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Kun lehteä luette niin talven selkä alkaa hiljalleen olla taittumassa ja olemme taas siirtymässä valoa ja lämpöä kohti. Kaamosaika on
jo takana pohjoisimmassakin Lapissa. Kunpa
positiivisuuskin yhteiskunnassamme lisääntyisi tuon auringon valon ja kevään tulon
myötä käsi kädessä.
Tulevaisuusseminaari
KTL:n työvaliokunta sai syksyllä tehtäväkseen
tulevaisuusseminaariin järjestämisen ja tammikuussa se toteutettiin risteilyn muodossa.
Tapahtuman nimen mukaisesti tarkoituksena
oli suunnitella KTL:n tulevaisuutta ensi syksynä järjestettävän laajennetun edustajakokouksen jälkeiseen elämään. Miltä KTL:n tulevaisuus näyttää?
Kuten kaikki tiedämme, jäsenmäärät putoavat tasaiseen tahtiin ja tuo kehitys on tällä
hetkellä suurin haasteemme. Alla olevista luvuista on nähtävissä jäsenmäärän voimakas
vähentymisen mainittujen aikajaksojen aikana.
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Jäsenmäärän väheneminen ei koske yksin
KTL:ää, vaan kaikkia KTK:n jäsenjärjestöjä.
Koko KTK:n täyttä maksua maksavien jäsenten lukumäärä oli 1.1.2018 5461 henkilöä ja
31.12.2018 5130 henkilöä, jäsenmäärän vähennys 331 henkilöä.
Olen monesti kehottanut KTL:n jäsenyhdistyksiä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja
miettimään, saisiko voimia yhdistettyä yhdistysliitoksilla. Jos yhdistyksen lähes ainoa toiminta on järjestää pakolliset vuosikokoukset
ja voimavaroja ei muuhun toimintaan riitä,
niin yhdistys ei silloin toteuta tarkoitustaan.
Olisiko siis mahdollista, että yhdistykset sulautuisivat toisiinsa ja saisimme näin vähennettyä hallintokuluja? Kokoukset eivät ole
jäsenten mielestä toimintaa ja uudet jäsenet
kaipaavat jotain ihan muuta. Uusia jäseniä
kuitenkin tarvitaan, että toiminta jatkuu niin
paikallisyhdistyksissä, liitossa ja keskusliitossa.
Tulevan syksyn edustajakokouksessa valitaan liitolle uusia toimijoita. Kuinka paljon
henkilöitä vaihtuu, se tiedetään kokouksen

jälkeen. Toivottavasti saamme useita hyviä ehdokkaita ja
jäsenistö pääsee valitsemaan puheenjohtajan hyvien kampanjoiden jälkeen. Se kertoisi myös avoimesta ja kehittyvästä järjestöstä.
Mikä sitten on KTK:n tulevaisuus? Jäsenmäärän vähennys
on seurausta voimakkaasta eläköitymisestä ja muutoksista
kuntapalveluiden tuottamisessa. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa kuitenkin erittäin voimakkaasti järjestön talouteen ja toimintamahdollisuuksiin.
Kuten kaikki tiedämme, viime vuoden syksyllä KTK:n toimistosta irtisanottiin kaksi henkilöä ja muille tuli lomautuksia. Tuolla toimenpiteellä saatiin taloutta korjattua väliaikaisesti, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Tulevaisuuskuva
ei kuitenkaan näytä hyvältä noidenkaan toimenpiteiden
jälkeen. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos jokin jäsenjärjestö
päättää erota KTK:sta? Eipä taida silloin enää irtisanomiset
tai lomautukset auttaa.
Kun jäsenmäärät tippuvat tuohon tahtiin, niin sillä on vaikutusta myös KTL:n talouteen. Sen myötä on mietittävä millä toiminnoilla voidaan estää alijäämäiset talousluvut. Mitä
toimintoja voidaan vähentää tai lakkauttaa?
Olisiko esimerkiksi KTL:llä paikka jossain muussa Akavalaisessa keskusliitossa, jonka kautta edunvalvonta ja jäsenpalvelut toimisivat. Totta on, että kyllä meidät jäseniksi otettaisiin vastaan. Mikä olisi silloin KTL:n rooli, olisiko
paikkaa hallituksessa ja siellä vaikuttavuutta, nyt olemme
kuitenkin KTK:n suurin jäsenjärjestö. Kaikki kivet on nyt
kuitenkin käännettävä, jos haluamme selviytyä ja varmistaa
itsenäisen asemamme.

taseeseen saadaan lainat ja lainojen kulut, jotka useassa
tapauksessa sitten painavat yhtiön tuloksen niin alas, että
Suomen valtiolle ei jää verotettavaa tuloa.
Tilanne antaa myös hyvin kuvan ammattijärjestöjen aseman kehittymistä. Työhyvinvointiasiat eivät varsinaisesti
enää ole liittojen harteilla, vaan ne on lainsäädännöllä hoidettu. Nyt voikin kysyä, että onko ne hoidettu niin hyvin,
että työntekijöitä oikeasti kuunnellaan heidän omaa työtään koskevissa asioissa? Työsuojeluvaltuutetun tehtävä ei
varmasti houkuttele, jos ongelmat ovat alkaneet kerääntymään. Henkilöstö pelkää oman työpaikkansa ja ansionsa
puolesta, mikä on ymmärrettävää, jos työnantaja ilmoittaa
torilla olevan jonossa uusia työntekijöitä tilalle.
Meillä kaikilla on kuitenkin oma yhteiskuntavastuumme.
Olimme sitten työntekijöinä, omaisena tai läheisenä tilanteissa, joissa näemme ja koemme huonoa kohtelua tai
vääryyttä. Me voimme omaisina viedä asioita eteenpäin
ja kuunnella tarkalla korvalla työntekijöiden eli ammattilaisten tilannearvioita. Meillä on myös vastuumme, kun
valitsemme tulevia päättäjiämme kunnanvaltuustoihin ja
eduskuntaan. Meillä on myös vastuu seurata päättäjiemme
toimintaa ja ottaa asioihin tai epäkohtiin kantaa.
Mitenkä tuo kaikki edellä mainittu vaikuttaa mahdollisesti
tulevaan Soteen, ei minun mielestäni ainakaan positiivisesti. Joten todennäköisesti käy niin, ettei koko Sote uudistusta
tule, ainakaan tämän hallituksen ja eduskunnan kokoonpanon aikaan saamana.

Vanhukset ja hoiva

KTL on valmistautumassa mahdolliseen ylimääräiseen
edustajakokoukseen, jossa tulemme käsittelemään muunmuassa sääntömuutosasioita ja liiton tulevaisuutta. Tulevaisuusseminaarista saatujen kommenttien pohjalta hallitus
valmistelee asiat ylimmän päättävän elimen ratkaistavaksi,
jotta syksyllä järjestettävä laajennettu edustajakokous voi
hyödyntää uusia sääntöjä. Seminaarista saadun palautteen
pohjalta liiton byrokratia kaipaa perkaamista, että kuluja
saadaan karsittua, päätöksentekoa ajanmukaistettua ja liitto lähemmäksi jäsenen arkea. Tässä yhteydessä pidämme
yllä myös avoimet keskusteluyhteydet niin KTK:laisiin jäsenjärjestöihin kuin uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihimme ja seuraamme tarkasti, mitä ympärillämme
tapahtuu.
Liiton jäsenmäärän lasku on pysäytettävä. Liitto on saatava houkuttelevaksi vaihtoehdoksi ja se vaatii jäsenmaksutason laskua ja hallinnon keventämistä. Tämä kulujen karsinta on kohdistettava erityisesti keskusliitto KTK:n suuntaan,
josta tulee saada myös tehokkuutta. Itse KTL:n on otettava
käyttöön myös teknisiä työkaluja, joilla saadaan jäsenten
mielipide kustannustehokkaasti esille, kun päätösten valmisteluja tehdään. Vain näillä moninaisilla toimilla ja uudistuksilla varmistamme KTL:n tulevaisuuden ja jatkuvuuden
itsenäisenä liittona.
Nyt kohti hiihtolomia ja toivotankin luistavia hiihtokelejä
teille kaikille. Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta.

En malta olla puuttumatta asiaan, joka koskee viime aikojen yksityisissä vanhustenhoitolaitoksissa ja päiväkodeissa
esiin tulleita ongelmia. Asiat eivät ole tulleet meille, kunnissa työskenteleville ja kuntien ulkoistamisien seurauksena
kuntien palveluksesta ulos joutuneille, yllätyksenä. Kilpailutuksissa, joissa ainoana kriteerinä on toiminnan hinta, ei
arvoihin pohjautuva laatu, on saanut markkinavoimat jylläämään ihmisten hädällä ja avuntarpeella.
Ammatti- ja henkilöstöjärjestöt ovat jo vuosikymmeniä
yrittäneet vaikuttaa asioihin ja ovat tehneet valituksia ensin työnantajille ja sitten valvoville viranomaistahoille. Liian
pienellä henkilöstömäärällä ja mahdollisimman pienillä
kuluilla toimivat kansainväliset yritykset ovat viimeinkin
joutuneet vastaamaan toimistaan. Tosin liian kauan ovat
suomalaiset vanhukset joutuneet kasvottomien sijoittajien
ahneuden kohteiksi. Kun työntekijät ovat itse tai omien järjestöjensä kautta yrittäneet näiden hullujen vuosien aikana
puuttua asioihin, on työnantajien vastaus ollut ylimielinen
ja vähättelevä ja tilanne on vain pahentunut. Näin näyttää
tapahtuvan kerta toisensa jälkeen, jos vain talous ohjaa toimintaa ja valvonta ei toimi.
Ulkolaisten pääomasijoittajien omistamien hoivayhtiöiden talous on pitkälti rakentunut niin kutsuttujen osakaslainojen pyörittämiseen. Sijoitusyhtiöt ovat antaneet
hoivayhtiölle korkealla korolla olevaa lainaa muunmuassa
investointeihin, joilla on ostettu pieniä kotimaisia hoivayhtiöitä osaksi isoja yritysryppäitä. Näin toimien hoivayhtiön

Edustajakokous

Jarmo Latva-Lusa
puheenjohtaja
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TEKSTI JA KUVAT: VILMA HASSI
Nimi: Viivi Vartia-Koivisto
Ikä: 26
Koulutus: Restonomi (AMK) 2015
Ura Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut
Oy Servissä: palveluohjaaja 6/2015,
palveluesimies 9/2015,
tuotekehittäjä 3/2019

Nuoret
ammattilaiset
löytävät liittoon konkareiden suosituksista
Miten olette päätyneet ruoka- tai
puhtausalalle?
Servin nuorten asiantuntijoiden uravalinnat eivät ole olleet
sattumankauppaa.
– Olen harrastanut ruoanlaittoa ja leipomista koko elämäni
ajan. Opiskeluaikoina minulla oli myös oma toiminimi erilaisten catering-hommien hoitamiseen, mikä vahvisti käsitystäni
siitä, että olen oikealla alalla, kertoo Minttu Antola.
Myös Viivi Vartia-Koivistolle puhtausala on tuttu jo vuosien
takaa.
– Olen aina tykännyt siivota ja myös laittaa ruokaa. Kaikki kesät olin puhtausalalla kesätöissä ja sille tielle olen myös jäänyt, kertoo Vartia-Koivisto.
Osansa nuorten ammattilaisten alavalinnoissa on ollut myös
lähipiirillä.
– Sukumme naisille leipominen ja ruoanlaitto on aina ollut
sydämen asia, joka on pitänyt hoitaa viimeisen päälle, vaikka
alan ammattilaisia suvusta ei löydykään, kertoo Antola.
Sen sijaan Vartia-Koiviston lähipiiristä löytyy useampiakin
puhtausalan konkareita.
– Puhtausalaa voi melkeinpä sanoa sukurasitteeksi, vaikka
opiskelupaikkaa valitessa vaihtoehtoina olivat myös rakennusinsinöörin sekä matematiikan opinnot, naurahtaa Vartia-Koivisto.
Mitä tehtäviinne kuuluu Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy:ssä?
– Olen tullut Serviin alun perin palveluohjaajaksi, mutta toiminut palveluesimiehen tehtävissä jo useamman vuoden
ajan. Hoidan erilaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä, asiakasyhteistyötä ja vastaan alueeni päivittäisestä toiminnasta. Erityisvastuualueenani on ollut puhtauspalveluiden kehittäminen ja laatu, joihin olen uppoutunut aina kun varsinaiselta
esimiestyöltä on jäänyt aikaa. Nyt olen kuitenkin siirtymässä
puhtauspalveluiden tuotannon ohjauksen ja tuotekehityk-
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sen pariin kokopäiväisesti, joten kehittämistyölle saa jatkossa
omistautua kokopäiväisesti, kertoo Vartia-Koivisto historiastaan Servissä.
Jos Vartia-Koivisto on ehtinyt nähdä useita eri tehtäviä, on
myös Antolan puolitoistavuotiseen uraan Servissä mahtunut
monenlaista.
– Aloitin Servissä kokkina, josta nousin ruokapalveluiden tuotekehittäjäksi paikan avauduttua. Viimeisen puoli vuotta olen
myös sijaistanut tuotantopäällikköä vastaten Sastamalan
alueen ruokatuotannosta päiväkodeissa, kouluissa, hoivapalveluissa, kotipalvelussa, sairaalakampuksella ja lounasravintoloissa. Lisäksi vastaan muun muassa ruokalistasuunnittelusta, tuotekehityksestä ja toimittajayhteistyöstä, luettelee
Antola.
Millaista on olla nuori työntekijä esimies- tai
asiantuntijatehtävässä?
Molemmat nuoret asiantuntijat ovat tulleet taloon vain hieman yli parikymppisinä.
– Alkuun vähän jännitti, kun joihinkin alaisiin oli jopa 40 vuotta ikäeroa. Kaikki on kuitenkin mennyt hyvin, eikä nuori ikä
ole ollut ongelma. Omalla asenteella voi onneksi vaikuttaa
paljon: kun on vain oma itsensä, ei iällä ole oikeastaan väliä,
toteaa Vartia-Koivisto.
Sen sijaan Antola kertoo joutuneensa tekemään kokeneempia työtovereita enemmän töitä ansaitakseen luottamuksen
asiantuntijatehtävissä.
– Vastapainona kokemuksen puutteelle nuori työntekijä tuo
asiantuntijatehtävään uusia ajatuksia ja ideoita, viimeisintä
tietotaitoa suoraan koulun penkiltä, uskallusta kyseenalaistaa
nykyisiä toimintatapoja sekä tuoreita silmiä näkemään asiat
uudella tavalla, näpäyttää Antola.
Mitä urasuunnitelmia teillä on seuraavaksi?
Molempia nuoria naisia yhdistävät kilpailuhenkisyys sekä jat-

Minttu Antola
Ikä: 26
Koulutus: Restonomi (AMK) 2018
Ura Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy Servissä:
kokki 8/2017, tuotekehittäjä 4/2018,
vs. tuotantopäällikkö 10/2018

kuva halu haastaa itseään. Kumpikaan ei halua jämähtää paikoilleen, vaan he hamuavat uusia haasteita.
– Vaikka tehtävänkuva ei jatkuvasti muuttuisikaan, voi aina
myös omassa työssään päästä seuraavalle askelmalle, toteaa
Vartia-Koivisto.
Muutoksen tuulet puhaltavatkin molemmilla: Antolaa odottavat täysin erilaiset haasteet äitiyslomalla, kun taas Vartia-Koivisto siirtyy puhtauspalveluiden kehittämisen pariin.
– Odotan sitä, että pääsee näkemään uusia asioita ja tekemään juttuja, joita ei ole aiemmin tehnyt tai joihin on tutustunut koulussa vain yhden kurssin verran. Jatkossa haluaisin
myös tutustua paremmin ruokapuoleen sekä kehittää ruokaja puhtauspuolen yhteistyötä. Hieman kuitenkin harmittaa
esimiestyön poisjäänti, koen ihmisten kohtaamisen kuitenkin
yhdeksi vahvuudekseni, pohtii Vartia-Koivisto tulevaa muutosta.

kuuluvien kanssa. Liiton tapahtumat ovat kiinnostaneet myös
kotimaan kamaralla, mutta en ole saanut niitä mahdutettua
omiin aikatauluihini. Liittoaktiivin ura ei siis ainakaan tässä
vaiheessa ole minua varten, naurahtaa Vartia-Koivisto.
Antola taas on kuulunut liittoon vasta niin vähän aikaa, että
hän ei ole vielä ehtinyt mukaan toimintaan.
– Liiton toiminta ja tapahtumat ovat kyllä vaikuttaneet kiinnostavilta. Toivoisin KTL:n toiminnan olevan aktiivista ja hyvin
esillä arjessa, jotta myös uusilla jäsenillä olisi mahdollisimman matala kynnys lähteä mukaan toimintaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Liiton tapahtumat tarjoavat
kuitenkin hyvän väylän verkostoitua ja keskustella ammatillisista kysymyksistä saman alan ihmisten kanssa, pohtii Antola.

Miksi olette valinneet juuri KTL:n?

– Jos liittojen kaltaiset yhteiset foorumit kokemusten jakamiselle sekä ongelmien ratkomiselle puuttuisivat, muodostuisi
varmasti tietynlaista kuppikuntaisuutta. Ongelmia pyöriteltäisiin sekä työpaikoilla että kotona eri tavalla, ja ne purkautuisivat vääriä teitä, kaavailee Antola.
Myös Vartia-Koivisto on huolissaan yhteisöllisyyden ja tasa-arvoisuuden puuttumisesta.
– Ilman liittoja jokaisen pitäisi ajaa omia etujaan työpaikoilla.
Liittojen puuttumista on kuitenkin haastavaa kuvitella. Tilanne tuntuisi varmasti konkreettisemmalta, jos olisi joskus kohdannut työelämässä sellaisia ongelmatilanteita, joihin olisi
joutunut hakemaan liitosta apua, pohtii Vartia-Koivisto.

Ammattiliiton valinnassa molempia nuoria naisia ovat johdattaneet konkareiden suositukset.
– Vaihtaessani työtehtäviä keittiön puolelta asiantuntijatehtäviin myös liiton vaihto tuntui ajankohtaiselta. Kollegani suosittelivat minulle KTL:aa, kertoo Antola.
Mitä odotatte KTL:n tarjoavan teille?
Nuorten jäsenten odotukset ammattiliiton jäsenyydelle ovat
samankaltaiset. Liitosta haetaan hyviä etuja sekä varmistusta
siitä, että oma selusta on turvattu ja apua on saatavilla, mikäli
työelämässä tulisi vastaan ongelmatilanteita.

Kuvitelkaa, että ammattiliittoja ei olisi
olemassa. Mitä tapahtuisi?

Oletteko olleet liiton toiminnassa mukana?
– Olen ollut mukana paikallisyhdistyksen järjestämällä matkalla Puolan Gdanskiin. Matka sisälsi muun muassa yhteisiä
retkiä ja opastuksia sekä verkostoitumista muiden liittoon
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ServiAkatemia
jakaa osaamista
ympäri Suomea

Päätimme pitää tulevaisuuden seminaarin, kerätä ajatuksia tulevaan vuosikymmeneen liiton ja yhdistysten näkökulmasta. Seminaari toteutettiin laivaseminaarina. Matka tulevaisuuteen alkoi nousemalla laivaan, alkulöylyjen jälkeen tilaisuuden avasi KTL:n puheenjohtaja Jarmo Latva-Lusa.

Marita Koskinen ja Viivi Vartia-Koivisto kouluttamassa
hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamista.

ServiAkatemian omia materiaalia, akatemian
omia ja yhteistyössä valmisteltuja materiaaleja.
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi on vuonna
2012 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Sastamalan kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Servi tuottaa ruoka- ja
puhtauspalveluja Sastamalassa, Pirkanmaan laajimmassa kunnassa, jossa kaukaisimpien toimipisteiden väli on jopa 60 kilometriä. Sastamalan lisäksi puhtauspalveluja tuotetaan myös
Hämeenkyrössä. Yhtiön palveluksessa on noin 165 työntekijää,
mikä tekee siitä yhden Sastamalan suurimmista työnantajista.
Servi toimii asiakkaidensa terveyttä ja hyvinvointia edistäen
nojaten ammattitaitoon, paikallisuuteen sekä kotimaisuuteen.
Esimerkiksi ruokapalveluissa suositaan kotimaisia raaka-aineita
ja käytetään runsaasti paikallisesti tuotettuja lähiseudun tuotteita. Servi on saanut koko toiminnalleen ISO 9001:2015 –sertifikaatin vuonna 2017.
ServiAkatemia on vuonna 2016 perustettu Servin sisäinen
toiminto, jolla on kaksi päätehtävää: yhtiöön kiteytyneen asiantuntemuksen jakaminen muille organisaatioille sekä oman henkilöstön jatkuva kehittäminen. Alun perin ServiAkatemia onkin
perustettu edistämään Servin tavoitteita profiloitua hyvänä ja
tavoiteltuna työpaikkana sekä yhtenä alansa valtakunnallisesti
tunnettuna kärkitoimijana. ServiAkatemian toimintaa luotsaa
puhtausalan konkari ja pitkäaikainen KTL:n nainen, Sastamalan
Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servin kehityspäällikkö Marita
Koskinen.
ServiAkatemia kouluttaa ja jakaa osaamista aktiivisesti ympäri Suomea: koulutuksia on pidetty aina Rovaniemeä myöten.
Akatemian omien koulutusten lisäksi valikoimaan kuuluvat yhteistyössä SSTL Puhtausala ry:n kanssa laaditut, valtakunnalliset
osaamiskoulutukset ja -testit uima-altaiden ja märkätilojen sekä
hoitoympäristöjen puhtauspalveluiden hygieniaosaamisessa.
Koulutusten lisäksi ammatillista osaamista on jaettu erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä, valtakunnallisten siivousta
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Tulevaisuutta
tutkimassa

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen
–koulutuksen verkko-opiskelumateriaali.
ja hygieniaa käsittelevien oppaiden ja julkaisujen laatimisessa
sekä Rakennussäätiö RTS:n toimikunnissa Hygienia sisäitiloissa ja Uimahallit RT-korttien laadinnassa. Vaikka ServiAkatemia
onkin vielä melko nuori toiminto ja painottuu puhtausalalle, on
akatemialla myös ruokapuolelta vahvaa asiantuntemusta. Servillä on oma ravitsemusterapeutti, joka vastaanottotoiminnan
lisäksi luennoi ja kouluttaa aktiivisesti.
Kysytyimpiä ServiAkatemian koulutuksia ovat vaativamman
hygienian tiloihin kohdistuvat koulutukset, kuten uima-allasja märkätilojen hygieniakoulutus sekä keittiöiden siivousta ja
päiväkotihygieniaa koskevat koulutukset. Näillä näkymin myös
tuore valtakunnallinen hoitoympäristöjen puhtauspalveluiden
hygieniaosaamisen koulutus osaamistesteineen nousee nopeasti ServiAkatemian suosituimpien koulutusten joukkoon.
Ulkoisen kouluttamisen lisäksi ServiAkatemia panostaa Servin oman henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen sekä alan uusien
ammattilaisten kouluttamiseen. Akatemian puitteissa tarjotaan
muun muassa harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita alan
opiskelijoille sekä tehdään monenlaista oppilaitosyhteistyötä.
Lisäksi ServiAkatemia on järjestänyt yhteistä oppisopimuskoulutusta paikallisen ammattikoulun kanssa jo useiden vuosien
ajan. Vuonna 2018 aikana oppisopimuskoulutuksena tutkinnon
tai osatutkinnon suoritti 12 opiskelijaa. Tutkinnon suorittajia on
odotettavissa vähintään yhtä paljon myös tälle vuodelle, sillä
meneillään ovat sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon että erikoisammattitutkintoon tähtäävät oppisopimuskoulutusryhmät, joista saadaan alalle tuoreita laitoshuoltajia sekä ohjaajia.

Teksti ja kuvat: Vilma Hassi

Uudistumiskyky ja menestystekijät oli
työyhteisökehittäjä Jalmari Eklundin
Humaanikone Oy:stä aiheena. Ammattiylpeyden ytimessä, asiakaskokemus
kolmio ajatuksia, miten kehitytään ja
herätään kehittymiseen. Työpaikka oppimisympäristönä jaettiin 4-kenttään:
kokemuksen ja ammatillisen osaamisen
jakaminen, arviointi- ja palautekäytännöt, tiedon tuottaminen ja jakaminen
sekä toimintatapojen kehittäminen. Ajatuksena himpun verran paremmin jokaisena päivänä!
10 teesiä vaikuttamisesta
ammattiyhdistystoimijalle (Joni Sarpo)
1. Aika on kaiken alku.
2. Kuuntele kahdella korvalla, kysy yhdellä
suulla.
3. Ansaitse luottamus.
4. Ole voimaantumisen lähde!
5. Elä mukana!
6. Anna eväät itsensä löytämiseen ja potentiaalin saavuttamiseen.
7. Ohjaa omaan oivaltamiseen.
8. Kyseenalaista aina, muuten hukka perii!
9. Kannusta virheisiin!
10. Kannusta oppimiseen ja kehittymiseen!

8 HUKKAA
1. Ylituotanto
2. Odottelu
3. Kuljetus
4. Liikakäsittely
5. Varastointi
6. Tarpeeton liikehdintä
7. Virheelliset tuotteet
8. Aivojen alikäyttö

Saimme myös annoksen Lean-ajattelusta, jossa korostetaan asiakkaan näkökulmaa ja jatkuvaa oppimista. Yhdessä
työskentelemisen taitoa kohti yhteistä
tavoitetta, parantaen suoritusta ja pitkäjänteisesti toimintaa.
Organisaatio muodostuu yksilöistä
ja yhdessä oppien tuotetaan lisäarvoa
asiakkaalle. Tunnistetaan tärkeä työ tekemättä turhaa.
Lopuksi listattuna tyypillisyydet parhaille Lean-palveluorganisaatioille

• Kehittävät itseään muita aktiivisemmin
• Näkevät työssä oppimisen osana jatkuvaa
parantamista ja elinikäistä oppimista
• Toimivat enemmän yhdessä kuin yksin
• Katsovat omaa toimintaansa myös
asiakkaan silmin
• Keräävät aktiivisesti sekä asiakastietoa
että seuraavat kilpailijoiden kehittymistä
• Saavuttavat tavoitteet muita nopeammin
• Ovat valmiita kokeilemaan uutta vanhan
rinnalla
• Osallistuvat aktiivisesti muiden
opettamiseen oppiakseen itse lisää
Arvostavat ammattiosaamista yli
toimialojen ja kopioivat parhaat
käytännöt nopeasti
• Eivät käytä aikaa vastakkainasetteluun
vaan pyrkivät aktiivisesti yhdistämään
kertyneen kokemuksen ja uuden
oppimisen

sanliiketoiminnasta. Suurin osa yhdistysten jäsenistä on passiivisia, heille jäsenyys on vain vakuutus työttömyyden
varalle. Se on ongelma, koska edustuksellinen demokratia perustuu osallistumiselle ja osallistuminen tuo myös
ay-liikkeelle sen legitimiteetin.
Töitä ammattiliitoille
• Lobbaus
• Oman jäsenistön tukeminen ja
kehittäminen
• Jatkokoulutus, lainopillinen opastus,
vakuutukset ja monipuolinen neuvonta
työnvälitystä myöten kuuluvat
valistuneen edunvalvonnan piiriin
• Jäsenten ansaintakyvyn kehittäminen
• palkkatyövoiman osaamisen ja
elämänlaadun kehittäminen
• Auttaa löytämään työn ja tienaamisen
uudet muodot

Tulevaisuuden järjestötyö
Viisi viestinnän vinkkiä teille
Tulevaisuuden ohjaajana laivalla oli
Minna Wallenius. Hänen ajatuksia ennen ryhmätöitä, joista napattu osa.
Työn katoaminen ja uudet alat, muuttuneet asenteet työelämää kohtaan tuo
osansa haasteisiin. Miten nuori voi sitoutua ammattiyhdistykseen jos hänellä
ei ole mahdollisuutta sitoutua työhön?
Mitä työstä halutaan, valinnan vapautta, joustavia työaikoja, työssä pitää
olla sisältöä ja merkitystä. Pitää myös
nauttia työstä hyvässä työilmapiirissä.
Työ on halutunlaisen elämäntyylin osa.
Ajatus TSL:n julkaisusta Ay-liike on
etääntynyt jäsenistään. Toiminta on toimitsijavetoista. Jäsenistö ei osaa eikä
halua osallistua. Norsunluutorni-asenne: Osataan Tessit, mutta ei vapaaehtoistoimintaa. Ollaan liikaa asiantuntijoita, on unohdettu ihminen.
Lehtori Mika Helanderin sanomaa
Åbo Akademista
Työelämän ydinkysymykset ja neuvottelutaidot ovat järjestöillä hyvin hallussa.
AY-liike on kuitenkin erkaantunut kan-

1. Miettikää sanoma, minkä puolesta
seisotte. Kertokaa tätä sanomaa kaikella
viestinnällä.
2. Puhutelkaa suoraan ihmistä.
3. Ottakaa yksi sosiaalisen median kanava
haltuun.
4. Käyttäkää aina kuvaa tekstin kanssa.
5. Antakaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua sisällön tuottamiseen, erityisesti some.

Näillä Minnan eväillä lähdimme ryhmätöihin. Ryhmiin valittiin kirjurit ja aihe ja
sai kiertää eri ryhmissä keskustelemassa
ja kertomassa ajatuksia. Kun ajatukset
oli saatu kirjailtua paperille sai mieli ja
kroppa vihdoin ravintoa ja pääsimme
rentoutumaan.
Totutusta joka toinen vuosi järjestettävästä seminaarista poiketen, teimme
töitä myös sunnuntaina. Sopivan levon
jälkeen jakauduimme taas ryhmiin, nyt
oli kaikilla ryhmillä samat aiheet ja mietittiin tulevaa. Seminaarityön tulokset
saa liiton hallitus mietittäväkseen ja rakentaa sitä mietittyä tulevaisuutta.
Jari Lehdonkivi
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Yksityiseltä kunnalliselle

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa eli TYKSissä riittää käytäviä ja
työntekijöitä. Viime kesästä TYKSissä työskennellyt Tuomo Myllärinen kertoo,
että kun ensimmäisiä kertoja joutui yksin työtehtäviin, joutui ympäristöä
huomioimaan tavallista enemmän. Että osaisi takaisin.
Myllärinen siirtyi yksityiseltä puolelta kunnalliselle viime vuonna. Hän työskentelee sähkönjakelun osastolla. Tiimin vastuulle
kuuluu muun muassa varmistaa se, että valtakunnan verkosta
tulee sähköä ja jos ei tule, varavoimakoneet toimivat. Käytännössä työ on esimerkiksi varavoimakoneiden huoltoa, ylläpitoa
ja kuukausitestausta, kaikkea mikä liittyy niiden toimintaan. Välillä on sattumastakin kiinni, mitä työpäivän aikana tulee vastaan.
– Melkein voisi sanoa, että suurin osa asiasta on uutta ja on todella mielenkiintoista opetella uusia asioita, Myllärinen kertoo.
– Alun jälkeen on saanut jo rutiinia ja itseluottamusta tekemiseen. Joskus täytyy myös ymmärtää kysyä apua.

- Meillä oli juuri hoitajien kutsujärjestelmä nurin. Oikaisin hieman, otin suoraan yhteyttä tukeen ja tilasin hätäjärjestelmän
ilman tilauskaavakkeita. Tilanne oli se, että asia oli hoidettava,
Lehdonkivi kertoo.
Aikaisemmin moni piti kunnallisen alan työpaikkaa ikuisena.
– Niinhän sitä sanottiin, että kunta-alalla on pitkä kapea leipä ja
yrityksessä jotain muuta. Ei taida kuitenkaan enää tänä päivänä
pitää paikkaansa, Myllärinen sanoo.
– Meilläkin oli yt-neuvottelut ja lomautuksia 2013, Lehdonkivi
muistelee.
– Mutta ne tulivat niin kalliiksi, että päätettiin, ettei enää ikinä.
Katsotaan, kuinka pitkään päättäjät sen muistavat.

TYKSin tekniikassa työskentelee noin 140 henkilöä. Pitkän ajan
KTL-aktiivi ja yksi kannustaja Myllärisen KTL:ään liittymiselle
marraskuussa löytyy viestintätekniikasta. Jari Lehdonkivi on
työskennellyt TYKSissä 17 vuotta.
– Meitä on viestintätekniikassa tällä hetkellä kolme, mutta töitä
kuudelle. Vuosituhannen alussa oli sama lukumäärä työntekijöitä ja sen jälkeen on tilojen määrä moninkertaistunut ja järjestelmiä tullut lisää. Nyt emme pysty palvelemaan emmekä reagoimaan työpyyntöihin samalla tavalla kuin silloin, Lehdonkivi
kertoo.
Viestintätekniikka sisältää muun muassa telelaiteet, kameravalvontaa, hoitajakutsua ja muita vastaavia laitteita.
– Tässä työssä on paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä. Työskentelemme esimerkiksi toimistohenkilökunnan ja lääkäreiden
kanssa.
Alimitoituksen vuoksi aika kuluu pitkälti tulipalojen sammutteluun, vaikka pitäisi hoitaa esimerkiksi vuositarkistuksia. Lehdonkivi vertaa tilannetta kotiympäristöön: kotona ei yleensä huolleta sähkölaitteita kuin vikatilanteessa. Näin ei saisi sairaalassa
tapahtua.

Myllärinen osallistui tammikuussa ensimmäistä kertaa KTL:n
tapahtumaan, kun Lehdonkivi mainosti uudelle jäsenelle tulevaisuusseminaaria.
– Olen sellainen, että kun lähden mukaan johonkin, haluan ymmärtää minkälainen rakenne siinä on. Sen lisäksi, mitä se voi
antaa minulle, mietin myös sitä mitä voisin itse antaa liitolle,
Myllärinen miettii.
– Vastavuoroisuutta pitää olla. Haluan myös tietää, minkälaisia
vaikutuskanavia on.
Liitto voi vaikuttaa monenlaisiin asioihin. Lehdonkivi kertoo esimerkin, mihin on onnistuttu vaikuttamaan.
– TS-sopimus vaatii työpaikalle tiettyjä asioita. Pari vuotta sitten
selvisi, ettei niitä oltu hoidettu, vaikka sopimuksessa oli sovittu.
Sopimusrikkomus siis. Siitä lähti valvontapyyntö ja asioita alettiin hoitaa, Lehdonkivi muistelee.
– Esimerkiksi tehtävänkuvaukset pitäisi jokaisella olla, mutta
näin ei ollut. Niitä on meilläkin tehty vasta viimeisen syksyn
aikana. Palkkauksen pitäisi perustua siihen mitä työtä tekee ja
tähän saakka palkat olivat pitkälti jotain muuta.

Myllärinen siirtyi kunnalliselle puolelle yksityisestä yrityksestä.
Usein kunnallisen puolen organisaatioita haukutaan jähmeästä
ja hitaasta byrokratiasta, mutta Myllärinen kertoo, että kyllä
TYKSissäkin reagoidaan tarvittaessa nopeasti.
– Jos jotain on tehtävä, niin sitten tehdään ja jälkikäteen hoidetaan tilaukset ja muut asiaan kuuluvat toimet.

Teksti ja kuva: Tilda Hopia
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Restonomi 210 op

Opiskeleminen työn
ohessa vaatii paljon
Minna-Liisa Haapamäki opiskelee työn ohessa restonomiksi ammattikorkeakoulussa. Vapaa-ajan ongelmia ei
ole, sillä illat ja viikonloput sujuvat opiskellessa.
Minna-Liisa Haapamäki sai keväällä 2018 valmiiksi tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Opiskeluinto jäi
päälle.
- Ajattelin, että nyt on seuraavaksi lähdettävä suorittamaan restonomin tutkintoa. Myös se innosti, että
restonomin tutkinto vaaditaan kaikkiin työpaikkoihin,
Haapamäki muistelee.
Haapamäki haki Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomilinjalle. Aivan suorilta kouluun ei päässyt, vaan
edessä oli valintakoe. Yhteensä hakijoita oli 210 ja vain
42 pääsi sisälle.
- Valintakokeeseen oli luettava ja siellä tuntui, että pää
löi aivan tyhjää. Mutta täytyy olla suoritukseen tyytyväinen, että onnistui.
Opiskelu vaatii paljon, vaikka lähiopetusta lopulta on
vähän. Verkossa järjestettäviä webinaareja on lähes
viikoittain iltaisin, joten kaikki työ on tehtävä kotona.
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä, eli 5 670
tuntia opiskelua.
- Vapaa-ajan ongelmia ei todellakaan ole! Viikonloput
kuluvat tiiviisti koneen äärellä tehtäviä tehden. Onneksi joitain oppiaineita saa hyväksi luettua, tai kuten
nykyään hienosti sanottuna: aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, eli ahot!
Haapamäki on saanut ahotoitua esimerkiksi ruokapalveluiden perusteet, johtamisen ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamisen ja yrittäjyyden ja palvelujärjestelmät.
Osa koulutuksesta, 30 opintopistettä, suoritetaan englanniksi.
- Kun pohjana on rallienglanti, kääntäminen vie aikaa.
Osa kursseista suoritetaan niin, että webinaarit ovat
suomeksi mutta raportoinnit englanniksi. Olen huomannut, että televisiota katsoessa olen alkanut kääntää tekstiä englanniksi!

Haapamäki työskentelee Nurmijärvellä projektityössä
Jamix-tuotannonohjauksessa.
- Uskon, että opiskelusta on myös se hyöty, että verkostoituu, sillä opiskelijoita on ympäri Suomen. Muutama asuu ulkomaillakin. Itse suuntaudun kestävään
gastronomiaan, joten voin antaa hyviä neuvoja ja ohjeita siitä, miten voimme toimia luontoystävämmin.
Haapamäen työnantaja on koulutusmyönteinen ja
koska opiskelu tapahtuu lähinnä iltaisin, poissaolojakaan ei tule. Ruokapalveluissa on myös toinen restonomiopiskelija ja lisäksi tänä vuonna alkaa kokeille
suunnattu oppisopimuskoulutus.
- Työnantaja mahdollistaa hyvin opiskelemisen ja kannustaa siihen. On mukavaa, että muutkin opiskelevat,
jolloin saa peilattua omia opiskelukokemuksia muiden
kanssa.
Vanhempana myös opiskeluintoa riittää paremmin
kuin nuorempana.
- Ehkä nyt se on erilaista, kun ei ole sellaista pakkoa.
Olen antanut itselleni lupauksen, että ykkönenkin on
numero ja se riittää. Kunhan kurssit menevät läpi, olen
tyytyväinen. Hyvä numero on tietenkin aina plussaa.
Haapamäelle on tulossa tiukka kevät, uusia kursseja
on seitsemän ja vielä muutama vanha jatkuu viime
syksyltä.
- Onneksi lapset ovat jo sen verran isoja, ettei äitiä
niinkään tarvita. Ehkä vähän ruoanlaittoon ja pyykinpesuun!
- Töistä joutuu ottamaan muutaman lomapäivän maalis-huhtikuussa. Lompakkoa tämä syö, kun täytyy matkustaa opiskelemaan. Onneksi saa opiskelija-alennukset!

Teksti ja kuva: Tilda Hopia
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Opiskelu työn ohella

Verkossa opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja on yhtä
vaativaa kuin lähiopetus. Verkko-opetukseen
kuuluvat mm. verkkokeskustelut ryhmän tai
ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautus
verkko-oppimisympäristöön, omatoiminen
lähdemateriaaliin tutustuminen ja vaikkapa
webinaariin osallistuminen.

Monimuoto-opiskeluna suoritettava amk-tutkinto
sopii sinulle, jos olet jo työelämässä etkä voi
osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen.
Voit täydentää aikaisempaa koulutustasi ja
työkokemustasi. Amk-tutkinnon suoritettuasi saat
kelpoisuuden niihin virkoihin, joihin vaaditaan
korkeakoulututkinto.

Lukuvuoden aikana järjestetään 2-3
lähiopetuspäivää, joissa käydään läpi
laajoja osaamiskokonaisuuksia ja tuetaan
opiskelijan edistymistä sekä osaamisen
syventymistä opetussuunnitelman mukaisesti.
Lähiopetuspäivissä on hyvä mahdollisuus
verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintoihin sisältyy perusopintoja,
ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja,
työharjoittelua ja opinnäytetyö. Osan tutkinnosta
voit korvata aiemmilla opinnoilla. Laadit opettajan
kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman.

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen
opiskelusuunnitelmaan. Aiempia opintoja ja
työkokemusta voidaan lukea hyväksi tutkintoon.
Opinnot on mahdollista suorittaa 2 - 4 vuodessa.
Voit opiskella joustavasti työn ohella tai
kokoaikaisesti päiväopiskeluna, jolloin olet
oikeutettu hakemaan opintotukea.

Pääsyvaatimukset monimuotototeutuksiin
vaihtelevat. Yleinen hakukelpoisuus on lukio
tai ammatillinen tutkinto. Joihinkin koulutuksiin
ammattikorkeakoulut voivat vaatia jonkin
tietyn tutkinnon, esimerkiksi merkonomin tai
lähihoitajan suorittamista.
Lähde: opintopolku.fi

Lähde: jamk.fi

Edunvalvontaa
KTL tiedottaa -lehti puhututtaa ja jakaa ajatuksia.
Liittoa tutuksi ja lisää jäseniä.
Lehden ilmestyminen paperisena vai pelkästään digilehtenä jakaa
mielipiteet. Jutut pitää molempiin saada, muuten sitä lehteä ei ole.
Kukaan muu ei sitä sisältöä pysty tekemään kuin me itse, onko juuri sinulla syyhy saada kirjoittaa. Tarina voi olla työpaikaltasi tai harrastuksista. Mieti mitä
itse haluaisit liittosi lehdestä lukea. www.ktlry.fi löydät sinua lähellä olevan yhdistyksen
tiedot tai ota yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin, olemme juuri sinua varten.
Jos emme ole tunnettuja, miten tietää liittyä meihin. Miten saisimme lisää näkyvyyttä ja sen myötä lisää jäseniä. On puhuttu messuista missä olisimme esillä. Näissä kustannukset nousevat niin korkeiksi että ajatus kaatuu siihen. Se työ siellä työpaikalla
tunnetuksi tekemiseksi on tärkeää. Miten lähestyä sitä työkaveria, pitääkö olla jotakin
annettavaa vai keskustelu liittoon kuulumisen tärkeydestä? Miksi liittyä juuri meihin?
Ajatus on herättää juuri sinut miettimään asiaa. Yhdessä olemme me.
Hyviä neuvotteluja,
Jari Lehdonkivi
KTL ry1. vpj
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Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja
liikuntajohtaja Niina Epäilys ottivat Unopalkinnon vastaan Urheilugaalassa.
Kuva: Riina Siirtola / Kuntaliitto

OULUN SEUDUN TEKNIIKAN JA ERITYISALOJEN AMMATTILAISET KTL RY

Oulu on Suomen liikkuvin kunta
JULKAISTU 17.1.2019 OUKA.FI

Kokoustunnelmia Oulusta

Syyskokouksessa 13.11.2018 valittiin Hannele Gallenius jatkamaan puheenjohtajana. Muut jäsenet hallituksessa vuonna
2019 ovat Aila Lamminkangas, Arja Pirkola, Seija Tuominen
ja Paavo Virkkunen, varajäsenet Irmeli Kärenlampi, Aila Kytökangas ja Sirpa Hassinen.
Jäsenmaksuihin ei ole tulossa korotuksia yhdistyksen
osuuteen, joka on 0,10 prosenttia koko jäsenmaksun
osuudesta. Kattojäsenmaksu on sama kuin KTK:n katto.
Siihen sisältyy KTK:n osuus ja KTL:n valtakunnallinen osuus,
kokonaisjäsenmaksu on 1,30 prosenttia. Jäsenedut löytyvät
verkkosivulta:
ktk-ry.fi/jasenyys/jasenedut/edunvalvonta.
Käy katsomassa mitä kaikkia monipuolisia etuja jäsenyyteen
sisältyy.
Yhdistyksen jäsenten tehtävänimikkeistö on laaja kuten koko
KTL:ssa yleisesti. Nimikkeistö on muuttunut vuosien varrella,

uusia erilaisia nimikkeitä on tullut yhtiöittämisien ja tehtävien
yhdistymisien johdosta.
Jäsenmäärä on laskenut viime vuosina muutamilla jäsenillä.
Poistumaa on ollut eläköitymisien myötä. Vuosittain on kuitenkin tullut myös uusia jäseniä, jolloin jäsenmäärä ei kuitenkaan vielä huolestuttavasti ole pudonnut.
Oulun Seudun Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset ry:n
hallitus valitsi 30.1.2019 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
toimihenkilöt: varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi valittiin Paavo Virkkunen, tiedotus- ja jäsensihteeriksi valittiin Aila Lamminkangas sekä koulutus- ja virkistyssihteeriksi Irmeli Kärenlampi.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Hannele Gallenius
hannele.gallenius@ppshp.fi
040 7335724
Varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
Paavo Virkkunen
paavo.virkkunen@oulunkaari.com
050 3950345
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Oulu on valittu Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi Urheilugaalassa Hartwall Arenalla.
Kaupunki kannustaa aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä löytämään
mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Työ palkittiin Urheilugaalassa Unopokaalilla ja Suomen liikkuvimman kunnan tittelillä torstai-iltana 17. tammikuuta.
– Oulussa liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistetään
Liikkuva Oulu -kokonaisuuden kautta. Mallin avulla pyrimme
lisäämään yhteisöllisyyttä, yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä sekä edistämään kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Oulun kaupunkistrategiaan on linjattu, että hyvinvointi
kuuluu kaikille, kertoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
Oulun kaupungin liikuntapalvelujen keskeisenä tavoitteena on
edistää terveysliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta siten, että
liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidosta tai liikunta-aktiivisuudesta
riippumatta.
– Oulun kaupunki haluaa kiittää Kuntaliittoa, opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Urheilugaalaa siitä, että kuntien tekemää
työtä nostetaan esiin Urheilugaalassa. Kunnat ovat keskeisessä
asemassa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä liikunnan olosuhteiden tarjoamisessa, sanoo Laajala.

Liikunta toimii kunnan vetovoimatekijänä
Tiedotus-ja jäsensihteeri
Aila Lamminkangas
aila.lamminkangas@gmail.com
044 5522408
Koulutus- ja virkistyssihteeri
Irmeli Kärenlampi
irmeli.karenlampi@gmail.com
0400 161939

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin tänä vuonna toista
kertaa. Kuntaliiton, Urheilugaalan ja opetus- ja kulttuuriminis-

teriön yhteistyössä järjestämässä kilpailussa etsittiin kuntaa,
joka on liikunnan avulla onnistunut lisäämään paikkakuntansa
elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kolmen finalistikunnan valinnassa painottui etenkin se, miten kunta on onnistunut hyödyntämään liikuntaa vetovoimatekijänä sekä yhteisöllisyyden
rakentajana.
Lopullisen valinnan teki Urheilugaalan Suuri raati, johon kuuluu yli 300 yhteiskunnan eri alojen edustajaa ympäri Suomen.
– Kunnat luovat yhteistyössä seurojen kanssa suomalaisen
liikunnan pohjan. Kilpailuun osallistuneiden kuntien toimintamallit ovat hieno osoitus eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä,
jossa liikunta on osa kaavoitusta, opetusta, rakentamista, terveyttä ja hyvinvointia, harrastamista sekä yhteisöllisyyttä. Kunnat ovat myös huomanneet liikunnan ja urheilun merkityksen
imagon luomisessa, kertoo Uno-palkinnon jakanut Kuntaliiton
hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.
– Omien liikuntapalvelujen järjestämisen lisäksi kunnat luovat mahdollisuuksia kuntalaisten omatoimiselle liikunnalle ja
tukevat seurojen toimintaa. Kaikki tämä vaatii tekijöitä, joten
on tärkeää, että kunnat voivat myös tulevaisuudessa huolehtia
liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä riittävin resurssein.

Kuulumisia ja ajankohtaiset asiat myös netissä:

ktlry.fi
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VUOSIKOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 28.3.2019 klo 18:00
Paikka: Sokos Hotelli Lakeus Seinäjoki, Torikatu 2, Seinäjoki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!
Pohjanmaan Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry
Hallitus

Eija Eskola
Eija syntyi ja kasvoi lapsuutensa Kiimingissä Kiiminkijoen varrella. Eija opiskeli laborantiksi ja teki pitkän työuran Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Työmatkat Eija kulki polkupyörällä, jolla hän kuljetti myös suurimmatkin ostokset ja auto pölyttyi
tallissa.
Erään kerran Eijan wc-paperikuljetus levisi pitkin
Tuiran siltoja, mutta se ei Eijaa haitannut. Seuraavana aamuna meillä naurua riitti, kun Eija kertoi
asiasta kahvipöydässä, labran työkaverit muistelevat.
Hän huolehti myös oman työyhteisönsä työehdoista ja työhyvinvoinnista toimien laboranttiyhdistyksen puheenjohtajana.
Eija toimi useita kymmeniä vuosia ammattiliittomme Oulun yhdistyksessä useissa erilaisissa tehtävissä ja valtakunnallisen KTL:n hallituksen jäsenenä. Eija oli perustajajäsen Oulun Seudun Tekniikan
ja Erityisalojen Ammattilaiset ry yhdistyksessä. Työelämän kiireistä Eija jäi v.2015 vuorotteluvapaalle.
Vuorotteluvapaalla löytyi niin paljon mielenkiintoista tekemistä, että vapaan loputtua Eija irtisanoutui ja jäi nauttimaan harrastuksista ja mielekkäästä tekemisestä. Ansaitulle eläkkeelle hän siirtyi
vuonna 2018.
Omat läheiset, sukulaiset, ystävät olivat hänelle
tärkeitä.
Hänen puutarhassa pidetyillä syntymäpäivillä

kävi lähes sata vierasta. Eija harrasti puutarhanhoitoa ja monipuolista liikuntaa, leipominen oli myös
mieluinen harrastus, ohuet perinteiset ohrarieskat
olivat hänen bravureita.
Hän kuunteli mielellään musiikkia, muun muassa
Agents yhtye oli yksi suosikeista. Paritanssi oli mieluista, usein olin hänen mukanaan tanssimatkoilla,
Irmeli Kärenlampi kertoo.
Onnibussilla Eija tykkäsi matkustella sukulaisissa
ja ystävien luona Etelä-Suomessa.
Pappatunturi oli hänelle rakas kulkuväline viimevuosina. Sillä hän huristeli Oulusta Kiiminkiin
mökille ja takaisin. Muistelen vieläkin, kuinka iloisena hän ajoi, pappatunturilla meidän hallituksen
kokoukseen Irmeli kertoo.
KTL:n laajennetussa edustajakokouksessa vuonna 2016 Oulussa pääsivät myös kutsuvieraat kokeilemaan Eijan pappatunturia.
Pidetty pitkäaikainen järjestöaktiivi Eija Eskola menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen
13.11.2018 Oulussa. Yhdistyksemme hallituksen
jäseniä osallistui myös muistotilaisuuteen, laskemalla arkulle kukkatervehdyksen.
Rakas Eija on poissa, kaipaus on suuri,
hyvät muistot säilyvät sydämissämme.

OULUN SEUDUN TEKNIIKAN JA ERITYISALOJEN AMMATTILAISET RY

VUOSIKOKOUSKUTSU

Kevätkokous
Aika: 9.4.2019 klo 17.00
Paikka: Ravintola Toripolliisi, Rantakatu 6, Oulu
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
kokouksen jälkeen ruokailu.
Osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Ruokailun johdosta ilmoittautumiset 28.3.2019
mennessä sähköpostilla
irmeli.karenlampi@gmail.com tai puh: 0400 161939

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan paikallisyhdistyksemme toimintaan.
Ystävällisin terveisin hallitus
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