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Hei KST:n jäsen! 
 

Vuosi 2011 on alkanut yksityiselämässäni ihanasti. Lahden Ristinkirkon 
hääkellot ovat soineet minulle ja miehelleni Sepolle lauantaina 8.1.2011. 
Näin sain uudeksi sukunimekseni Estilän ja uudet sähköpostiosoitteeni 
ovat sari.estila@lahti.fi tai sari.estila@ktk-ry.fi.  

 
Ammattiyhdistystoiminnassa sopimusneuvottelut ovat olleet takkuisia. Alle-
kirjoitusaikaa jouduttiin teknisistä syistä siirtämään helmikuun 15.päivään. 
Tätä kirjoittaessani, tilanne on edelleen erittäin vaikea. Jos sopimusta ei 
synny, irtisanotaan sopimukset päättymään 28.2.2011. 

 
Itse olen miettinyt, miten suuri vaikutus palkalla on työssä jaksamiseen, 
motivaatioon ja viihtyvyyteen? Pitäisikö jatkossa panostaa vielä enemmän 
työajan joustavuuteen? Kevään aikana suoritamme jäsenistölle kyselyn, 
jonka perusteella yritämme saada selville, mitä te toivoisitte työelämältä? 
Jokainen toivoo tietysti lisää liksaa, mutta pitäisikö rahan sijasta panostaa 
työaikajoustoihin, tai kenties ”omien vanhempien hoitovapaisiin” yms. Mie-
lelläni kuulisin teidän mielipiteitänne seuraavaa sopimuskierrosta ajatellen. 

 
Olisi ilo tavata teitä jäsenseminaarissa 9.-10.4.2011 tai viimeistään vuosi-
kokouksessa Helsingissä 15.10.2011. 

 
Onnellista kevään odotusta 

 
 
 
terveisin Sari 
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Hallituksen joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 päätöksiä: 
 
- Tekniikka ja Terveys KTN ry:n 2.12.2010 pidettyyn edustajakokoukseen 

KST:n edustajaksi valittiin Rauni Kenttälä varalle Anja Hyrkäs ja Arja 
Streng varalle Eeva Gräsbeck. 

- Akavan vuoden 2011 liittokokousten varaedustajaksi valittiin Sari Ranta-
nen. 

- KST:n Vuosikokous 2011 pidetään Sokos Hotelli Presidentissä 
15.10.2011 kello 13.00  

- Lomaviikkojen varauksissa on ongelmana peruutukset, jotka työllistävät. 
Päätettiin laittaa varausmaksu, joka on 50,00 euroa ja mikäli peruu vara-
uksen ilman lääkärintodistusta menettää ko. summan.  

- Stipendi on luovutettu Hannele Sangille, Kokkolaan. 
 
 
Lomaosakeviikkojen arvonta 
 

Syksyn lomaviikot ovat: 
 

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, asunto 15.K.2, viikko 37  
viikon hinta on 402,19 euroa. 

 
Kiinteistö Oy Lapinniemi XII, asunto 101, viikko 48 
viikon hinta on 324,02 euroa. 

 
Lomaviikkojen arvontaan tulee ilmoittautua sähköpostitse rau-
ni.kettala@rovaniemi.fi tiistaihin 5.4.2011 mennessä. Arvonta suoritetaan 
seminaarin 9.-10.4.2011 yhteydessä. 

 
 
Toiminta-avustus 
 

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti toiminta-avustus on vuonna 2011 
20 euroa/jäsen. Avustus tulee käyttää alueen KST:läisten jäsenten yhtei-
seen toimintaan. Tapahtumasta tulee laatia pöytäkirja, osallistujalistassa 
pitää olla jokaisen henkilökohtainen allekirjoitus sekä kuluista pitää olla kui-
tit. Maksu suoritetaan todellisten kustannusten mukaan. 
 
Avusta saa yhteen tapahtumaan kerran vuodessa. 

 



 
 
 

Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry järjestää 
 

jäsenseminaariin Tallinnaan 
 
lauantaina 9.4. – sunnuntaina 10.4.2011   
 
 
 
Ohjelma: 
 
Lauantai 9.4.2011 
klo 9.00 – 10.00 Kokoontuminen Länsisatamassa 
klo 10.30  Lähtö Tallink M/S Star, Länsisatama 
klo 10.00  Erikoisaaminen, ala carte  
klo 12.20   Saapuminen Tallinnaan 
  Majoittuminen Tallink City-hotelliin 2hengen huoneisiin 
klo 13.30  Kokoustila Tallink City-hotelli 
   Tallinnan kaupungin palvelupisteen esittely ja puheenvuoro heidän työsopimuksista 

ja ehdoista (suomeksi). 
klo 14:30  KTK / KTN:n puheenvuoro  
klo 17.00  Päivällinen Tallink-City 
klo 19.00  MANON-baletti Estonia Theatre 
 
Sunnuntaina 10.4.2011 
klo 14.00  Lähtö Tallink M/S Star 
klo 16.00  Saapuminen Helsinkiin, Länsisatama 
 
 
Osallistumismaksu on 75,00 euroa / jäsen, 
joka tulee maksaa KST:n tilille 800018-889975 torstaihin 3.3.2010 mennessä. 
 
KST:n jäsenten matkat kotipaikkakunta – Helsinki – kotipaikkakunta maksetaan edullisimman 
kulkuneuvon mukaan. 
 
Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen  www.kstekniset.fi  maanantaihin 28.2.2011 klo 16.00 
mennessä.  Ilman perusteltua syytä perutusta matkasta laskutetaan todelliset seminaarikustan-
nukset (180,00 euroa). Maksamattomat maksut annetaan perintätoimiston perittäväksi.  Mukaan 
mahtuu 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 
 
 

TERVETULOA! 
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