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Vuonna 2018 Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry kuului Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto 
YHL ry:hyn ja sen kautta Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:hyn ja sen julkisen sektorin 
neuvottelujärjestöön Palkansaajajärjestö Pardia ry:hyn. 

Edunvalvonta  

Työehtosopimusneuvottelut ja lakko-organisaation toiminta 
KIKY-ratkaisun osana aiemman yliopisto-TESin voimassaoloa oli jatkettu 31.1.2018 saakka. Marraskuussa 
2017 alkaneet neuvottelut uudesta TESistä olivat vaikeat ja etenivät hitaasti, sillä työnantajapuoli halusi 
osana työehtosopimusneuvotteluja uudistaa myös yliopistojen yleisen palkkausjärjestelmän. 
Palkkausjärjestelmästä muodostui kynnyskysymys neuvotteluissa. Työnantajapuoli asetti 
palkkausjärjestelmän muuttamisen tärkeimmäksi tavoitteekseen ja se esti muiden tekstikysymysten ja 
raharatkaisusta keskustelemisen. Neuvottelut keskeytyivät 31.1.2018 ja 1.2.2018 alkoi sopimukseton tila. 
 
YHL ry järjesti yhdistysten toimijoille lakkokoulutuksen 3.2.2018. YHL:n lakon johto antoi 12.2.2018 
lakkovaroituksen Helsingin yliopistossa 28.2.2018 järjestettävästä lakosta ja 20.2.2018 toisen aallon 
lakkovaroituksen Aalto-yliopistoa ja viittä muuta yliopistoa koskevasta lakosta, jonka oli määrä alkaa 
7.3.2018.  
 
Neuvotteluja jatkettiin pienen tauon jälkeen helmikuussa valtakunnansovittelijan johdolla. 
Valtakunnansovittelija antoi 27.2.2018 ensimmäisen sovintoesityksensä, jonka työntekijäpuoli olisi ollut 
valmis hyväksymään. Työnantajapuoli kuitenkin yllättäen hylkäsi esityksen. 
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Helsingin yliopiston työntekijät olivat neuvottelujen vauhdittamiseksi lakossa 28.2.2018. AaltoHY järjesti 
samana päivänä yhdessä Aalto-yliopiston muiden ay-toimijoiden kanssa työehtosopimusneuvotteluiden 
tukitilaisuuden Kuumaa mehua Dipolilla, johon jäsenistöä kehotettiin osallistumaan omalla ajalla 
liukumien puitteissa. Yhdistyksen lakko-organisaatio valmistautui lakkoon lähettämällä jäsenilleen 
lakkokäskyn 21.2.2018. Lakkotoimikunta kokoontui 26.2.2018 ja uudelleen 1.3.2018. Jäsenille lähetettiin 
ohjeet lakkoon osallistumisesta 1.3.2018. 
 
Viime hetkellä 6.3.2018 henkilöstöjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia sekä työnantajaa edustava 
Sivistystyönantajat hyväksyivät valtakunnansovittelijan tekemän toisen sovintoehdotuksen ja kaikki 
työtaistelutoimet raukesivat. Neuvottelu-urakka oli todella vaikea, ja ratkaisua voi pitää henkilöstön 
kannalta tyydyttävänä. Yliopistoalan järjestöjen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli 
erittäin suuri merkitys.  
 
Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan yliopistojen työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–
31.3.2020. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa. 
Neuvotteluissa paljon kitkaa aiheuttanut työnantajan voimakkaasti ajama palkkausjärjestelmän 
uudistaminen siirrettiin työryhmän valmisteltavaksi. Työnantajan vastustuksen vuoksi 
työehtosopimukseen ei saatu kovin suuria tekstimuutoksia. 
 
Palkkausjärjestelmätyöryhmä pääsi neuvottelutulokseen 27.9.2018. Palkkausjärjestelmän suurimmat 
muutokset kohdistuivat henkilökohtaiseen palkanosaan. Henkilökohtaisen työsuorituksen tasojen määrä 
väheni yhdeksästä tasosta neljään kategoriaan, ja järjestelmän alin suoritusprosentti nousi nollasta 
kuuteen prosenttiin. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
SAK järjesti 2.2.2018 Senaatintorilla mielenilmauksen Suomen hallituksen aktiivimallia vastaan. AaltoHY ei 
osallistunut tähän poliittiseen mielenilmaisuun yhdistyksenä, mutta se kannusti jäseniä osallistumaan 
siihen työtehtävien salliessa. AaltoHY ja YHL korostivat, että mielenilmaisuun voi osallistua vain omalla 
ajalla. 

Järjestölliset asiat 
Palkansaajajärjestö Pardia on kamppaillut organisaatiomuutosten ja muuttuvan toimintaympäristön 
välisessä ristipaineessa useita vuosia. Vuonna 2017 Pardian edustajakokous päätti, että Pardia selvittää 
kahta vaihtoehtoa tulevaisuudelleen: Ammattiliitto Pardia ja Ammattiliitto Pro. Kevään 2018 kävi 
ilmeiseksi, että vaihtoehto Ammattiliitto Pardia ei saa riittävää kannatusta. Pardian hallituksen seminaari 
29.-30.5.2018 päätyi esittämään vaihtoehtoa Ammattiliitto Pro. Samaan aikaa YHL selvitti muutamia 
muitakin vaihtoehtoja, joita ei lopulta pidetty toimintakelpoisina. 
 
12.6.2018 Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro allekirjoittivat aiesopimuksen yhdistymisestään. 
27.11.2018 Pardian edustajakokous päätti, että Pardia puretaan 31.12.2018 ja sen toiminta jatkuu 
Ammattiliitto Prossa. YHL käsitteli asiaa omalta osaltaan ylimääräisessä liittokokouksessaan 11.10.2018. 
AaltoHY päätti liittymisestä Ammattiliitto Prohon syyskokouksessaan 8.11.2018. 
 
Ammattiliitto Prohon liittymisen puolesta puhuivat mm. seuraavat seikat: liiton suuren koon 
mahdollistama yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kattavat ja modernit jäsenpalvelut ja -edut, erityisesti 
jäsenkoulutus, ison liiton työtaisteluvalmius, liiton tuki aktiivitoimijoille. 
 
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n ylimääräinen liittokokous järjestettiin 11.10.2018 
Scandic Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhdistyksellä oli kokouksessa neljä liittokokousedustajaa. 
Liittokokous päätti suosittaa, että kaikki liiton jäsenyhdistykset hakevat Ammattiliitto Pron jäsenyyttä. 
Kokouksessa keskusteltiin YHL ry:n tulevaisuuden vaihtoehdoista ja asioiden järjestämisestä vuonna 2019 
sekä todettiin saavutettu neuvottelutulos palkkausjärjestelmän uudistamisesta.  
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Toimijat 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 
Hallituksen jäseninä vuonna 2018 ovat olleet:  Tiina Kotti, puheenjohtaja 

Pasi Lehto, varapuheenjohtaja  Heli Liukko 
Rita Hatakka    Saija Nieminen 
Börje Helenius    Janne Salonen    
Eevi Huhtamaa    Matti Seppä 
Eija Järvinen    Merja Seppänen 
Timi Lehtola     Helena Topdagi 
    

Vuoden aikana hallitus piti 16 kokousta, joista osa sähköpostitse. Työvaliokunta kokoontui neljä 
kertaa. 
 
Yhdistyksen toimihenkilöinä ovat toimineet: 

Lea Söderman  sihteeri 
Merja Syreeni  taloudenhoitaja  
Pasi Lehto  jäsenrekisterinhoitaja, työttömyyskassavastaava  
Laura Mure  tiedottaja 
Merja Seppänen virkistysvastaava 

Luottamusmiehet 
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä oli Petri Peltonen ja varapääluottamusmiehenä Tiina Kotti.  

 
Luottamusmiehet Börje Helenius    Anne Jääskeläinen 
   Tiina Kotti   Timi Lehtola 

Heli Liukko   Laura Mure    
Helena Topdagi   

 
Varaluottamusmiehet Rita Hatakka   Eija Järvinen 
   Susanna Marttala  Janne Salonen 
   Susanna Koistinen 26.4.2018 alkaen 

Toiminnantarkastajat 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuodelle 2018 ovat olleet Paula Latvala ja Heidi Koponen. 
Varatoiminnantarkastajina vuodelle 2018 on ollut Lea Söderman ja Paula Thomsson. 
 

Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitossa YHL:ssä 
 

Liittovaltuuston varapuheenjohtaja  Petri Peltonen 
 
Liittovaltuuston jäsenet   Petri Peltonen  Merja Seppänen 
Varajäsenet     Rita Hatakka  Anne Jääskeläinen 

       Timi Lehtola  Janne Salonen 
 

Hallituksen jäsen    Börje Helenius 
Varajäsen     Tiina Kotti 
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Toimikuntien ja työryhmien jäsenet 
Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta Anne Jääskeläinen, varalla Säde Kaarne 
Kirjastohenkilöstön toimikunta   Laura Mure 
Tasa-arvotoimikunta    Börje Helenius 
Työsuojeluvaliokunta    Eevi Huhtamaa 
Viestintätyöryhmä    Tiina Kotti 

Edustukset Aalto-yliopistossa 
Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders' Dialogue (ALD) Tiina Kotti 
 
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 
Jäsen    Tiina Kotti 
1. varajäsen    Börje Helenius 
2. varajäsen   Petri Peltonen 

 
Yhteistoimintaneuvottelukunta   
Jäsenet    Petri Peltonen  Tiina Kotti  
Varajäsen   Börje Helenius 

 
YPJ-arviointityöryhmä 
Jäsenet    Börje Helenius   Petri Peltonen  Helena Topdagi 
Varajäsenet   Tiina Kotti   Timi Lehtola   Matti Seppä 
  
Työsuojelutoimikunta ja työsuojeluvaltuutetut 
Työpaikka 1  1. varavaltuutettu  Janne Salonen 
Työpaikka 2  työsuojeluvaltuutettu  Eevi Huhtamaa 
Työpaikka 4  1. varavaltuutettu Timi Lehtola 
   2. varavaltuutettu Heli Liukko 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta  Börje Helenius 

 

Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2018 Kandidaattikeskuksen ravintola 
Silinterissä, Otakaari 1 D, Otaniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kotti ja sihteeriksi Eevi 
Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Mure ja Janne Salonen. 

 
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle tili- ja 
vastuuvapaus vuodelta 2017. Kokouksessa valittiin Susanna Koistinen varaluottamusmieheksi jäljellä 
olevaksi kaudeksi 2018-2019. Kaksi muuta avoinna ollutta varaluottamusmiespaikkaa jäi täyttämättä. 

 
Kokouksessa vieraili YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen esittelemässä keväällä 2018 neuvoteltua uutta 
työehtosopimusta. 

Syyskokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.11.2018 Top Loungessa, Otakaari 1, Otaniemi. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kotti ja sihteeriksi Eevi Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Järvinen ja Pasi Lehto. 
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Kokouksessa päätettiin hakea Ammattiliitto Pron jäsenyyttä 1.1.2019 lukien. Kokouksessa hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. Todettiin, että jäsenet maksavat vuonna 
2019 Ammattiliitto Pro ry:n jäsenmaksua, joka ennakkotiedon mukaan oli 1,25%. Lisäksi päätettiin, että 
yhdistys ei peri jäseniltään erillistä jäsenmaksua. 
 
Kokouksessa valittiin kuusi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-2020 sekä 
toiminnantarkastajat vuodeksi 2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Susanna Koistinen, Pasi Lehto, Laura 
Mure, Merja Seppänen, Janne Salonen ja Helena Topdagi. Kokouksessa oli täytettävänä kaksi 
varaluottamusmiespaikkaa, jotka ehdokkaiden puuttumisen vuoksi jäivät täyttämättä. 
 
Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2019 valittiin Susanna Marttala ja Heidi Koponen, varalle Lea Söderman 
ja Paula Thomsson-Levä. 
 

Jäsenistö 
Jäsenistö koostuu pääasiassa Aalto-yliopiston palveluorganisaatiossa, kirjastoissa ja laboratorioissa sekä 
teknisissä tehtävissä toimivista työntekijöistä. Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 247, joista työttömiä 
jäseniä oli 6 ja eläkeläisjäseniä 69. Muihin erityisryhmiin kuului 4 jäsentä. Edelliseen vuoteen nähden 
jäsenmäärä on pysynyt samalla tasolla, mutta eläkeläisjäsenten osuus on kasvanut selvästi.  
 

Jäsenhankinta 
Yhdistys on palkinnut jäsenhankkijoita 20 euron lahjakortilla kustakin uudesta jäsenestä. Jäsenhankkijat 
ovat saaneet myös YHL:stä palkkioksi lahjakortin sekä osallistuneet YHL:n vuosittaiseen 
jäsenhankintakilpailuun. Lisäksi jokainen uusi jäsen on saanut yhdistykseltä liittymislahjaksi lahjakortin. 
Yhdistyksen jäsenet ovat myös voineet tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle kollegalle lounaan, jonka 
yhdistys on korvannut. 
 

Yhdistyksen toiminta 

Talous   
Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana eikä suuria muutoksia taloudellisessa tilanteessa edellisiin vuosiin 
nähden ole tapahtunut. Jäsenmaksutuottojen määrä on kuitenkin selvästi alentunut jäsenien 
eläköitymisien johdosta. 

 
Yhdistyksen Oma Säästöpankissa ollut runsaan 30 000 euron erääntynyt määräaikaistalletus kotoutettiin 
yhdistyksen Nordean tilille. 

 
Vuonna 2018 jäsenmaksua perittiin 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Työttömien sekä opinto-, 
äitiys-, vanhempain- ja vuorotteluvapaalla olevien jäsenmaksu on ollut 4 euroa kuukaudessa tai 48 euroa 
vuodessa ja eläkeläisjäsenmaksu 60 euroa vuodessa. 

Koulutus 
Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus hakea YHL:ltä rahallista koulutustukea ammatilliseen koulutukseen 
kahdesti vuodessa. Tukea on voinut saada esimerkiksi lukukausimaksuihin tai materiaalihankintoihin. 
 
AaltoHY on vuosittain jakanut stipendejä ammatilliseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen 
osallistuneille jäsenille tutkinnon valmistuttua. Vuonna 2018 yhdistys sai yhden hakemuksen, jonka 
perusteella myönnettiin yksi stipendi. 
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Yhdistyksen toimijat ovat voineet osallistua Pardian, YHL:n, Aktiivi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen sekä 
muiden koulutuksen järjestäjien järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.  
 
Yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet seuraaviin koulutuksiin: 
• Pardian luottamusmiesten peruskoulutus, 29.-30.1., 26.-27.3. ja 21.-22.5.2018 (Susanna Marttala) 
• Yliopistojen työehtosopimuksen selostustilaisuus, TJS-Opintokeskus, Pasila 19.3.2018 (Tiina Kotti, 

Petri Peltonen) 
• YHL:n Yhteistoimintakurssi Tampereella 12.-13.4.2018 (Tiina Kotti) 
• Työsuojelukurssi Tampereella 24.-25.5.2018 (Eevi Huhtamaa, Eija Järvinen) 
• Yliopistopäivä 21.9.2018  (Tiina Kotti, Heli Liukko, Petri Peltonen) 
• YHL:n Palkkausjärjestelmäkurssi 29.10.2018 (Tiina Kotti, Petri Peltonen) 
• Pardian Luottamusmiesten ajankohtaispäivä 31.10.2018 (Tiina Kotti, Petri Peltonen) 
• Koulutus yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistuksista 12.12.2018 (Tiina Kotti, Heli Liukko, Petri 

Peltonen) 
 

Muut tilaisuudet ja tapahtumat 
• YHL:n lakkotoimikunta, useita kokouksia tammi- ja helmikuussa 2018 (Petri Peltonen, 

talousvastaavana) 
• YHL:n hallituksen laajennettu kokous, Helsinki 21.-26.01.2018 (Petri Peltonen) 
• Mielenilmauspäivä Dipoli 28.022018 (Rita Hatakka, Börje Helenius, Eija Järvinen, Susanna Marttala, 

Tiina Kotti, Heli Liukko, Petri Peltonen, Merja Seppänen, Helena Topdagi) 
• Helsingin yliopiston lakkovalvojaiset Vanha ylioppilastalo 28.02.2018 (Petri Peltonen) 
• YHL:n Lakkokoulutus 2.3.2018 (Tiina Kotti, Laura Mure) 
• Aalto ARTSin luottamusmiesten tapaaminen dekaanin kanssa 15.5.2018 (Tiina Kotti) 
• Aalto BIZin luottamusmiesten tapaaminen dekaanin kanssa 11.6.2018 (Petri Peltonen) 
• Työttömyyskassa Statian edustajisto, Pasila 11.06.2018 (Petri Peltonen, kokouksen puheenjohtajana) 
• Pardian ja YHL:n hallitusten seminaari ja yhteiskokous, Pasila 12.06.2018 (Petri Peltonen) 
• YHL:n hallituksen laajennettu kokous, Sokos Hotel Pasila 06.-07.09.2018 (Petri Peltonen) 
• YHL:n ylimääräinen liittokokous, Marina Congress Center, Helsinki 11.10.2018 (Eija Järvinen, Pasi 

Lehto, Petri Peltonen, Helena Topdagi) 
• YT-keskustelutilaisuus, Tohtorikoulutuksen palveluiden järjestäminen, T-talo 24.10.2018 (Petri 

Peltonen) 
• YT-keskustelutilaisuus, Taideyliopiston palveluiden päättymisen aiheuttamat muutokset, Palkkaryhmä 

29.10.2018 (Petri Peltonen) 
• Antti Rinteen vierailu Aalto-yliopistoon, työlounas, Dipoli 30.10.2018 (Petri Peltonen) 
• YHL Liittovaltuusto, Hilton Helsinki Airport, Vantaa 23.11.2018 (Petri Peltonen, Merja Seppänen) 
• YT-keskustelutilaisuus, Tohtorikoulutuksen palveluiden järjestäminen, T-talo 10.12.2018 (Petri 

Peltonen) 
 

Tiedotus 
Jäsenille on tullut YHL:n Universitas-lehti. Yhdistyksen oma tiedotuslehti on ilmestynyt kaksi kertaa 
vuodessa vuosikokousten yhteydessä. Tiedotuksessa on käytetty sähköpostia mm. omien ja YHL:n ja 
Pardian tiedotteiden välittämiseen. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu omilla verkkosivuilla. 
 
Yhdistyksellä on omat wiki-pohjaiset kotisivut ja Facebookissa sivusto AaltoHy ry. Yhdistyksen oma 
nelisivuinen esite on saatavissa pdf-muotoisena yhdistyksen kotisivuilta. 
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Virkistystoiminta ja tapahtumat jäsenille 
Yhdistyksen virkistysvastaava toimi Merja Seppänen. AaltoHY:n virkistystoiminta on saanut erityisesti 
kiitosta yhdistyksen järjestämistä Tallinnan risteilyistä, museokäynneistä ja teatterikäynneistä. Jäseniltä 
on tullut myös toiveita, että yhdistyksen Tallinnan risteilyn sijaan yhdistys tekisi retken johonkin toiseen 
kohteeseen.  
 
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi jäsenet ovat toivoneet yhdistyksen tukea erilaisiin liikunta- ja 
kulttuuritapahtumiin. Lisäksi on toivottu päiväretkiä ja erilaisia tutustumiskäyntejä esim. Suomenlinnaan, 
Fazerille, Taideyliopistolle ja muualle pääkaupunkiseudun lähiympäristöön.  
 
Museokortti 
AaltoHY tuki museokortin hintaa 15 eurolla, yksi kortti/jäsen. Hintaa kortille jäi 53 € (norm. 68 €). 
Museokortti on suomalaisten museoiden yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä 
käyttöpäivästä. 68 euroa maksavalla henkilökohtaisella Museokortilla pääsee yli 240 museokohteeseen 
eri puolilla Suomea.  
 
AaltoHY:n tuki kulttuurilipuista 
Yhdistys tuki jäseniään kulttuuritilaisuuksien pääsylipuissa. Jäsen voi saada vuoden aikana korvauksen 
neljän kulttuuritilaisuuden sisäänpääsymaksusta. Yhdistys korvaa sisäänpääsylipusta 3 euroa. Tilaisuus voi 
olla esim.  teatteri, -konsertti-, leffa-, museokäynti, jääkiekko- tai koripallopeli. Tukea ei kuitenkaan 
makseta jo yhdistyksen sponsoroimista teatteri- tai muista tapahtumista. 
 
Vierailut 
Yhdistys järjesti vierailun Ateneumin Taidemuseoon 13.2. klo 16.30 alk. Yhdistys tarjosi museokäynnillä 
opastuksen von Wrightin veljesten suurnäyttelyyn. Mukaan ilmoittautui vain kaksi jäsentä, minkä vuoksi 
vierailu peruttiin. 
 
AaltoHY teki kevätretken Fazerille keskiviikkona 16.5. klo 17.00-18.00. Opastetun kierroksen hinta oli 13 € 
/henkilö ja kierroksella oli tarjolla suklaiden ja makeisten maistelua. Yhdistys tuki jäseniään 6 eurolla, 
joten jäsenhinta kierrokselle oli 7 euroa. Mukaan sai pyytää myös työtoverin joka ei ole mukana 
yhdistyksen toiminnassa, mutta heille kierroksen hinta oli 13 e / henkilö.  
 
Ryhmäliput 
AaltoHY:n jäsenillä oli mahdollisuus tilata etukäteen ryhmälippuja Venemessuille. Messut järjestettiin 
Messukeskuksessa 9.-18.2.2018. Ryhmälipun hinta on 10 euroa/hlö (norm. ennakkohinta 16 euroa/hlö ja 
liput ovelta 18 €/hlö). Lipun sai ostaa alennetulla hinnalla myös ystävälle. Yhtään lippua ei tilattu. 
 
AaltoHY:n jäsenillä oli mahdollisuus tilata kesäksi Linnanmäen rannekkeita edulliseen hintaan 33 
euroa/kpl (norm. S-etukortilla ennakkomyyntipisteestä ostettuna 36 €). Hinnat edellyttivät yhdistykseltä 
vähintään 15 tuotteen kertatilausta samalle tuotteelle. Yhdistys tilasi 22 kpl Linnanmäen rannekkeita.  
 
Matkat 
Yhdistys äänesti loppuvuoden retkikohteesta, jossa vaihtoehtoina olivat Ruotsin risteily, Pietarin matka, 
Tallinnan risteily ja Tampereen retki. Yhdistys päätti tehdä junaretken Tampereelle 27.10.2018. 
Ohjelmassa oli tarkoitus olla yhdistyksen ajankohtaista asiaa ja tutustumista toisiimme. Tampereella 
tarkoituksena oli käydä Vapriikissa opastetulla näyttelykierroksella (Marilyn-näyttely) ja syömässä 
Trattoria Tammerin puisto -ravintolassa. Matka kuitenkin peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
 
Tampereen retken peruuntumisen jälkeen yhdistys päätti tehdä retken Tallinnaan. Kävimme Tallinnassa 
jäsenristeilyllä 27.10.2018 Eckerö Linen m/s Finlandialla. Mukana risteilytunnelmissa oli iloinen 
kymmenen hengen joukko jäseniä.  
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