
 
 
 
 

Sirkka Väntänen 
 

 
 
 
Olen Sirkka Väntänen ja käytettävissä nyt MATE ry:lle päätoimista pääluottamusmiestä valittaessa 
tulevalle kaudelle. 
Maanmittauslaitokseen tulin 17-vuotiaana töihin v.1974. 42 vuotta on tullut täyteen maanmittausta 
tavalla ja toisella ja vielä jatkuu. 
 
Olen v. 2000 asti toiminut pohjoisen Lapin alueen luottamusmiehenä, joten varsin tuttua toiminta on. 
Olen omasta mielestäni sosiaalinen, neuvotteleva, lehmänhermoinen, kaikkien kanssa toimeentuleva, 
entinen maatalon tyttö. Minuun on varmaan helppo olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. 
Mutta jämäkkyyttäkin löytyy, jos/kun kyse on tasavertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. 
Mehän olemme tänään kaikki yhdessä isoa Maanmittauslaitosta ja samaa venettä soudetaan eteen-
päin. 
 
Työtäni teen MARA - POH - prosessissa maastokartoittajana ja tällä haavaa olen myös tiiminvetäjä. 
Ja tykkään hitosti hommistani, minulla on etuoikeus kuulua eteenpäin kehittyvään prosessiin ja omis-
taa mahtavat työkamut läpi laajan Suomenmaan! 
Toimin MML:n YTTK (yhteistoimintaelin)- kokoonpanossa, MATE ry:n hallituksessa 2. vpj:na, jäsenenä 
ja työvaliokunnan jäsen olen myös sekä olen tällä hetkellä Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry:n pu-
heenjohtaja. PARDIAn hallituksessa olen myös MATEn varaedustajistossa sekä PARDIAn aluetoimi-
kunnassa täällä pohjoisessa. 
 
Koulutusta luottamusmiestehtävän hoitamiseen minulla on. Olen suorittanut perus-, jatko sekä täy-
dennyskurssit luottamusmiestoiminnan puolelta sekä järjestötoiminnan erilaisia koulutuksia vuosien 
varrella. Olen aiemmin toiminut myös palkkausjärjestelmä PALMA seurantaryhmän jäsenenä ratko-
massa palkkaukseen ja sen oikeudenmukaisuuksiin liittyviä asioita. 
 
Olen suorittanut myös Joensuun yliopistossa 2-vuotisen ”Työ- ja organisaatiopsykologian perusopin-
not” opintokokonaisuuden työn ohessa PARDIAn koulutuspäällikön tuutoroidessa. 
Minua on aina kiinnostanut psykologia ja ihmisten välinen kommunikointi - ja tätähän se asioiden hoi-
taminen vaatii jäsenten edunvalvonnassa VES/TES-kirjan tulkkauksen lomassa ja suurta sydäntä! 
 
Yhteistyötä olen tehnyt tiiviisti nyt tehtävänsä jättävän pääluottamusmies Raili Savolaisen kanssa, tun-
tenut, tunnistanut hänen vankan osaamisensa. Vierestä seuranneena ja uskon, että jotakin oppi-
neenakin, nyt olenkin ehdokkaana pyynnöstä, ponnistamassa häneltä jäämiinsä saappaisiin, jos Te 
MATElaiset jäsenet niin tahdotte - virtaa ja voimaa on  :) 
 
Vapaa-aikaa vietän….   - silloin relaan perheen ja ystävien parissa… 
 
Tässä lyhyesti taustatietoa minusta ja hommistani, lisätietoja saat minulta toki lisää ja tavathan tule-
vassa webropol- vaalissa tässä lähipäivinä vuonna 2016! 
 
Tervehtii Sirkka 
0400 750511 tai 0400 980934 
sirkka.vantanen@maanmittauslaitos.fi 
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