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IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edelläkävijä.

Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@luukku.com

Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivultamme, kysäi-
semällä joltakin hallituksemme jäse-
neltä tai osoitteesta
ksilehti@luukku.com. Samalla voit
pyytää esim. sähköpostiisi valmiin
ilmoitussopimuspohjan, tietysti
PDF:nä.
Pankki: K-S OP 554301-244717

Painopaikka:
Keski-Suomen Painotuote Oy,
Äänekoski, 2006
Painos: 2600 kpl

Päätoimittaja: Olli Backman
olli.backman@luukku.com
Toimittajat ja avustajat:
Jouni Lemmetti, Tapio Soltin, Matti
Ollila, Mikko Lukkari, Rauno
Minkinen...
IL Hämeen ja Keski-Suomen piiri
piiriasiamies Tapio Soltin
Otavalankatu 9 A
33100 TAMPERE
tapio.soltin@insinooriliitto.fi
AKAVA Keski-Suomi aluetoimiknt
Kalevankatu 4, 40100 JKL
aluetoimikunta@keskisuomi.akava.fi
IAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi
fax (09) 4763 7690
Insinööriliitto (jäsentietopalvelu)
puh. 0201 801 877

Toimintaa riittää

Juhlavuoden kunniaksi on var-
maankin Keski-Suomen Insinöö-
rien toiminnantäyteisin vuosi,
kautta aikain. Vaikka mukaan
mahtuu monia perinteikkäitä ja
hyviksi havaittuja toistuvia ta-
pahtumia, on joukkoon tullut
paljon uuttakin, kuten näkyy.

Toimintaa työpaikoilla

Työpaikoillakin pitää AKAVAlai-
sen INSINÖÖRILIITON ja
Keski-Suomen Insinöörien nä-
kyä, sillä erilaiset jäsenhankinta-
kampanjat saattavat muuten
hämmentää nykyistä ja potenti-
aalista jäsenistöä entisestään. Sel-
keänä ajattelun lähtökohtana voi-
si pitää lausetta, “INSINÖÖRI
JÄRJESTÄYTYY
INSINÖÖRILIITTOON”.

Toimintaa Insinööriliitossa

Insinööriliitollakin on paljon toi-
mintaa jäsenhankintatavoitteisiin
ja asioistamme huolehtimiseen
liittyen. Edustajinamme on tällä-
erää IL:n hallituksen varapuheen-
johtaja Seppo Mäkiranta sekä

hallituksen jäsenenä puheenjoh-
tajamme Timo Härmälä. Myös
valio- ja valtuuskuntiin on Keski-
Suomen Insinööreistä lukuisia
ehdokkaita. Eli hyvältä näyttää.
Järjestöjohdon Neuvottelupäivät-
kin järjestettiin Jyväskylässä,
mikä toi muutkin Insinööriliiton
alueyhdistykset tietoiseksi aktiivi-
sesta toiminnastamme.

Toiminta virkistää
Tietenkään lepoa ja kevään tuloa
unohtamatta, niin toimintahan
se on mikä insinööriäkin virkis-
tää. Siis osallistutaan tapahtu-
miimme ja pidetään itsemme vir-
keinä ja ajan tasalla asioista.

Kevättervehdyksin
Olli B.
olli.backman@luukku.com
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Puheenjohtajan
palsta

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edunvalvoja

JUHLAN JA VAIKUTTAMI-
SEN VUOSI

Hyvä Keski-Suomen Insinöörit
ry:n jäsen, pidät kädessäsi juhla-
vuoden ensimmäistä Keski-Suo-
men Insinööri – lehteä. Samalla
luet uuden puheenjohtajan en-
simmäistä ”puheenjohtajan pals-
ta” – kirjoitusta. Yhdistyksen
syyskokouksessa sain kunnian
tulla valituksi tämän, jo kunnioi-
tettavaan ikään ehtineen yhdis-
tyksen 22. puheenjohtajaksi.

Viime vuoden kesän kääntyessä
lopulleen, minua lähestyttiin jä-
senistömme taholta useammasta-
kin suunnasta ja kysyttiin, olen-
ko käytettävissä tähän tehtävään.
Mietin asiaa pitkään ja punnitsin
hyviä ja huonoja puolia, joita ky-
seisessä postissa olisi molempia
tarjolla. Näinä kuluvan talven
ensimmäisinä oikeina pakkasina
on mukava palauttaa mieleen
hetki, jolloin tein ratkaisuni asi-
an suhteen. Lokakuun loppu-
puolella katselin edessäni aukea-
vaa Egeanmerta ja siitä kohoavaa

Telendoksen massiivia juomassa
aamukahvia. Siinä juodessani
hirvittävän makuista Nestlen pi-
kakahvia ajattelin, ettei yhdistyk-
semme mahdollisessa puheen-
johtajuudessa on kuitenkin mi-
nua kiinnostavia haasteita ja
mahdollisuuksia tarjolla.

Tätä kirjoittaessani ensimmäinen
hallituksen kokous on takana ja
hallitus on pitänyt suunnitteluse-
minaarin ja linjannut tämän
vuoden toimintaa. Runsaan pai-
kallisen, jäsenille näkyvän toi-
minnan lisäksi yhdistyksemme
aikoo panostaa entistä enemmän
vaikuttamiseen koko liittoyhtei-
sössä. Tähän meillä on tänä päi-
vänä paremmat mahdollisuudet
kuin koskaan.

Insinööriliiton syyskokous valitsi
Seppo Mäkirannan Keski-Suo-
men Insinööreistä liittomme va-
rapuheenjohtajaksi ja allekirjoit-
tanut täytti vaalipiiristämme va-
pautuneen Insinööriliiton halli-
tuspaikan äänestyksen jälkeen.
Tämän lisäksi Keski-Suomen In-

sinöörit ry:n
hallituksessa
istuva Rauno
Minkkinen
vaikuttaa
Ylempien Toi-
mihenkilöiden
Neuvottelu-
järjestön –
YTN:n halli-
tuksessa.
Myös opiske-
lijat saivat ka-

navan Keski-Suomen alueelta
vaikuttaa valtakunnallisiin in-
sinööriopiskelijoiden asioihin
Paula Rossin tullessa valituksi In-
sinööriopiskelijaliitto – IOL:n
hallitukseen.

Edessä on vielä Insinööriliiton
valiokuntien valinta, joihin Kes-
ki-Suomen Insinöörit ovat esittä-
neet päteviä edustajia. Toivotta-
vasti saamme tätä kautta vielä
enemmän vaikuttavuutta alueell-
emme liittoyhteisössä. Joka tapa-
uksessa yhdistyksellämme on ka-
navat auki liitoyhteisömme päät-
täviin elimiin, joten jäsentemme
tärkeäksi kokemien asioiden
eteenpäin vienti ei ole ainakaan
siitä kiinni.

Toivotan kaikille jäsenillemme
innovatiivista kevättä ja toivotta-
vasti näemme teitä runsaslukui-
sesti yhdistyksemme tapahtumis-
sa ja saamme palautetta toimin-
tamme kehittämiseen ja niihin
asioihin jotka te – meidän jäsen-
emme – koette tärkeiksi.

Timo Härmälä, puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Liiton ja piirin taholta

Insinööriliiton arvot: Jäsenistön tahdon arvostaminen

Vuodenvaihteen juhlista on taas
palattu arkeen ja toisaalta pahin
kaamos ja pimeys alkaa vähitel-
len hellittää. Se on omiaan luo-
maan positiivista ja toiveikasta
mielialaa. Sitähän me kaikki tar-
vitsemme kukin omissa toimis-
samme ja elämässä yleensä.
Insinööriliiton näkökulmasta ele-
tään työmarkkinakentällä melko
vakaata aikaa kun sopimukset
ovat pääosin voimassa vielä puo-
litoista vuotta. Seuraavaan kier-
rokseen valmistautuminen alkaa
kuitenkin viimeistään syksyllä.
Järjestökentällä liitolla on tieten-
kin koko ajan tehtävää jäsenten
edunvalvonnassa luotaessa jäse-
nelle onnistumisen edellytyksiä
niin työ- kuin arkielämässäkin.
Näitä asioita kokoontuvat alue-
yhdistysten johtohenkilöt pohti-
maan järjestöjohdon neuvottelu-
päiville 4.-5.2.2006. Paikkana on
tällä kertaa keskisuomalaisille hy-
vinkin tuttu Laajavuori Jyväsky-
lässä.

Keskeisenä teemana on varmaan-
kin miten saadaan perille viesti
järjestäytymisen tärkeydestä kai-
kille jäsenille ja varsinkin niille
insinööreille, jotka eivät ole jär-
jestäytyneet mitenkään.
Alueyhdistykset ovat lähinnä jä-
sentä ja niihinhän yksittäiset
henkilöjäsenet kuuluvat.
Keski-Suomen Insinöörit ry:llä
on jälleen tarjota jäsenilleen ke-
vään aikana lukuisia tapahtumia.
Niistä ehkä laajin ja koko piirin
tapahtumana toteutettava on jäl-
leen perinteinen laskettelupäivä
18.03.2006 Muuramen Riihi-
vuoressa. Toivottavasti säät suosi-
vat ja osallistujia saadaan taas lu-

kuisa joukko keskisuomalaisia
täydennettynä sitten piirin mui-
den yhdistysten jäsenillä perhei-
neen.
Laskettelupäivästä ja kaikista
muista tilaisuuksista saa tietoa
lehden lisäksi KSI:n nettisivuilta.
Insinööriopiskelijoista osalla al-
kaa valmistuminen uhkaavasti
häämöttää ja siirtyminen melko
turvallisesta opiskeluympäristös-
tä astetta kovempaan työelämään
on väistämättä edessä. Sitä ei tie-
tenkään kannata pelätä sillä sitä
vartenhan on opiskeltu, mutta
kannattaa kuitenkin muistaa että

Insinööriliitto on jäseniensä tu-
kena nimenomaan työelämän ti-
lanteissa.

Hyvää alkanutta vuotta ja kohta
alkavaa kevättä !

Tapio Soltin, Asiamies
Insinööriliitto IL ry.
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Insinööriliiton arvot: Vilpitön valmius sovitteluun ja aitoon sovintoon

Kokeile hohtokeilausta

Senioreiden vesiliikuntapäivä
22.10.2005, Peurungassa
Joukko innokkaita liikuntaihmisiä
kokoontui Peurunkaan viettä-
mään liikuntapainoitteista tapah-
tumaan sateisena lokakuun päivä-
nä.
Tervetulokahvien jälkeen siirryim-
me uima-altaalle, jossa fysiotera-
peutti Eevaliisa Anttila opasti
meitä vessijuoksun saloihin. Vesi-
juoksu sopii kaikille vesiliikunnas-
ta pitäville, veden ominaisuuksien
johdosta se sopii erityisesti nivel-
kivuista ja niska-selkäkivuista kär-
siville, mutta myös tavallisille
kuntoilijoille peruskuntoharjoitte-
luun ja korvaavaan harjoitteluun.
Musiikin tahdissa oli mukava liik-

Senioritoimikunta järjestää hohtokeilauksen Hutungissa 8.3.2006 klo 20 – 22.
Osanottomaksu on 5 euroa ja se tulee maksaa Keski-Suomen Insinöörit ry:n tilil-
le K-S OP 554301-244717 viimeistään perjantaina 3.3.2006, viitenumero 408
sekä ilmoittautua Aulapalveluun osoitteessa aulapalveluok1@jsp.fi tai puhelimella
014 - 445 1443. Hinta sisältää kahvin. Hutungista on varattu 8 keilarataa. Ko-
koontuminen puoli tuntia ennen keilailun alkua, jolloin tarjotaan kahvit ja muo-
dostetaan ryhmät. Eli tapaaminen Hutungissa 8.3.2006 klo 19.30.

kua ja ryhmäämme liittyi muita-
kin uijia, syyslomaa viettäviä per-
heitä kun oli Peurungassa run-
saasti.  Uinnin jälkeen seurasi to-
taalinen, koko ruumiin rentoutta-
minen ja se tapahtui hemmottelu-
altaalla. Tunnelmaa loivat elävät
kynttilät ja vedenalaisista kaiutti-
mista kaikuva kaunis musiikki.
Oli siinä insinöörin mukava maa-
ta Eevaliisan käsivarsilla silmät
kiinni lämpöisessä vedessä ja an-
taa hänen  huolehtia rentoutuk-
sesta. Vesi on voimakas rentoutta-
ja, vedessä pystyy rentoutumaan
syvästi ja nopeasti. Tavoitteena oli
saada tuntemus siitä, miten veden
virta, keinuva liike, veden lämpö,

terapeutin käsittely ja vedenalai-
nen musiikki voivat toimia syväl-
lisesti ja luonnollisesti rentoutta-
vina hoitokeinoina.
Saunan jälkeen kaatui keiloja. Oli
ilo seurata aikuisten miesten poi-
kamaista kisailua. Leikkiähän se
oli, mutta kuitenkin voitosta tais-
teltiin tosissaan.  Paikko, kaato,
reikä - keilailukieli oli hallussa.
Tuuletukset olivat mahtavia ja in-
sinöörit taitavia.
Päivä lopeteltiin leppoisasti ruo-
kailemalla ja kahvittelemalla . Kii-
tos  järjestäjille mukavasta päiväs-
tä, keho ja mieli rentoutuivat ja
seura oli hauskaa.
Teksti mukana olleen AVECIN.

Senioritoimikunta
Senioritoimikunta on 9.1.2006
pitämässään kokouksessa valinnut
puheenjohtajakseen Markku Hel-
ken ja sihteerikseen Pekka Syrjän.
Toimikunnan jäsenenä jatkaa Aar-
ne Ratinen sekä kokouksiin ottaa
osaa tarvittaessa myös Keijo Liuk-
konen. Hallituksen edustajana se-
nioritoimikunnassa toimii Martti
Hänninen.

Senioritoimikunta on päättänyt
järjestää vuoden 2006 aikana kol-
me senioreille suunnattua tapah-
tumaa, mutta myös muilla Keski-
Suomen Insinöörit ry:n jäsenillä

olin mahdollisuus ottaa osaa ta-
pahtumiin, jos senioreista ei löydy
tarpeeksi lähtijöitä.

Vuoden 2006 muut senioritoimi-
kunnan järjestämät tapahtumat:
Keski-Suomen Insinöörit ry:n se-
nioritoimikunta järjestää matkan
Viinijuhlille Kuopioon viikon 27
aikana eli heinäkuun alussa. Katso
ajankohta ja ilmoittautuminen
tarkemmin seuraavasta Keski-Suo-
men Insinöörit ry:n lehdestä ja
kotisivulta. Matkaan varataan yksi
linja-auto ja mukaan pääsee 50
ensin ilmoittautunutta. Matkan
osanottomaksu on noin 20 euroa.

Loka- marraskuun vaihteessa Kes-
ki-Suomen Insinöörit ry:n seniori-
toimikunta järjestää matkan Ou-
luun Oulun Insinöörit ry:n senio-
ritoimikunnan vieraaksi.  Samalla
tutustutaan heidän toimintaansa
ja toimipisteenä olevaan vanhaan
Kaljaasi rakennukseen. Yöpymi-
nen tapahtuu Oulun Eden–kylpy-
lähotellissa. Seuraa tarkempia il-
moituksia tapahtumasta Keski-
Suomen Insinöörit ry:n lehdestä ja
kotisivulta loppukesällä. Lisätieto-
ja tapahtumista antaa Markku
Helke (gsm 040 - 551 24 87 ja
sähköposti helke@co.jyu.fi ).
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Insinööriliiton arvot: Terve ammatillinen itsetunto

Laskettelupäiväkutsu

TALVIURHEILUPÄIVÄ 18.3.2006
Tervetuloa Keski-Suomen Insinöörien järjestämään koko perheen talviur-
heilupäivään, lauantaina 18.3.2006 Laskettelukeskus Riihivuoreen!

Ohjelma&Ilmoittautuminen:
Kokoontuminen Riihivuoren ravintolassa klo 9:30 - 10:15
Aloitetaan aamukahvilla, vapaata laskettelua heti lippujen jaon jälkeen
Hiihtokoulu klo 11:30
Ruokailu klo 13:00-15:00

Osanottomaksu: Aikuiset 15 euroa ja lapset 10 euroa
Alle 7-vuotiaat kypärä päässä ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy: päiväliput, tulokahvi+sämpylä, ruokailu ja hiihtokoulu
Suorita maksu yhdistyksen tilille K-S OP 554301-244717 ja viitenume-
roksi 411. (ota kuitti mukaan tapahtumaan)

Huom! Lipun hintaan ei sisälly välineiden vuokraus: ilmoittautuessasi
kerro välinetarpeesi aulapalveluun. Välinevuokra maksetaan Riihivuoressa
noudon yhteydessä.

Lisätiedot: Teijo Pajuselta, teijo.pajunen@pp.inet.fi

Ilmoittautumiset 10.3.2006 MENNESSÄ.
sähköpostitse aulapalveluok1@jsp.fi tai puh. (014) 445 1443,
fax (014) 445 1999

Mainitkaa ilmoittautumisen yhteydessä: Aikuiset (yli 12 v.) ja lapset (4-
12 v.) Hiihtokouluun osallistujat, ilmoittakaa haluatteko lauta– vai suksi-
opetusta.
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Insinööriliiton arvot: Tiukka tahto tavoitteiden saavuttamiseksi

Kevätkokouskutsu

Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n Kevätkokous  on 27.4.2006 klo 17 alkaen.
Kokouspaikkana Jyväskylässä, Tourulan Kivääritehtaan Henkilöstöravintolan Rihla-kabinetti.
Aiheena: Sääntöjen määräämät ja sääntömuutosasiat

Ote yhdistyksen säännöistä:
”YHDISTYKSEN kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan
- valitsee toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat
- esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lau-
sunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista”

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset tarjoilun tilaamiseksi: Ilmoittaudu 20.4.2006 mennessä Aulapalveluun sähköpostitse
aulapalveluok1@jsp.fi tai puh. (014) 445 1443, fax (014) 445 1999. Mainitse mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat sekä mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa. Ilmoita nimesi, yhteystietosi (email, osoite, gsm/
puh) ja haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin vaikkapa sähköpostitse tai postitse.

Puheenjohtaja (kausi 2006-2007)
Timo Härmälä
timo.t.harmala@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja (kausi 2005-2006)
Olli Backman
olli.backman@luukku.com

Rahastonhoitaja (kausi 2005-2006)
Eija Kangas
eijakangas@elisanet.fi

Tiedottaja (kausi 2006-2007)
Jussi Leivonen
jussi.leivonen@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen (kausi 2005-2006)
Rauno Minkkinen
rauno.minkkinen@luukku.com

Hallituksen jäsen (kausi 2006-2007)
Henriikka Mäenpää
henriikka.maenpaa@gmail.com

Hallituksen jäsen (kausi 2006-2007)
Martti Hänninen
martti.hanninen@metso.com

Hallituksen jäsen (kausi 2006)
Johanna Jokinen
Johannajokinen@kolumbus.fi

Hallituksen varajäsen (kausi 2006)
Jani Hammarberg
janihammarberg@hotmail.com

Hallituksen opiskelijajäsen (kausi 2006)
Jyväskylän InsinööriOppilaat (JIO)
Tuomas Taskila
tuomas.taskila.tlo@jypoly.fi

Sekä sihteeri (kausi 2006 hallituksen ulkopuolelta)
Teijo Pajunen
teijo.pajunen@pp.inet.fi

Vuoden 2006 Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus
(tarkempi esittely tulee www-sivullemme,
myös toimikunnat jäsenineen ovat www-sivulla)
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Keski-Suomen Insinöörien ura-
putken ohjelma:

Ti 14. maaliskuuta klo 17.30-
20.30 Urailta 1,
NUOREN INSINÖÖRIN
URASUUNNITTELU
Urahallinta-asiantuntija Seija Ut-
riainen/IL, paikka Jyväskylän To-
urulan Kivääritehtaan henkilöstö-
ravintolan Rihla-kabinetti, max.
25 osallistujaa.

HUOM: Ota, muistiinpanojasi
varten, jokin tekemäsi työhake-
mus, CV/ansioluettelosi, liittei-
neen mukaan kurssille.

Ilta alkaa iltapalalla ja illan aika-
na käsitellään seuraavia aihealu-
eita:
Urasuunnittelu
- milloin kannattaa vaihtaa toi-
seen työpaikkaan
- miksi uraa tulee suunnitella
- mitä haluan uralta - entä elä-
mältä
- ohjeistusta ja vinkkejä henkilö-
kohtaiseen urasuunnitteluun
Osaamisen tunnistaminen
- mitä osaan jo ja miten kerron
sen vakuuttavasti
- mitä työnantaja ylempää toimi-
henkilöä palkatessaan hakee ja
tarvitsee
Työnhaku
- hakemus, CV/ansioluettelo ja liitteet
- mitä osaan ja miten tuon sen esille
- haastatteluun valmistautuminen
- piilotyömarkkinat

Lisäksi tutustutaan Insinöörilii-
ton tarjoamiin työuraa tukeviin
palveluihin.

Ke 15. maaliskuuta klo 17.30-
20.30 Urailta 2,
INSINÖÖRIN URAKEHITYS
Urahallinta-asiantuntija Seija Ut-
riainen/IL, paikka paikka Jyväsky-
län Tourulan Kivääritehtaan hen-
kilöstöravintolan Rihla-kabinetti,
max. 25 osallistujaa.

HUOM: Ota, muistiinpanojasi
varten, tiedot koulutuksestasi ja
jo toteutuneesta palkkakehityk-
sestäsi mukaan kurssille.

Ilta alkaa iltapalalla ja illan aika-
na käsitellään seuraavia aihealu-
eita:
Urakehitys
- tehtävän kehittäminen ja vaati-
mustason kasvattaminen
- asematason kehittyminen
- työssä kehittyminen
- palkkakehityksen varmistaminen
- lisä- tai erikoiskoulutuksen tarve

Uralla vai urassa
- mille polulle?
- mahdollisuudet lisääntyvät tai
vaihtoehdot vähenevät
- uusi koulutus, uusi elämä
Kansainvälistyminen
- kompetenssin vertailu
- Euring-nimike
- tapakulttuuri
- töihin ulkomaille

Ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu 9.3.2006 mennessä
Aulapalveluun sähköpostitse
aulapalveluok1@jsp.fi tai puh.
(014) 445 1443, fax (014) 445
1999 Mainitse yhteystietojesi li-
säksi kumpaan tilaisuuteen olet
ilmoittautumassa. Tilaisuus on
Keski-Suomen Insinöörien jäse-
nille maksuton.
Lisätiedot: Olli Backmanilta,
olli.backman@luukku.com ja
040 723 8839.

Uraputki

Lisäpalveluna Insinööriliiton jä-
senille:

To 16. maaliskuuta klo 7.45-
13.00
Henkilökohtainen neuvonta 1,
INSINÖÖRIN
URANEUVONTA
(henkilökohtainen ajanvaraus
puh 0201 801 821,
seija.utriainen@insinooriliitto.fi)
Urahallinta-asiantuntija Seija Ut-
riainen/IL, Keski-Suomen Insinöö-
rit ry:n toimistolla, muista tehdä
ajanvaraus.

Ke 22. maaliskuuta klo 8.00-
11.00 ja 11.30-16.30
Henkilökohtainen neuvonta 2,
INSINÖÖRIN
URANEUVONTA
(henkilökohtainen ajanvaraus
puh 0201 801 821,
seija.utriainen@insinooriliitto.fi)
Urahallinta-asiantuntija Seija Ut-
riainen/IL, Keski-Suomen Insinöö-
rit ry:n toimistolla, muista tehdä
ajanvaraus.

Tervetuloa mukaan!
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Hallituksen tuore puheenjohta-
ja patisteli meitä uusia hallituk-
sen jäseniä kirjoittamaan muu-
tana sanan ja esittäytymään
myös näin lehden välityksellä.
Listamuotoinen, ranskalaisin
viivoin säestetty luettelo ei tai-
taisi tässä yhteydessä kuiten-
kaan toimia, mikä tällä insi-
nöörillä käväisi aivan ensim-
mäisenä mielessä.

Työskentelen nykyisin Tieto-
Enatorilla, ohjelmistoinsinööri-
nä  ja konsulttina televiestintä
ja media toimialalla. Tarkem-
paa kuvausta kysyttäessä olen
viime aikoina alkanut kutsu-
maan itseäni leikillisesti ICT-
alan sekatyömieheksi. Sen ver-
ran laajasti  työtehtäväni ovat
vaihdelleet tuote- ja palveluke-
hityksen eri asiantuntijatehtä-
vissä. Ammatillinen kiinnos-
tukseni keskittyy tänä päivänä
lähinnä käyttäläheiseen suun-
nitteluun ja käytettävyyteen.

Olen vielä varsin tuore kasvo
Keski-Suomen Insinöörien toi-
minnassa. Muutin opiskelukau-
pungistani Oulusta Jyväskylään
vuoden 2001 kesällä. Tämän
maakunnan vaihdon myötä lii-
tyin luonnollisesti KSI:n jäse-
neksi. Viime vuosituhanen lo-
pulla olin mukana Oulun in-
sinöörioppilaiden toiminnassa,
mutta  järjestötoiminallinen ak-
tivoituminen tapahtui varsinai-
sesti vasta vuoden 2005 aikana.
Asettuminen ehdolle edellisen
syksyn kuntavaaleissa herätti

poliittisen toiminnan lisäksi
kiinnostuksen myös järjestötoi-
mintaan. Näiden ohella aloitin
viime keväänä myös taloyhtiöni
hallituksen jäsenenä.

Lähdin reilu vuosi sitten mu-
kaan Keski-Suomen Insinööri-
en viestintätoimikuntaan, jossa
jatkan myös kuluvalla kaudella.
Valinta hallitukseen ja tiedot-
tajaksi tuovat tänä vuonna var-
masti taas uudenlaisia haasteita
eteeni. Mielenkiintoinen vuosi
siis edessä, paljon opeteltavaa ja
opittavaa, mutta myöskin an-
nettavaa.

Työn ja järjestötoiminnan li-
säksi on oltava tietenkin myös
riittävästi vapaa-aikaa. Harras-

tuksiini kuuluvat näin talvisin
laskettelu ja kesäisin rullaluiste-
lu. Viime syksynä aloitin GPS-
vastaanottimen hankinnan seu-
rauksena geokätkennän, jonka
pariin pääsen taas keväällä lu-
mien sulaessa. Muuten harras-
tan kaikenlaista ja olen varsin
helposti höynäytettävissä mu-
kaan melkein mihin vaan.

Tiedottajan ominaisuudessa
kannustan vielä teitä kaikkia
kirjoittamaan ahkerasti juttuja
lehteen julkaistavaksi. Aurin-
koisia kevätpäiviä toivotellen!

Jussi Leivonen
Tiedottaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Yhdistyksen uuden hallituksen esittelyä
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Jäsenyys on investointi omaan
turvallisuuteen!

Haluan näin aluksi toivottaa teil-
le, arvoisat Keski-Suomen Insi-
nöörien jäsenet, menestyksekästä
vuotta 2006.

Siinä missä henkilöstö on yrityk-
sen voimavara, on jäsenyys ja jä-
senkattavuus sitä työmarkkina-
järjestöille. Yrityksissä henkilöstö
synnyttää omalla työpanoksel-
laan yrityksen tuloksen. Edun-
valvonnassa työn tekevät valta-
kunnallisella tasolla järjestöjen
henkilöstö neuvottelemalla työn-
antajajärjestöjen kanssa työehto-
sopimukset ja vaikuttamalla työ-
suhteen ehtoihin liittyvään lain-
säädäntöön. Yritystasolla tämän
työn tekevät luottamusmiehet ja
yritysyhdistysten neuvottelijat.

Yksittäinen rivijäsen mahdollis-
taa tämän jokaisen eduksi koitu-
van edunvalvontatyön maksa-
malla jäsenmaksun, ilman mak-
savia jäseniä tämä koneisto ei toi-
mi – ei valtakunnallisella vaikut-
tamisen tasolla eikä myöskään
yritystasolla. Tätä ei Loimaan
kassa tarjoa jäsenilleen. Sen jä-
senet pääsevät syömään muiden
kattamasta pöydästä osallistu-
matta kustannuksiin. Samalla he
murentavat järjestöjen toiminta-
pohjaa sekä edunvalvontaa työ-
paikoilla.

Työsuhteen ehtoihin ja työsuh-
deturvaan liittyvien palvelujen li-
säksi jäsen saa jäsenyytensä liitty-
en monia rahanarvoisia jäsenetu-
ja, kuten vapaa-aikaan ja työelä-

mään liittyvät vakuutukset sekä
liiton työsuhteeseen liittyvät juri-
diset palvelut, työttömyysturvaa-
kaan unohtamatta. Eikä tässä
vielä kaikki. Jäsenellä on käytet-
tävissään myös YTN:n laaja ja
koulutustarjonta sekä tietenkin
alueyhdistysten tarjoamat moni-
puoliset jäsenpalvelut.

Järjestäytymättömät insinöörit
jäseniksi

STTK aloitti mittavan jäsenhan-
kintakampanjan helmikuussa,
jolle toivotamme menestystä. In-
sinööriliitto on käynnistämässä
myös omaa kampanjaansa, josta
oli tietoa tammikuun lopulla il-
mestyneessä Insinöörilehdessä.
On mahdollista, että joissain yri-
tyksissä STTK:n värväystyö koh-
distuu myös järjestäytymättö-
miin insinööreihin. Samanaikai-
nen kampanjointi
on järkevää jo pel-
kästään tulokselli-
suutta ajatellen.
Sen tarkoitus on
myös varmistaa
se, että vielä järjes-
täytymättömät in-
sinöörit tekevät
järjestövalintansa
oikeaan tietoon
pohjautuen.

Jäsenkampanjan
keskeisin onnistu-
misedellytys on
kentällä ja yrityk-
sissä tapahtuva jä-
senhankintatyö.
Jokaisen jäsenen
panos tarvitaan.

Edellä luettelemani kokonaisuus
muodostaa sellaisen paketin, että
jäsenyyttä voi suositella kenelle
tahansa ilman epäilyksen häivää-
kään.

Jos työpaikallasi tai muutoin jä-
seneksi hankkimasi henkilön yri-
tyksessä toimii yritysyhdistys,
huolehdi samalla siitä, että uusi
jäsen liittyy myös sen jäseneksi.

Tampereen Insinöörien puheen-
johtaja haastankin nyt myös Kes-
ki-Suomen Insinöörien jäsenet
mukaan aktiiviseen jäsenhankin-
tatyöhön. Tarvittava taustamate-
riaali löytyy Insinööriliiton koti-
sivuilta. Jäsensivuilta löydät
myös tietoa palkinnoista, jonka
jokainen uuden jäsenen hankki-
nut saa.
Etsi jäsen, kuittaa palkinto!

Matti Ollila
puheenjohtaja
Tampereen Insinöörit ry

Tamperelaisten terveisiä
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Vaalipiirimme lapualaista toimintaa

INSINÖÖRIEN HEN-
GELLISET PÄIVÄT

4-5.3.2006
WANHASSA

KARHUNMÄESSÄ
LAPUALLA

Insinöörien hengelliset päivät
järjestetään 4-5.3.2006 Wanhas-
sa Karhunmäessä, Lapualla Kar-
humäentie 923.
www.wanhakarhunmäki.net

Ohjelma:
lauantai 4.3
klo 11.00 alkaen ilmoittautumi-
nen
klo 12.00 lounas
·majoitukset
·ulkoilua
klo 14.00 päivien avaus, insinöö-
ri Seppo Pihlaja
·Wanhan Karhunmäen esittely,
Eero Myrskykari

·Päivien tarkoituksesta ja teemas-
ta, insinööri Jouko Kuismin
·Meitä ohjaavat arvot, rovasti
Jussi Pelto-Piri
klo 15.00 Kahvit
·Perhe ja työ, alustaja Jouko
Kuismin
·Miten kristillisyys näkyy arjen
työssä, insinööri Jouni Vuollet
·Millaista työtä kristitty insinööri
voi tehdä – ei voi tehdä, Insinöö-
ri Timo Jaakola
·Keskustelu
klo 17.30 Päivällinen
·Saunat
klo 20.00 Iltatee sanan äärellä,
Körttikuoro
·Vapaata keskustelua
Sunnuntai 5.3
Klo 8.00 Aamupala
Klo 9.00 Raamattutunti, Jeesus
– puusepän kasvattama poika
Klo 10.00 Sunnuntaiaamun har-
taus

Klo 11.15 Päätössanat, Insinööri
Timo Ruoko
Klo 11.30 Lounas

Ilmoittautuminen 23.2.2006
mennessä sähköpostilla
mikko.ala-aho@honkatalot.fi
Maksu 65 euroa/osallistuja/2hh,
1hh + 5euroa. Lapset alle 5 v. il-
maiseksi, 5-12 v. 45 euroa.
Osallistumismaksu ilman majoi-
tusta, sisältäen  ruokailut ( ei aa-
miaista ) 40 euroa. Erikoisruoka-
valiot ja majoitustoiveet ilmoit-
tautumisen yhteydessä.
Maksu Etelä-Pohjanmaan Insi-
nöörien tilille: Nordea 114030-
410392 viitenumero 5005

Lisätietoja Jouko Kuismin puh.
044-510 64 64
www.wanhakarhunmäki.net

Tervetuloa

Yhdistyksen uuden hallituksen esittelyä

Tervehdys Jyväskylän insinööri-
opiskelijoiden puolesta! Tänä
vuonna minä sain kunnian edus-
taa opiskelijoita Keski-Suomen
Insinöörien hallituksessa. Olen
ensimmäistä vuotta logistiikkain-
sinööriksi opiskeleva ”paliasjala-
kane”, eli syntyperäinen oululai-
nen. Intohimona on Wolfsbur-
gin tehtaan tuotokset, eli Kuplat.

Tänä vuonna JIO:n ohjelmaan
kuuluu mm. perinteinen lätkäex-
cursio Raumalle, Lukko-JYP pe-

liin, sekä Potkukelkkailun MM-
Kisat Multialla. Syksyllä lähde-
tään mukaan aloittavien voimin
aloittavien insinööriopiskelijoi-
den ASTIN- risteilylle, sekä
mahdollisimman sankoin jou-
koin Insinööriopiskelijapäiville
Ouluun.

Samalla yritämme aktivoida
kaikki opiskelijat toimintaamme
mukaan esittelemällä JIO:n ja
KSI:n toimintaa niin kouluym-
päristössä kuin sen ulkopuolella.
Maaliskuun lopulla järjestämme

koulullamme Työelämäpäivät,
joissa yritykset ympäri Suomen
tulevat esittelemään opiskelijoille
ajatuksiaan tulevaisuuden insi-
nööreistä.

Aktiivista vuotta 2006 kaikille!

Terveisin: Jyväskylän Insinööri-
opiskelijoiden KSI –vastaava
Tuomas Taskila



Keski-Suomen INSINÖÖRI12

Insinööriliiton arvot: Halu menestyä

Insinööriliiton edustajakokous
Insinööriliiton sääntömääräinen
syysedustajakokous

Sääntömääräinen syysedustajako-
kous pidettiin Helsingissä 25 –
26.11.2005. Keski-Suomen Insi-
nöörejä kokouksessa edustivat
Timo Härmälä ja Teijo Pajunen
varsinaisina kokousedustajina ja
Rauno Minkkinen varaedustajana.

Kokouksen asialistalla olivat seuraa-
vat asiat:
1. Toimintasuunnitelma ja ta-

lousarvio v 2006
2. Koulutus- ja teollisuuspolitiik-

ka
3. Julkilausuma
4. Etiikka
5. Jäsenmaksut v 2006
6. Varapuheenjohtajien valinta
7. Hallituksen jäsenten valinta
Eniten keskustelua kokoussalissa
käytiin jäsenmaksusta vuodelle
2006. Myös varapuheenjohtajien ja
hallituksen jäsenten valinnasta
edustajakokousedustajat joutuivat
ottamaan kantaa äänestyslippujen
muodossa useampaa otteeseen.

Varapuheenjohtajavalinnat
Varapuheenjohtajina kuluvana kau-
tena olivat toimineet:
Vesa Haakana (yritysyhdistykset),
Aimo Mikkonen (alueyhdistykset)
ja  Esko Mälkönen (julkinen sekto-
ri)

Edustajakokouksessa varapuheen-
johtajien paikkaa tavoittelivat:
- Seppo Mäkiranta (alueyhdistyk-
set; Keski-Suomen Insinöörit)
- Jussi Haavisto (alueyhdistykset,
Tampereen Insinöörit)
- Marko Kosksela (alueyhdistykset,
Helsingin Insinöörit)

- Vesa Haakana (yritysyhdistykset)
ja Ari Rautakorpi (julkinen sektori)

Vesa Haakana ja Ari Rautakorpi va-
littiin yksimielisesti Insinööriliiton
varapuheenjohtajiksi, mutta alue-
yhdistyksen varapuheenjohtajapai-
kasta kokousväki äänesti peräti kah-
desti pääsemättä äänestyksen jäl-
keenkään yhteisymmärrykseen.

Ensimmäisellä äänestyskierroksella
kaksi eniten saanutta ehdokasta eli
Seppo Mäkiranta ja Marko Koskela
pääsivät toiselle äänestyskierrokselle.
Toinenkaan äänestyskierros ei saa-
nut eroa näiden kahden ehdokkaan
välille vaan äänet menivät tasan 68
ja 68. Joten jouduttiin turvautu-
maan arpaan. Ainakin Keski-Suo-
men Insinöörien riemuksi Insinöö-
rilakista nostetussa lapussa luki Sep-
po Mäkiranta.

Hallituksen jäsenten valinta
Varapuheenjohtajavalintojen jäl-
keen oli vuorossa Insinööriliiton
hallitusvalinnat. IOL:n edustaja

Mikael Koivisto valittiin esityksen
mukaisesti yksimielisesti.
Hallituksen täydentämisessä alue-
yhdistysjäsenen kohdalla jouduttiin
myös äänestämään, koska vaalipiiri
ei ollut päässyt yhteisymmärrykseen
yhteisestä ehdokkaasta. Seppo Mä-
kirannan vapautuneelle paikalle oli
pyrkimässä kaksi alueyhdistysten
ehdokasta. Keski-Suomen Insinöö-
rit esittivät Timo Härmälää ja Me-
renkurkun Insinöörit Juha Niemi-
ahoa.
Vaalin lopputulos oli suosiollinen
keskisuomalaisille ja Timo Härmälä
tuli valituksi Insinööriliiton halli-
tukseen.

Toimintasuunnitelma ja talousar-
vio 2006
Jäsenmaksuasia kirvoitti kielet niin
valiokuntatyöskentelyssä kuin ”isos-
sa salissakin”. Pohjana käsittelylle oli
kevään edustajakokouksessa äänes-
tyksen jälkeen hyväksytty Tampe-
reen Insinöörien ponsi, jonka mu-
kaan ”edustajakokous edellyttää,
että Insinööriliiton hallitus valmis-
telee vuoden 2006 talousarvion ny-
kyisellä jäsenmaksulla siten, että
varsinaisen toiminnan tulos on +/-
0. Mahdolliset henkilöstöresurssien
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IL:n perusviesti: Insinööriliitto on ammattikuntansa tukija.

lisäykset voivat kohdistua vain työ-
suhde- ja neuvotteluyksikköön ja/
tai urahallintapalveluihin”.

Jälleen kerran tarvittiin äänestyslip-
puja ja ääntenlaskijoita. Vastakkain
olivat hallituksen esitykset 319 tai
309 euroa. Äänestyksen tuloksena
liittomaksuksi  vuodelle 2006 pää-
tettiin 309eur.

Kannattajajäsenmaksuksi päätettiin
yksimielisesti
-yhteisöille 1000eur.
-henkilöille 100eur.

Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden jä-
senmaksua edustajakokous päätti
alentaa yksimielisesti nykyisessä 80
eurosta 50 euroon.

Lisäyksenä v 2006 toimintasuunni-
telmaan kirjattiin mm. Insinöörilii-
ton sääntömuutoksen toteuttami-
nen. Todellisuudessa kyseessä on
melkoisen suuri asiakokonaisuus ja
mieliä kirvoittava asia, joten vuosi
lienee aivan liian lyhyt aika sääntö-
muutoksen läpiviemiseen liittoyh-
teisössä.

Etiikka
Insinööriliiton arvoiksi edustajako-
kous hyväksyi seuraavat neljä arvoa:
-Rohkeus edelläkävijyyteen
-Jäsenistön tahdon arvostaminen
-Me-henki – onnistumisen tae
-Rehellinen vastuunkanto

Koulutus- ja teollisuuspolitiikka
Insinööriliiton koulutuspoliittiset
tavoitteet toteaa, että insinööri v
2020 on vaativissa asiantuntija- ja
esimiestehtävissä toimiva kansain-
välinen tekniikan ammattilainen,
joka työssään ottaa huomioon ih-
miset, ympäristön ja tulevaisuuden.
Insinöörikoulutus on tasoltaan ja
laadultaan maailmanlaajuisesti arvi-
oituna huippuluokkaa.
Teollisuuspolitiikan mukaan kes-
keisistä kilpailukykytekijöitä on
huolehdittava.
Monipuoliselle teollisuudelle luo-
daan menestymisen ja kasvun edel-
lytykset koko Suomessa.
Varmistetaan suomalaisen ammatti-
taidon korkea taso. Eritysosaami-
nen saatetaan tuottamaan lisäarvoa.
Edistetään innovaatio-, tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa. Energia-
huollon perusta muista riippumat-
tomaksi todetaan myös.

Julkilausuma
Edustajakokouksen yksimielisesti
hyväksymä julkilausuma liittyi
luottamusmiehen asemaan ja oli
kokonaisuudessaan seuraavan sisäl-
töinen: ”Luottamusmiesten toimin-
taedellytykset on turvattava – vaik-
ka lainsäädännöllä

Insinööriliiton edustajakokous vaa-
tii ylempien toimihenkilöiden luot-
tamusmiesten toimintaedellytysten

ja tiedonsaannin parantamista. Pai-
kallisen sopimisen yleistyessä luot-
tamusmiehet joutuvat entistä
enemmän neuvottelemaan työsuh-
teen ehdoista paikallisesti. Heidän
on kyettävä sopimaan työnantajan
kanssa tasavertaisesti. Tämän to-
teuttamiseksi luottamusmiehille on
taattava riittävä tiedonsaanti yrityk-
sen tilasta, palkkausasioista ja talou-
desta. Luottamusmiehille on myös
annettava aikaa hoitaa luottamus-
tointaan normaalin työajan puit-
teissa. Heillä on oltava oikeus myös
kouluttautua tehtäväänsä.
Luottamusmiesten toimintaedelly-
tyksiä käsittelevän tupotyöryhmän
tehtävä oli määrittää tiedonsaantia
ja toimintaedellytyksiä koskeva vä-
himmäistaso. Työryhmä ei ole kui-
tenkaan saanut  työtään valmiiksi
määräajassa eli syyskuun loppuun
mennessä.  Insinööriliiton edustaja-
kokous edellyttää, että työryhmä
saattaa työnsä valmiiksi mahdolli-
simman nopeasti, jotta paikalliset
neuvottelut käytäisiin tasavertaisista
lähtökohdista. Jos luottamusmies-
ten tiedonsaannista ja toimintaedel-
lytyksistä ei kyetä sopimaan tupo-
työryhmässä, on asia hoidettava
kuntoon lainsäädännöllä.”

Rauno Minkkinen
Yhdistystoimikunnan PJ
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IL:n perusviesti: Insinööriliitto on yhteiskunnallinen ja kansainvälinen toimija.

Jyväskylän
InsinööriOp-
pilaat JIO ry

Vaihtelua

Vuosi vaihtui taas ja pyörät läh-
tivät pyörimään uuteen suun-
taan. Meillä JIO:ssa vaihtui
hallitus, joka tänä vuonna
koostuu vanhoista ja lukuisista
uusista naamoista. Vuoden
2005 hallituksesta jäljelle jäivät
allekirjoittaneen lisäksi Anniina
Sandelin, joka toimii tämän
vuoden puheenjohtajana. Mei-
dän kahden lisäksi Tiina Päty-
nen (rahat), Elina Soininen
(KEHÄ –vastaava) sekä Sonja
Saarela (YH -vastaava) jatkavat.
Uutta verta ja ideoita tuovat
Noora Mäkelä (huvi), Michael
Lahelma (koulutuspolitiikka),
Tuomas Taskila (K-SI yhteis-
työ), Riikka Järvinen (VaraPJ)
sekä Mikko Jokinen (varalla).
Kesken viime vuotta mukaan
tullut Marko Sormunen jatkaa
sihteerin hommissaan. Kaiken
muun hyvän päälle viime vuo-
den rahastonhoitajamme Paula
Rossi valittiin Insinööriopiske-
lijaliiton hallitukseen vuodelle
2006.

Järjestämme taas kaikenlaisia
tapahtumia kevätkaudelle. Eh-
käpä näkyvimpänä tulee ole-
maan Työelämä päivä maalis-
kuussa. Tuona päivänä kou-
luumme kutsutaan yritysmaail-
man edustajia puhumaan teolli-

suusaloistaan ja kertomaan
mitä ala vaatii tulevalta insi-
nööriltä. Lisäksi järjestämme
yhteyshenkilöillemme koulu-
tuksia ja opiskelijoille suunnat-
tuja työsuhdeinfoja. Hupimie-
lessä ei sovi unohtaa Multialla
järjestettäviä potkukelkkailun
mm-kisoja, joihin olemme
osallistumassa. Tähän tapahtu-
maan ”isot inssit” ovat myös
tervetulleita.

Näin tammikuussa alkaa myös
hakeminen kesätyö- ja harjoit-
telupaikkoihin. Paikkojen et-
sintä on täysin opiskelijan har-
teilla ja tässä urakassa myös
koulu on hyvin tullut vastaan.
Noin kerran pari viikossa säh-
köpostiini ”tipahtaa” muutama
harjoittelupaikkailmoitus.
Näillä ilmoituksilla on yleensä
yhteinen piirre. Kyseessä on
palkatonharjoittelu, joka on
valitettavasti yleistynyt yritys-
maailmassa. Itse olen ainakin

sitä mieltä, että työntekijä on
palkkansa ansainnut ja tämän
valossa palkaton työ kuulostaa
aika heikolta ja ei motivoivalta.
Mahdollinen kannustinraha
jakson päätyttyä ei välttämättä
riitä motivoimaan kaikkia. Po-
sitiivisia puolia tässäkin on,
myös opiskelijan näkökulmasta.
Saa aina niin tärkeää työkoke-
musta, ammattitaitoa sekä kon-
takteja yritysmaailmaan.

Mutta hyvää talven jatkoa ja
käykäähän pakkasessa ulkoile-
massa.

Terveisin
Mikko Lukkari
PR- & Mediavastaava
JIO ry
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Insinööriliiton arvot: Yhteisymmärrys järjestökulttuurissa - koko liitossa

Keski-Suomen INSINÖÖRI kertoo ja tiedottaa

Insinöörien palkat ja henkilöstöedustajat info
keskiviikkona 22.3.2006 klo 16.30-20

Mietityttääkö koskaan, miten paljon sitä
palkkaa kehtaisi pyytää tai miten paljon sitä
pitäisi saada? Aiheestahan on runsaasti
insinöörejä ja muitakin ylempiä toimihenkilöjä
koskevaa tutkimusaineistoa. Miten saada
kätevästi tieto asiasta? Tule ottamaan selvää
Keski-Suomen Insinöörit ry:n ja Insinööriliiton
22.3.2006 klo 16:30-20 pitämään
infotilaisuuteen.

Paikkana: Jyväskylä, Tourulan Kivääritehtaan
Henkilöstöravintolan Rihla-kabinetti.

Tilaisuudessa käsitellään myös ylempien
toimihenkilöiden henkilöstöedustajien (mm.
luottamusmiehet/-henkilöt)
toimintaedellytyksiä ja niiden mahdollista
kehittymistä. Asiantuntijana Aila Tähtitanner,
Insinööriliitosta.
Tilaisuus on jäsenelle maksuton ja palkan voi käyttää muuhun.

Huomaa myös Uraputken Urainfot ja uraneuvonta (ilmoitus aiemmin lehdessä)

Ilmoittautumiset tarjoilun tilaamiseksi: Ilmoittaudu 18.3.2006 mennessä Aulapalveluun sähköpostitse
aulapalveluok1@jsp.fi tai puh. (014) 445 1443, fax (014) 445 1999 Mainitse yhteystietojesi lisäksi mah-
dolliset ruoka-aineallergiat sekä mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa.
Lisätiedot: Olli Backman 040 723 8839, olli.backman@luukku.com

HUOM. Keski-Suomen Insinöörit ry:n tilinumero on muuttunut!
Uusi tilinumero on Keski-Suomen Osuuspankki 554301-
244717. Muista se esimerkiksi maksaessasi tapahtumaosallis-
tumisia ennakkoon.
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GOOD MORNING
VIETNAM

Monet insinöörit muistavat Viet-
namin sodan ns. ensimmäisen
televisiosotana. Mieliin ovat jää-
neet kuvat My Laista, tukialuk-
selta mereen työnnettävistä heli-
koptereista sekä ”venepakolai-
set”. Nyky-Vietnam on paljon
tuntemattomampi. Monille se
tuo mieleen ehkä ensimmäisenä
lintuinfluenssaepidemian pelon.
Päätimme tutustua tuohon mie-
lenkiintoiseen maahan marras-
joulukuun vaihteessa.

Vietnamia ovat vuosituhansien
kuluessa hallinneet mongolit,
kiinalaiset ja ranskalaiset. Toisen
maailmansodan aikana myös ja-
panilaiset valtasivat osan Vietna-
mista ja Vichyn hallitus johti
osaa maasta. Toisen maailmanso-
dan jälkeen Ho Chi Minhin joh-
tamat kommunistit saivat jalan-
sijan pohjoisessa Ranskan kärsit-
tyä tappion Dien Bien Phun tais-
teluissa 1954.  Hätiin tulivat
amerikkalaisjoukot, jotka aikoi-
vat vain vapauttaa maan kom-
munisteista. Vietnamin sota
päättyi 30.4.1975 pohjoisen
joukkojen tankkien vallattua ny-
kyään museona toimivan presi-
dentin palatsin  ja on nimeltään
Uudelleen yhdistymisen palatsi
(Reunification palace).

Silloisen Etelä-Vietnamin pää-
kaupungin nimi muutettiin Ho
Chi Minh Cityksi, vuonna 1969
kuolleen setä-Hon mukaan. Käy-
tännössä vanha Saigon nimi on
edelleen käytössä, samoin joillein
kaduille on palautettu vanhat
ranskalaiset nimet (Pasteur, Cu-
rie).

Lähes satavuoti-
nen Ranskan val-
takausi on jättä-
nyt Vietnamiin
omat jälkensä.
Vietnamissa syö-
dään ranskalai-
seen tapaan pa-
tonkia, katolilai-
suus on buddha-
laisuuden ohella
merkittävä us-
konto ja Saigonissa on Notre
Damen katedraali.  Kristinuskon
merkitys näkyy myös maaseudul-
la. Lähes joka kylässä on kirkko
ja hautausmailla näkyy ristejä.
Saigonin pääposti on tyylikäs
ranskalaistyylinen rakennus,
myös sisältä.

Vietnam on vielä köyhä vaikka
talouskasvu on 8 % vuodessa.
Rakennukset ja kadut sekä tiestö
ovat aika huonossa kunnossa.
Valtaväylä pohjoiseen on kuin
vanha Laukaa-Jyväskylä tie, mut-
kainen ja kapea. Vietnamilaiset
ovat vaurastumisen myötä siirty-
neet polkupyöristä mopoihin ja

moottoripyöriin. Harvalla on va-
raa vielä ostaa autoa. Liikenteestä
tulisi täysi kaaos, mikäli maa au-
toistuisi Kiinan malliin. Saigonin
kadut ovat pieniä ja kapeita ja
moottoripyörilläkin saadaan jo
ruuhkat aikaiseksi.

Saigon on rakennuskannaltaan
hyvin pientä ja matalaa. Raken-
nukset ovat usein yhden huo-
neen levyisiä ja parin huoneen
mittaisia. Kerroksia on rakennet-
tu 3 tai 4. Alakerrassa on yleensä
työpaja tai kauppa ja joka ker-
roksessa on oma parveke. Par-
vekkeella on kukkia tai neitsyt
Marian tai Buddhan alttari.

Insinööriliiton arvot: Me- henki - onnistumisen tae
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Keskustassa on joitain korkeam-
pia rakennuksia, yleensä kansain-
välisiä hotelleja. Laitakaupungilla
ja Saigon-joen varressa on myös
hökkelikyliä. Vaikka kaupungilla
rakennukset ovat varsin vanhoja
ja osittain huonokuntoisia, ei
ympäristöä voi kuitenkaan pitää
epämiellyttävänä.

Englannilla pärjää hyvin. Lähes
kaikki osaavat sitä jotenkin. Yh-
dysvaltain dollari on kovaa va-
luuttaa ja hinnat on merkitty
taaloina. Yksi euro oli n. 18500
Vietnamin Dongia. Ruoka ja
taksilla kulkeminen on edullista.
Taksikuskit vain osasivat välillä
huonosti osoitteet ja ajoivat pi-
temmän kautta. Varsinkin, jos
pyysivät taalahintaa ilman mitta-
ria eikä siihen suostunut.

Yli 30 vuotta kestänyt sota ja
amerikkalaisten järjetön sodan-
käynti on esillä monessa paikas-
sa. Sotaromua on riittänyt mo-
neen puistoon muistomerkiksi.
Vietnamilaiset ovat olleet sitkeitä
sissejä. 70 km päässä Saigonista
on Chu Chin alue, joka oli koko

sodan ajan VietCongin hallussa.
Sissit elivät maanalaisessa luola-
verkostossa ja jenkit eivät saaneet
heitä tuhottua. Tunneliverkostoa
oli yli 200 km ja niissä oli ikäviä
ansoja yms. jenkkien kiusaksi.
Sissit osasivat myös tehdä inhot-
tavia ja tuskallisia ansoja bam-
busta ja rautatangoista. Aikai-
semmin niitä oli käytetty metsäs-
tykseen, sodan aikana metsästet-
tiin jenkkisotilaita. Vastaavia luo-
laverkostoja on myös muualla
maassa.

Koko verkosto oli kaivettu vuosi-
na 1947-1965 pelkillä kuokilla
ja pienillä bambukoreilla. Maa-
perä oli kovaa hiekkaa. Luolasto
oli kuin muurahaispesä, siellä
voitiin tehdä kaikki toiminnot ja
hätäuloskäytävät johtivat Saigon-
jokeen vedenpinnan alle. Tulisi-
jojen savu hävitettiin vähän niin-
kuin kylmäsavustuslaitteistossa
moniosaisella lokerostolla. Il-
manvaihtokanaviin laitettiin chi-
liä tai amerikkalaissotilaiden

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on vaikuttaja.
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vaatteita hämäämään koiria. Il-
manvaihtokanavat oli tehty niin,
että se johti johonkin kivenko-
loon maanpinnalle.

Nyt siellä aukot ym. havaitsi jo-
tenkin, kun sinne oli tehty polut.
Sodan aikaan se oli pelkkää vii-
dakkoa. Vietnam-leffoissa olleet
tarinat tyhjästä ilmestyvistä sis-
seistä eivät ole tarua. Eikä sissien
kitkemiseen auttanut massapom-
mitukset eikä viidakon myrky-
tykset. Vietnamin sodan mielet-
tömyyksiin voi käydä tutustu-
massa alan museossa Saigonissa.
Se on entinen Yhdysvaltain suur-
lähetystö ja siitä on tehty sota-
museo sodan jälkeen. Se kertoo
vietnamilaisen osapuolen näke-
myksen asioiden kulusta ja sodan
kärsimyksistä. Valokuvat ja muu
aineisto kertovat ihmisen jul-
muuden. Vertailukohtia löytyy
myös nykypäivään, valitettavasti.

Chu Chissä voi kokeilla myös
miltä tuntuu ampua järeillä aseil-
la. Tarjolla on mm. Dirty Har-
ryn Colt Magnumia ja muita kä-
siaseita. Olisin ampunut amerik-
kalaisella M-16 rynnäkkökivää-
rillä, mutta siihen ei ollut sillä
hetkellä saatavilla ammuksia.
Konekiväärillä ampuminen olisi

tullut kalliiksi, koska paukut
maksoivat taalan kappale. Tyy-
dyin ampumaan viisi paukkua
amerikkalaisella M-4 automaatti-
kiväärillä.

Vallitseva järjestelmä on näky-
vämmin esillä kuin Kiinassa.
Setä Ho esikuvineen ja työkalui-
neen oli näkyvästi esillä katuku-
vassa. Vietnamilla oli juhlavuosi
usealla alueella, sodan päättymi-
sestä oli kulunut 30 vuotta ja
setä Ho:n syntymästä 105 vuot-
ta. Hän kuoli jo vuonna 1969
näkemättä yhtenäistä Vietnamia.
Hänen henkilökulttinsa elää voi-
makkaampana kuin Kiinassa
Maon palvonta. Hänen henkilö-
historiansa muistuttaa enemmän
kuitenkin Kiinan nykytilaan joh-
taneen Deng Xiao Pingin elä-
mää. Molemmat olivat olleet
mm. Ranskassa 1900-luvun al-
kupuolella ja ovat saaneet sieltä
vaikutteita.

Ei Vietnam ole pelkkää sotahis-
toriaa, siellä on myös mahtavia
rantalomakohteita pitkin Etelä-
Kiinan meren rannikkoa. Joilla-
kin on yhtymäkohtansa myös so-
taan, ovathan ne olleet sotilaiden
virkistäytymispaikkoja. Esim.
Keski-Vietnamissa sijaitseva

DaNang tunnettiin sodan aikana
nimellä China Beach. Sen ympä-
ristössä on useita taistelupaikkoja
ja se on kuuluisa valkoisista hiek-
karannoistaan. Ilmasto on troop-
pinen ja Etelä-Kiinan meren aal-
lot ovat lämpimät ympäri vuo-
den. Ainoastaan kesäkuussa lo-
mapaikat ovat sadekauden takia
suljettu. Vietnamin rannoille on
syntynyt turistipaikkoja, mutta
turismi ei vielä ole ehtinyt pilaa-
maan niitä. Amerikkalaisturistit-
kin toivotetaan lähes poikkeuk-
setta tervetulleiksi. Tosin meille
yksi vanhempi mopomies huute-
li, että menkää jenkit kotiin.
Dollarilla on suurempi vaikutus
kuin vanhoilla muistoilla. Mutta
yhtään Mc Donalds’ia ei Sai-
gonissa näkynyt, Kentucky Fried
Chicken (KFC) oli sinne jo ran-
tautunut.

Me olimme Phan Thietissä, n. 4
tunnin ajomatkan päässä Saigo-
nista koilliseen. Phan Thiet on
perinteinen kalastajakaupunki.
Kalastusaluksia oli kaupungin
läpi virtaavan joen rannassa sato-
ja ja samoin myös 25 kilometrin
päässä olevassa Mui Nen kylässä.
Hotellimme sijaitsi Phan Thietin
kylässä mutta varsinainen ranta-
alue kymmenine pikkuhotellei-

Insinööriliiton arvot: Me- henki - onnistumisen tae
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neen oli n. 20 km päässä ennen
Mui Nea.

Mui Ne on surffaajien paratiisi ja
tuulet ovat suotuisia leijasurffa-
ukselle. Sitä pidetäänkin yhtenä
lajin ykköspaikkana ainakin Aa-
siassa.  Laji vaatii kohtuullisen
kovan ja tasaisen tuulen. Lajin
etuna perinteiseen purjelautai-
luun on se, että välineet menevät
pieneen tilaan. Suomessa sitä voi
harrastaa myös talvella lumilau-
dalla jäällä tai tunturissa. Väli-
neet voi kuljettaa vaikka pyörän
tarakalla tai selässä pelipaikalle.
Leijasurffaus jäi vielä kokeilemat-
ta. Purjelaudalla seilasin ja se su-
jui kohtuullisen hyvin vaikka
edellisestä kerrasta on yli 15
vuotta ja tuuliolosuhteet sekä
aallokko olivat vähän eriluokkaa
kuin Isolla Kuhajärvellä tai Puru-
vedellä.

Varsinaista rantaelämää vietim-
me vain aamupäivällä ja illalla
ennen auringonlaskua. Iltapäi-
vällä aallot olivat parhaimmillaan
ja lämpimässä Etelän Kiinan me-
ressä oli mukava kellua. Hotellil-
la oli yksityistä rantaa puolisen
kilometriä ja se oli viikolla aika
tyhjä. Päivällä kuljimme joko
Mui Ne rannoilla kävellen seu-

raamassa kalastajien päiväaskarei-
ta tai surffaajien vauhdikasta me-
noa. Phan Thietin kylälle pääsi
kätevästi polkupyörällä. Hotellil-
la oli myös golf-kenttä ja yksi il-
tapäivä meni sitä kiertäessä. Golf
on vienyt mennessään kun siihen
alkaa olla tuntumaa. Green Gar-
dia ei tarvita ja se näkyi joiden-
kin australialaisten pelikäyttäyty-
misessä. Myös golfin harrastami-
selle Vietnamissa on mahtavat
puitteet. Uusia kenttiä on paljon
ja pelikausi kestää periaatteessa
ympäri vuoden ja ainakin Phan
Thietin kenttä oli huippukun-
nossa. Green fee- ja välineiden
vuokrahinta oli kohtuullinen
verrattuna Kiinaan.

Koska Phan Thietin ympäristöi-
neen on kalastusaluetta, tarjolla
on runsaasti erilaista merenelävää
edullisesti herkkusuille. Varsin-
kin jättimäiset katkaravut grillat-
tuna maistuivat hyvältä. Näl-
käänsä voi poistaa myös vietna-
milaisilla nuudeleilla tai kotoisas-
ti pizzalla tai pastalla. Tuoreita
hedelmiä on tarjolla laajat vali-
koimat. Suomalaiselle Vietnam
ei tuota ongelmia, kahvi on hy-
vää ja vietnamilaiseen ruokavali-
oon kuuluu myös vaalea leipä.

Vietnam on varsin suuri kahvin-
tuottaja.

Lämmintä oli koko ajan n. 30
astetta, onneksi aurinko ei pais-
tanut täydeltä terältä. Suzhoussa
oli kotiin tullessa pakkasta ja
asunto kylmä kuin jääkaappi.
Ayi oli kiinalaiseen tapaan sam-
muttanut kaikki lämmityslait-
teet. Onneksi akvaario ei ollut
vielä jäässä

Vinkkejä suomeksi Vietnamin
matkailusta saa esim.
www.helinmatkat.fi tai
www.vietnam.fi.  Lonely Plane-
tin matkaopas on hyvä hankinta
matkaa aikoville.  Matkan voi
järjestää omatoimisestikin esim.
Guangzhoun, Singaporen tai
Bangkokin  kautta. Alle 15 päi-
vän matkoille suomalainen ei
tarvitse edes viisumia.

Matkan jälkeen tuli etsittyä
DVD-levyjen kasasta kaikki
Vietnam-klassikot ja katsottua
ne taas kerran uudelleen.

Jouni Lemmetti

Suzhoun insinööri

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on vaikuttaja.
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JOUKKOKIRJE

WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista.

http://www.insinooriliitto.fi/ksi/
Ilmoittaudu myös postituslistalle ksilehti@luukku.com ja saat

infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

Muutamia tulevia tapahtumia mainitaksemme
Maaliskuu

Hohtokeilaus 8.3.2006
Nuorten insinöörin urasuunnittelu 14.3.2006
Insinöörin urasuunnittelu 15.3.2006
Laskettelupäivä 2006 18.3.2006
Insinöörien palkat ja henkilöstöedustajat info 22.3.2006 klo 16.30-
YTN-pilkkikisat 2006 26.3.2006 (tarkempaa tietoa WWW:llämme ja
INSINÖÖRI-lehdessä)
Nordean järjestämä Palkansaajan talousseminaari 29.3.2006 (tarkempaa
tietoa WWW:llä)

Huhtikuu
Viinikurssi 12.4.2006 (tarkempaa tietoa WWW:llä ja INSINÖÖRI-
lehdessä)
Kevätkokous  27.4.2006
Insinööriopiskelijoiden Tekniikan tempaus on perinteikkäästi Jyväskylän
kävelykadulla 29.4.2006

Toukokuu
Tapakurssi jäsenistölle 10.5.2006
Insinööriliiton kevätedustajakokous 19.5.2006

Kesäkuu
Uusien jäsenten tilaisuus 7.6.2006
Karting 10.6.2006
Melontakurssi 21.6.2006 (iltakurssi)

Kuten mainittu, lisätietoa näistä ja muista tapahtumasta saat ehkä helpoimmin
Keski-Suomen Insinöörit ry:n WWW-sivulta http://www.insinooriliitto.fi/ksi/ ja
suoraan sähköpostilistalaisille. Ilmoittaudu postituslistalle ksilehti@luukku.com


