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JKY:n hallitus vuonna 2021Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2021 oli JKY:n 125. toimintavuosi ja 
maailmanlaajuinen koronaepidemia piti 

meitä yhä ot teessaan. Delta vaihtui omikroniin 
ja vaihtuvat rajoitukset ja suositukset määritteli-
vät jokapäiväistä elämäämme.

Yhdistyksen toiminta vietti myös hiljaiseloa 
jo toista vuotta peräkkäin. Koulutukset pe-

ruuntuivat tai siirtyivät videopalavereiksi.
Yhdistyksen luopuessa toimistosta Järjestö-

jen talolla, hallituksen ja jäsenkokoukset pidet-
tiin Sepän keskuksessa Kyllikinkadulla, mikä on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.

Syyskuun 18. päivä vietimme JKY:n 125-vuo-
tisjuhlia, jotka saimme hienosti järjestettyä 

rajoituksis ta huolimatta ja ne toivat piristystä tä-

hän poikkeukselliseen aikaan. Juhlista enemmän 
juttua tässä toimintakertomuksessa.

Lokakuussa vietettiin Murikassa media- ja pai-
noalojen neuvottelupäiviä. Riitta Koskisen 

vetämä ti laisuus oli mukava viikonloppu asiaa ja 
vähän rennompaa menoa sekä mahdollisuus ta-
vata graafi sella alalla toimivia luottamusmiehiä, 
osastojen puheenjohtajia ja muita aktiiveja toi-
mijoita.

Samat oli huolet ja murheet monella työpai-
koilla: töiden vähentyminen koronan takia.

Toivotaan parempia aikoja ja iloa elämään, py-
sytään terveinä. Aurinkoista kesää odotellen.

Paula Toivonen
puheenjohtaja

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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Toimintakertomus vuodelta 2021Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Vuosi 2021 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yh-
distyksen 125. toimintavuosi. JKY on vuonna 
1896 perustettu Teollisuusliitto ry:n osasto nu-
mero 590. Teollisuusliitto kuuluu Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teolli-
suuden 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 pa rantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehto-
ja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja 
sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen ase-
man, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämiseksi.

Rajoitusten vuosi
Myös vuosi 2021 oli koronavuosi rajoituksi-
neen ja vuoden lopussa omikronmuunnos nosti 
tartunta käyriä. Edelleen Suomi oli kriisinhallin-
nassa EU-maiden kärkikastia.

Kotimaan politiikassa porvariomisteinen me-
dia hyökkäsi Sanna Marinin hallitusta vastaan, 
nostatti turhia kohuja ja jätti huomiotta hallituk-
sen onnistumiset esimerkiksi työllisyyden ja ta-
louden hoi dossa.

Alenevan kannatuksensa kanssa kipuileva 
keskusta uhitteli hallituksesta lähdöllä ja teki 
iltalypsy jään budjettiriihissä. Sote-uudistus saa-
tiin päätökseen, samoin perhevapaauudistus ja 
oppivelvolli suuden laajentaminen. Toukokuus-
sa eduskunta päätti EU:n elpymispaketista, jolla 
turvattiin ko ko Euroopan taloutta ja myös Suo-
men vientiä ja työllisyyttä. Päivänpolitiikassa ää-
rioikeiston viha- ja valepuhe lisääntyi eduskun-
taa myöten ja rokotekriittisten salaliittoteoriat le-
visivät sosiaalisessa me diassa.

Koronan vuoksi kesäkuulle siirretyissä kunta-
vaaleissa kokoo mus sai vaalivoiton. Jyväskylässä 
SDP piti ykkösasemansa, vihreiden aiempi jytky 
alkoi sulaa ja pe russuomalaiset lisäsi paikkojaan.

Keväällä 2021 työnantajia edustava Tek-
nologiateollisuus ry lopetti valtakunnallisten 
työehtosopi musten tekemisen ja perusti uu-
den työnantajayhdistyksen Teknologiateollisuu-

den työnantajat ry:n työehtosopimusneuvottelu-
ja varten. Tavoitteena oli pelkästään paikallinen 
sopiminen tai sanelu, mutta suurin osa työnan-
tajayrityksistä halusi pysyä valtakunnallisissa 
työehtosopimuksissa. Metsä teollisuus ry hylkäsi 
myös sopimisen ja aiheutti myllerrystä työmark-
kinoilla.

Suomen suurin mediakonserni Sanoma teki 
toukokuussa kantelun EU:n kilpailuviranomai-
selle Yleisradion toiminnasta. Kaupallista me-
diaa ja viestintäalan työnantajia edustava Media-
liitto oli jo neljä vuotta aiemmin kannellut Yles-
tä EU:n komissiolle, mikä johti Yle-lain muutos-
esitykseen. Esi tys läpäisi syyskuussa 2021 perus-
tuslakivaliokunnan, mutta säädöstä ei vielä hy-
väksytty eduskun nassa. Sekä Sanoman että Me-
dialiiton kanteluiden tavoitteena oli kaventaa sa-
nanvapautta ja kansa laisten tiedon saantioikeutta 
sekä lisätä kaupallisen median tuottoja.

Maailmalla vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun vaa-
lit hävinnyt presidentti Donald Trump yllytti 
loppiai sena kannattajansa valtaamaan Yhdysval-
tain kongressin. Aseellisessa vallankaappausyri-
tyksessä kuoli viisi ihmistä.

Elokuussa talibanliike otti Afganistanin hal-
tuunsa, mikä johti kaoottiseen eva kuointiin, ih-
misoikeusrikkomuksiin ja maan romahtamiseen. 
Lokakuussa Valko-Venäjän hybridi operaation 

pakolaisaalto aiheutti jännitteitä EU:n rajoilla 
Puolassa ja Liettuassa.

Työllisyys parani
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
työllisiä oli vuonna 2021 keskimäärin 2 555 000, 
mikä oli 60 000 enemmän kuin vuonna 2020. 
Vuoden 2021 työllisyysaste oli 72,3 prosenttia, 
kun se vuonna 2020 oli 70,7 prosenttia. Työllis-
ten tekemien työtuntien määrä vuonna 2021 oli 
1,8 prosent tia suurempi kuin vuonna 2020.

Työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin 
7,7 prosenttia eli sama kuin vuonna 2020. Työt-
tömiä oli vuonna 2021 keskimäärin 212 000 hen-
kilöä.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntako-
keiluissa oli joulukuun 2021 lopussa kaikkiaan 
275 000 työnvälityksen säädösten mukaises-
ti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttö-
mien työnhakijoi den määrä oli 82 000 pienempi 
kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Palkankorotukset
Media-ja painoalan työehtosopimuksen mu-
kaisesti henkilökohtaisia palkkoja korotettiin 
1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-

Kuva: Sopimus-
asiantuntija 
Riitta Koskinen, 
aluepäällikkö 
Jukka Seppälä, 
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Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

maksukauden alusta 1,2 prosentin yleiskorotuk-
sella. Vähim mäispalkkoja korotettiin 1,6 prosen-
tilla ja vuoro-, ilta-, yötyö- sekä perehdytyslisiä 
korotettiin kah della prosentilla.

Sopimuksessa oli 0,8 prosentin erä puolikkaal-
la perälaudalla eli jos jakoperusteista ei pääs-
ty paikal lisesti sopimukseen, niin 0,4 prosenttia 
jaettiin yleiskorotuksena ja työnantaja päätti 0,4 
prosentin jakamisesta.

Korona vaikutti
Korona-aika ja -rajoitukset vaikuttivat myös 
JKY:n jäsenistöön. Monien työpaikkojen työnte-
kijät sekä itsensätyöllistäjät tekivät etätöitä. Gra-
nolla oli lomautuksia.

JKY:n hallitus vuonna 2021
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 
Paula Toivonen. Hallituksen jäseninä olivat Ari 
Liukkonen, Jukka Syvänen, Juha Ruotsalainen, 
Kim Jylhä, Merja Haukka ja Virpi Riikonen. 
Varajä seninä toimivat Mika Honkanen, Jyrki 
Honkonen, Heikki Salomaa, Juha Salonen ja 
Katja Savolai nen. Heikki Salomaa oli Paula Toi-
vosen henkilökohtainen varajäsen. Taloudenhoi-

tajana toimi halli tuksen ulkopuolelta Sari Liuk-
konen.

JKY:n hallitus piti vuoden 2021 aikana neljä 
varsinaista hallituksen kokousta, joista syntyi 55 
pöy täkirjapykälää. Kokouksissa käsiteltiin työ-
paikkojen työllisyystilannetta, yhdistyksen talo-
utta ja toi mintaa sekä 125-vuotisjuhlien järjeste-
lyjä. Yksi kokouksista pidettiin laajennettuna Ki-
vikirjalla.

Lisäksi pidettiin Sepän keskuksella sääntömää-
räiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous ja 
syys kokous sekä ylimääräinen jäsenkokous, jois-
ta syntyi 41 pöytäkirjapykälää.

Alatoimikunnat
Kivikirjatoimikunta: Aarno Siikaranta, Heikki 
Salomaa ja Pentti Pasanen.

Tiedotustoimikunta: Paula Toivonen, Ari 
Liukkonen ja Juha Ruotsalainen.

Toiminnantarkastajat
Vuonna 2021 varsinaisena toiminnantarkastaja-
na toimi Jorma Roisko ja varalla Lauri Vehniäi-
nen.

Edustukset vuonna 2021
Teollisuusliiton hallinto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, Juha Ruotsalai-
nen (puheenjohtaja). Teollisuuden työttömyys-
kassan hallitus, Ari Liukkonen (varajäsen).

SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta: Ari Liuk-
konen.

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

Muut edustukset ja osallistumiset:
30.1. Media- ja painoalan tes–tutuksi -verkko-

koulutus
13.2. Uusien luottamusmiesten starttikurssi 

-verkkokoulutus
25.2. Tes-aloiteriihi-verkkokoulutus
9., 16. ja 23.3. Ketteryyttä toimintaan verkko-

välinein -verkkokoulutus
25.3. Ensiaskeleet luottamusmiehenä -verkko-

koulutus
26.3. Jatkoaskeleet luottamusmiehenä -verk-

kokoulutus
8.10. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuu-

tettujen ajankohtaispäivä Jyväskylässä

16.–17.10. Teollisuusliiton kulttuuriviikonloppu 
Murikka-opistolla

23.–24.10. Media- ja painoalan neuvottelupäivät 
Murikka-opistolla

22.11. Ay-klinikka: A-kassan ABC -verkko-
koulutus

Edustukset Jyvässeudun yrityksissä:
Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja 
yhdyshenkilöt vuonna 2021.

Brand ID Oy:
Mikko Kitinoja (plm)
Raimo Lindberg (tsv)

Grano Oy:
Aapo Palander (plm)

Keski-Suomen Painotuote Oy:
Timo Janhonen (plm)

Keski-Suomen Sivu Oy:
Kalle Aarikka (yhdyshenkilö)

Kirjapaino Kari Ky:
Ari Liukkonen (plm)
Paula Toivonen (tsv)

Kuva: Grano 
Oy:n varapää-
luottamusmies 
Sami Partti ja 
pääluottamus-
mies Aapo 
Palander halli-
tuksen laajen-
netussa ko-
kouksessa 
Kivikirjalla.Kuva: Kivikirjan 

uusi isäntä 
Aarno Siikaran-
ta Kivikirjalla 
kesäkuussa 
2021.

Kuva: Paula 
Toivonen onnit-
teli tasavuosia 
täyttänyttä Ari 
Liukkosta 
hallituskokouk-
sessa elokuus-
sa 2021.
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Kirjapaino Ässä Oy:
Topi Keiskoski (plm)
Reija Oksanen (tsv)

Lehtisepät Oy:
Jyrki Honkonen (plm)
Mika Honkanen (tsv)

Mediasepät Oy:
Virpi Riikonen (plm)
Mervi Lampinen (tsv)

Serimedia Oy:
Jarno Kauppinen (yhdyshenkilö)

Jäsenmäärä 31.12.2021
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 
2021 päättyessä (suluissa vuoden 2020 luvut) 813 
hen kilöä (829), joista maksavia jäseniä oli 331 
(358). Eläkkeellä olevia vapaajäseniä, työttömiä 
ja opis kelijajäseniä oli yhteensä 482 (471).

Toimintaa
Vuonna 2021 JKY:n toiminnassa oli edelleen py-
syvänä painopisteenä edunvalvonnan kehittämi-
nen. Toisena painopisteenä oli verkostoituminen 
ja yhteistyön lisääminen mm. ammattiosastojen 
välillä. Korona ja siihen liittyvät rajoitukset kar-
sivat toimintaa.

Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat Kivikirjal-
la jouduttiin perumaan, Teollisuusliiton jäsen-
risteily siirtyi vuodelle 2022 ja liiton koulutuk-
set olivat pääsääntöisesti verkossa. JKY maksoi 
avustusohjesäännön mukaista kurssiapurahaa 
myös verkko kursseista.

JKY kannusti jäseniään äänestämään kunta-
vaaleissa. Heikki Salomaa oli vasemmistoliiton 
ehdok kaana.

Teollisuusliitto myönsi Ari Liukkoselle Puur-
taja-diplomin, jolla osoitetaan arvostusta mitta-
vasta urasta luottamustehtävässä.

Verkko- ja Fb-sivu-
ja ylläpidettiin ja päi-
vitettiin. Mm. niiden 
kautta yhdistys etsi 
pitkin vuotta kuva-
materiaalia vuonna 
2022 tulossa olevaan 
historiikkijulkaisuun. 
Lisäksi jäsenistölle 
tiedotettiin tapahtu-
mista ryhmäsähkö-
postilistan kautta ja 
työpaikkatiedotteilla.

JKY:n 125-vuotis-
juhla järjestettiin 
syyskuussa Juhlatalo 
Majakoskessa Ruok-
keella.

Vuoden 2020 painettua toimintakertomusta 
jaettiin työpaikoille ja eri yhteistyötahoille.

Tilikauden alijäämä oli noin 3 100 euroa, mi-
kä johtui juhlajärjestelyistä ja korona-aikana 
alentunees ta jäsenmaksupalautuksesta.

125-vuotisjuhla
Lauantaina 18.9.2021 vietettiin Jyväskylän Kirja-
työntekijäin Yhdistys ry:n 125-vuotisjuhlia Juh-
latalo Majakosken riihessä. Koronaepidemiasta 
huolimatta juhlat saatiin järjestettyä ja ne onnis-

tuivat yli odotusten.
Paikalla oli 54 osal-

listujaa, yhdistyksen 
jäseniä ja kutsuvierai-
ta, mm. yhdistyksen 
kunniapuheenjohta-
jat Juha Kaistinen ja 
Markku Hyvönen se-
kä toiminnantarkasta-
ja Jorma Roisko, Teol-
lisuusliiton edustaji-
na sopimusasiantunti-
ja Riitta Koskinen ja 
aluetoimiston päällik-
kö Jukka Seppälä se-
kä Tampereen ja Hel-
singin kirjatyönteki-
jöiden yhdistysten pu-

Kuva: Paula 
Toivonen onnit-
teli JKY:n 
pitkäaikaisia 
toimijoita Heikki 
Salomaata ja 
Jorma Roiskoa 
syyskokoukses-
sa marraskuus-
sa 2021.
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Kuva: Taikuri Ti-
mo Tiikkainen 
pihisti Mirja 
Hiljasen rintalii-
vit 125-vuotis-
juhlissa.

Kuva: Nina 
Pelander, Mervi 
Lampinen ja 
Virpi Pulkkinen 
125-vuotisjuh-
lissa.

Kuva: Juha 
Ruotsalainen
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Toimintakertomus vuodelta 2021

heenjohtajat Marko Lähteenmäki ja Jonne Hän-
ninen.

Riitta Koskinen toi Teollisuusliiton tervehdyk-
sen juhliin. Hän kävi puheessaan läpi historiaa, 
miten kaikki alkoi vuonna 1869 helsinkiläis-
ten kirjaltajien perustaessa lukuyhdistyksen ja 

maamme ensimmäisen ammattiosaston, ja kuin-
ka Jyväskylän osasto perustettiin vuonna 1896. 
Teollisuusliitto on Suomen vanhin ammattiliitto 
ja sen juuret ovat kirjaltajien järjestäytymisessä. 
Nykyisen liiton edeltäjät ovat kaikki toimineet 
uranuurtajina työläisten etujen puolustajina.

Koskinen kertoi kuinka korona on vaikuttanut 
graafiseen teollisuuteen; lomautuksia, yt-neuvot-
teluja ja lehtipainojen sulkemisia. Painosmäärät 
tippuvat, lehtiä lakkautetaan tai ne siirtyvät digi-
nä luettaviksi.

Hän myös korosti, että ammattiyhdistysliik-
keen kaiken toiminnan lähtökohtana on jäsen ja 
ilman jäseniä ei olisi koko ammattiyhdistysliiket-
tä. Osaston toiminnassa voi jokainen jäsen olla 
mukana vaikuttamassa ja suunnittelemassa toi-
mintaa. Puheensa lopuksi Koskinen muistutti, 
että voimme olla ylpeitä 125-vuotisesta ammat-
tiosastostamme, jolla on pitkät perinteet maan 
vanhimman ammattiliiton toiminnassa.

Puheen jälkeen luovutettiin JKY:n pöytävii-
rit Riitta Koskiselle ja Jukka Seppälälle. Viralli-
sen osuuden jälkeen ohjelmassa oli taikuri Timo 
Tiikkainen, joka viihdytti meitä taikatempuil-
laan. Illan musiikista vastasi ähtäriläinen Free 
Shake -yhtye, joka soitti 1960–70-luvun rauta-
lankaa ja tanssimusiikkia. Bändi sai juhlavieraat 
sankoin joukoin tanssilattialle pyörähtelemään.

Kahvila Kotiruoka vastasi illan ruoka- ja juo-
matarjoilusta, Siru, Elli ja Marko hoitivat tarjoi-
lut hienosti tuttuun tapaan vahvalla ammattitai-

dolla. Juhlailta sujui mukavasti rennossa tunnel-
massa, seurustellen ja nauttien hyvästä tarjoilus-
ta ja ohjelmasta. Illan päätteeksi järjestetty bussi-
kuljetus vei iloiset juhlavieraat kaupunkiin.

Kivikirja
Vuonna 2021 Kivikirjan isäntänä aloitti Aarno 
Siikaranta. Kevättalkoot järjestettiin toukokuus-
sa ja Kahvila Kotiruoka toimitti evästä talkoolai-
sille.

Saunan laudepuut uusittiin ja Kivikirjalla teh-
tiin paloturvallisuuden arviointi. Kaivovesi 
tutkitutet tiin ja kaivo todettiin käyttökelvotto-
maksi sekä hyötyyn nähden korjaus liian kalliik-
si. Päätettiin jo ko täyttää kaivo hiekalla tai pois-
taa pumppu, jotta juomakelvotonta vettä ei va-
hingossa käytetä.

Päärakennus on notkollaan, mutta suurel-
ta osin Kivikirja on hyvässä kunnossa ja sillä on 
käyttäjiä, joista lentopalloilijat olivat aktiivisim-
pia.

Sähkönkulutuksessa tapahtui 30 prosentin 
kasvu verrattuna vuoteen 2020 ja tähän tullaan 
kiinnittä mään huomiota.

Paikka oli JKY:n jäsenien käytössä ilmaiseksi 
ympäri vuoden.

Graafi: JKY:n 
maksavien jä-
senten suhde 
kokonaisjäsen-
määrään vuosi-
na 2004–2021.

Kuva: Free 
Shake -yhtye 
rokkasi 
125-vuotisjuh-
lissa.

Kuva: Sanoma-
lehti Keskisuo-
malaisen Mei-
dän juttu -pals-
tan julkaisu.

Kuva: Juha 
Ruotsalainen

Kuva: Merja 
Haukka ja Nina 
Pelander 
125-vuotisjuh-
lissa.

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

JKY täytti viime vuonna 125 vuotta ja kaipaa kuvia yhdistyksen historias-
ta juhlajulkaisuun, joka ilmestyy syksyllä 2022. Perustamisvuoden 1896 ja 
juhlavuoden 2021 väliltä löytyy varmasti paljon 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.

Yhdistyksen uudet verkkosivut on avattu. Siel-
tä löydät mm. ajankohtaiset uutiset, yhteystie-
dot ja jäsenedut. Sivujen kautta voit myös liit-
tyä sähköpostilistalle tai hakea apurahaa.

Kuvagalleriat on katsottavissa Face-
book-sivuilla, vaikka ei  olisikaan itse so-
siaalisessa mediassa.
www.jky.fi
www.facebook.com/jky7008


