRJAKE
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Team:in viimeisille kesäpäiville 19.-20.8.2017 
Jämsän Himokseen matkustettiin Team-liiton 
ammattiosastoista ympäri Suomea. Kaikkiaan 
päiville osallistujia oli yli 1300 teamilaista. 

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
jäsenistä 11 osallistui kesäpäivien juhlintaan. 

Tämä kesäpäivien retki oli jäsenille todella 
edullinen, matkan omavastuu oli 40 € 
(20 € työttömät), loput kustannuksista 
maksoi ammattiosasto. Hintaan sisältyi;  
majoitus, ruokailut, ohjelma ja kuljetukset. 
Pääesiintyjänä lauantaina Anna Puu.

Suurin osa TKY:n jäsenistä matkasi bussilla 
juhlapaikalle jo perjantaina 18.8.2017 TeVa 
ammattiosaston järjestämällä bussikulje-
tuksella. Bussissa tunnelma nousi jo lähes 
kattoon ennen saapumista Himos Centeriin, 
josta omat edustajamme hakivat ”varuste-
paketit” eli rannekkeet, opaslehtiset jne. ja 
jakoivat ne oman yhdistyksen jäsenille. 

Kaikki eivät voineet yhteiskuljetukseen osal-
listua, joten tulivat paikalle henkilöautolla. 

Toinen aalto saapui seuraavana eli varsinai- 
sena juhlapäivänä paikalle. Suurimman osan 
(7 henk.) porukkaa mökki oli ihan kiven- 
heiton päässä tapahtumapaikasta, mutta 
toinen mökki oli jo hiukka pidemmällä ja 
”eväitä” kantaessa vaati jopa taksikulje- 
tustakin.

TKY:n osallistujien henkilöjakautuma 
oli 9 miestä ja 2 naista.

Kaikissa mökeissä oli täysi varustus. Meidän 
isolla mökillä oli saunakin ahkerassa käytössä 
ja jotkut rohkeimmat lähtivät myös savu- 
saunaa testaamaan. 

Perjantaina ei vielä ohjelmaa ollut, mutta 
yhdistyksen väki kävi yhteisruokailussa, 
joka oli meille etukäteen varattu.

 Marko Lähteenmäki

TEAM-LIITON 

VIIMEISET KESÄPÄIVÄT

Anna Puu 
Kuva: Aino Turtonen

TEAM-liiton Kesäpäivät

Teollisuusliitto ry:n 
ylimääräinen liittokokous 
28.-30.11.2017 TAMPEREELLA
Tampere-talolle kokoontuu 658 kokousedustajaa 
kolmesta eri liitosta; Teollisuusliitto  
(ent. Metalliliitto), TEAM-Teollisuusalojen 
ammattiliitto, Puuliitto ja sen lisäksi iso määrä 
henkilöstöä. 

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksestä edustus 
on 3 edustajaa; Aki Blom, Marko Lähteenmäki ja 
Tomi Minetti.

KIRJATYÖNTEKIJÖIDEN 
LUOTTAMUSMIESVALINNAT

1.1.2018 - 31.12.2020 (3-vuotiskausi)

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton hallitus 
on päättänyt, että jatkossa luottamushenkilöt 
valitaan kaikille sopimusaloilla samanaikaisesti. 
Tämä muuttaa viestintäalojen sopimusaloilla 
luottamusmiesten toimintakauden pituutta.

Nyt valitaan siirtymäkaudeksi luottamushenkilöt 
kirjatyöntekijöiden ja jakajien työpaikoilla 
kolmeksi vuodeksi. Toimikausi alkaa 1.1.2018 ja 
päättyy 31.12.2020. Toimihenkilöiden siirtymä-
vaiheen luottamushenkilöstön toimikausi on 
poikkeuksellisesti yksivuotinen, eli vuosi 2018. 
Seuraavat toimikaudet ovat kaksivuotisia.

Tällä muutoksella Teollisuusliiton kaikilla sopi-
musaloilla valitaan jatkossa luottamushenkilöstö 
samaan aikaan.

Valinnat tehdään työpaikoilla 
marras - joulukuussa.

TEAM-taustaisia 
kokousedustaa

Kirjatyöntekijöiden 
edustajaa

139

26

LuottamusmiesvalinnatKIRJAKE
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Teollisuusliiton ensimmäinen 
ylimääräinen liittokokous pidetään  
Tampereella Tampere-talolla 28.-30. 
marraskuuta 2017. Liittokokous päättää  
uuden liiton hallintopaikkojen lisäksi 
liiton strategiasta. Jo tässä vaiheessa 
täytyy käynnistää liiton vuoden 
2018 toiminnan ja myös budjetin 
valmistelutyöt. Tähän suunnitteluun  
yhdistetään Teollisuusliiton 
strategian valmistelu. Ensi vuoden 
toimintasuunnitelmasta ja budjetista 
päättää liittokokouksen valitsema 
syysvaltuusto joulukuussa. Rinnakkain 
liiton organisaation kanssa suunnitellaan 
myös Teollisuuden työttömyyskassan 
organisaatiota ja toimintoja. 

Liitolle täytyy myös suunnitella 
uusi ulkoinen ilme sekä uudet  
viestintäkanavat, muun muassa 
verkkosivut ja jäsenlehti. Myös  
verkkolehti perustetaan. Satoja 
lomakkeita tarvitaan. Jo aiemmin 
pääyhteistyökumppaniksi viestinnän 
suunnitteluun on valittu viestintä- ja 
mainostoimisto Hasan&Partners, 
jonka kanssa yhteistyö käynnistyi heti 
yhdistämispäätöksen jälkeen. Liitolle on 
jo suunniteltu uusi logo. Se ja muu ilme 
julkistetaan liittokokouksessa.

Nykyiset liittolehdet Intiim, Ahjo ja 
Särmä ilmestyvät marraskuuhun saakka. 
Joulukuussa ilmestyy Teollisuusliiton 
uusi jäsenlehti, sen nimestä pidettiin 
nimikilpailu, joka poiki 400 ehdotusta. 
nimi on vielä valitsematta.  

Kaikkinensa valtava urakka on käynnissä. 
Esimerkiksi ict-alustat, jäsenrekisteri, 
taloushallinto ja tietoturvaan liittyvät 
asiat täytyy ratkaista. Myös uuden liiton 
jäsenedut ovat valmistelussa  

Projektihallitus miettii parhaillaan muun 
muassa liiton toimisto-organisaatiota. 
Tavoite on, että uusi organisaatio voidaan 
esitellä viimeistään marraskuun alussa 
pidettävillä henkilöstöpäivillä. Lopullisesti 
organisaatiosta päättää joulukuussa  
kokoontuva liiton hallitus.  

Liiton keskustoimisto pysyy Hakaniemen 
torin laidalla sijaitsevassa Metallitalossa, 
jonne TEAM:in toimisto muuttaa 
lokakuun lopussa. Tavoite on, että liitto 
ja työttömyyskassa sijoittuvat samoihin  
tiloihin.

Teollisuusliiton alkuvaiheessa 
aluetoimistot rakentuvat Teollisuusliiton 
(ent. Metalliliitto) ja Puuliiton 
aluetoimistojen pohjalle. Nykyisiä 
aluetoimistoja voidaan yhdistää 
jo vuosien 2017-18 aikana. Alussa 
aluetoimistoihin siirretään edunvalvonta- 
ja järjestöosaamista myös TEAM:ista. 
Laajempi aluetoimistoverkoston uudistus 
suunnitellaan ja toteutetaan vuoteen 
2023 mennessä.  

Jo ennen Metalliliiton ylimääräistä 
liittokokousta käynnistettiin henkilöstön 
muutosvalmennus kolmen liiton 
esimiehistä. Muutosvalmennusta 
jatketaan ja koko henkilöstölle tehdään  
osaamiskartoituskysely. 

 Tuomo Lilja  

Liittofuusio

Viime keväänä tehty päätös uuden 
Teollisuusliiton perustamisesta  
antoi kolmen liiton (TEAM, 
Teollisuusliitto ja Puuliitto) 
yhteiselle projektihallitukselle ja 
liittojen hallituksille ja henkilöstöille  
valtakirjan viedä monia käytännön 
muutoksia eteenpäin.  

Tampereen seudun näkökulmasta 
liittofuusio on hyvä asia. Liiton 
koulutuksen pääpaikaksi tulee 
nimittäin Näsijärven itärannalla  
sijaitseva Murikka-opisto. Murikan 
kurssitoiminnan suunnittelu on 
jo aloitettu. Hiljattain Murikassa 
pidettiin ensimmäinen kurssi  
”Ihmissuhteet työpaikalla”, 
johon osallistui jäseniä kaikista  
fuusioliitoista.

Tietoa Murikan koulutuksista 
löytyy osoitteesta 

www.metalliliitto.fi/koulutus

TAMPERE HYÖTYY LIITTOFUUSIOSTA
Teollisuusliitto 
pähkinänkuoressa:
• Jäseniä 226 000, mikä on noin 

23 % keskusjärjestö SAK:n 
jäsenmäärästä.

• 9 000 työpaikkojen 
luottamushenkilöä.

• Jäsenistä on 
naisia  56 000 (25 %), 
miehiä  170 000 (75 %). 
Alle 30-vuotiaita 24 000.  
Opiskelijajäseniä 8 700.

• Liiton jäsenten työn kautta syntyy 
75 % Suomen viennin arvosta.

• 715 ammattiosastoa.

• Liitto solmii 33 työehtosopimusta 
17 eri työnantajaliiton kanssa.

• Yhdistyvien liittojen 
henkilöstömäärä on 240.

• 14 aluetoimistoa tuovat liiton 
lähemmäksi jäseniä.

Liittofuusio

 TEOLLISUUSLIITTO 
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Mielenkiintoinen työmarkkinakierros on juuri 
meneillään. On laskettu että palkankorotuksen 
olisi oltava yli 0,7%, jotta ostovoima paranisi.

Kun näitä neuvotteluja on seurannut, yleensä on 
saatu plus/miinus puolet siitä mitä on vaadittu.
Tilanne on kyllä paljon mutkikkaampi nyt, kun 
meille lätkäistiin 24 tunnin työajanpidennys 
palkkaa nostamatta. Tämä nk. KIKY-sopimus 
nimittäin johti siihen. Tilanne on aivan historial-
linen ay-liikkeen kannalta. Ensimmäistä kertaa 
leikattiin jäsenten etuja näin radikaalisti ilman 
sen kummempia vastatoimia liittojen taholta. 
Tosin kaikki liitot eivät tähän lähteneet mukaan 
esim. AKT ja Rakennusliitto. 

TEAMIN pääluottamusmiespäivillä kentän edus-
tajat listasivat asioita tärkeysjärjestykseen meidän 
neuvottelijoille. Kaksi asiaa nousi ylivoimaisesti 
eniten esiin: Kikyn 24 tunnin työajanlisäys pois 
sekä reilu palkankorotus. Asiassa on mielestäni 
omituinen piirre. Nimittäin tämä Kiky-sopimuksen 
pöytäkirja on liitetty osaksi meidän Kirjatyön-
tekijöiden tessiä. Ei tule mieleen milloinka olisi 
sinne tuleva heikennys saatu pois? Nythän työn-
antajapuoli voi käydä siitä kauppaa. No katsotaan 
mitenkä neuvottelut sujuvat mutta nyt on jo 
tullut tietoa, että työnantajapuoli ei asiasta halua 
sopia, mikä ei tietenkään ole mikään yllätys.
Maalaisjärjellä luulisi että kun nyt kilpailukyky on 
parantunut ja tuottavuuskin hyvässä nousussa 
kilpailijamaihin verrattuna,

Kikyä ei enää jatkettaisi ensi vuonna. Toisaalta 
hallitus rikkoi räikeästi sopimusta heikentämällä 
työttömien asemaa leikkaamalla työttömyys-
turvasta. Senkin puolesta sopimus olisi pitänyt 
irtisanoa.

Tky:n jäsenille tullaan varmasti järjestämään info 
tilaisuutta syksyn mittaan, varsinkim jos joudu-
taan käyttään painostuskeinoja neuvottelujen 
vauhdittamiseksi. Tosin ei täässä mikään kiire 
vielä ole, meidän sopimushan päättyy 30.1.2018.
TEAMIN facebook-sivuilta voi myös seurata 
neuvottelujen edistymistä. Neuvottelupäällikkö 
Toni Laiho antaa siellä videohaastatteluja.

Luottamusmies valinnat ovat taas edessä tänä 
vuonna. Nyt olisi tärkeää saada jokaiseen 
painoon, myös niihin pienempiinkin henkilöstön 
edustajat.

Tällä kertaa valinnat tehdään poikkeuksellisesti 
kolmeksi vuodeksi, jotta päästään muiden 
sektorien kanssa samaan rytmiin.

Kaikille jäsenille hyvää loppuvuotta ja tulkaa 
sankoin joukoin 29.10.2017 klo 11.00 
syyskokoukseen Tky:n toimistolle.

Liiton edustajakin tulee paikalle, 
jolle voi esittää kysymyksiä.

 Tomi Minetti 
 PÄÄLUOTTAMUSMIES

NEUVOTTELUKIERROS 2017/2018

Pääluottamusmiehen palsta

Työurasi lopussa on aika tehdä töitä juuri niin 
kuin sinulle sopii. Haluat kenties vähentää  
työntekoa tai jatkaa töissä entiseen tapaan.  
Tai lopettaa työt kokonaan. Tee kuten sinulle on 
parasta. Ja siirry eläkkeelle osittain. Osittaisella 
varhennetulla vanhuuseläkkeellä sinä päätät, 
kuinka paljon teet töitä: vähemmän vai saman 
verran kuin nyt. Vai et ollenkaan. Valinnastasi 
riippumatta saat samaan aikaan eläkettä. Siksi 
osittainen vanhuuseläke sopii sinulle yhtä hyvin, 
olit sitten työntekijä tai yrittäjä. Taikka työtön.
Voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, kun

1. Olet vähintään 61-vuotias

2. Et saa mitään muuta työeläkettä 
 paitsi perhe-eläkettä.

Puolikas tai neljännes

Sinä päätät myös sen, kuinka suurta eläkettä alat 
nostaa. Vaihtoehtoja on kaksi: joko puolikkaan 
tai neljänneksen verran. Tämä 50 tai 25 prosenttia 
lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt 
eläkkeelle jäämistä edeltävän vuoden loppuun 
mennessä. Osittaisen vanhuuseläkkeen määrän 
voi halutessasi korottaa 25 prosentista 50 prosent-
tiin. Vastaavasti eläkkeen määrän vähentäminen 
ei kuitenkaan onnistu eli 50 prosentista 25 
prosenttiin. Vähennys on aina kuitenkin 0,4% 
ansaitusta eläkkeestä. Vertaile eläkeyhtiösi 
laskurilla vaihtoehtoja.

Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin 
täytät alimman vanhuuseläkeiän, varhennusvä-
hennys pienentää eläkettäsi 0,4 prosenttia  
kuukaudessa jokaiselta vanhuuseläkeikää 
edeltävältä kuukaudelta ja 4,8% vuodessa ja jos 
jää esim. 3 vuotta aikaisemmin niin se 14,4% 
pienempi eläke, joka on kertynyt tähän asti. 
Tarkista eläkeyhtiön laskurilla.

Muistathan kuitenkin, että osittaista vanhuuselä-
kettä ei voi lakkauttaa. Jos tulet katumapäälle, 
voit peruuttaa eläkkeen kolmen kuukauden 
sisällä päätöksen antamisesta. Jo sinulle maksetut 
eläkkeet joudutaan siinä tapauksessa perimään 
takaisin.

Jos siirryt osittaiselle varhennetulle vanhuuseläk-
keelle, varsinainen vanhuuseläkkeesi pienenee 
pysyvästi. Kuten kaikki muutkin työeläkkeesi. 
Pienennys tehdään varhennusvähennyksenä, 
joka on 0,4 % jokaista varhentamiskuukautta 
kohti - kunnes saavutat alimman eläkeiän.  
Jos jatkat töissä alimman eläkeiän jälkeen,  
silloin karttunutta eläkettä nostetaan 0,4 % 
jokaista eläkkeen lykkäyskuukautta kohden. 
Jatkaminen nollaa vähennykset.  
Tutustu eläkkeen muodostumiseen.

Käytännössä siis eläkkeesi pienenee sitä 
vähemmän, mitä vanhempana siirryt osittaiselle 
eläkkeelle ja mitä enemmän teet osittaisella 
vanhuuseläkkeellä töitä. Voit selvittää laskurillam-
me osittaisen vanhuuseläkkeesi määrän. Laskurilla 
voi myös arvioida varsinaisen vanhuuseläkkeesi 
määrän ja sen, miten eläkkeen osittaminen 
pienentää vanhuuseläkettä.  
Käy eläkeyhtiösi sivuilla.

Ensin osittain, sitten kokonaan

Jossain vaiheessa haluat siirtyä täysipäiväiseksi 
eläkeläiseksi. Sellaiseksi, joka ei nosta vanhuuselä-
kettään osittain, vaan ihan kokonaan.  
Hae silloin vanhuuseläkettä.

 Aki Blom

Osittaiselle varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle

OVE - Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelleKIRJAKE
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•  asiaa Teollisuusliitosta ja  
•  aluetoiminnasta 
•  ulkoilua & liikuntaa & rentoutusta 
•  säteilevää yhdessäoloa  
•  illalla kisataan ja saunotaan 

-omat saunakamppeet mukaan! 

Sitovat ilmoittautumiset  

viimeistään 31.10.2017  

mari.kivi@teamliitto.fi tai 050 303 9277 

•  Lisätietoja Anu  050 3246804 tai  
Jonna 050 5182702 

•  Kuljetukset kimppakyydein, kysy omasta 
osastosta tukea! 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n

PERINTEISET 
JOULUKAHVIT

KE 13.12. klo 13–17
toimistolla Satakunnankatu 19 C 24

Tervetuloa!

KIRJAKE
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Mitä tekemistä luonnonsuojelulla on 
rauhantyön kanssa? Paljonkin koska 
maapallon niukoista luonnonvaroista 
asevarustelu rohmuaa yhä  
suuremman osan.

Tulevat sukupolvet kiroavatkin 
meidät järjettömästä luonnonvarojen 
tuhlaamisesta, ympäristön 
saastuttamisesta, ilmastonmuutoksesta 
sekä ydinaseiden valmistamisesta 
luonnonvarojen kustannuksella.

Ihminen, joka ensimmäisen kerran 
avaruudessa katseli 1960-luvulla tätä 
haurasta ohutkerroksellista sinistä 
vesiplaneettaa maata.  
Näki ihmisten yhteinen toiminta 
ei ohjannut maapallon kehitystä. 
Kyvyttömyys yhteistyöhön ihmis- 
kunnan yhteisen perinnön 
suojelemiseksi oli vähäistä.

Kuitenkin YK:ssakin on käsitelty 
aseriisunnan ja kehityksen välisiä 
suhteita, sanotaan: ”Enään ei ole 
pienintäkään epäilystä luonnonvarojen 
niukkuus ja ekologiset häiriötekijät 
muodostavat todellisen ja kasvavan 
uhan kaikkien ihmisten ja kansakuintien 
tulevaisuudelle”:

Yksi suurimpia kehitystä jarruttavia 
tekijöitä on asevarustelu. Samalla 
se on aina rahaa ympäristön ja 
ilmastonmuutoksen hoidosta ja 
maapallon luonnon 
luonnonvaroista.

Ja jos joskus ihmislajin historiaa 
punnitaan, punnitaan se kuinka 
autoimme toisiamme. Ei kuinka 
autoimme itseämme, sillä jos viimeisistä 
maapallon luonnonvaroista päätetään 
asein, on tulevaisuutemme yhteinen! 
         
  Seppo Koskima

Luonto
On 

viisas 
valinta 

se 
on 

happea 
sydämelle 

elämää 
maapallolle

Seppo Kosima

Luonnonsuojelu on rauhantyötä

187

183

194

196

182

187

196

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 hallinnan- 
jakosopimuksen mukaisesti.

Tonteille on myös sähköliittymät valmiina. 

Kiinteistön tonttien määräalojen myyntihinnat:

nro 187 mh. 13 200,00 € 
nro 196 mh. 10 200,00 €

Yhteydenotot

Aki Blom p. 046 936 2634 
aki.blom@elisanet.fi

Saunailta
Työttömät TEAMilaiset viettävät leppoisan 
saunaillan SAK:n saunatiloissa Rautatienkatu 10.

Paikalla myös asiantuntijoita liitosta ja Tatsista.

Tule saunomaan ja kertomaan kuulumisia. 
Parannetaan yhdessä mailmaa. 
Tilaisuus sauna aukeaa klo 17.00. 
Eväitten takia, ilmoita tulostasi 
jouko.harju@pp.inet.fi

Mökkitontteja myytävänäKirjallisuuskerhoKIRJAKE
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

sunnuntaina 29.10.2017 klo 12.00 

TKY:n toimiston kokoustiloissa 

Satakunnankatu 19 C 24

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 haetaan Teollisuusliitto ry:n jäsenyyttä

 hyväksytään Teollisuusliitto ry:n ammattiosaston mallisäännöt
 käsitellään sääntömääräiset asiat

ja muut esille tulevat asiat

TEAM-liitosta työehtosihteeri
Marko Rosqvist

kertoo ajankohtaisista asioista

Tervetuloa syyskokoukseen!    

Hallitus


