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Pääkirjoitus
Puheenjohtaja Timo Mattila

Edellisen puheenjohtajan päästyä ansaituille eläkepäiville, on uuden
puheenjohtajan otettava nuija käteen ja ruvettava ohjaamaan Tekniikan ja Erityisalojen ammattilaiset laivaa kohti uusia kuvioita. Kesä ja
syksy ovat jo suurelta osin ohi. Talvi on tulemassa Suomen maahan
ja kaamos alkaa Lapissa. Aika synkkää aikaa vietetään etelämpänäkin
ennen lumen tuloa. Etelä-Suomessa syksy jatkuu edelleen ja tuleeko
kunnon talvea enää ollenkaan. Säätilan lämmetessä voi Etelä-Suomessa olla koko talvikausi hyvin syksyinen. Lumisade on muuttunut
vesisateeksi ja lämpötila pysyy nollan yläpuolella. Viime aikoina on
ollut monia lumettomia talvia Keski-Suomessakin. Toivotaan kuitenkin pakkasia ja jonkin verran lumisadettakin varainkin joulun aikaan
toivoisi lumisia maisemia ja kunnon pakkasia.

Edustajakokous Aulangolla
Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset ry kokoontui laajennettuun
edustajakokoukseen miettimään, miten seuraava 4 vuoden aikana
Liiton toiminta järjestetään. Kokous pidettiin Hotelli Aulangossa Hämeenlinnassa 28.-29.9.2019. Edustajakokous valitsi allekirjoittaneen
Liiton puheenjohtajaksi. Kirjoittelen pääkirjoitusta junassa matkalla
KTK:n ja KTN:n edustajakokouksiin. Junamatka on hyvä aika tehdä
tietokoneella töitä. Työpaikalla tai kotona on aina jotain sivuhäiriöitä,
jotka keskeyttävät työn. Junassa voi yleensä keskittyä työhönsä, ellei ole ruuhkajunassa kuuntelemassa kovaäänisen porukan juttelua.
Mihin ammattiyhdistys on menossa, riittääkö jatkossa jäseniä.
Jäsenmäärä on laskenut jo pitkän aikaa. Emmekö saa houkuteltua
uusia jäseniä. Olemmeko ukkoutumassa ja akkautumassa. Ammattiyhdistyksen on uusiuduttava ja mietittävä, miten saamme toimintamme mielenkiintoiseksi ja uusia jäseniä houkuttelevaksi. Ei varmaan ole mitään viisastenkiveä, jolla suoraan saadaan toiminta

Puheenjohtajan selfie

aktiiviseksi. Yhdistyksen pitää olla ulospäin suuntautunut, aktiivinen,
mielenkiintoinen ja uusia jäseniä houkutteleva.
Edustajakokouksessa loimme liitolle toimintasuunnitelman, miten jatkossa liiton toiminta hoidetaan. Edustajakokous painotti, että
liiton kotisivuja kehitetään ja otetaan käyttöön sähköinen media.
Kotisivuille päivitetään uusien henkilöiden tiedot normaalisti. Kotisivuille tehdään puheenjohtajan palsta. Puheenjohtaja kirjoittaa siihen ajankohtaisista asioista lyhyesti. Kotisivuja on kehitettävä jatkuvasti, jotta saamme ne houkuttelevammiksi. Sähköinen media otetaan käyttöön.

KTK:n ja KTN:n edustajakokoukset
KTK:n ja KTN:n edustajakokoukset Helsingissä AKAVA-talossa
11.11.2019. KTK Tekniikan asiantuntijat ry:n edustajakokous oli aamupäivällä ja lounastauon jälkeen oli KTN Tekniikka ja Terveys ry:n
edustajakokouksen vuoro. Molemmat edustajakokoukset menivät
suunnitelmien mukaisesti. Sari Estilä jatkaa sekä KTK:n että KTN:n
puheenjohtajana. Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset ry:n edustajiksi KTK:n ja KTN:n valittiin Timo Mattila varsinaiseksi ja Eva-Lisa
Karlsson varaedustajaksi. Edustajakokouksien jälkeen KTN piti hallituksen järjestäytymiskokouksen, Timo Mattila valittiin KTN:n 3 varapuheenjohtajaksi.

Sopimusneuvotteluasioita
Työehtosopimuksien neuvottelut ovat alkaneet monilla aloilla. Postin työntekijät menivät lakoon. Heillä päällimmäisenä asiana on työnantajan halukkuus siirtää työntekijä toiseen sopimukseen, jossa maksetaan huomattavasti heikompia palkkoja kuin he nykyisin saavat.
Työntekijöiden ja työnantajan kanssa on myös kiistaa. Työntekijöiden mielestä työnantaja käyttää vuokratyövoimaa ja työnantajien
mielestä lakko on laiton. Postipalvelut Oy ei tilitä enää suoraan palkasta ammattiyhdistysten jäsenmaksuja, vaan jatkossa ne hoidettaisiin muutoin.
KVTES, TES ja AVAINTA sopimukset ovat voimassa 31.3.2020
asti. Neuvottelut ovat alkamassa vuodenvaihteen jälkeen. Milloin
saamme uudet sopimukset ja mitä saamme niiden sisälle. Suhdanne
on menossa alaspäin, joten suuria palkankorotuksia on tuskin luvassa. Toivottavasti emme joudu palkan alennuksiin tai muuten sopimaan huononnuksia sopimuksiin.
Kaikki suurimmat kaupungit lukuun ottamatta Helsinkiä ovat
tekemässä negatiivisen tuloksen. Verotulojen kertymät ovat olleet
budjetoituja lukuja pienemmät. Tämä johtuu verokorttiuudistuksesta, että verotus muuttui siten, että kaikilla on yksi veroprosentti.
Jos tuloja tulee lisää, niin viimeiset palkanmaksuissa voi olla veroja
paljon enemmän kuin aikaisemmissa saaduissa tileissä. Kunnallisverossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten
johdosta oletettu 600 milj. euroa. Vaikka kertymävaje korjaantuu
vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletus on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla
tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.
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Kokouksen avauspuheenvuorossa väistyvä puheenjohtaja Jarmo Latva-Lusa / Kuva: Jouko Keskimaa

KTL Kesäillan valssin
pyörteissä Aulangolla
Teksti: Timo Mattila / Kuvat: Jouko Keskimaa ja Ari Koponen

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset ry oli päättänyt pitää laajennetun edustajakokouksen 28.–29.9.2019 Hämeenlinnassa Hotelli
Aulangolla.
Aulangon historia on pitkä ja monivaiheinen. Hotelli Aulanko
ja sitä ympäröivä Aulangon puisto ovat Museoviraston määrittelemiä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Aulangon nykyisen luonnonpuiston on toteuttanut Hotelli Aulangon
tilalla aikaisemmin sijainneen Karlbergin kartanon omistaja eversti
Hugo Standertskjöld 1800–1900-lukujen vaihteessa. Hämeenlinnan kaupunki osti kartanon 1926 ja rakensi 1928 palaneen kartanon päärakennuksen tilalle puurakenteisen hotelli- ja ravintolarakennuksen, joka siirrettiin pois 1937 uuden hotellin paikalta. Nykyinen
hotelli Aulanko on rakennettu 1938. Sen ovat suunnitelleet Märta
Blomstedt ja Matti Lampén. Hotellia on myöhemmin laajennettu
1963, 1971, 1973, 1990 ja 2006. Aulangolla on kuvattu monia suomalaisia elokuvia.
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Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL
ry:n Edustajakokous 28.–29.9.2019
Ennen Laajennetun Edustajakokouksen alkamista valtakirjat tarkastettiin. Tilaisuuden avasi Hämeenlinnan Seudun Kuntien Tekniset ry:n puheenjohtaja Eero Simola ja toivotti osallistujat tervetulleeksi laajennettuun edustajakokoukseen Hämeenlinnan Hotelli
Aulankoon. Edustajakokouksen avasi KTL:n puheenjohtaja Jarmo
Latva-Lusa pitäen avauspuheenvuoron. Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toi Hämeenlinnan kaupungin tervehdyksen. Hän kertoi Hämeenlinnan historiasta 1200-luvulta aina
2009 toteutettuun kuntaliitokseen, jossa Hämeenlinnaan liittyivät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos. Liitoksen myötä Hämeenlinnaan tuli mm. 140 maitotilaa ja 100 lomittajaa. Hämeenlinna on muuttovoitoinen kaupunki ja sinne houkutellaan uusia
asukkaita mm. uusilla tonteilla.

Kokousvirkailijat puheenjohtajana Jarmo Nummenpää sekä sihteereinä
Iris Vikman ja Eila Palojärvi / Kuva: Jouko Keskimaa

Kokousyleisöä / Kuva: Jouko Keskimaa

Kokouksessa huomioitiin Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n ansioituneita ansiomerkein. Tekniikan ja Erityisalojen
Ammattilaiset KTL ry luovutti kultaisen ansiomerkin seuraaville henkilöille: Kari Hakkarainen, Jarmo Latva-Lusa ja Jari Lehdonkivi. Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry luovutti hopeisen ansiomerkin seuraavalle henkilölle Jarmo Nummenpää. Samassa yhteydessä luovutettiin KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n hopeinen ansiomerkki Seija
Luoma-Keturille.
Ennen ruokailua puheenjohtajaehdokkaat: Eva-Lisa Karlsson, Jari
Lehdonkivi ja Timo Mattila esittäytyivät edustajakokoukselle. Ruokailun jälkeen todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä jäsenyhdistysten edustus. Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsenyhdistystä, joilla 28 edustajaa ja heillä oli käytettävissään 40 ääntä.
Kokoukselle valittiin toimihenkilöt. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Nummenpää ja sihteereinä olivat Eila Palojärvi ja Iris
Vikman. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Ari Koponen ja
Tapio Virtanen sekä ääntenlaskijoina toimivat Veijo Marin, Simo Mäkinen ja Merja Juntunen. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry päätti kutsua
uusia kunnia puheenjohtajia ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Jaakko Räikkönen ja Kunniajäseniksi kutsuttiin Heikki
Sippola, Teuvo Vainikainen ja Maija Velling. Paikalla oleville luovutettiin kunniakirjat ja kukkakimput, poissa olleelle Maija Vellingille postitettiin kunniakirja.

Tuore puheenjohtaja Timo Mattila / Kuva: Ari Koponen

Tämän jälkeen nimettiin valiokunnat, niiden kokoonkutsujat ja käytiin lähetekeskustelu kaikkien muiden paitsi vaalivaliokunnan osalta. Kokous keskeytettiin valiokuntatyöskentelyn ajaksi ja kokousta jatkettiin sunnuntaina 29.9.2019. Valiokunnat työskentelivät
tarpeellisen ajan. Valiokuntatyöskentelyn jälkeen oli hyvä rentoutua
kylpylän virkistävissä vesissä. Iltaa vietimme juhlaillallisen merkeissä.
Loppuilta menikin nostalgisessa yökerhotunnelmassa, jokainen tunsi
olevansa parkettien partaveitsi tai vähintään linkkuveitsi. Sunnuntaina
oli tiedossa äänestyksiä puheenjohtajasta, joten ehdokkaat yrittivät
olla illalla mukana viimeiseen asti ja saada äänestäjät puolelleen.
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Ansiomerkkien saajat Jarmo Nummenpää, Kari Hakkarainen, Jarmo Latva-Lusa, Jari Lehdonkivi ja Seija Luoma-Keturi / Kuva: Ari Koponen

Kunniajäsenet Heikki Sippola ja Teuvo Vainikainen sekä kunniapuheenjohtaja Jaakko Räikkönen. / Kuva: Jouko Keskimaa

6

Erittäin hyvin nukutun yön jälkeen palattiin aamulla käsittelemään edustajakokouksen loput asiat. Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin, tilinpäätös vahvistettiin, myönnettiin tilivelvollisille
tili- ja vastuuvapaus sekä hyväksyttiin toiminnan ja talouden linjaukset 2020–2023. Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma 2020 ja budjetti 2020 sekä päätettiin jäsenmaksun suuruus
sekä päätettiin palkkioista ja matkakustannusten korvauksista.
Sen jälkeen kokouksessa oli puheenjohtajan valinta. Kokouksessa oli ehdolla kolme henkilöä puheenjohtajaksi: Eva-Lisa Karlsson,
Jari Lehdonkivi ja Timo Mattila. Kokousedustajat joutuivat äänestämään kaksi kertaa, koska kukaan edustajista ei saanut ensimmäisellä kierroksella yli 50 % äänistä. Ensimmäisellä kierroksella Eva-Lisa
Karlsson sai 15 ääntä, Jari Lehdonkivi sai 7 ääntä ja Timo Mattila sai
18 ääntä. Toinen kierros käytiin Eva-Lisa Karlssonin ja Timo Mattilan
kesken. Äänestyksessä toisella kierroksella Eva-Lisa Karlsson sai 18
ja Timo Mattila 22 ääntä. Toisen kierroksen äänten perusteella Timo
Mattila valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2023.
Hallitukseen valittiin 17 henkilöä ja heille varajäsenet. KTL Päijät-Häme ry lopettaa vuoden vaihteessa ja Erityishuollon ja Kuntoutusalan Toimihenkilöliitto EKTL ry ei ollut esittänyt ehdokasta hallitukseen ja hänelle varajäsentä. Kokouksessa päätettiin valita kaksi
varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Kokous sujui joustavasti ja paikassa oli historian havinaa. Kokousväki saattoi unelmoida olevansa keskellä suurta elokuvaa.

Hämeenlinnan Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Eero Simola ja
Sirpa Rahikainen / Kuva: Jouko Keskimaa

KTK Tekniikan Ammattilaiset ry:n ja Tekniikka ja
Terveys KTN:n ry:n Edustajakokoukset 11.11.2019
Teksti: Timo Mattila

Edustajakokouksen tiedote käytiin läpi. Siinä kiinnitettiin huomiota
kuntateknisten palkkojen selvästi alempaan tasoon verrattuna yksityisen sektorin palkkatasoon. Tämän takia tekniselle sektorille on
vaikea saada rekrytoitua uusia teknisen alan henkilöitä. Kuntaomisteiset yhtiöt käyttävät työsopimusshoppailua mm. ruokahuollossa
ja siivouspalveluissa. Tämä vaarantaa palveluiden laadun ja saatavuuden. Tästä voi aiheutua kustannuksia kunnille ja veronmaksajille. KTK

Tekniikan Ammattilaiset ry edustajakokous muistuttaa kuntapäättäjiä ja työnantajia kuntatekniikan tärkeydestä ja toimivuudesta koko
yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta.
Kokoukset sujuivat hyvin. Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n esityksestä Timo Mattila valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja Eva-Lisa Karlsson varaedustajaksi sekä KTK:n ja KTN:n hallituksiin. Kokouksen päätökset olivat hallituksien esitysten mukaisia.
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Katsomo- ja kenttäalue

Santalahden rantapuisto valmistui
Teksti ja kuvat: Veijo Rannisto

Tampereen Santalahteen valmistui laaja ja monipuolinen oleskelu- ja
harrastuspaikka, Santalahden rantapuisto elokuussa 2019. Alue on
laajuudeltaan noin 12 ha ja sijaitsee Näsijärven rannalla. Santalahden
rantapuisto on sijaintinsa ja kokonsa puolesta tärkeä virkistysalue.
Santalahden alue muodostaa näkyvän osan Tampereen kantakaupungin läntisestä sisääntulomaisemasta. Puiston rakensi Tampereen
kaupungin Infra Liikelaitoksen Rakentamispalvelut. Työmaapäällikkönä toimi Heikki Saarinen. Tilaaja oli rakennuttajahortonomi Janne
Syrjä Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueelta. Puiston suunnittelun toteutti Ramboll Finland Oy.
Alueella on sijainnut rakennettu Santalahdenpuisto jo 1990-luvun lopulta, jossa on ollut mm. koirapuisto, maastopolkupyörärata
ja matonpesupaikka. Rantaväylän tunnelin rakentaminen v. 2013
muutti puiston tunnelityömaaksi. Osa puistoalueesta jäi tunnelin

8

vaatimien uusien tierakenteiden alle. Uutta puistoaluetta tilalle saatiin täyttämällä Näsijärveä tunnelilouheella. Rantaväylän tunnelin valmistuttua v. 2016 alkoivat puiston rakennustyöt rantojen täytöillä ja
eroosiosuojauksella.
Varsinainen puistorakentaminen alkoi alueen itäpäästä, jonne
rakennettiin laguuni ja aivan vedenrajassa kulkeva kävelytie, kaksi
puusiltaa ja puuportaat v. 2017. Keskivaiheille aluetta rakennettiin
koirapuisto ja koirien uimapaikka v. 2018. Koirapuistossa on erilliset
aitaukset isoille ja pienille koirille sekä erilaisia agility-telineitä koirien kouluttamiseen. Matonpesupaikalle rakennettiin matonpesualtaat, mattomankelit ja kuivaustelineet. Pesualtailta avautuu näkymä
Näsijärvelle. Pesupaikan viereen rakennettiin myös yleisö WC. Matonpesupaikka ja yleisö WC valmistuivat v. 2018.

Matonpesupaikka

Laguunin kävelytie

Koirapuisto

Grillauspaikka

Rantavyöhykettä

Puiston länsiosaan valmistui v. 2019 tapahtumapuisto, jossa voidaan järjestää jopa 25 000 katsojan konsertteja ja suurtapahtumia.
Tapahtumia varten sinne rakennettiin sähkö, vesi- ja viemäripisteitä
sekä tietoliikenneyhteydet. Katsojia varten rakennettiin luonnonrinteitä katsomoksi. Konserttialueelle rakennettiin kantava nurmikko ja
kastelujärjestelmä. Ranta-alueelle rakennettiin grillauspaikka. Alueella
on lisäksi varaukset lintutornille, skeittipuistolle ja BMX-radalle.
Ensimmäinen suurtapahtuma puistossa järjestetään v. 2020. Tapahtumapuisto ei ollut mukana alkuperäisissä suunnitelmissa, vaan
se tuli mukaan hankkeeseen vasta rakentamisvaiheessa Tampereen
Viiden tähden keskusta-hankkeen ajamana. Puiston alkuperäinen
kustannusarvio oli noin 3,7 miljoonaa euroa, mutta tapahtumapuiston toimintojen mahdollistaminen nosti kustannuksia reilulla miljoonalla eurolla.

Rakentaminen toteutettiin pääosin omana työnä. Aliurakointia
teetettiin tarpeen mukaan. Suurimpia aliurakoitsijoita olivat VRJ Länsi-Suomi Oy, Hyvinkään Tieluiska Oy ja Schetelig Oy.
Puiston rakentamisessa toteutettiin kierrätystä monella tavalla.
Louhetta rantojen täyttöön saatiin tunnelityömaalta. Puiston vieressä sijaitsevalta Santalahden asuntoalueen rakennustyömaalta saatiin runsaasti täytemaita rannan täyttöön ja kumpareiden rakentamiseen sekä tiili- ja betonimurskaa käytävien rakentamiseen. Hämeenkadun vanhat valaisinpylväät asennettiin puiston poikki rantaan vievälle käytävälle. Kuninkaankadun kävelykadun vanhoja penkkejä asennettiin eri puolille puistoa. Työmaalta talteen otetuista vanhoista kivijalkakivistä rakennettiin tukimuuri laguunin rantaan. Vanhoja kivijalka - ja muurikiviä asennettiin istuinkiviksi grillauspaikalle.
Santalahden rantapuistolla on lisääntyvää matkailullista merkitystä tulevaisuudessa, mikäli Särkänniemen ja Onkiniemen kehittämissuunnitelmat sekä Mustalahden järvi- ja luontomatkailun tapahtumakeskus toteutuvat.

9

Kari Tapio illan päätösfiiliksissä.

Festivaaliyleisöä Villatehtaalla.

Iloiset terveiset Uudeltamaalta.

Uudenmaan Tekniikan ja Erityisalojen
Ammattilaiset KTL ry:n toiminta
Teksti ja kuvat: Iris Vikman
Jo perinteeksi muodostunut yhdistyksen yhteinen syyskauden avaus
vietettiin Red Carpet -kotimaisen elokuvan festivaaleilla.
Innostunut jäsenistö oli paikalla Hyvinkäällä 31.8.2019 järjestetyssä konsertissa.
Villatehtaan Festivaalikonsertissa K-18 esiintyivät Anna Puu, Teflon Brothers, Ida Paul & Kalle Lindroth, Kalevauva.fi sekä illan päättävä Juha Tapio.
7.11.2019 sääntömääräinen syyskokous pidettiin Nurmijärven Impivaara Grilli ravintolassa. Hallituksen kokoukseen osallistui
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aktiiviset hallituksen jäsenet tekemään esityslistaa varsinaiseen kokoukseen.
Järjestäytymiskokouksessa joka järjestettiin Ravintola Caprissa valittiin vuodelle 2020 yhdistyksen toimihenkilöt.
Puheenjohtaja: Sisko Nyman
Varapuheenjohtaja: Minna-Liisa Haapamäki
Rahastonhoitaja: Iris Vikman
Sihteeri: Sari Katila

Ravintola Pohjankulma.

Taidetta Louhisaaren kartanossa.

Kultarannan muotopuutarhaa.

Kesäistä Kultarantaa.

Kesäretki Naantaliin
Teksti: Veijo Rannisto / Kuvat: Kirsi Tamminen
Tampereen Seudun KTL ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuksien
mukaan jäsentilaisuuksia ja virkistystoimintaa, joilla aktivoimme jäseniä ja kokoamme heitä yhteistoimintaan.
Tänä vuonna järjestimme retken Naantaliin, presidenttien jalanjäljille Kultarantaan 24.8.2019.
Matkalle lähdimme Tampereelta aamuvarhain klo 7.45. Aluksi
ajoimme Askaisiin Louhisaaren kartanolle. Kartanon pihapiirissä sijaitsevassa viihtyisässä kahvilassa nautimme aamukahvit. Komean
kartanolinnan opastetulla kierroksella saimme tutustua Flemingien
ja Mannerheimien sukujen aatelielämään ja ainutlaatuisiin esineisiin,
taideteoksiin ja historiallisesti sisustettuihin huoneisiin.
Askaisista siirryimme Rymättylään saaristolaislounaalle ravintola

Pohjankulmaan. Herkullisen ja monipuolisen lounaan yhteydessä
saimme samalla kuulla ravintolan historiasta ravintolan pitäjältä.
Iltapäiväksi suuntasimme Naantaliin presidentin kesäasunnolle
Kultarantaan, jossa kiersimme oppaan johdolla kauniin Kultarannan
puutarhan.
Kultarannasta jatkoimme matkaamme Naantalin tunnelmalliseen
vanhaan kaupunkiin. Asiantunteva oppaamme kertoi tarinoita menneisyydestä, vanhoista puutaloista ja muusta Naantalin 600-vuotisesta
historiasta. Antoisan kierroksen jälkeen meillä oli aikaa kierrellä omatoimisesti venesatama-alueella ja sen lukuisissa kahviloissa.
Tämän jälkeen lähdimme kotimatkalle ja olimme perillä Tampereella illansuussa.
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Palautteita, markkinointia ja
yleistä säätämistä
Teksti: Kristiina Pentikäinen / Kuva: Jyväskylän seudun joukkoliikenne - Linkki

On se v***u vaikeeta että ei Perjantai iltana voi dösä
tulla. Olin 20 v***n minuutia aikaisemmin pysäkillä ja
venasin siinä puolitoista v***n tuntia eikä sitä S******n
bussia näkynyt. Kiitos Perjantai illan pilaamisesta v***n
luuserit.
Näin napakka aamunavaus käynnistää toisinaan työpäiväni Jyväskylän
seudun joukkoliikenteen (tuttavallisemmin Linkin) markkinointi- ja
viestintäkoordinaattorina. Vuosittain vastaanotan noin 2500 Linkki-palautetta. Keskimäärin niitä putkahtaa postilootaan 10 joka työpäivä.
Harvassa palautteessa silitellään päitä, moitittavaa löytyy
useammin. Toki kiitoksiakin on joskus joukossa. Palautteet toimivat
silti palvelun järjestäjälle oivina, ilmaisina kehittämistyökaluina. Mistä
muuten saataisiin yhtä kätevästi tieto siitä, mikä palvelussa milloinkin mättää?

Markkinointia ja viestintää laidasta laitaan
Palautteista välittyvä maailmankuva on aika synkkä, joten onneksi
työhöni kuuluu niiden lisäksi muutakin. Vastaan paikallisliikenteen
markkinoinnin ja viestinnän operatiivisesta suunnittelusta ja osallistun myös käytännön toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
verkko- ja someviestintää, kirjallisten ja kuvamateriaalien sisällön
suunnittelua ja tuottamista, kampanjasuunnittelua, markkinointimateriaalien suunnittelua ja hankintaa sekä promopisteillä työskentelyä.
Myös roudaushommat ja teltanpystytykset kuuluvat toimenkuvaan!
Myös kunnallinen päätöksenteko on vuosien varrella tullut tutuksi. Paikallisliikenteen asioista päättää Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennejaosto. Olen mukana kokouksissa,
valmistelen jaostolle viestintää ja markkinointia koskevia asioita sekä
vastaan päätösasioiden mediatiedottamisesta. Hoidan myös tärkeän
yhteistyötahomme, noin 30-henkisen Fiksun liikkumisen asiakasraadin asioita ja järjestän tapaamisia.

Jätehuollosta joukkoliikenteeseen
Näitä hommia olen tehnyt vuodesta 2014 alkaen. Ennen sitä toimin tiedottajana Jyväskylän kaupungilla. Kunnalle tulin alun perin
töihin yliopisto-opintojen loppuvaiheessa viime vuosituhannella. Ensimmäinen pestini oli Jyväskylän maalaiskunnan jätehuollon viestintäharjoittelija ja vuosi oli 1999. Sieltä päädyin erinäisten viestintätehtävien jälkeen kymmenen vuotta myöhemmin kuntaliitoksen seurauksena Jyväskylän kaupungille.
Linkki-paikallisliikenne on osoittautunut äärettömän monipuoliseksi ja kiinnostavaksi työpaikaksi. Koko ajan sattuu ja tapahtuu,
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Kristiina Pentikäinen
joten tylsää ei pääse syntymään. Työssä vaaditaan välillä nopeita
hoksottimia ja jatkuvaa toimintaympäristön luotaamista. Sosiaalinen
media eri kanavineen on tuonut viestintään nopeampaa tahtia ja kiivaampaa kiertoa. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on tullut yhä
tärkeämmäksi. Tatsin Linkki-matkustajan arkeen on säilyttävä koko
ajan, mikä on pelkästään hyvä asia.

Mainio Linkki-tiimi
Työpaikkani 9-henkisessä Linkki-tiimissä on mahtava ja kannustava
ilmapiiri. Kaveria ei jätetä, vaan autetaan tarvittaessa. Tyhmältäkin
kuulostavat ideat uskaltaa porukassamme lausua ääneen, ja usein ne
toimivat huikeiden visioiden aihioina. Aina ei visioinnista tosin synny
mitään toteutuskelpoista, mutta monesti hauskoja juttuja, joille nauretaan vatsamme kipeiksi.
Nauru tasaa stressiä ja avittaa monesti parempiin tuloksiin kuin
ryppyotsainen puurtaminen. Välillä on hankalia ja raskaita työtehtäviä, mutta niin kauan kuin huumoria porukassa riittää, nekin tuntuvat
jollain tapaa kevyemmiltä – suosittelen kokeilemaan!

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan
yhdistysten yhteiset pikkujoulut
Teatteriravintola Nyyrikissä
Teksti: Iris Vikman / Kuvat: Jarmo Nummenpää ja Iris Vikman

”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa kun saimme olla mukana...”
Uudenmaan Tekniikan ja Erityisalojen ammattilaiset KTL ry kiittää
pääkaupunkiseudun KTL ry:tä yhteisestä pikkujoulujen järjestämisestä ravintola Nyyrikissä, Helsingissä.
Ilta alkoi tutustuen toisiimme Bubi Päättömässä Kanassa, josta
siirryttiin maukkaan illallisen ääreen. Puheenjohtajat Eva-Lisa Karlsson ja Sisko Nyman toivottivat meidät kaikki tervetulleeksi nauttimaan yhdessäolosta ja erinomaisesta seurasta.
Arton ja Mirkun parisuhdeleikit naurattivat osuvilla naisen ja
miehen erilaisuudesta kertovilla sketseillä.

Jäimme pohtimaan voiko nainen ja mies koskaan ymmärtää toisiaan tai edes jotenkin löytää yhteisen kielen aivan kuten Miia Nuutila
ja Seppo Halttunen asian sympaattisesti kuvasivat. Iloinen nauru ja
puheensorina jatkui vielä pitkälle iltaan kellariravintola Iltatähdessä.
Toivomme yhteistyön jatkuvan erilaisten tapahtumien merkeissä vielä tulevina vuosina.
Iso kiitos Pääkaupunkiseudulle pikkujoulujen järjestämisestä.

Pikkujouluväkeä Nyyrikissä.

Yhteisen juhlan kunniaksi nostettiin glögimaljat.

Arto ja Mirkku.
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Jouluinen juustokakku

- muokattu alkuperäisestä Kinuskikissan ohjeesta
Teksti: Minna-Liisa Haapaniemi / Kuva: Kinuskikissa

Laktoositon, Kananmunaton
Pohja:
300 g pipareita (tarkista, ettei ole kananmunaa)
150 g voita (laktoositon)

Täyte:
4 dl kermaa (laktoositon)
150 g vaniljatuorejuustoa (laktoositon)
150 g appelsiinituorejuustoa (laktoositon)
4 liivatelehteä
1 appelsiinin mehu
1 (½) dl sokeria

Glögikiille:
5 dl glögiä
5 liivatelehteä
• Murskaa piparit ja sulata voi, sekoita.
• Painele seos irtopohjavuoan pohjalle, laita jääkaappiin
• Laita täytteen liivatteet likoamaan
• Vatkaa kerma löysäksi ja lisää tuorejuustot.
Vatkaa sileäksi.
• Mittaa sokeri, purista appelsiinista mehu ja lisää ne
kattilaan. Keitä niistä siirappimainen liuos.
• Purista liivatteista ylimääräinen vesi pois, 		
sulata kuumaan siirappiin
• Lisää hiukan jäähtynyt siirappi kerman joukkoon,
kaada piparipohjan päälle ja laita hyytymään
jääkaappiin (n. 3 tuntia)
Glögikiille:
• Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen. Kuumenna
glögi ja lisää puristetut liivatteet glögiin.
• Anna hiukan jäähtyä ja kaada juustotäytteen päälle. Anna
kiilteen hyytyä kylmässä vähintään 2 tuntia, ennen kuin
koristelet
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Pääkaupunkiseudun Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n vuosikokous
Aika:

keskiviikko 5. helmikuuta 2020 klo 17.00

Paikka: Helsingin kaupungin toimitiloissa, Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Lisäksi vuosikokoukselle annetaan päätösesitys
koskien yhdistyksen omistuksessa, osoitteessa
Harjukatu 4 A 1 00500 Helsinki, olevan osakehuoneiston myyntiä sekä myynnistä saatavien
varojen sijoittamista. Tarkempi esityslista lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla.
Pyydämme ilmoittautumaan 21.1.2020
mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
paakaupunkiseudunktlry(at)gmail.com
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä
mahdollisen erityisruokavaliosi.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!
PKTL ry:n hallitus

Pääkaupunkiseudun
Tekniikan ja Erityisalojen
Ammattilaiset KTL ry
toivottaa kaikille
merkkipäiväänsä
viettäneille
Hyvää Syntymäpäivää!
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Rauhallista joulua ja
menestyksellistä uutta vuotta!

