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Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2019 oli JKY:n 123. toimintavuosi, vas-
tahan meille tuli 120 v. täyteen ja nyt vuo-

sikymmenen vaihduttua suuntaamme jo katseen 
eteenpäin ja kohti tulevia 125-vuotisjuhlia. Niin 
se aika rientää, syksyllä tuli myös allekirjoitta-
neelle 20 vuotta täyteen JKY:n hallitustoimin-
nassa.

Vuosien aikana olen saanut järjestää monen-
laista toimintaa jäsenille, on ollut perhepik-
kujoulua, vappu-
brunssia, retkiä hu-
vipuistoihin, teat-
tereihin ja monen 
monta risteilyä. Ta-
kavuosina jäsenet 
osallistuivat ahke-
rasti näihin tapah-
tumiin, mutta vuo-
si vuodelta on toi-
minta hiipunut ja 
myös tapahtumien 
määrä vähenty-
nyt, kuten myös jä-
senmäärä. Vuoden 
2019 lopulla jäseniä 
oli 860, joista mak-
savia jäseniä noin 
350. Tämä kertoo 
myös siitä kuinka 
paljon alamme työ-
paikkoja on kadon-
nut Jyvässeudulla.

Pilkkikisat on ol-
lut kestosuosikki 
vuosien ajan, niin 
myös tänä vuonna, 
ja myös syyskuus-
sa järjestetty Teol-
lisuusliiton risteily 
veti mukavasti jäse-
niä mukaan. Yhdistys tuli risteilijöitä 50 euroa/
hlö ja sama käytäntö on myös vuonna 2020.

Kevään ja kesän aikana yhdistys palkkasi 
palkkatuen avulla Kivikirjalle ”kesärengin”, 

jonka tehtäviin kuului mm. kiinteistön huoltoa, 
siivousta ja remonttitöitä. Ari Hänninen hoi-

ti hommat hienosti ja kokeilu osoittautui hyväk-
si, joten sitä päätettiin jatkaa myös kesällä 2020, 
vaikkakin palkkatuki järjestelmänä on moni-
mutkainen ja teetti paljon paperityötä talouden-
hoitajalle.

Vuonna 2019 suomalaisia puhutti mm. Pos-
tin lakko, Rinteen hallitus, työehtoshoppailu ja 
kiky-tunnit. Syksyllä postin lakko täytti uutiset 
ja sosiaalisen median. Sitä pidettiin myös läh-

tölaukauksena la-
koille joita syksyn 
ja talven aikana oli 
useita, ja moni niis-
tä koski myös Teol-
lisuusliiton jäseniä.

Tätä kirjoittaes-
sani lakkorintamal-
la on rauha maassa 
(ainakin toistaisek-
si) ja uutiset ja so-
men on vallannut 
koronavirus, jo-
ka leviää vauhdilla 
ym päri maailmaa ja 
lisää epävarmuut-
ta ja pelkoa, muut-
taen meidän joka-
päiväistä elämääm-
me.

Tämän toimin-
takertomuksen 

takasivulla on il-
moitus kuvahausta, 
jossa etsimme valo-
kuvia vuosien var-
relta yhdistyksen ja 
liiton tapahtumis-
ta. Kaivelkaa van-
han kuvat esiin ta-

rinoiden kera ja otamme mielellään niitä vastaan 
ja julkaisemme ensi vuonna 125-vuotisjuhlajul-
kaisussa.

Aurinkoista ja mukavaa kesän odotusta!

Paula Toivonen
puheenjohtaja

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019
Teksti: Juha Ruotsalainen, Heikki Salomaa ja Paula Toivonen. Taitto: Juha Ruotsalainen.

Kannen kuva: Linnunpönttö koivussa Kivikirjalla, Juha Ruotsalainen. 
Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa 2020.  Painopaikka: Jyväskylän Siirtopaino 2020. 
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JKY:n hallitus vuonna 2019

Kaikille jäsenil
le avoin syys
kokous valitsee 
JKY:lle puheen
johtajan ja hal
litutuksen yh
deksi tai kah
deksi vuodeksi 
kerrallaan. Istu
van hallituksen 
yhteys tiedot 
löytyvät JKY:n 
verkko sivuilta: 
www.jky.fi.
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Vuosi 2019 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yh-
distyksen 123. toimintavuosi. JKY on vuon-
na 1896 perus tettu Teollisuusliitto ry:n osas-
to numero 590. Teollisuusliitto kuuluu Suomen 
Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK) ja 
Teollisuuden palkansaajiin (TP).

Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on koota 
alueen graafisessa teollisuudessa ja viestintäalal-
la tai näihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät 
palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä työl-
listävät ja työttömät yhteen edunvalvontajärjes-
töksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammat-
tiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehto-
ja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja 
sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen ase-
man, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämiseksi.

Kansanrintamahallitus
Juha Sipilän (kesk.) oikeistohallitus erosi maa-
kunta- ja soteuudistuksen kaaduttua maaliskuus-
sa 2019. Huhtikuussa järjestettiin eduskuntavaa-
lit, joissa SDP nousi Suomen suurimmaksi puo-

lueeksi saaden 40 eduskuntapaikkaa. Ensim-
mäistä kertaa eduskuntavaalien historiassa yk-
sikään puolue ei saanut yli 20 prosentin osuutta 
kaikista äänistä. Naisten osuus valituista kansan-
edustajista oli suurempi kuin koskaan aiemmin.

Hallitusneuvottelut käytiin SDP:n, keskustan, 
vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kesken 
ja kansanrintamahallitus nimitettiin tehtävään-
sä kesäkuussa. Pääministerinä toimi SDP:n pu-
heenjohtaja Antti Rinne.

Sanna Marin (sd.) nousi joulukuussa 34-vuo-
tiaana Suomen kaikkien aikojen nuorimmaksi 
pääministeriksi, kun Rinteen hallitus kaatui Pos-
tin lakkosotkun myötä hallituskumppani keskus-
tan epäluottamukseen. Marin sai valtavasti kan-
sainvälistä huomiota, sillä hän oli nuorin viras-
sa oleva pääministeri maailmassa. Pääministeri-
puoluetta lukuunottamatta hallituksen kaikkien 
puolueiden puheenjohtajat olivat naisia.

Europarlamenttivaalit järjestettiin toukokuus-
sa 2019. Seitsemän puoluetta Suomessa sai vaa-
leissa edustajan Euroopan parlamenttiin.

Kotimaassa vuotta 2019 sävytti kohut vanhus-
tenhoidon tilasta, Sipilän hallituksen virheiden 
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korjaaminen, Postin työehtosopimusshoppailu ja 
lisääntynyt vihapuhe.

Uutisotsikot ulkomailta kertoivat brexitis-
tä, Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin 
sekoiluista sekä ilmastonmuutoksesta ja maail-
manlaajuisesta koululakkoliikkeestä, jolle ruot-
salainen koululainen ja ilmastoaktivisti Greta 
Thunberg antoi kasvot.

Työllisyys kasvoi
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
työllisiä oli vuonna 2019 keskimäärin 2 566 000, 
mikä oli 26 000 enemmän kuin vuonna 2018. 
Vuoden 2019 työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, 
kun se vuonna 2018 oli 71,7 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 
6,7 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 7,4 pro-
senttia. Työttömiä oli vuonna 2019 keskimäärin 
184 000, mikä oli 18 000 vähemmän edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuon-
na 2019 oli 0,2 prosenttia suurempi kuin vuon-
na 2018. Työpanoksen määrä eli tehty vuosityö-
aika työllistä kohti laski hieman vuodesta 2018.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 
2019 lopussa kaikkiaan 258 000 työnvälityksen 
säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijak-

si tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä 
oli 1000 suurempi kuin edellisen vuoden joulu-
kuussa.

Palkankorotukset
Kirjatyöntekijöiden palkkoja korotettiin 1.4.2019 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-
kauden alusta 0,8 prosentin suuruisella yleisko-

Graafi: Liiton 
kalenterivuosit
tain palauttama 
osuus JKY:n 
jäsenistön 
jäsenmaksuis
ta ammattiosas
ton toiminnan 
järjestämiseen 
vuosina 2004–
2019.
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mikuntien 
tapaamisessa 
Jämsässä 
tammikuussa 
2019.

Kuva: Ari Liukkonen



Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

rotuksella. Yrityskohtaisen erän suuruus oli 0,4 
prosenttia ja mikäli erän käytöstä ei päästy sopi-
mukseen työnantaja päätti sen jakamisesta.

Vähimmäispalkkoja korotettiin 0,8 prosentilla 
ja vuoro-, ilta- ja yötyölisiä sekä perehdytyslisää 
korotettiin 1,2 prosentilla.

Yhteistyö SAK:n kanssa
Yhteistyö SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjär-
jestö JAP:n kanssa jatkui vuonna 2019. JKY:n jä-
senille oli JAP:n järjestämiä tapahtumia tarjolla 
mm. pilkkikisat ja vappujuhla Lounaispuistossa. 
JAP:n edustajistossa JKY:tä edusti Juha Ruotsa-
lainen ja Paula Toivonen.

Vuonna 2019 JKY päätti myydä Järjestöjenta-
lolla sijaitsevan toimistonsa osakkeet ja kaupasta 
sovittiin JAP:n kanssa. JKY:stä riippumattomista 
syistä kauppa siirtyi vuodelle 2020.

SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta palkitsi 
vuoden esimerkillisenä työnantajana Kirjapaino 
Kari Ky:n. Aluetoimikunnan puheenjohtaja Mi-
ka Tiitinen ja SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija 
Ahti Ruoppila luovuttivat palkinnon toimitus-
johtaja Jari Pynnöselle kesäkuussa 2019.

JKY:n hallitus vuonna 2019
Tammikuussa 2019 JKY:n hallitus joutui muut-
tamaan kokoonpanoaan Teollisuusliiton järjettö-
mien sääntöjen sekä jäsenmaksupalautuksen lo-
pettamisella uhkailun vuoksi. Yksi varsinainen 
jäsen erosi hallituksesta ja kahden muun oli siir-
ryttävä varajäseniksi.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toi-
mi Paula Toivonen. Hallituksen jäseninä olivat 
Ari Liukkonen, Jukka Syvänen, Juha Ruotsa-
lainen, Mikael Ojomaa ja Virpi Riikonen. Va-
rajäseninä toimivat Juha Salonen, Merja Hauk-
ka, Jyrki Honkonen, Kim Jylhä, Mika Honka-
nen ja Heikki Salomaa. Heikki Salomaa oli Pau-
la Toivosen henkilökohtainen varajäsen. Talou-
denhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Sa-
ri Liukkonen.

JKY:n hallitus piti vuoden 2019 aikana yhteen-
sä neljä varsinaista hallituksen kokousta, joista 
syntyi yhteensä 64 pöytäkirjapykälää. Kokouk-
sissa käsiteltiin työpaikkojen työllisyystilannetta, 
yhdistyksen taloutta, valtuustoaloitteita sekä liit-
tofuusion aiheuttamia vaikeuksia ammattiosas-
ton toiminnalle.

Kuva: Mika 
Honkanen, 
Merja Huilla ja 
Seija Tikka 
kevätkokouk
sessa huhti
kuussa 2019.

Kuva: Juha 
Ruotsalainen



Lisäksi pidettiin sääntömääräiset kaikille jäse-
nille avoimet kevätkokous ja syys kokous, joista 
syntyi 37 pöytäkirjapykälää. Hallituksen laajen-
nettua kokousta Kivikirjalla ei järjestetty, vaan 
kaikki kokoukset pidettiin JKY:n toimistolla Jär-
jestöjen talolla.

Alatoimikunnat
Kivikirjatoimikunta: Heikki Salomaa, Pentti 
Pasanen ja Mikko Ikonen.

Tiedotustoimikunta: Paula Toivonen, Ari 
Liukkonen ja Juha Ruotsalainen.

Toiminnantarkastajat
Vuonna 2019 varsinaisena toiminnantarkastaja-
na toimi Jorma Roisko ja varalla Lauri Vehniäi-
nen.

Kerhot
JKY:n eläkeläisten Fraktuura-kerho kokoontui 
vuonna 2019 JKY:n toimistolla kuukausittain 
kahvikupposen äärelle keskustelemaan päivän-
politiikasta ja muista asioista. Kerhon sihteeri-
nä toimi Leena Martikainen. JKY avusti kerhon 
toimintaa 200 eurolla.

Toimintansa lopettaneen Painajainkerhon ti-
li lakkautettiin ja jäljelle jääneet varat siirrettiin 
JKY:n tilille.

Kuva: SAK:n 
puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta 
Ääni työlle 
tilaisuudessa.
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Edustukset vuonna 2019
Teollisuusliiton hallinto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, Juha Ruotsa-
lainen (puheenjohtaja). Nuorisojaosto, Mikael 
Ojomaa.
Teollisuuden työttömyyskassan hallitus, Ari 
Liukkonen (varajäsen).

SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta: Ari Liuk-
konen. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjes-
tö JAP:n edustajisto: Juha Ruotsalainen ja Pau-
la Toivonen.

Keski-Suomen Teollisuuden Vaikuttajat: Juha 
Ruotsalainen (varapuheenjohtaja).

Muut edustukset ja osallistumiset:
24.1. SAK, STTK, Akava, EK ja KT: Ääni 

työlle -tilaisuus Jyväskylässä
25.–26.1. SAK:n Länsi- ja Lounais-Suomen 

alue toimikuntien tapaaminen Jäm-
sässä

11.2.–3.5. Järjestäjän harjoittelu –ja valmennus-
kurssi Murikka-opistolla

15.–17.2. Vaasan ja Keski-Suomen Teollisuus-
demarien talvipäivät Jämsässä

16.–17.2. Yhteiskuntavaikuttaminen kurssi 
Tampereella

16.–17.3. Media- ja painoalan pääluottamus-
miesten neuvottelupäivät Murik-
ka-opistolla

23.3. Vapaiden valtakunta -loppukirin 
starttitilaisuus Jyväskylässä

6.4. Teollisuusliiton Aluefoorumi Ähtä-
rissä

13.4. Vapaiden valtakunta -aktiivien soit-
topäivä

12.–16.8. Teollisuusliiton Eläkeläistoiminnan 
kurssi Murikka-opistolla

7.–8.9. Teollisuusliiton jäsenristeily Silja Eu-
ropalla

19.–20.10. Teollisuusliiton kulttuuriviikonloppu 
Murikka-opistolla

21.–25.10. Ihmissuhteet työpaikalla Murik-
ka-opistolla

9.11. Media- ja painoalan täydennyskurssi 
Helsingissä

18.–22.11. Neuvottelutaidon kurssi Murik-
ka-opistolla

22.11. Luottamusmiesten ajankohtaispäivä 
Jyväskylässä

22.11. Työsuojelun ajankohtaispäivä Jyväs-
kylässä

Edustukset Jyvässeudun yrityksissä:
Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja 
yhdyshenkilöt vuonna 2019.

Kuva: Ari LiukkonenKuva: Virpi Rii
konen pääluot
tamusmiesten 
neuvottelupäi
villä Murikassa 
maaliskuussa 
2019.

Kuva: Antero 
Piekiäinen

Kuva: Paula Toi
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taja Jonne Hän
nistä Kirjan ta
lolla huhtikuus
sa 2019.
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Kamua Oy:
Johanna Karjalainen (plm, Grafinet)
Keski-Suomen Painotuote Oy:
Timo Janhonen (plm)
Keski-Suomen Sivu Oy:
Kalle Aarikka (yhdyshenkilö)
Kirjapaino Kari Ky:
Ari Liukkonen (plm)
Paula Toivonen (tsv)
Kirjapaino Ässä Oy:
Topi Keiskoski (plm)
Reija Oksanen (tsv)
Lehtisepät Oy:
Jyrki Honkonen (plm)
Mika Honkanen (tsv)
Mediasepät Oy:
Virpi Riikonen (plm)
Merja Haukka (tsv)
Printcenter Oy:
Juha Salonen (plm)
Raimo Lindberg (tsv)
Serimedia Oy:
Jarno Kauppinen (yhdyshenkilö)

Jäsenmäärä 31.12.2019
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 
2019 päättyessä (suluissa vuoden 2018 luvut) 861 
henkilöä (648), joista maksavia jäseniä oli 353 
(322). Eläkkeellä olevia vapaajäseniä, työttömiä 
ja opiskelijajäseniä oli yhteensä 508 (326).

Jyväskylän Tekstiili- ja vaatetusalan ammatti-
osaston jäsenet siirtyivät JKY:n jäseniksi vuoden 
2019 alussa.

Toimintaa
Vuonna 2019 JKY:n toiminnassa oli edelleen py-
syvänä painopisteenä edunvalvonnan kehittämi-
nen. Toisena painopisteenä oli verkostoituminen 
ja yhteistyön lisääminen mm. ammattiosastojen 
välillä.

Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat pidettiin maa-
liskuussa 2019.

Teollisuusliiton Vaasa–Keski-Suomen aluefoo-
rumissa Ähtärissä huhtikuussa 2019 JKY:n pu-
heenjohtaja Paula Toivosta haastateltiin liiton 
Tekijä-lehteen. Haastattelussa hän totesi aktiivi-
mallista näin: ”Järjestelmä on tehty liian moni-
mutkaiseksi. Kyllä tuollaisella nomenklatuuravii-
dakolla viimeistään saadaan ihmisten päät pyö-
rälle. Ymmärrän hyvin, jos työttömät ovat ko-

Kuva: Ari Liuk
konen kevät
kokouksessa 
huhtikuussa 
2019.

Kuva: Juha 
Ruotsalainen
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jäin Yhdistyk
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keneet tulleensa työttömyydestään syyllistetyik-
si, joutuneensa tiskiltä toiselle juoksutetuiksi ja 
kyykytetyiksi.”

Verkostoitumista tapahtui SAK:n Jyväskylän 
Alueen Paikallisjärjestön ja SAK:n Keski-Suo-
men aluetoimikunnan tilaisuuksissa. Erilaisiin 
Teollisuusliiton tai keskusjärjestön järjestämiin 
tilaisuuksiin osallistumisesta maksettiin osal-
listujille apurahaa, samoin eri ay-koulutuksiin 
osallistuneita kannustettiin avustusohjesäännön 
mukaisella kurssiapurahalla.

Vuoden 2018 painettua toimintakertomus-
ta jaettiin työpaikoille ja eri yhteistyötahoille. Se 
julkaistiin myös sähköisenä versiona JKY:n verk-
kosivuilla.

JKY tuki rahallisesti Teollisuusliiton jäsen-
risteilylle osallistuneita jäseniään, joten Elorie-
haa Kivikirjalla ei järjestetty. Eläkeläistapahtuma 
jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Paula Toivonen 
ja tiedotussihteeri Juha Ruotsalainen osallis-
tuivat Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
150-vuotisjuhlallisuuksiin Kirjan talolla Helsin-
gissä.

JKY teki neljä esitystä Teollisuusliiton valtuus-
tolle. Ne koskivat ammattiosastojen sääntöjen 
muuttamista, saastuttavan ja vaarallisen ydinvoi-
man tukemisen poistamista liiton teollisuuspo-
liittisesta ohjelmasta, työehtosopimusshoppailua 
sekä liiton jäsenrekisterin tehtävien pakkosiirtä-
mistä ammattiosastojen tehtäväksi.

Työehtosopimusneuvotteluihin yhdistys teki 
15 aloitetta.

Ne koskivat talviloman palauttamista enti-
selleen, välimiesoikeudesta siirtymistä työtuo-
mioistuimeen, palkankorotusten yrityskohtaisia 

Kuva: Ulkoilu
tapahtuma ja 
pilkkikisat Kivi
kirjalla maalis
kuussa 2019.
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Maksavat jäsenet
Kokonaisjäsenmäärä

eriä, ehdottoman työrauhavelvoitteen poistamis-
ta, vuosiloman laskentatapaa ja sairastumisen 
omavastuuaikaa, pekkasten perumisoikeutta sai-
raustapauksessa, sanomalehti- ja siviilityön mää-
rittelyä, sanomalehtien lisäilmestymispäivien 
korvauksia, sunnuntaipalkankorotusta sanoma-
lehtityössä, fysikaalista hoitoa, omailmoituskäy-
täntöä, nollatuntisopimuksia, viikkotyöajan ly-
hentämistä, ay-koulutusta sekä luottamusmies-
ten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa.

JKY ylläpiti ja päivitti verkko- ja Facebook-si-
vuja. Verkkosivujen hallituksen ajankohtaiskom-
menteissa mm. kannustettiin jäseniä äänestä-
mään eduskunta- ja EU-vaaleissa sekä arvostel-
tiin Teollisuusliiton sääntöjä, jotka vaikeuttivat 
ammattiosaston toimintaa.

Tilikauden alijäämä oli noin 3550 euroa. Syynä 
oli Kivikirjan peruskorjaukseen menneet suun-
niteltua suuremmat kulut.

Ulkoilutapahtuma
JKY:n perinteiset kalakisat pilkittiin maaliskui-
sena lauantaina 9.3. Kivikirjalla. Sää oli pohjois-
tuulesta johtuen kolea ja niinpä yhteisellä pää-
töksellä kilpailuaikaa lyhennettiin tunnilla kol-
meen tuntiin.

Osanottajia oli parisenkymmentä. Erityismai-
ninnan kilpailijoista ansaitsi nuorin osanottaja 
Arttu Heikkilä, jonka tietomäärä ja innostunei-
suus kalastamiseen oli ihailtavaa.

Suurimman saaliin pilkki edellisvuosien ta-
paan Jukka Syvänen. Perinteistä oli myös kisan 
tarjoilut eli Kahvila Kotiruuan aamupala ja her-
nekeitto maistuivat paikalla olijoille.
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2019.
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Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Pilkkikisan tulokset:

Miehet:
1. Jukka Syvänen 2870 g
2. Pasi Jämsen 820 g
3. Jari Heikkilä 530 g
4. Kimmo Hyvönen 220 g

Naiset:
1. Sarita Harjunen 330 g
2. Virpi Pulkkinen 270 g

Miesveteraanit:
1. Ari Syrjälä 2140 g
2. Aimo Montonen 1900 g
3. Mikko Harjunen 750 g
4. Jorma Roisko 730 g

Naisveteraanit:
1. Laila Laitiolampi 2250 g
2. Leena Reho 1800 g

Nuoret:
1. Arttu Heikkilä 200 g

Kivikirja
Vuonna 2019 Kivirjan toiminnasta vastasi Ki-
vikirja-toimikunta. Kevät- ja syystalkoita ei ol-
lut tarvetta järjestää, koska JKY palkkasi yhdis-
tyksille tarkoitetun palkkatuen avulla Kivikirjalle 
kuudeksi kuukaudeksi Ari Hännisen talonmie-
heksi huolehtimaan tontista ja remontoimaan 
paikkoja.

Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat järjestettiin 
maaliskuussa. Paikka oli JKY:n jäsenien käytös-
sä ilmaiseksi ympäri vuoden.

Kuva: Jukka Sy
vänen, Ari Syr
jälä, Jorma 
Roisko ja Heik
ki Salomaa Kivi
kirjan ulkoilu
tapahtumassa 
maaliskuussa 
2019. Kuva: Sarita Harjunen

Onko sinulla paperikuvia, filminegoja tai digikuvia vuosien varrelta? 
JKY:n tai liiton tilaisuuksista, graafisen alan työpaikoilta Jyvässeudulta, 
koulutus-, kokous- tai huvireissuilta?

JKY täyttää ensi vuonna 125 vuotta ja kaipaa kuvia yhdistyksen historiasta 
juhlajulkaisuun, joka on jaossa vuonna 2021 järjestettävässä jäsenjuhlas-
sa. Perustamisvuoden 1896 ja juhlavuoden 2021 väliltä löytyy varmasti pal-
jon arvokasta kuvamateriaalia julkaistavaksi ja arkistoitavaksi.

Jos mahdollista kuvien mukaan toivomme tietoja 
missä ja milloin kuva on otettu, ketä ku-

vassa on ja kuka on kuvaaja. Ilman kaikkia 
tietojakin otamme mielellämme kuvia mu-
kaan julkaisuun.

Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Pau-
la Toivoseen ja sovitaan kuvien lainaamisesta ja 
toimitustavasta. Puh. 040 725 2070 tai sähköposti 
paula.toivonen@kolumbus.fi.


