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Hei KST:n jäsen!

Vuosi 2010 on alkanut työtäyteisenä ja kiireisenä. Uuden puheenjohtajan töiden omak
suminen kesken vaikeiden sopimusneuvottelujen, on ollut haasteellista ja mielenkiin
toista. Sopimus saatiin syntymään ja ehkä tulos näin taloudellisesti tiukkoina aikoina on
kohtuullinen. Kunnat ovat talousvaikeuksissa ja monissa kunnissa on voimassa rekry
tointikielto sekä lomauttamisia.

Yleiskorotuksia emme sopimukseen saaneet, kaikki ovat kohdennettuja ja paikallisesti
sovittavia eriä: osa voi saada korotusta useita prosentteja, osa ei lainkaan.

Palkan lisäksi tärkeää on työelämän laatu. Johtaminen ja organisaatiot ovat muuttuneet
sekä tärkeät työtoverit. Tulostavoitteet ovat koventuneet ja tämä lisää työtahtia. Kaik
kea pitää osata ja työt pitäisi olla valmiina heti. Henkinen pahoinvointi on lisääntynyt ja
työssäjaksaminen on koetuksella. Tähän työhyvinvointiin tulisi kiinnittää erityistä huo
miota.

Lokakuussa järjestämme yhdistetyn seminaarin ja vuosikokouksen Kuopion Rauhan
lahden kylpylässä. Seminaarissa paneudumme työssä ja kotona jaksamiseen arjen
kiireiden keskellä. Toivottavasti näemme viimeistään Kuopiossa.

Kirkkaita kevätauringon säteitä KST:n jäsenille ja teidän läheisillenne!

terveisin Sari
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ESITTELY

Hallitus 2010  2013

Sari Rantanen, puheenjohtaja

Työpaikka / titteli: Lahden Tilakeskus, projektisihteeri

Työpaikkani plussat:   Hyvä esimies, upeita työtovereita, työpisteen sijainti on loista
va, jokainen päivä on erilainen, saa olla tekemisissä erilaisten
ihmisen kanssa. Näin talvipakkasella on lämmin olla sisätöis
sä.

Työpaikkani miinukset:   22 vuotta samassa työpaikassa, samalla työtuolilla ja samoja
töitä tehdessä joskus tympäisee.

Miten asun / minun perheeni:
Vuosia olin ikisinkku ja asuin kaksin kollikisuni kanssa kerros
talossa Lahden keskustassa. Salama iski taivaalta ja rakastuin!
Nyt perheeseeni kuuluvat kihlattuni Seppo ja hänen aikuiset /
murrosikäiset pojat Antti, Elmo ja Olli sekä Skotlanninterrieri
Blackie. Toistaiseksi asumme Sepon kodissa, mutta yhteinen
koti on suunnitteilla ja tarkoitus on vielä tämän vuoden aikana
juoda aamukahvit yhteisen kodin terassilla.

Sinkkutytön vaalea, steriili koti on vaihtunut neljän miehen
huusholliin, eteinen on täynnä laivan kokoisia kenkiä, naula
kossa roikkuu kasa jättikokoisia takkeja ja jääkaapissa on
kymmenen maitotölkkiä. Eikä koskaan tiedä montako kenkäpa
ria on ilmestynyt yönaikana lisää?

Harrastukseni: Järjestötoiminta ja koiran kanssa lenkkeily vie suuren osan
vapaaajasta. Lahden kaupungin teatterissa käyn katsomassa
kaikki näytelmät ja satunnaisesti muuallakin. Lahden Sibelius
talossa on upeita konsertteja iskelmistä sinfoniaan. Käsityöt
ovat aina olleet minulle intohimo, erilaiset ja väriset villalangat
saavat sormeni syyhyämään. Viikonloppuisin suuntaamme
usein mökille, jossa saamme nauttia luonnon rauhasta ja hiljai
suudesta. Laitan sukset jalkaan ja hiihdän metsään tai kesällä
sienikopan kanssa etsin jotakin jännää. Siellä rentoutuu ja
unohtaa työkiireet. Uutena harrastuksena on elämääni tullut
kesäisin moottoripyöräily ja talvella laskettelu.

Hauskin muistoni / tapahtuma:
Kuusi vuotiaana sain synttärilahjaksi päiväkirjan. Ensimmäisel
le sivulle olen kirjoittanut: ”Isä toi kissan toi meille kissan. Kissa



on pieni. Kissan nimi on Misse.” Muistan vieläkin, kuinka iloi
nen olin pienestä kissanpennusta, jota olin pyytänyt paljon.

Hauskoja juttuja on tapahtunut paljonkin. Monta ikimuistoista
tapahtumaa on jäänyt mieleeni myös järjestöystävien kanssa.

Motto: Jos jäät odottamaan sitä täydellistä hetkeä, jolloin kaikki on
vaaratonta ja varmaa, saat ehkä odottaa turhaan. Vuoret jää
vät kiipeämättä ja kilpailut voittamatta tai kestävä onni saavut
tamatta.

Jan Kaski, varapuheenjohtaja

Työpaikka / titteli:  Porin kaupungin Tekninen palvelukeskus, palvelupiste
 Porina / palveluasiantuntija

Työpaikkani plussat:  Henkilökunta, eli työkaverit, aivan mahtavia! + vaihteleva ja
aina yllätyksellinen työ.

Työpaikkani miinukset:   harmittaa joskus byrokraattinen jäykkyys talon sisällä.

Miten asun / minun perheeni:
2h+k, Porin torilta kortteli matkaa / ihan itsekseni,
ei edes minkään luomakunnan lemmikkiä.

Harrastukseni: jalkapallon harrastaminen, valmentaminen, sekä seura
toiminta ja talvella lisäksi Futsal... siinäkin sama kaava.
Lisäksi kun aikaa jää, remontointi ja muu askartelu.

Hauskin muistoni / tapahtuma: olen varhaisdementikko,
tai sitten vaan aina on tasasen kivaa? siis ei mitään tuu
nyt mieleen!

Motto: kyl tätäki pitää koittaa ainaki kerra

Satu Linqvist, Pori, hallituksen varajäsen



Rauni Kenttälä, sihteeri, hallituksen varajäsen

Työpaikka/Titteli: kaavavalmistelija, tekniset palvelut hallinto/maankäyttö,
Rovaniemen kaupunki.

Työpaikkani plussat:  Mukava työyhteisö, vaihteleva monipuolinen työ johon
on joka aamu kiva tulla.

Työpaikkani miinukset:  Asenne auttaa aina eiköhän silläkin ole suuri merkitys
monessa asiassa.

Miten asun: Asun omakotitalossa Rovaniemellä. Perheeseeni kuuluu
mies Petri ja lapset 24vuotiaat pojat ja 11vuotias tyttö.

Harrastukset: Järjestötoiminta, kuntosali, karaoke, hiihto, avantouinti, kävely
kesällä veneily, retkeily ja laiskottelu.

Motto: Asioilla on tapana järjestyä.

Toini Vesterelve, taloudenhoitaja

Työpaikka / titteli: Oulun kaupunki, Tekninen Keskus, asemakaavoitus
Suunnitteluavustaja

Työpaikkani plussat:
Viittä vaille 30v, kertaakaan ei ole ollut tympiää sinne
aamulla mennä.
Onnekseni on koitunut loistava työpaikka ja työyhteisö.

Työpaikkani miinukset:
Työhön liittyvä aikamme vitsaus, aikataulut, ajan vähyys
ja kiire.

Miten asun / minun perheeni:
Kerrostalossa omassa kodissani, ihan itsekseni.
Aikuiset lapseni asuvat lähietäisyydellä.

Harrastukseni: 7 vuotta sitten rakennettu vapaaajanpaikka ja mökki, puutar
hanhoito. ja kaikki kiva maalaiselämä. Myös tämä Aytoiminta
vuosikymmeniä.



Hauskin muistoni / tapahtuma:
Eräskin, liittyy matkusteluun. Olimme kollega Aulikin kanssa v.
96 Niemistön Ritvan järkkäämälla bussailumatkalla 2 viikkoa
pitkin Eurooppaa. Paljon nähtiin ja ehdittiin ja niin kivat muistot.

Motto: Aamu on aina uusi mahdollisuus, vaik mihin, no jos ei
tämä, ehkä huominen.

Anne Heikkinen, hallituksen jäsen

Työpaikka / titteli: Jyväskylän kaupunki, Palvelupiste Hannikainen/
palveluesimies.

Työpaikkani plussat:
Asiakaspalvelun tapahtumarikkaat ja mielenkiintoiset
työpäivät, pitää vireessä eikä yksikään päivä ole saman
lainen!

Työpaikkani miinukset:
Ajoittain kiirettä ja hulinaa, varsinkin kevätkesällä.
 en ole vieläkään oppinut olemaan kahdessa paikassa
samaan aikaan.

Miten asun / minun perheeni:
Asustelen omakotitalossa Päijänteen rantamaisemissa.
Samassa taloudessa asuu lisäkseni pari "tyyppiä", joista
toinen on elämänkumppanini ja toinen 17v miehen alku.
Silloin tällöin ilokseni jaloissa steppailee tyttäreni
koiruus, joka nauttii suuresti hänelle (salaa pöydän alla)
antamistani makupaloista.

Harrastukseni: Kesäisin veneilen ja tartuin jopa golfmailaan tässä pari
kesää sitten. Talvisin hiihtelen ja laskettelen (silloin täl
löin), mutta ennen kaikkea kerään voimia tulevan kesän
askareita varten olemalla sohvaperunana. Mieluisin har
rastukseni on matkailu sekä koti että ulkomailla.

Hauskin muistoni / tapahtuma:
Liittynee veneretkiin ystävien seurassa ja niitä on paljon
(sekä retkiä että ystäviä)  hyvä niin.

Motto: OuJee!



Päivi Koskimäki, Kemi

Työpaikka / titteli: Kemin kaupunki, tekninen palvelukeskus, kaavoitus
ja toimin kaavoitussihteerinä.

Työpaikkani plussat:   Vaihtelevat, mielenkiintoiset työtehtävät

Työpaikkani miinukset:   Olen ollut uudessa työssäni alle 2 kuukautta,
joten vielä ei ole valitettavaa.

Miten asun/minun perheeni:
Asumme omakotitalossa pyöräilymatkan päässä Kemin kes
kustasta. Yhteensä meillä mieheni kanssa on viisi poikaa, jois
ta kolme minun ja kaksi mieheni, olemme siis uusioperhe. Mo
lempien nuorimmaiset asuvat vielä kotona, vanhemmat jo
omissa nurkissaan. Lisäksi perheesemme kuuluu suloinen co 
ton de tulearrotuinen Ransu, joka on maailman ihanin koira.

Harrastukseni: Kuorolaulu, metsässä samoilu, ulkoilu, retkeily, kuntosali.

Motto: Hymy voi pelastaa päivän.

RiittaLiisa Niemi, hallituksen jäsen

Työpaikka/titteli: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelu,
kaavaesittelijä

Työpaikkani plussat:
Mukavat työkaverit

Työpaikkani miinukset:
Liian pieni palkka!

Miten asun / minun perheeni:
Asun Pakkalanrinteellä HKmakkaratalon ja Jumbon ku
peessa kerrostalossa. Perhettä on kertynyt "kansankynt



tiläksi" opiskeleva Sannatytär, kaniinimäyräkoira Elli ja
viimeisin tulokas hurmaava kissaneiti Ulla Lindholm

Harrastus: Pääasiallisena harrastuksena nykyisin on laiskottelu.

Hauskin muistoni: Hauskoja muistoja on paljon paljon KST:n reissuilta,
milloin mitäkin hassua on sattunut.

Leena Paavola, hallituksen varajäsen

Työpaikka/titteli piirtäjä, kantakartta, Kiinteistövirasto, Helsingin kaupunki

Arja Streng, hallituksen jäsen

Työpaikka/titteli: Espoon Kaupungilla Kaupunkisuunnittelukeskuksessa
suunnitteluavustajana viimeiset 33 vuotta!

Työpaikkani plussat:  Monipuoliset työtehtävät ja mukavat työkaverit.

Työpaikkani miinukset:   PALKKAUS, kiitoksella ei osteta leipää.

Miten asun: Kirkkonummella maalla omakotitalossa kahden uroksen
(toinen mies, toinen koira) kanssa. Lapset, 2 poikaa ovat
jo maailmalla.

Harrastuksiani: Lenkkeily, neulominen, lukeminen ja mieluisin
laiskottelu.



Eila Tarnanen, Helsinki, hallituksen varajäsen

Työpaikka/titteli: Helsingin Kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston Liikenne
suunnitteluosastolla
aluesuunnittelutoimistossa suunnitteluavustajana.

Työpaikan plussat: Liikennesuunnitteluosastolla on kiva työskennellä. Minulla on
mukavat työkaverit pitkältä ajalta ja olen suorastaan osaston
kasvatti, koska menin hyvin nuorena työhön. Koko ikäni olen
ollut samassa virastossa. Aluesuunnittelutoimistossa
meitä on 17 henkilöä ja iältään 27  62 välillä tosi mukava jen
gi. Työpaikkani sijaitsee keskustassa tarkemmin sanottuna
Kampissa. Työmatkat kuljen junalla vain 12 min.

Miten asun: Asun KoillisHelsingissä Pukinmäessä ja siellä vanhassa tu
tussa kerrostalossa jossa asuin nuorena ja nyt jälleen samas
sa taloyhtiössä. Alkuperäinen aviomies ja kaksi ihanaa kissaa
Sami ja Satu kuuluvat samaan poppooseen.

Harrastukset: Olen liikunnallinen joten harrastukseni liittyy tähän. Tanssimi
nen on 10+ ja musiikki soi aina niin työhuoneessa kuin kotona.
Olin toistakymmentä vuotta mukana Suomi Juoksee viestissä
kaupungin joukkueessa ja se oli ihanaa aikaa nähdä
Lapin lumo, yötön yö ja tutustua moniin mielenkiintoisiin ihmi
siin osasta on  tullut jopa ystäviä. Juoksusta on ihania muisto
ja. Paljon tapahtui ja paljon näin.

Mottoni: Elämä on ihanaa kun sen oikein oivaltaa.

Anja Hyrkäs, hallituksen jäsen

Työpaikka/titteli: Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala,
ympäristö ja maankäyttö

Titteli: suunnitteluavustaja

Työpaikan plussat: Mukava, monipuolinen työ ja työkaverit



Perheeni: Asun mieheni, Martin, kanssa kahden.
Poikani ja tyttäreni perheet asuvat Kajaanissa,
joten saamme olla mukana lastenlastemme
Inkan 6 v, Sakun 4 v ja Onnin 1v harrastuksissa.

Harrastukset: Aktiivinen aytoiminta.
Mökillä puuhaaminen.
Käsityöt.

Motto: Asenne ratkaisee.

Lea Mäkivierikko, hallituksen varajäsen

Työpaikka/titteli Suunnitteluavustaja
Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Asemakaavoitus

Miinus: 

Plussaa: hyvät työkaverit
yhteiset tavoitteet

Perhe: asun luhtitalossa, perheeseen kuuluvat 2 poikaa, toinen
heistä asuu kotona.

Harrastus: Kunto, vesijumppa, kävelylenkki.

Hauskin muisto/Mieleenpainuvin tapahtuma:
Patikointireissu kolmen valtakunnan rajapyykillä.
(SuomiRuotsiNorja).

Motto: Jokaisessa päivässä on mahdollisuus.

Eeva Gräsbeck, Vaasa, hallituksen jäsen

Työpaikka / titteli: Katutoimi / tekninen avustaja

Työpaikkani plussat: Mukavat työkaverit ja huumori.

Työpaikkani miinukset: no palkka voisi olla suurempi.

Miten asun / perheeni: Olen kasvattanut kolme lasta, joista kaksi on jo
lentänyt pesästä pois. Tällä hetkellä asustan nuo
rimmaisen poikani kanssa vuokrakolmiossa.



Harrastukseni: Flamencoa harrastanut monta vuotta ja rumbitatanssia ohjaan
torstaisin. Ihanan miesystäväni ansiosta seuraava haaveeni on
aloittaa moottoripyöräily.

Hauskin muistoni/tapahtuma:

Elämääni mahtuu paljon hauskoja muistoja ja tapahtumia;
toivottavasti niitä on tästä eteenpäinkin.

Motto: Nauti jokaisesta päivästä ja äläkä murehdi menneitä.

Hallituksen tammikuun 2010 päätöksiä:

 Valittiin sihteeriksi Rauni Kenttälä Rovaniemeltä.
 Vuosikokous päätettiin pitää 9.10.10.2010 Kuopiossa. Asiasta lisää myö

hemmin tässä postissa.
 Akavan edustajakokousedustajaksi valittiin Sari Rantanen

KST:n uusitut nettisivut

Uusitut nettisivut löydät osoitteesta www.kstekniset.fi.

Sivut ovat vielä keskeneräiset ja niitä päivitetään parhaillaan. Sivuilla kan
nattaa käydä kurkkaamassa ja otamme mielellämme kaikenlaista palautet
ta vastaan. Kerro mielipiteesi sisällöstä, ulkonäöstä, mitä sieltä pitäisi löy
tyä, selkeydestä jne.

KTK:n nettisivut

KTK:n nettisivut löytyvät osoitteesta www.ktkry.fi. Sivuja päivitetään usein
ja tuoreimmat tiedot löytyy sieltä. KTK:n aktiiviposti näkyy KTKnettisivujen
etusivulla. KTK:n sivuilta pääsee myös jäsenintraan.

Lomaosakeviikkojen arvonta

Kevään 2010 lomaviikko Kiinteistö Oy Lapinniemi V, asunto 43, viikko 16
on peruutusten vuoksi vapaana. Viikon hinta on 324,02 euroa.

Syksyn lomaviikot ovat:

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, asunto 15.K.2, viikko 37
viikon hinta on 406,47 euroa.

Kiinteistö Oy Lapinniemi XII, asunto 101, viikko 48
viikon hinta on 264,37 euroa.

http://www.kstekniset.fi.
http://www.ktk-ry.fi.


Lomaviikkojen arvontaan tulee ilmoittautua sähköpostitse rau
ni.kettala@rovaniemi.fi torstaihin 11.3.2010 mennessä. Arvonta suoritetaan
hallituksen kokouksen 13.3.2010 yhteydessä.

Toimintaavustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti toimintaavustus on vuonna 2010
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.

Avustusta saa yhteen tapahtumaan kerran vuodessa.

Vuosikokous ja jäsenseminaari 2010

Vuosikokous ja jäsenseminaari pidetään yhdistettynä 9.10.10.2010 Kuopi
on Rauhanlahden kylpylässä. Alustava ohjelma on seuraava:

perjantaina 8.10.
tarvittaessa hotelliin voi majoittua klo 15.00 alkaen, illalla vapaata ohjelmaa

lauantai 9.10.
tervehdykset, vuosikokous, KTN:n puheenvuoro, kiertoajelu yms.

sunnuntai 10.10.
luento työssä / arjessa jaksamisesta

Tarkempi ohjelma ja aikataulut tarkentuvat kevään aikana. Kylpylän pyyn
nöstä alustavat ilmoittautumiset sihteeri Rauni Kenttälälle torstaihin
11.3.2010 mennessä sähköpostitse rauni.kenttala@rovaniemi.fi.  Näin ho
telli osaa varata suunnilleen sopivan määrän huoneita. Sitovat ilmoittautu
miset elosyyskuussa, tästä ilmoitus myöhemmin.
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Yhdyshenkilöluettelo

Alla on yhdyshenkilöluettelo. Tarkistaisitko paikkakuntasi yhdyshenkilön ja
sähköpostiosoitteen oikeellisuuden. Muutokset luetteloon tulee toimittaa
sihteeri Rauni Kenttälälle, osoitteella rauni.kenttala@rovaniemi.fi
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