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Hei KST:n jäsen! 
 
 

Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille. Oli mukava nähdä ja 
kuulla mielipiteitänne järjestömme toiminnasta. Ajatuksia, komment-
teja ja uusia ideoita otan mielelläni vastaan koko vuoden, lähettäkää 
sähköpostia tai soitelkaa.  
 
Toimenkuvamme on vuosien saatossa muuttunut valtavasti. On tullut 
tietokoneet, uusia ohjelmistoja sekä kiihtynyt tuloksen tavoittelu on 
muuttanut tehtäviämme. Emme enää piirrä mustetta tiputtavilla tus-
seilla, eikä piirustuslauta sotke puseron hihoja. Onko työnantaja 
huomioinut tarpeeksi hyvin meidän muuttuneet ja kehittyneet tai-
tomme? Olemme joutuneet joustamaan ja opiskelemaan jatkuvasti 
uusia toimitatapoja. Onko meidän nimikkeet ajan tasalla? Tämän 
johdosta pyydän teitä toimittamaan nykyiset nimikkeenne KTK:n toi-
mistolle osoitteella jasenpalvelu@ktk-ry.fi tai minulle osoitteella 
sari.estila@ktk-ry.fi. On erittäin tärkeää tietää nykyiset tehtävät ja 
nimikkeet, näin voimme paremmin hoitaa edunvalvonta asioita. 
 
Hyvää syksyn jatkoa toivottaen ja onnellista joulun odotusta! 
 
 
terveisin Sari 
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 Aluetoimintaraha 
 
 Aluetoimintaraha on edellisien vuosien tapaan 20,00 euroa / jäsen / 

vuosi. Raha tulee käyttää paikallisten jäsenten yhteiseen tapahtu-
maan, ruokailuun, teatteriin, kuntoiluun jne… Mihin yhdessä päätät-
te. Tapahtumasta tulee laatia pöytäkirja. Osallistujaluettelo, pöytäkir-
ja, maksutosite ja pankkitilinnumero tulee toimittaa taloudenhoitaja 
Toini Vesterelvelle kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisen jäl-
keen. 

 
 
Lomaosakeviikot 
 
 Kevään 2012 lomaviikot arvottiin vuosikokouksen yhteydessä.  
  

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen lomaviikon voitti Riitta Sivo-
nen. 1.varasijalle tuli Sirpa Salminen ja 2.varasijalle Eija Vähä-
Impola. 

 
Kiinteistö Oy Lapinniemen lomaviikon voitti Sirpa Salminen ja va-
rasijalle tuli Marja-Liisa Lehto.  
 
Oikein iloista ja mukavaa lomaa voittajille! 
 
Arvonnassa lomaviikon voittanut joutuu maksamaan 50,00 euron va-
rausmaksun kahden viikon sisällä tiedoksisaannista, muussa tapa-
uksessa viikon saa arvonnassa toiseksi tullut. Lopullinen maksu tu-
lee suorittaa kaksi kuukautta ennen lomaviikkoa.   
 
Lomaviikon arvontaan voivat osallistua ensisijaisesti jäsenet, jotka 
eivät ole vielä voittaneet lomaviikkoa. Jos arvontaan ei ole ensisijai-
sia hakijoita, voivat arvontaan osallistua jo aikaisemmin voittaneet.   
 

 
Hallituksen syksyn päätöksiä: 
 

- KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n edustajakokoukseen 20.10.2011 
KST:n edustajaksi valittiin Päivi Koskimäki ja varalla Eila Tarna-
nen. 

- Tekniikka ja Terveys KTN ry:n edustajakokoukseen 1.12.2011 
KST:n edustajaksi valittiin Rauni Kenttälä ja Lea Mäkivierikko, va-
ralle Arja Streng ja Anne Heikkinen. 

- Tekniikka ja Terveys KTN ry:n KVTES valiokuntaan valittiin Anja 
Hyrkäs ja varalle Arja Streng. KST:llä ei ole aikaisemmin ollut 
edustajaa KVTES valikunnassa. 

- Tekniikka ja Terveys KTN ry:n edustajakokous valitsee uuden 
hallituksen edustajakokouksessa 1.12.2011. KST:n hallitus päätti 
ehdottaa puheenjohtajaksi Keijo Houhalaa. 

 
 



Vuosikokous 15.10.2011 Helsingissä: 
 
 Vuosikokouksen alussa Helsingin kaupungin tervehdyksen toi henki-

löstöosaston osastopäällikkö Marju Pohjaniemi. Kuulimme hyvän se-
lostuksen Helsingin kaupungin työntekijöiden eduista, tulospalkkauk-
sesta ja työpaikoista. 

 
KTK / KTN:n puheenvuoron piti työmarkkina-asiamies Taija Hämä-
läinen. Taija kertoi mahdollisesta raamisopimuksesta ja muista ajan-
kohtaisista työmarkkinatilanteista. 

 
KTK:n liittohallitus on myöntänyt kokouksessaan 26.5.2011 liiton ho-
peisen ansiomerkin Arja Strengille. Kokouksen alussa onnittelimme 
Arjaa ja luovutimme tästä ansioituneesta työstä Arjalle mitalin kukki-
en kera. 
 
Kokouksessa oli valtakirjantarkastajien ilmoituksen mukaan läsnä 22   
yhdistyksen jäsentä ja valtakirjoilla edustettuna 44 jäsentä. 
 
Vuosikokousasiat hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 
Vuoden 2012 vuosikokouspaikasta kävimme keskustelua ja päätim-
me pitää sen Helsingissä ja kokouksen jälkeen lähdemme viettä-
mään seminaariosuutta Tallinnan laivalle. 
 

 
Yhdyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: 
 
 Yhdyshenkilö muutokset sähköpostiosoitteineen tulee toimittaa sih-

teeri Rauni Kenttälälle osoitteella: rauni.kenttala@rovaniemi.fi.  
 

 
Taloudenhoitajaa kaivataan: 

 
Meidän iki-ihanasta talousnerostamme Toinista tulee kokopäiväinen 
oloneuvos, jonka johdosta hän on ilmoittanut luopuvansa talouden-
hoitajan tehtävästä tämän tilikauden jälkeen. Toinin kertoman mu-
kaan talousviisaan tehtävät eivät ole vaikeita, vaan työ on KIVAA! 
Toini on luvannut neuvoa ja opastaa seuraajaansa, ketään meillä ei 
jätetä yksin. Jos olet kiinnostunut taloudenhoitajan tehtävistä ota rei-
lusti yhteyttä. Järjestötyö tuo tullessaan paljon uutta, näkemyksiä 
edunvalvonnasta, vaikuttamismahdollisuuksia ennen kaikkea paljon 
hyviä ystäviä.  
 
 
 
 
 

 
 


