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Hei KST:n jäsen! 

 

Haikein mielin teen tätä jäsenpostia, olen päättänyt luopua KST:n puheenjohtajan 

tehtävistä 1.7.2018 alkaen. Päätös kypsyi kevään aikana, suurin syy on KTK:n 

puheenjohtajan tehtävät. Minusta on moraalitonta ja epäoikeuden mukaista toimia 

KTK Tekniikan Asiantuntijoiden sekä Kartta- ja suunnittelutekniset KST:n 

puheenjohtajana. Puurot ja vellit eivät ole menneet sekaisin, mutta haluan keskittyä 

hoitamaan KTK:n puheenjohtajan tehtäviä. Lisäksi on tullut aika antaa uudelle 

puheenjohtajalle tilaa ja näin liitto saa myös uusia ajatuksia. Jätän teidät hyviin 

käsiin, varapuheenjohtaja Eeva astuu 1.7. remmiin ja hänellä on rautainen 

järjestötausta ja koko hallituksen tuki. 

Vaikka minä luovun KST:n puheenjohtajuudesta, ei KST lähde minusta. Olette aina 

lähellä sydäntäni ja olen ikuisesti kiitollinen teille, hyvistä oppivuosista. Ilman teitä en 

olisi nyt tässä! 

KST:n hallitus esittäytyy jäsenpostissa, ota reilusti yhteyttä hallituksen jäseniin, jos 

jokin asia mietityttää sinua. Lisäksi jäsenpostissa on kutsu- ja ilmoittautuminen 

vuosikokoukseen, joka pidetään 6-7.10.2018 Tallinnassa. Virallinen kutsu julkaistaan 

myöhemmin, mutta ilmoittautua kannattaa nyt. 

Hyvää kesää teille kaikille. Itse olen kesän töissä, mietinnässä mm. maakuntauudistus 

ja sen luottamusmiesverkoston rakentaminen. Meidän tulee varautua maakunnissa 

luottamusmiesverkostoon ja paikallisyhdistys uudistuksiin. Lisäksi teen KTK:n uutta 

strategiaa, toimin puhelinpäivystäjänä ja kaikkea siltä väliltä, mitä pienessä 

järjestössä voi eteen tulla.  

 

Voikaa hyvin, nauttikaa kesästä ja luonnosta! Nähdään viimeistään 

vuosikokouksessa. 

 

Halein, Sari 

 

 

 

 

  



KST:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2018-2021 

 

Puheenjohtaja 30.6.2018 saakka 
Sari Estilä 
Työpaikka / titteli:  
Olen nyt KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n palveluksessa vuoden 2021 
edustajakokoukseen saakka. Toimin aikaisemmin Lahden Tilakeskuksessa 
projektisihteerinä, josta olen nyt työlomalla. 
 
Työpaikkani plussat:  
KTK:ssa plussana on jäsenten etujen ajaminen ja mahdollisuudet vaikuttaa 
niihin. Ottamalla kantaa voi vaikuttaa ja myös meitä kuunnellaan. Tuntuu 
hyvältä saada jokin asia eteenpäin. Saan tavata paljon erilaisia ihmisiä. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Olin Lahden Tilakeskuksessa 30-vuotta töissä ja ehkä tuossa ajassa olin kangistunut työyhteisön tapoihin. 
Vaihtaessani yli 50-vuotiaana työpaikkaa, on vastaan tullut yllättäviä juttuja, joita ei aikaisemmin kuvitellut. 
Onneksi toimiston henkilökunta oli jo ennestään tuttuja sekä KTK ja ammattiyhdistystoiminta. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun omakotitalossa mieheni Sepon ja pikkuisen kettuterrieri tytön kanssa. Meillä on myös usein hoidossa 
mieheni 2-vuotias pojantyttö Janna.  
 
Harrastukseni:  
Ammattiyhdistystoiminta, teatteri, puutarhanhoito. Toki lenkkeilen paljon koiramme kanssa, 
viikonloppuisin mökkeilemme sekä olemalla Jannalle mummi. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Haukat tapahtumat liittyvät lapsuuteen ja ystävien seuraan. Lapsena leikimme metsässä radiopuhelimien 
kanssa sotaa. Pääsin yllättämään riihen nurkalta isoveljeni Arton, joka pelästyi ja kaatui lehmän kakkaan. Se 
oli minusta pikkusiskosta niin hauskaa, että muistan sen vieläkin. 
 
Motto:  
Ne, jotka tuovat valoa toisten sydämeen, tulevat itsekin siitä osalliseksi. 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon? 
Vuonna 1988, tulessani Lahden kaupungille töihin, työtoverini toi minulle liittymiskaavakkeet ja sanoi: liity 
tähän, minäkin kuulun .  
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
KTK kokoaa yhteen julkisen sektorin teknisen henkilöstön. Edunvalvonta toimii hyvin ja yhteistyössä 
neuvotellen JUKOn kautta. KTK:lla on oma edustus KT:n pääneuvottelupöydässä, joten saamme suoran 
yhteyden kuntatyönantajaan, tätä ei kaikilla ammattiliitoilla ole. Olemme eritysasemassa. 
 
KST:n jäsenyydessä parasta on yhteishenki, yhteenkuuluvuus ja lojaalisuus. KST ajaa oikeasti 
pienipalkkaisten etuja, unohtamatta inhimillisyyttä ja työoloja. Lisäksi meillä on pieni ja matala 
organisaatio, joten ei ole turhia hallintokuluja. Jokainen jäsen on tervetullut päättämään liiton asioista 
vuosikokoukseen, liitto jopa maksaa matkakulut! Se on hyvin harvinaista. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Tulevana kesänä teen töitä, uuden työni johdota lomaa on vain muutama päivä, jolloin teemme Itä-Suomen 
kierroksen mieheni kanssa. Viikonloppuna oleilemme mökillä ja veneilemme. 



Hallituksen jäsenet 
 
varapuheenjohtaja  
Eeva Gräsbeck 
 
Työpaikka / titteli:  
Vaasan kaupunki/kuntatekniikka , tekninen avustaja, JUKO plm (ts),  
I työsuojeluvaravalt. 
Työpaikkani plussat: mukavat työkaverit, esimies luottaa, hyvä huumori, sopivasti töitä 
 
Työpaikkani miinukset:  
sisäilma ongelmia, välillä levoton työpiste, ei omaa huonetta 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Vaasassa, Isolahti, kerrostalo, meren ranta, avopuolisoni Jarmo ja koira(labbis) Asterix. Jarmon kolme lasta 
ja minun kolme asuvat jo omillaan. 
 
Harrastukseni: 
Flamenco, työmatkapyöräily, kuntosali, kävely, mökkeily, moottoripyöräily, ammattijärjestö-toiminta,   
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Omien lasten syntymät ovat olleet, ei nyt aina hauskoja, mutta ainakin muistorikkaita. Jokaiseen päivään 
yritän saada pientä hauskuutta.  
 
Motto:  
Elä päivä kerrallaan ja nauti, no hätä! 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?  
v. 1982 tullut Vaasan kaupungille tuntipalkkalaiseksi ja silloin liityttiin ammattijärjestöön, myöhemmin 
siirryin kuukausipalkkaan, automaattisesti KTK:hon; tekninen ala 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
Saman henkistä porukkaa, poliittisesti sitoutumatonta. Nyt kun ollut KST:n hallituksessa, niin on tutustunut 
aivan mahtaviin ihmisiin. Upea asiantuntija joukko. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Ostimme mökin, joten siellä löytyy tekemistä. Lapsenlapsen Leon kanssa kaikkea kivaa, moottoripyöräilyä. 
Otan myös ihan rennosti, luen ja nautin. 
 

 
 
  



 
Mervi Hämeenniemi  
Työpaikka / titteli:  
Tampereen kaupunki/ kaupunkimittaus, kiinteistörekisterinhoitaja,  
varapääluottamusmies 
 
Työpaikkani plussat:  
Mukava työtiimi ja esimies. Melko itsenäinen ja kehittyvä työ.  
Hyvät työsuhde-edut, kuten sairaskassa, tyky/ kulttuuriseteli. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Välillä on kova kiire ja sen tuoma stressi. Uudet ohjelmat,  
tietotekniikkaongelmat/ tietoliikennekatkokset.  
Viime syksyinen muutto ahtaimpiin työtiloihin toi stressiä ja huonoa  
ilmapiiriä työtiimiimme hetkellisesti. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Avomies Harri, sekä aikuinen jo omillaan asuva tyttäreni Josefiina 22 v. sekä miehen kolme poikaa iältään 
15-23 v. Tulevaisuuden haave on tehdä rakkaasta kesämökistämme meille eläkepäivien koti. 
 
Harrastukseni:   
Mökkeily, matkailu, talvikalastus, kulttuuri ja wanhat tavarat. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Näitä on paljon, mm. ihanat lomamatkat tyttäreni kanssa ja mökkipuuhastelu mieheni kanssa. 
 
Motto:  
Live - love - laught. Nämä tärkeät sanat on tatuoitu käsivarteeni, ettei vaan pääse unohtumaan :) 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon? 
Halusin kuulua joukkoon, jossa ajetaan juurikin oman ammattikunnan asioita ja puhutaan samoista asioista. 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
Hyvä porukka, me-henki, jäsenedut kuten esimerkiksi matkavakuutus, joka on ollut itselleni matkalla 
sattuneen onnettomuuden jälkeen äärettömän hyödyllinen. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Viime kesänä hommatussa kesämökissämme riittää touhua ja tekemistä, joten seuraavina kesinä ei tule 
olemaan tekemisen puutetta.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Päivi Koskimäki 
Työpaikka / titteli:   
Toimin Kemin kaupungin kaavoitus, maankäyttö ja suunnitteluosastolla 
kaavoitussihteerinä 
 
Työpaikkani plussat:   
Osastomme on pieni, joten työt ovat monipuolisia kaavojen valmistelusta 
laskutukseen, tiliöintiin ja budjetointiin, sisällön tuottamisesta sisäiseen ja 
ulkoiseen mediaan sekä tonttien markkinointiin. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Aika ei aina tahdo riittää kaikkeen tarvittavaan ja palkkakin saisi olla isompi. 
 
Miten asun / minun perheeni:   
Asumme mieheni ja kohta 11 vuotiaan Ransu-koiramme kanssa omakotitalossa pyöräilymatkan päässä 
Kemin keskustasta. Pojat (minun 3 ja miehen 2) ovat muuttaneet jo omilleen. 
 
Harrastukseni:  
Laulan viihdekuoro Laululeideissä alttoääntä. Laulaminen ja kuoro on aina ollut lähellä sydäntä, joten kotoa 
löytyy myös karaokevehkeet. Talvella hiihdän, kuljen pilkillä ja moottorikelkkailen. Kesällä ja syksyllä 
pyöräilen, vaellan luonnossa, veneilen, kalastan, sienestän ja marjastan.  
 
Hauska tapahtuma:  
Soitin kerran tavarantoimittajalle tehdäkseni toimistotarviketilausta. Esittelin itseni ja kerroin haluavani 
tehdä tilauksen. Puhelimen toisessa päässä minulle sanottiin: ”Älä pelleile, ole kunnolla!” Menin vähän 
hämilleni ja esittelin itseni uudelleen saaden taas melkein saman komennon, ole kunnolla. Olin kuin puulla 
päähän lyöty ja puhelimen toisessa päässäkin alkoi vastaaja jo vähän yskimään vaivautuneesti. Kävi ilmi, 
että tämän vastaajan lähiesimies oli aivan saman niminen kuin minä ja tämä pomo oli juuri hetkeä aiemmin 
ollut vastaajan huoneessa. Nolona tämä vastaaja sitten pyyteli kovasti anteeksi käytöstään ja kertoi, että 
heidän työpaikallaan tehdään välillä jekkua työkaverille. Naurunremakan jälkeen saatiin tilaus kuitenkin 
tehtyä ja yhdessä todettiin, että vaaransa siinäkin, jos työpaikalla ryhdytään jekuttamaan työkavereita. 

 
Motto:  
"Hymy ei maksa mitään, mutta antaa paljon. Se kestää vain hetken, mutta joskus sen muisto säilyy ikuisesti. 
Se rikastuttaa häntä joka sen saa."  
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?   
Kun tulin valtiolta kaupungille töihin, halusin yhtenäisyyden vuoksi liittyä samaan liittoon kuin muutkin 
toimistossamme olevat alan ihmiset. Teknisellä puolella suurin osa kuuluu KTK:hon ja se luo me -henkeä. 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
KST:ssä meillä on hyvä henki ja toimintaan pääsee osallistumaan, jos vain halua riittää. 
 
Mitä teen tulevana kesänä? 
Matkustan kotimaassa, veneilen, kalastan, marjastan ja nautin niin kesästä ja lomasta. Toivottavasti se kesä 
sitten myös tulee tänne pohjoiseen….. 
 
 
 
  



Lea Mäkivierikko 
Työpaikka / titteli:  
Oulun kaupunki/YYP/kaavoitus, kaavoitusassistentti  
 
Työpaikkani plussat:  
Yhdessä työn tekeminen yli ammattirajojen. Hyvä yhteishenki kollegoiden kesken. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Jatkuva tilojen muuttuminen. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun luhtitalossa keskustasta noin 13 km. Kaksi lastani, jotka ovat aikuisia asuvat perheineen täällä Oulussa. 
 
Harrastukseni:  
Yksi rakkaimmista harrastuksista on luonnossa liikkuminen kaikkina vuoden aikoina (harmi se on jäänyt aika 
vähäiseksi).  Todella lähellä sydäntäni on lasten lapset, joiden kanssa yhteinen aika on vauhdikasta ja 
antoisaa. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Pariisissa 6 naista syksyllä 2017 hypättiin tohkeissaan väärään junaan, kun tulimme takaisin Monetin 
puutarhalta Pariisin keskustaan. 
 
Motto:  
Jokaisessa päivässä on mahdollisuus. 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?    
Aiemmin ollessani yksityisellä töissä liityin ammattiyhdistyksen jäseneksi. Oli luontevaa, että liityin KTK:hon 
tultuani Oulun kaupungille töihin vuonna 2002. Tulevat kollegani edes auttoivat kertomalla Kartta- ja 
suunnitteluteknisistä KST ry, johon liityin. 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä 
yhteiset tavoitteet. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?   
Tulevana kesänä menen lapsuuden kotipaikalle lasteni perheiden kanssa sekä sisarusteni; sieltä löytyy 
tekemistä, jos jonkin laista. Ihana päästä luontoon  
 
 
 
 
 
  



Kristiina Pietikäinen 
Työpaikka / titteli:  
Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala. Paikkatietokäsittelijä. 
 
Työpaikkani plussat: 
Minulla on mukavat lähityökaverit ja mielenkiintoinen työ. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Jatkuvat organisaatiomuutokset. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Omakotitalossa Naantalissa, Kaivolassa. Minulla on viisi lasta joista nuorin asuu vielä kotona. 
 
Harrastukseni:  
Sukututkimus sekä erityisesti tällä hetkellä dna-tutkimus ja uinti kun vointi sallii. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Lastenlasteni syntymät. 
 
Motto:  
En mene koskaan lentokoneeseen. (Tosin kerran olen ollut ) 
 
 
  



Sami Räsänen  
Työpaikka / titteli:  
Someron kaupunki/kartoittaja, työsuojeluvaltuutettu, pääluottamusmies 
 
Työpaikkani plussat: 
pieni kaupunki, jossa monipuolisia työtehtäviä maanmittaus ja paikkatieto puolelta. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Ainainen kiire. 
 
Miten asun / minun perheeni:   
Perheeseeni kuuluu 5 aikuista lasta ja 2 ihanaa lastenlasta, ja tietysti upea vaimoni. Asumme Jokioisilla.  
 
Harrastukseni:   
Omakotitalomme puutarhan hoito ja golf, vie kesäkaudesta suurimman osan vapaa-ajastani. Lisäksi 
koitamme hiukan matkustaa talviaikana.  Aktiivinen yhdistystoiminta. 
 
Motto:  
Epäröinnin kynnyksellä kysy….  Kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä?  
– Tommy Tabermann 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?    
Erikoistuminen oman ammattiryhmän asioiden valvontaan. 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?   
valvoo, edustaa ja  hoitaa jäsenistönsä asiat rautaisella  ammattitaidolla. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?   
pääasiassa,  olen ajatellut viettää kesäni golf kentällä. 

  



Hallituksen varajäsenet 
 
Reeta Ahlqvist 
Työpaikka / titteli:  
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkisuunnittelu ja 
maaomaisuus, Kaavoitus / Suunnitteluavustaja, luottamusmies, 
varatyösuojeluvaltuutettu 
 
Työpaikkani plussat:  
Monipuolista ja vaativaa työtä, ammattitaitoiset työkaverit 
 
Työpaikkani miinukset:  
Työn kiireellisyys ja vaativuus lisääntynyt huimaa vauhtia, palkka ei…. 
Ison toimialan miinuksena on, ettei tunne kaikkia työkavereitaan. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun rivitalossa Naantalissa. Perheeseeni kuuluu mies ja 4 lasta, joista 2 vanhinta asuu jo omillaan. Olen 
kahden koiran ”mummi”, lapsenlapsia ei vielä ole  
 
Harrastukseni:  
Tyttäret pelaavat ringetteä ja jääkiekkoa, joten talvikaudella minun harrastukseni on kuskata tyttöjä ja 
oleskella jäähalleissa  
Kesällä perheen harrastuksiin kuuluu asuntovaunuilu, jolla kierrellään pitkin kaunista Suomea. 
Harrastuksiksi voisin kutsua myös vapaaehtoistöitäni, kuten ammattiyhdistyspestit (hallituksen varajäsen 
KST:ssä sekä sihteeri KTN:n paikallisyhdistyksessä) sekä vanhempainyhdistykset (yläkoulu ja lukio). 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Liittyy omaan lapsuusaikaani Tunisiassa, jossa asuin 4 vuotta vanhempieni kanssa. Isä joutui pitkään 
neuvottelemaan paikallisen sheikin kanssa, joka olisi väkisin halunnut ostaa minut 100 kamelilla. Siihen 
aikaan (1970 luku) vaaleatukkaisia pieniä tyttöjä ei niillä main juuri oltu nähty, joten olin ”kovaa valuuttaa”. 
Onneksi toivat kuitenkin minut Suomeen takaisin eivätkä niitä sataa kamelia!!!! 
 
Motto:  
” DON´T WORRY, BE HAPPY” 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?  
Kun tulin 1980 luvulla kaupungin palvelukseen, ei annettu muuta vaihtoehtoa kuin liittyä jäseneksi. 
Tehokasta rekrytointia siis  
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
KST on liitto, joka kohtelee jokaista jäsentä tasapuolisesti.  
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Haaveissa olisi asuntovaunulla matkata Suomea kiertäen ja käydä ihan päälaella asti. Siellä en ole koskaan 
vielä käynyt. 
 
 
 
  



Nina Berg 
Työpaikka / titteli:  
Tampereen kaupunki / Kiinteistörekisterinhoitaja 
 
Työpaikkani plussat:  
Työkaverit, sisätyö, mielenkiintoiset työtehtävät. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Sijainti voisi olla Lapissa. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun rivitalossa Nokialla, perheeseeni kuuluu mies ja kaksi ihanaa lasta ja lapinporokoira. 
 
Harrastukseni:  
Ampumaurheilu, koiran kanssa lenkkeilyt, Lapin matkat yhdessä perheen kanssa. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Juhannuksena vasanleikkuussa Sodankylässä. Luonto, porot, lapset ja kaikki poromiehet perheineen, 
unohtamatta kesäyön aurinkoa. 
 
Motto: 
Sen mikä taakseen jättää sen edestään löytää. 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?  
Vaihdoin alaa kondiittorin ammatista tekniselle alalle, työkaverini valisti minua liittymään KTK:hon. 
 
Parasta KST:n jäsenyydessä?   
Mukavaa porukkaa ja minulle sopiva. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Menen Sodankylään auttamaan isääni porohommissa ja nauttimaan luonnosta. 
 
 
  



Anne Heikkinen 
Työpaikka / titteli:  
Asiakaspalvelupäällikkö 
 
Työpaikkani plussat:  
Mukavat ja luotettavat työkaverit, vaihtelevat tehtävät, pitkät kesälomat, säännöllinen työaika (ma-pe), ja 
aina oppii uutta! 
 
Työpaikkani miinukset:  
No kiirehän se ainainen 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun omakotitalossa, mutta suuntana on kovaa vauhtia kohti rivitaloasumista ja ennen kaikkea lähemmäksi 
kaupungin keskustaa/palveluja. 
 
Harrastukseni:  
Vähän kaikkea tulee tehtyä (veneily, laskettelumatkat, patikointireissut, konsertit…) ja kaikkeen uuteen 
lähden innolla mukaan. 
 
Motto:  
Itku pitkästä ilosta! 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?  
Edunvalvonta kaiketi pääasiassa 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
Hyvät edut on tuonut, viimeaikoina tarpeen ollut matkavakuutus mitä paljon matkustavana arvostan. 
Lisäksi maksuton lakineuvonta henkilökohtaisissa asioissa. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Kyllä minä taidan veneillä niin paljon kuin mahdollista. 
 
 
 
 
  



Hanna-Mari Helkkala-Paakkinen 

Työpaikka / titteli:  
Salon kaupunki, Tilapalvelut / Talonsuunnittelu, suunnittelusihteeri 
  
Työpaikkani plussat:  
Aivan ihana lähitiimi eri ikäisiä rakennusalan ammattilaisia 
 
Työpaikkani miinukset:  
Olen viihtynyt samassa työpaikassa 22 vuotta, joten ei niitä juuri taida 
olla 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Asun Paimiossa, Turun ja Salon puolivälissä, kerrostalossa mieheni kanssa 
 
Harrastukseni:  
Lukeminen, kävely/hiihto, somettaminen, digikuvaaminen, kulttuuritapahtumat, mökkeily 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
Tyttären kävelemään oppiminen ilman tukea suoraan keskeltä lattiaa – niitä riemunkiljahduksiaan en 
unohda koskaan 
 
Motto:  
”Uteliaisuus ja tietynlainen laiskuus vievät kehitystä eteenpäin” 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?   
Siirtyessäni yksityissektorilta kaupungille vaihdoin järjestöä, koska minusta on tärkeää, että on perillä 
työsuhdeasioistaan ja asioitamme hoitaa niihin parhaiten perehtynyt järjestö 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?   
Ammatillinen yhteenkuuluvuus, edustaja (pääluottamusmies) ristiriitatilanteissa, jäseneduista parhain 
lienee matkustajavakuutus. KST-toiminnassa voi tutustua saman alan ammattilaisiin ympäri maan, KST-
lomapaikat ja KST-aluetoimintaraha paikalliseen toimintaan. 
 
Mitä teen tulevana kesänä?   
Rentoudun mökillä ja luonnossa, matkailen kesän mielenkiintoisissa tapahtumissa ja nähtävyyksissä 
 
 
 
 
 
 
  



Jan Kaski 
Työpaikka / titteli:  
Porin kaupunki, palvelupiste Porina, palveluasiantuntija.  
 
Työpaikkani plussat:  
Joka päivä erilainen, ja paljon erilaisia tehtäviä. 
 
Työpaikkani miinukset:  
Melko laaja tehtäväkenttä, joka vuosi tehtäviä tulee vaan lisää. 
 
Miten asun / minun perheeni:  
Omakotitalossa lähellä keskustaa, avopuolison ja yhden (enää) jo täysi-
ikäisen prinsessan kanssa  
 
Harrastukseni:  
seuratoiminta, järjestötoiminta ja kahden futsal –joukkueen joukkueenjohtajan tehtävät. Lisäksi aina kun 
on itselle aikaa, kuntoilen. 
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
No, lähes jokainen vuosikokousreissu junaillen on tuottanut hieman hauskoja muistoja… 
 
Motto: Do or do not. There is no try. (Yoda) 
 
Mikä sai liittymään KTK:hon?  
Työkaverit joskus muinoin. 
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
KTK:n me henki, KST:n organisaatio on matala ja helposti lähestyttävä, pääset itse vaikuttamaan asioihin 
vuosikokouksessa, minne matkat vielä maksetaan! 
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
SuomiAreenaa ja urheiluseuran toimintoja. 
 
 
 
 
  



Rauni Kenttälä, taloudenhoitaja ja sihteeri 
Työpaikka / titteli:  
Rovaniemen kaupunki / kaavoitus/ kaavavalmistelija  
 
Työpaikkani plussat:  
Mielenkiintoiset työtehtävät ja hyvä työyhteisö  
 
Työpaikkani miinukset:  
matala palkka, huono sisäilma  
 
Miten asun / minun perheeni:  
kerrostalossa, aikuiset lapset perheineen,  
 
Harrastukseni:  
Mökkeily, liikunta, kuntosali, matkustelu, laulu ja sen opiskelu.  
 
Hauskin muistoni / tapahtuma:  
En osaa yhtä nimetä hauskaa hetkeä.   
 
Motto:  
asioilla on tapana järjestyä!  
 
Mikä sai liittymään KTK:hon? 
työpaikalla muut suosittelivat samaa järjestöä  
 
Parasta KTK:n / KST:n jäsenyydessä?  
matala jäsenmaksu, asiat hoituvat  
 
Mitä teen tulevana kesänä?  
Mökkeilen, rentoudun ja nautin kesästä kiireettä.  
 
 
 
  



KST:n vuosikokous ja seminaari 2018 pidetään Tallinnassa 6.-7.10.2018 
 

Olet lämpimästi tervetullut KST:n vuosikokoukseen 
 
Ohjelma  
Lauantai 6.10.   
Lauantai klo 12.30 Tapaaminen terminaalissa  
klo 13.30 lähtö Helsingistä   
klo 15.30 saapuminen Tallinnaan Majoittuminen Tallink City –hotellissa  
klo 18 Lähtö illalliselle, illallinen vanhassa kaupungissa  
  
Sunnuntai 7.10.  
klo 9 -11.00 Vuosikokous ja seminaari Tallink City-hotellissa  
klo 13.30 Laiva lähtee Tallinnasta  
klo 13.30 Buffet ruokailu laivalla  
klo 15.30 Laiva saapuu Helsinkiin  
  
Matkat maksetaan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen, päivärahoja ei makseta 
 
Osallistumismaksu vuosikokoukseen ja seminaariin on 50€/jäsen, maksu tulee suorittaa KST:n 
tilille Danske Bank FI80 8000 1800 8899 75, eräpäivä on 3.9.2018. Sitovat ilmoittautumiset on 
tehtävä 3.9.2018 mennessä kotisivuilla www.kst-ry -> tapahtumat. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
 
Seminaariin osallistuminen edellyttää osallistumista KTK / KTN työmarkkinaseminaariin 
 
Ilman perusteltua syytä perutusta osallistumisesta veloitamme seminaarin todelliset kustannukset. 
 
 
 

 
 
 
 

Tämä seminaari tehdään yhdessä TJS-Opintokeskuksen kanssa 

 
 
 
 
 

http://www.kst-ry/
https://www.tjs-opintokeskus.fi/


 
 
 

Stipendi  
  
KST:n vuosikokous on päättänyt jakaa vuoden 2018 stipendin ensisijaisesti omaa- tai vastaavaa 
ammattia opiskelevalle KST:läiselle jäsenelle. Laita vapaamuotoinen hakemus perusteluineen 
varapuheenjohtaja Eevalle osoitteella eeva.grasbeck@vaasa.fii maanantaihin 1.10.2018 
mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla todistus opiskelusta. 
 
 
 
 

Lomaosakeviikkojen arvonta 
 
 Kevään 2019 lomaviikot ovat 
 
 Kiinteistö Oy Lapinniemi V, asunto 43, viikko 16 
 Vastike 500 € 
 
 Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, asunto 15.K.2. viikko 7 
 Vastike 575 € 
 
 Lomaviikot arvotaan vuosikokouksen 2018 yhteydessä. Arvontaan osallistuminen 

tulee tehdä osoitteessa www.kst-ry.fi -> lomaosakkeet 1.10.2018 mennessä. 
 
 Lomaviikoista enemmän kotisivulla www.kst-ry.fi -> lomaosakkeet 
 
 
 

KST:n toiminta-avustus  
 
  KST:n toiminta-avustus vuodelle 2018 on 35€/jäsen/vuosi.  
  
  Tapahtuma tulee olla alueellinen jäsenkokoontuminen, josta laaditaan muistio. 

Muistio, kuitit ja osallistujalista tulee toimittaa taloudenhoitaja Raunille osoitteella 
rauni.kenttala@outlook.com.   

  

http://www.kst-ry.fi/
http://www.kst-ry.fi/


 
 

 

Hyttysen hyrinä 
ukkosen jyrinä 
perhosen lento 
vanamo hento 
purojen juoksu 

mataran tuoksu 
matojen tonkija 
onnekas onkija 
hehkuva katu 
kuutamosatu 

mansikkamaito – 
kesä on aito. 

 
– Kaija Pakkanen – 

 
 
 
 
 
 
 

 


