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Pankkiyhteys:
K-S OP 554301-244717

Ilmoitushinnat: Saat tietää www-si-
vultamme, kysäisemällä joltakin hal-
lituksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@gmail.com. Samalla voit
pyytää esim. sähköpostiisi valmiin
ilmoitussopimuspohjan, tietysti
PDF:nä.
Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@gmail.com
Painopaikka:
Keski-Suomen Painotuote Oy,
Uusi Äänekoski, 2007
Painos: 2700 kpl

Päätoimittaja: Olli Backman
Toimituspäällikkö: Jussi Leivonen

Toimittajat ja avustajat:
Timo Härmälä, Vesa Niemi, Jani
Hammarberg, Rauno Minkkinen,
Sanna Lehtinen, Pipsa Vasenius,
Jukka Hämäläinen, Aarne Ratinen,
Seppo Mäkiranta ja Ilona Venetpalo.

Uuden Insinööriliiton Hämeen ja
Keski-Suomen piiri
piiriasiamies Tapio Soltin
Otavalankatu 9 A
33100 TAMPERE
tapio.soltin@uil.fi
Vesa Niemi 0201 801 776
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IAET (työttömyyskassa)
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HELSINKI, puh. 0201 801 877

Äänestääkö ja ketä?
Ei en yritä sanoa, ketä kannat-
taa äänestää, kyllähän te sen jo
itsekin varmaan tiedätte.
Tarvittaessa voi erilaisissa “vaali-
koneissa” etsiä omaansa, jollei
ole vielä löytänyt sopivaa.
Meitäkin lähestyi pari insinöö-
rimyönteistä ehdokasta, joille

annettiin lehteenkin puheen-
vuoro, täysin puoluepolitiik-
kaan kantaa ottamatta.

Miksi äänestää?
Äänestäisikö vai heittäisikö
pyyhkeen vain kehään?
Viimeksikin kävi, kuten kävi
mutta se on jo pian historiaa
tai pitäisikö sanoa varhaissairas-
eläkettä.

Kovinkaan monta työssäkäyvää
insinööriehdokasta ei keskisuo-
malaisista löytynyt mutta on
niitä ehdokkaita sentään.

Äänestäminen on ainakin itsel-
leni oikeus JA velvollisuus, jo-
ten kohdaltani ei ole epäsel-
vyyttä. Pienen ihmisen vaati-

mattomana kommenttina, kä-
vin antamassa seurakuntavaa-
leissakin (suhteellisesti) lähem-
mäs 10 ääntä. Tosin ei ehdokas-
tani silloin valittu mutta ei sen
pidä antaa lannistaa (niin ää-
nestäjää. kuin ehdokastakaan).
Seuraavalla kerralla tunnettuu-
den kasvaessa ehdokaskin var-
maan menee läpi.

Paljon puhetta
Paljon puhutaan ja luvataan,
ennen vaaleja. Jää nähtäväksi
mikä niistä sitten lopulta toteu-
tuukaan.

Eduskuntavaaliterveisin
Olli B.
ksilehti@gmail.com
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Puheenjohtajan
näppäimiltä

UUDISTUSTEN VUOSI

Keski-Suomen Insinöörit ry:n vuo-
den 2006 hallitus otti tähän vuo-
teen uudenlaisen lähestymisen kuin
aiemmin. Hallitus piti loppusyksys-
tä 2006 suunnitteluseminaarin, jos-
sa lyötiin käytännössä lukkoon hy-
vin tiukat raamit tämän vuoden toi-
minnalle, jopa niin pitkälle, että
kaikki vuoden 2007 tapahtumat oli-
vat selvillä jo hyvissä ajoin viime
vuoden lopulla alustavine päivämää-
rineen. Jäsenistöllemme, eli sinulle,
tämä pitäisi näkyä laadukkaampana
ja paremmin järjestettynä toiminta-
na, kun vähäisiä resurssejamme ei
polteta loppuun jo ennen syksyä.
Tosin kolikon kääntöpuolena on se,
että tapahtumia järjestetään tänä
vuonna vähemmän kuin aikaisem-
pina vuosina. Käytännössä haluam-
me korvata määrää laadulla. Jäsenil-
le tapahtumista tullaan tiedotta-
maan sitä mukaa kun järjestelyt sen
sallivat. Esimerkiksi sää määräsi sen,
että vuoden ensimmäinen jäsenta-
pahtuma, murtomaahiihtokurssi,
siirrettiin pari viikkoa eteenpäin
epävarman lumitilanteen vuoksi.

Koko valtakuntaa koskevaa uudistu-
mista tapahtuu, kun kevään aikana
saamme uudet kansanedustajat ja
hallituksen johtamaan maatamme
tulevaisuuden haasteisiin. Toivotta-
vasti saamme eduskuntaan paljon
edustajia, jotka näkevät asiat myös
ylempien toimihenkilöiden kannal-
ta. Näitä tarvitaan, jotta ylemmillä
toimihenkilöillä olisi jatkossakin
menestymisen mahdollisuudet yh-
teiskunnassamme työtä tekemällä,
niin että työnteko pystyttäisiin so-
vittamaan saumattomasti yhteen
myös perhe-elämän kanssa.

Nykyinen TUPO-sopimuskausi
päättyy syksyllä 30.9. ja edessä on
neuvottelut seuraavasta TUPO-kau-
desta. Nyt ylemmillä toimihenki-
löillä, ja ennenkaikkea insinööreillä,
on mahdollista jälleen näyttää, että
yhdessä olemme enemmän. Järjes-
täytyneen työnantajan kanssa pystyy
tasapuolisesti neuvottelemaan vain
järjestäytyneet työntekijät. Näissä
asioissa paras ammattilainen on työ-
paikkasi ylempien toimihenkilöiden
luottamushenkilö, jolta sinäkin saat
ajankohtaista tietoa sitä tarvitessasi.

Yllä olevaan liittyen - kirjoitan tätä
juttua Oulussa ja tein pienen vertai-
lun:  Oulun talousalueella 2000
vuonna valmistunut insinööri tiena-
si vuonna 2006 keskimäärin 3196
Euroa, kun se Keski-Suomessa oli
2904 Euroa. Jotain tarttis teherä?

Liittoyhteisössämme syksy tuo pääl-
limmäisenä puheenjohtajavaalit, jo-

ten muutoksen aika UIL:ssä jatkuu
vahvana myös tänä vuonna.

Aktiivista kevättä jäsenillemme toi-
vottaen,
Timo Härmälä,
Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

p.s. Viime kesällä kirjoittaessani PJ-
palstan juttua Eforella olivat yt-neu-
votelut käynnissä. Nyt Keski-Suo-
men elektroniikkateollisuus kokee
jälleen kolauksen, kun Scanfil il-
moitti juuri aloittavansa yt-nauvot-
telut elektroniikan tuotannon lopet-
tamisesta Äänekoskella, jossa työs-
kentelee noin 90 työntekijää.

” Scanfil-Äänekosken pitkä historia
katkolla: Televa, Telenokia, Nokia,
Scanfil ja tuotannon siirto: 1974
aloittanutta Äänekosken tehdasta
uhkaa sulkeminen, kun Scanfil il-
moitti torstaina yt-neuvottelujen
aloittamisesta.”
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Talviurheilupäivä 10.3.2007

Perinteeksi muodostunut  talviurheilupäivä
järjestetään tänä vuonna Jämsän Himok-
sella.  Tarjolla laskettelun lomassa ruokaa
ja mahdollisuus hiihtokouluun.

Ohjelma:
Kokoontuminen länsihimoksessa rinnera-
vintolassa klo. 9.00, jossa lippujen jako ja
kahvit. Lippujen jaon jälkeen vapaata las-
kettelua.

Rinneruokailu soppatykistä klo. 14.00-
15.00.

Osallistumismaksu:
Aikuiset 20 euroa
Lapset 4-11v 15 euroa
Alle 7-vuotiaat kypärä päässä ilmaiseksi.

Hintaan sisältyy päiväkortti rinteeseen, ter-
vetuliaiskahvi+ sämpylä, rinneruokailu ja
hiihtokoulu.

HUOM! VÄLINEIDEN VUOKRAUS EI SI-
SÄLLY HINTAAN. VÄLINEET KANNAT-
TAA VARATA ETUKÄTEEN HIMOKSES-
TA.

ILMOITTAUTUMISET 5.3.2007 mennes-
sä. Sähköpostilla:
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi tai puheli-
mella 014 4451 440.

Ilmoittautuessa mainittava yhteystietojen li-
säksi aikuiset, lapset 4-11v ja alle 7-vuoti-
aat kypäräpäät.

Hiihtokouluun ilmoittautujat mainitkaa halu-
atteko lauta- vai suksiopetusta.

Olisi mukavampaa, jos kaikki varaisivat ta-
sarahan mukaan!

(Himoksen opaste- ja markkinointi-infoa:
http://www.himos.fi/ Sieltä löytyi myös puh.
(014) 749 5215 välinevuokraamo/Länsirin-
teet)

Keski-Suomen Insinöörien Talviurheilu-
päivä Himoksella 10.3.2007
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Kevätkokouskutsu (+excursiokutsu)

YHDISTYKSEN KEVÄT-
KOKOUS 26.03.2007

Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit
ry:n Kevätkokous on 26.3.2007 klo 18.00 al-
kaen. Kokouspaikkana on Metso Paper
(www.metsopaper.com) Rautpohjan tehdas
(sisäänkäynti löytyy oheiselta kartalta kohdasta
1).

(EXCURSIO: Halukkailla on myös mahdolli-
suus osallistua yritysesittelyyn ja tehdasvierai-
luun ennen kokousta, klo 16 alkaen.)

Ennakkoilmoittautumisenne tehdasvierailuun
ja/tai tehdasalueella olevaan kokoukseen on
pakollinen (jo ihan sisäänpääsyn kannalta).

Kokouksen aiheena: Sääntöjen
määräämät asiat

Ote yhdistyksen säännöistä:

”YHDISTYKSEN kevätkokouk-
sessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitsee keskuudestaan kokouk-
sen puheenjohtajan
- valitsee toimihenkilöt sekä tar-
peelliset toimikunnat
- esitetään hallituksen kertomus
edelliseltä toimintakaudelta, ti-
linpäätös ja tilintarkastajien lau-
sunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja pää-
tetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään muista kokoukselle
sääntöjen määräämässä järjestyk-
sessä esitetyistä asioista"

Ennakkoilmoittautumiset:

19.3.2007 mennessä Rauno Minkkinen:
rauno.minkkinen@metso.com tai puh. 040 717
1897. Mainitse mahdolliset ruoka-aineallergiat
sekä mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa
(kokous, excursio ja kokous vai pelkkä excursio).
Ilmoita nimesi, työpaikkasi ja yhteystietosi
(email, osoite, gsm/puh) sekä haluatko ennak-
koon saatavana olevan kokousmateriaalin vaikka-
pa sähköpostitse tai postitse.

Kokoustiedostoja ennakkoon ladattavaksi:
http://www2.insinooriliitto.fi/ksi/sisasivut/toi-
mintaa/2007/kevatkokous2007.html
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Minä itse – jämäk-
kää faktaa

Insinööri on tyyliltään jämäkkä.
Tässä siis jämäkkä lista allekir-
joittaneesta lyhyesti ja ytimek-
käästi kaikkine olennaisine fak-
toineen.

Nimi: Elina Soininen
Asuinpaikka: Vaajakoski, Jyväs-
kylän maalaiskunta
Ikä: 27 vuotta
Siviilisääty: Avoliitossa
Ammatti: Insinööri-opiskelija,
valmistun logistiikkainsinööriksi
2007

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Jyväskylän maalaiskunnan vara-
valtuutettu, Palokan kuntayhty-
män ympäristöterveyslautakun-
nan jäsen, Keski-Suomen ja Hä-
meen piirin insinööriopiskelijoi-
den puheenjohtaja (2006)
Harrastukset: yhdistystoiminta,
laulu ja sen opiskelu, karaoke,
lukeminen, lenkkeily
Haaveeni: oman talon rakenta-
minen, omat häät lähivuosina,
uusia haasteita mukanaan tuova
työ, sukellusveneellä ajaminen
(se on vielä kokematta)
Jännittävin kokemukseni: pans-
sarivaunulla ajaminen Englannin
nummilla väistellen lehmiä ja
lampaita (kesä 2006)

Motto: ”Insinööri on viisas eläin.
Viisaampi kuin edes majava. Ja
se on paljon.”

OSAAMISELLA JA VÄLITTÄ-
MISELLÄ SYNTYY HYVÄÄ
JÄLKEÄ
- Linjauksia ja ajatuksia kansan-
edustajaehdokkaan kirjoittamana

Eduskuntavaalit lähestyvät. Olen
jo muutaman vuoden ajan har-
kinnut kansanedustajaehdok-
kaaksi lähtemistä. Minulle kun
on kertynyt vuosien varrella mitä
monipuolisinta kokemusta niin
kovan linjan työn tekemisestä
rekka-auton kuljettajana, kulje-
tusesimiehenä, luottamustoimis-

Insinöörimyönteisiä ehdokkaita

Insinööri eduskuntaan

Olen Pertti Ratinen. Olen syntynyt Polvijärvellä.
Vanhempani ovat kotoisin Laatokan Karjalasta
Suistamolta.
Valmistuin vuonna 1974 insinööriksi ja sain työpaikan
Soneralta, jossa olin koko  työssäoloaikani televeron
sunnittelu ja rakentamistehtävissä. Niin kuin nyt
internetin aikana olemme huomanneet, on televerkko
maailman suurin kone.
Tätä konetta rakentaessa olen huomannut, että monet
muut järjestelmät ja  toimivat analogisesti samojen
lainalaisuuksien määräämänä, myös ihmiset ja heidän
sosiaaliset verkot.
Asun vaimoni kanssa Muuramessa ja kolme lastamme
ovat jo lähteneet maailmlle omiin ammatteihinsa.
80-luvulla lähdin kunnallispolitiikkaan Kokoomuksen
riveissä ja nyt olen ollut Muuramen valtuustossa.
Kokoomuslaiset arvot olen kokenut omikseni ja nyt
Jyrki Kataisen kautena olen kokenut ne entistä
läheisemmiksi ja inhimillisemmiksi jote päätin ystävien
kannustamana lähteä eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi.
Olen 61 vuotias ja nyt eläkkeellä.
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sa kuin karaoke-juontajana viih-
teen parissa. Tuleva työni on –
totta kai – insinööri logistiikan
alueella.

Syksyllä 2006 minua pyydettiin
ehdokkaaksi. Sen vuoksi lähdin
mukaan laajemman yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen maail-
maan, joskin paikallinen vaikut-
taminen on myös hyvin lähellä
sydäntäni. Elinympäristöni ke-
hittäminen on kiinnostanut mi-
nua aina, samoin ”oman joukku-
een” etujen ajaminen. Katseeni
on siis suunnattu kohti Arkadi-
anmäkeä. Uskon, että minulla
on paljon annettavaa.

Kuitenkaan tärkeintä koko kan-
sanedustajaehdokkuudessa ei lie-
ne se, mitä minä olen ja mitä ha-
luan. Tärkeintä on se, mitä ai-
kaansaannoksia ja tuloksia yhtei-
nen toiminta saa aikaan – olipa
sitten kyse insinöörien ammatti-
eduista tai paremmasta yhteis-
kunnasta. Eduskunnassa on
mahdollisuus vaikuttaa siihen,
että opiskelijoiden taloudellinen
tilanne kohenee. Sen nykytilan
tuntee varmasti jokainen in-
sinööriopiskelija, ja viimeisen
viidentoista vuoden aikana opis-
kelleellakin se on tuoreessa muis-

tissa. Työpaikat pysyvät Suomes-
sa vain korkealla osaamistasolla.
Se voidaan saavuttaa vain opiske-
lemalla niin insinöörien kuin
muidenkin ammattiryhmien pa-
rissa. Suomen tulee olla tulevai-
suudessakin paikka, jossa osaa-
minen on ykkösjuttu.

Toinen tärkeä teema on panosta-
minen peruspalveluihin. Niillä
turvataan ihmisten elämänlaatu
ja annetaan jokaiselle tasa-arvoi-
nen mahdollisuus näyttää, mihin
hän kykenee. Kyllä se vain niin
on, että kaveria ei jätetä. Suo-
messa asiat ovat suhteellisen hy-
vällä tolalla, ja niin tulee olla vas-
taisuudessakin.

Edellä mainitut linjat voidaan
tiivistää kahteen sanaan: osaami-
seen ja välittämiseen. Ne saatta-
vat olla kuluneita, mutta fakta
on se, että niillä syntyy hyvää jäl-
keä. Kerron toki mielelläni lisää
ajatuksistani ja linjauksistani.
Mutta ovatko ne pääasia? Uskon
että sinun ajatuksellasi tulee olla
suurempi painoarvo. Jo koko
”kansanedustajan” käsite viittaa
siihen, että Arkadianmäellä ol-
laan edustamassa kansaa. Toivon
tapaavani teidät mielenkiintois-
ten, insinööripainotteisten kes-

kustelujen parissa kampanjani ai-
kana. Keskusteluista se edustami-
nen lähtee liikkeelle.

Elina Soininen
Vaajakoski, Jyväskylän maalais-
kunta
Vasemmistoliitto
soininenelina@luukku.com
www.elinasoininen.com

Nettisivuillani on paljon tapah-
tumia, joissa minua pääsee ta-
paamaan ja kyselemään enem-
män.
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Opiskelijoilta kuultua

Seppä syntyessään

Joulukuun alussa päätti opetusmin-
isteriö tehdä insinööriopiskelijoiden
elämän astetta jännittävämmäksi,
tuomalla takaisin rakennusmestarik-
oulutuksen. Ammattikorkeakouluta-
soisen työnjohtotehtäviin kelpoisuu-
den antavan tutkinnon tavoitteena
on vastata rakennusalan osaamis- ja
työvoimatarpeisiin. Koulutus
aloitetaan syksyllä kuudessa ammat-
tikorkeakoulussa, pääasiassa Etelä-
Suomessa. Suurin osa aloittajista on
nuoria, ammattikoululaisia ja
lukiolaisia. Jyväskylän ammattiko-
rkeakoulu oli yksi koulutuksen
aloittamisesta kiinnostunut monen
muun kanssa, joita ei valittu
koulutuskohteiksi. Ministeriö nosti
esille yhden tärkeän osatekijän

koulutuksen onnistumisen kannalta,
joka koskettaa kaikkia opiskelijoita.
– Elinkeinoelämä tulee saada
sitoutettua alan koulutuksen
kehittämiseen. Rakennusalan
yritysten tulee taata tarvittavat
harjoittelu- ja työpaikkaopintojen
paikat opiskelijoille. Oikein hyvä
huomio.

Massoittain valmistuvien
insinöörien vähäinen työhön
perehtyminen on kaivertanut
työelämän kuvetta jo pitkään.
Neljän vuoden opiskeluun sisältyvä
viiden kuukauden työharjoittelu ei
ole kaikkien mielestä riittävä, ei edes
satunnaisten kesätöiden tukemana.
Nuori insinööriopiskelija opettelee
työnteon sitä tehdessä. Harva

työnantaja on kuitenkaan innokas
tekemään tällaista hyväntekeväisyyt-
tä. Kas, kun kokemusta ei saa ilman
töitä ja taas töitä ei saa…

Huvittuneena mietin
oravanpyörää, johon opiskelijat
joutuvat. Suomen valtio ei kannusta
opiskelun aikaista työssäkäyntiä.
Päinvastoin. Vaikka aikaa ja in-
nokkuutta olisi, saattaa työnteko
vetää opiskelijan velkoihin. Yli 550
euron tienesti kuukaudessa, 400
euron opintotuen rinnalla, tarkoittaa
opintotuen palauttamista 15%:n
korotuksella.

Mihin ongelmaan rakennus-
mestarikoulutus tuo ratkaisuja?
Kolmen ja puolen vuoden opiskelu
ei sisällä työharjoittelua, vaan
edellyttää kuuden kuukauden
työkokemusta -siis kuukauden
enemmän kuin insinööriharjoittelu.
Toivooko opetusministeriö, että
nostalginen ammattinimike toisi
vuodessa 120 uudelle opiskelijalle
työtä jo pelkästään sen työnantajassa
herättämien mielikuvien perusteella?
Näin hoidetaan oiretta vaan ei
oireen aiheuttajaa.

Isäni, entinen rakennusalan
työntekijä, on opetusministeriön
kanssa samaa mieltä. Joku vika tässä
koulutusjärjestelmässä on, kun
vastavalmistuneet insinöörit ovat
kuin harakanpojat työmaalla. Toista
se oli hänen aikaan, silloin hyvinä
aikoina. Töitä tehtiin aina ja opit
opittiin mestareilta. Pitäisikö siis
palauttaa vanha tutkintonimike vai
opetusmuoto?

Opetusministeriön tavoite
on nostaa jo ainoastaan rakennusa-
lan insinööriopiskelijoiden määrää
vuoteen 2008 mennessä 1800
aloituspaikkaan. Se on aika paljon.

-Ilona Venetpalo
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Elitisteille

Arvoitus: mikä on paikka, jonka
yleinen käsitys nykyajasta kaipaisi
peräruisketta? Toinen arvoitus:
Mikä on paikka, josta vanhat jäärät
eivät lähde kitumallakaan ja jonne
nuoria yritetään kipeästi suostutella?
Vastaus ensimmäiseen kysymykseen
on sama kuin kahteen viimeiseen, ja
vihjeenä voin todeta, ettei kyseessä
todellakaan ole vanhainkoti.

Oikea vastaus on tietenkin edus-
kunta, jossa edustetuin ryhmä on
joidenkin tutkimusten mukaan 50-
59-vuotiaat miehet. Vanhainkoti ei
silti osunut liian kauaksi, sillä edus-
kuntahan on sille selvästi sama kuin
esikoulu on koululle. Analogia saat-
taa tuntua kärjistetyltä, mutta tilas-
tojen valossa siltä se vaikuttaa, sillä
nuoria, eli alle kolmekymmentävuo-
tiaita, saatiin viime eduskuntaan
jopa kuusi kappaletta.

Usein kysytään, miksi nuoria ei
kiinnosta politiikka. Mielestäni vas-
taus on päivänselvä: asiat ovat liian
hyvin, joten useimpia ei jaksa kiin-
nostaa miten ne todella ovat. Sa-
maan tapaan kuin kriisi saa ihmiset
toimimaan, rauhalliset ajat saavat
heidät tuudittautumaan tyytyväi-
seen tilaan, uskomaan, että lopulta
joku muu heitä kiinnostuneempi tai
pätevämpi hoitaa yhteiset asiat.
Loppujen lopuksi mikäli jättäytyy
politiikan ulkopuolelle, jää enem-
män omaa aikaa harrastuksille ja to-
dellisille kiinnostuksen kohteille.
Voiko tällaisesta ajattelutavasta syyt-
tää ketään?

On kuitenkin syitä miksi politiik-
kaa kannattaisi seurata, ja vaikka ei
aivan täysipäiväisesti, niin ainakin
toisinaan. Ensinnäkin kaikista val-
tion tuen piiriin kuuluvista asioista
on täysin turhaa valittaa, ellei ole
edes nähnyt äänestyskoppia. Tähän
kategoriaan kuuluvat niin tervey-

denhuolto, koulutus, tielaitos, puo-
lustusvoimat, postilaitos ja jopa ve-
rotkin (vaikka ne eivät suoranaisesti
tukea olekaan), sekä useita muita vi-
rastoja ja toimintoja, jotka nyt joko
unohdan tai joista en tiedä mitään.
Tämä valtio pyörii politiikan rattai-
den päällä.

Toinen syy on kuitenkin painavam-
pi.

Ainoastaan typerykset eivät ymmär-
rä politiikkaa, sanotaan Sokrateen
joskus todenneen. Tätä nykyä po-
liittisen diskurssin tunteminen ei
kuitenkaan ole ainoa kriteeri mikä
tekee ihmisestä hyvän poliitikon.
On hallittava muutakin kuin puhu-
minen ja valtio-opin salat. Hyvä po-
liitikko tarvitsee karisman lisäksi
myös tietoa nykytekniikasta, talou-
desta ja kulttuuri-ilmiöistä välttyäk-
seen typeriltä valinnoilta lakien ja
valtion budjetin suhteen. Nykyinen
humanistis-yhteiskuntatieteellispai-
notteinen - ja lisäksi vahvasti uk-
koutunut - hallitus ei aja tätä asiaa.
Kun jopa käsite ”tietoyhteiskunta”
alkaa jo olla menneen talven lumia
ja korvataan uudella hienolla termil-
lä ”ubiikkiyhteiskunta”, voidaan ky-
syä, kykenevätkö yli 50-vuotiaat,
koulunsa kolmekymmentä vuotta
sitten lopettaneet ihmiset, edes ym-
märtämään tekemiensä valintojen
heijastusvaikutuksia?

Jos kuitenkin haluamme jotakuta
syyttää eduskunnan kehityksen
suunnasta, on vain katsottava pei-
liin. Ikäjakauma eduskunnassa olisi
täysin toinen mikäli nuoret osallis-
tuisivat äänestämällä. Joidenkin ta-
hojen mukaan ei ole relevanttia,
kulkeeko eduskunnan ikäjakauma
samoja linjoja kuin kansan, kunhan
ehdokas vain edustaa samoja arvoja
kuin äänestäjä. Se, että suuri osa
nuorista jättää äänestämättä ja täten

muokkaamatta hallitusta, on kuiten-
kin relevanttia ja vaikuttaa välttämättä
myös ikäjakaumaan, joka vaikuttaa
välttämättä hallituksen tekemiin valin-
toihin.

Hieman naiivi henkilö saattaisi kuvi-
tella, että esimerkiksi lapsipornoa jaka-
vien sivustojen estämisen kaltainen -
sinänsä jalo - ajatus oikeasti ajaisi las-
ten etua, mutta hieman historiaa tun-
teva ja tekniikan tasalla oleva henkilö
ymmärtää, ettei asia ole näin yksinker-
tainen. Toivottavasti tällaisia todelli-
suudentajuisia nuoria henkilöitä on
seuraavassa eduskunnassa enemmän,
jotta voimme jättää virheelliset ja toi-
mimattomat valinnat tekemättä.

Sanotaan, että nuorten ”eliitti” äänes-
tää eniten. Täten olenkin varma, että
tapaamme äänestyskopilla. Valtuus-
kuntien ja ministeriön käyttämät asi-
antuntijat ovat yhtä tyhjän kanssa, el-
lei itse poliitikolla ole minkäänlaista
käsitystä asiasta. Valitse siis oikein.

Jukka Hämäläinen
hamalainen.jukka@gmail.com
PR&Media -vastaava
 JIO
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Keski-Suomen Insinöörien esittelyjä

Hei! Terveiset Jyväskylän In-
sinööriopiskelijoilta!

Uusi vuosi on lähtenyt kivasti
käyntiin. Hallituksestamme jäi
vuoden alussa muutama vanha
jäsen pois ja vastaavasti uusia tuli
tilalle. Hallituksenvaihto tapah-
tui loppiaisena Multialla, jossa
meidät uudet koulutettiin talon
tavoille. Itsekin sain hyvää ohjeis-
tusta K-SI-yhteyshenkilön tehtä-
vään, jossa toimin tämän vuoden
ajan.

Opiskelijat ahkeroivat parhail-
laan kevään kurssien kanssa ja
haaveilevat ehkä jo kesästä. Ke-
sätöiden metsästys aikaistuu vuo-
si vuodelta. Kesätyöpaikasta saa-
tetaan sopia jo marras- tai joulu-
kuulla, yleisesti kuitenkin paik-
kojen etsintä aloitetaan tammi-
kuun aikana. Monella siis taitaa-
kin jo olla kesätyöpaikka sovittu-
na.

HALLITUS 2007

puheenjohtaja (kausi 2006-2007)
Timo Härmälä
matkapuhelin 040 513 5988
timo.t.harmala@elisanet.net

jäsen (kausi 2006-2007)
Martti Hänninen
matkapuhelin 040 5806419
martti.hanninen@metso.com

tiedottaja (kausi 2006-2007)
Jussi Leivonen
matkapuhelin 040 5817286
jussi.leivonen@pp.inet.fi

jäsen (kausi 2006-2007)
Henriikka Mäenpää
matkapuhelin 040 828 9879
henriikka.maenpaa@gmail.com

vara-PJ (kausi 2007-2008)
Olli Backman
matkapuhelin 040 723 8839
olli.backman@gmail.com

jäsen (kausi 2007-2008)
Jani Hammarberg
matkapuhelin 050 3001779
janihammarberg@hotmail.com

jäsen (kausi 2007-2008)
Sanna Lehtinen
matkapuhelin 050 348 7455
samakrle@cc.jyu.fi

jäsen (kausi 2007-2008)
Rauno Minkkinen
matkapuhelin 040 717 1897
rauno.minkkinen@gmail.com

opiskelijajäsen (kausi 2007)
Pipsa Vasenius
matkapuhelin 040 7210510
pipsa.vasenius.tlo@jamk.fi

varajäsen, sihteeri (kausi 2007)
Teijo Pajunen
matkapuhelin  040 773 9458
teijo.pajunen@pp.inet.fi

taloudenhoitaja (ei hallituksessa)
Eija Kangas
matkapuhelin 040 7500 028
eijakangas@elisanet.fi

Ahkeran opiskelun lomassa on
tietysti hyvä viettää rentojakin
hetkiä kavereiden seurassa ja har-
rastusten parissa. Järjestötoiminta
antaa mukavaa vastapainoa opis-
kelulle ja sen kautta myös tutus-
tuu uusiin ihmisiin. JIO:lla on
tarjota jäsenilleen koulutusta ja
mukavia tapahtumia. Olemme
mm. lähdössä maaliskuussa Mul-
tialle potkukelkkailun MM-ki-
soihin.

Helmikuussa järjestettiin KSI-
JIO -rajapintatapahtuma, jossa
opiskelijat tutustuivat ”isojen
inssien” yhdistykseen. Paikalle oli
kutsuttu opiskelijoita, joiden
opinnot ovat loppuvaiheessa.
Nämä opiskelijat ovat valmistu-
massa ja siirtymässä työelämän
pyörteisiin. Ja tietysti siinä vai-
heessa on mielekästä siirtyä opis-
kelijayhdistyksestä Keski-Suo-
men Insinöörit ry:n jäseneksi.
Itse en valmistu vielä vähään ai-

kaan, sillä opiskelen Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa vasta en-
simmäistä vuotta. Tosin voin
lohduttautua ajatuksella, että en-
simmäisen vuoden logistiikka-
opinnot ovat pian suoritetut.
Aurinkoista kevään odotusta kai-
kille!
Pipsa Vasenius“Jyväskylän In-
sinööriopiskelijat ry“K-SI-yhte-
yshenkilö“
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Talvinen tervehdys minulta kai-
kille tasapuolisesti!

Vuosi on vierähtänyt Jyväskylässä
ja tässä sitä nyt ollaan, Keski-
Suomen Insinöörien hallitukses-
sa! Olen Sanna Lehtinen, Sata-
kunnan pienehkön merenranta-
kaupungin, Rauman kasvatti.
Olen valmistunut Vaasan am-
mattikorkeakoulusta 12/2005
ympäristöteknologian insinöörik-
si.

Jyväskylän kaupunki avautui mi-
nulle talvisen kylmänä ja uutena
kaupunkituttavuutena yliopis-
toon hyväksymisen myötä. Opis-
kelen uusiutuvan energian mais-
teriohjelmassa, pääaineena ympä-
ristötiede ja –teknologia. Innos-
tuin myös jatkamaan insinööri-
tutkintoa erikoistumisopintojen
muodossa Hämeen ammattikor-
keakoulussa, josta siis erikoistun
pilaantuneiden maiden osa-alu-
eelle.

Järjestötoiminta tuli insinööri-
opiskelun aikana tutuksi ja halu-
sin aktivoitua jälleen, mutta en
uskonut, että se olisi näin helpos-
ti käynyt. Osallistuin syksyllä

TOIMIKUNNAT KAUDELLA
2007

Yhdistystoimikunta:
Rauno Minkkinen pj
Paula Rossi
Timo Härmälä
Tuomas Taskila
Pekka Makkonen
Seppo Salminen
Jussi Orava

Viestintätoimikunta:
Jussi Leivonen pj
Olli Backman
Jani Hammarberg
Jukka Hämäläinen
Sanna Lehtinen
Pertti Meuronen
Henriikka Mäenpää
Seppo Mäkiranta
Ilona Venetpalo

Virkistystoimikunta:
Jani Hammarberg pj
Elina Kiramo
Miiko Matikainen
Pipsa Vasenius

Senioritoimikunta:
Markku Helke pj
Pekka Syrjä
Aarne Ratinen

Keski-Suomen Insi-
nöörien järjestämälle
vaellusratsastukselle,
ilman mitään sen
kauas katseisempia
suunnitelmia. Satuin
vain kysäisemään
paluumatkalla halli-
tukseen hakemisesta
ja valinnasta. Sain
kuulla, että osallistu-
minen syyskokouk-
seen kannattaa ja
sitä kautta tulinkin
valituksi hallituk-
seen. Hallituksessa
olen mukana vies-
tintätoimikunnassa,
johon hieman koke-
musta on karttunut
inssiopiskeluajoilta,
jolloin toimin tiedo-
tusvastaavana lehtityöryhmän
toimiessa kanssani.

Tämä vuosi toi aktivoitumisvim-
maani mukanaan myös Keski-
Suomen Luonto-Liiton piirin
hallituksessa toimimisen, jossa
saan yhdistää kiinnostukseni
luontoon ja sen tutuksi tuomi-
sen lapsille ja nuorille. Olen siis
pieni ja pippurinen tytsy, elä-
mänsä suurimmissa saappaissa,

jonka tavoitteena on selvitä kun-
niakkaasti vuoden 2007 haasteis-
ta ja kiireisestä elämästä, josta
toivoo antoisaa ja mieleenpainu-
vaa. Molempien opiskeluiden,
kahden keikkatyön ja järjestötoi-
minnan hyvää vastapainoa ovat
erilaiset harrastukset, niin liikun-
nasta käsitöihin, jotka auttavat
rentoutumaan ja muistamaan,
että elämän pienistä asioista pitää
iloita!
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n
seniorien matka Ouluun 10.-
11.11.2006

Lähdimme ajelemaan 16 hen-
gen tilausajobussilla perjantai-
na aamulla klo 9 aikaan tilaus-
ajolaiturista suuntana Oulu ja
tarkoituksena tavata Oulun
Insinöörit ry:n seniorit.
Matkaan lähtivät Markku
Helke, Keijo Liukkonen, Pert-
ti Meuronen, Aarne Ratinen,
Veikko Sulkakoski ja Pekka
Syrjä.

Vieraanvaraiset isäntämme ot-
tivat meidät vastaan historial-
lisessa rakennuksessa, vanhassa
Åströmin nahka ja valjasteh-
taan tiloissa, jossa nykyisin
toimivat mm. Tietotaajama,
taidenäyttelyn tilat ja Ravinto-
la Hilkki. Rakennuksessa on
aikanaan toiminut myös mm.
Oululaisen leipomo.
Oulun Insinöörit ry:n varapu-
heenjohtaja Riitta Rusila toi-
votti keskisuomalaiset terve-
tulleiksi Ouluun heidän vie-
raakseen kahvin ja tukevan
sämpylän kera.
Oululaisten senioritoiminnan
vetäjä Reijo Ryynänen kertoi
meille varatusta ohjelmasta,
museovierailusta ja oululaisten
insinöörien toimipaikassa Vil-
la Kaljaasissa tapahtuvasta
ruokailusta, senioritoimintaa

koskevasta kokouksesta, sau-
nomisesta ja illanvietosta.
Kahvin jälkeen menimme tu-
tustumaan Pohjois-Pohjan-
maan maakuntamuseoon, joka
oli todella tutustumisen arvoi-
nen. Tämän jälkeen majoi-
tuimme kylpylähotelli Ede-
niin.
Ohjelma jatkui kokouksella
Oulun Insinöörien toimistos-
sa, Villa Kaljaasissa. Luovu-
timme isännillemme tuliaisina
maakuntaeläimemme, metson
ja 60-vuotisjuhlistamme jää-
neitä juomia. Metso oppi jo
laulamaan, mutta lentämään
se ei vielä oppinut.

Kokouksen anti oli monipuo-
linen. Kannattaa mainita, että
isännillämme on säännölliset
tapaamiset joka kuukauden
toinen keskiviikko lounaan
merkeissä, omakustannus lou-
naasta on 4 e. Tämä säännölli-
nen tapaaminen tuntui luovan
ryhtiä toimintaan ja saavan se-
nioreita liikkeelle. Samalla tie-
to tulevista tapahtumista tun-
tui kulkevan myös tätä kautta
erittäin hyvin. Sikäläisestä se-
nioritoiminnasta kuulsi oulu-
lainen lämpö ja maanlähei-
syys. Oululaisia kiinnosti mei-
dän tapamme suunnitella ja
budjetoida senioritoimintaa.
Todettakoon vielä, että oulu-
laisten seniorien keski-ikä ko-
kouksessa lähenteli 70 vuotta,

vaikka heillä senioritoimin-
taan pääseekin jo 50-vuotiaa-
na ”junioriseniorina”. Keski-
suomalaisten seniorien pu-
heenjohtaja Markku Helke
kiitti isäntiä kutsusta saapua
Ouluun heidän vieraakseen ja
esitti oululaisille kutsun vasta-
vierailuun Jyväskylään keväällä
2007.

Kokouksen jälkeen nautimme
herkullisen iltapalan, sau-
noimme ja vietimme opiskelu-
aikojen veroisen lauluillan pe-
limannien säestyksellä. Kaikki
mukana olleet totesivat tapaa-
misen olleen erittäin antoisan
ja hyödyllisen, lisäksi saimme
taas lukuisia uusia ystäviä.

Jäihän sieltä Edenistäkin jota-
kin mieleen. Tunnelma oli
kuin olisi ollut laivassa.  Pois-
lähtö oli vaikeaa. Siellä oli...
siellä oli pojat...  niin...   niin
kauniita kerrosavustajia, että
tavarat piti hakea yksitellen
huoneesta. Näkemiin Oulu!

Tulomatkalla pysähdyimme
Padasjoen Shellillä nauttimaan
lounaan, jonka jälkeen vielä
katsastimme viereisen raken-
nuksen parvikerroksessa olleen
keihäsmuseon.

Matkamuistot kirjaillut Aarne
Ratinen

Seniorien matkakertomus
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Piiriasiamies esittäytyy
Mikä Mies?  Alueasiamies, He-
vosmies, Ikämies …

Olen Vesa Niemi, 37-vuotias
perheellinen. Perheeseen kuuluu
vaimo, 13-vuotias poika, 2 he-
vosta, 2 ponia, 2 koiraa, 2 kania.
Siinä ei vapaa-ajan ongelmia
tule. Rakkaimpana harrastuksena
on tällä hetkellä raviurheilu. Poi-
ka ajaa itse kilpaa omilla poneil-
laan. Itse treenaan 5-vuotiasta
Amerikanravuria Mini-Moneyta,
toivottavasti nimi ei ole sitten
enne? Startteja on kertynyt itsel-
leni jo huimat 2 kpl ja voitto-
summa huikeat 20e. Pojalla on
startteja jo 44 kpl ja voittosum-
ma hieman yli 1000e.
Lätkän kanssa olen ollut koko
ikäni tekemisissä, pelaan Pirkka-
lan Pingviinien harrasteporukas-
sa + 35, eli ikämiehissä.  Jääkiek-
koa olen viheltänyt n. 1500 otte-
lua eri sarjatasoilla, junnuista - 1-
divisioonaan ja on sitä tullut

muutamia SM-liigan harjoitus-
pelejäkin puhallettua.

Luonteeltani olen mielestäni hel-
posti lähestyttävä ja huumorinta-
juinen, minulle voi sanoa mel-
kein mitä vain, niin en ota siitä
itseeni.
Lapsuuden kesät vietin edesmen-
neen mummun ja papan kanssa
mökillä Kangasalan Majaalah-
dessa. Kalasteltiin ja tehtiin kai-
kenlaisia ”hommia”. Naapurissa
oli maalaistaloja, olin aina muka-
na lypsyllä, heinätöissä jne. Jos-
kus siellä pääsi myös ratsasta-
maan suomenhevostamma Eri-
tytöllä.
Vuonna -85 menin Pirkanmaan
Ammattikouluun ja siitä asti
olen ollut rakentamisen kanssa
tekemisissä, tosin palolaitoksella
olin yhden kesän kesämiehenä
(vs palomies) ja lastentarhassa on
tullut ½-vuotta oltua töissä.
Koulutukseltani olen rakennus-

insinööri, valmistuin vuonna -97
Tampereelta. Nokian kaupungil-
la ehdin tekemään rakennuttaja-
insinöörin tehtäviä n. 3½ -vuotta
ja sitä ennen olin yksityisten ra-
kennusliikkeiden palveluksessa.
Pääluottamusmieheksi minut va-
littiin 2004 vuoden alusta.
UIL:n (IL:n ja KTK:n) toimin-
nan kehittämistä suunnitellaan
parhaillaan. Aika näyttää miten
toiminnat saadaan yhdistettyä.
Varmaa on se, että edunvalvonta
vahvistuu. Vuosi 2007 tulee ole-
maan opettelua ja siirtymäkaut-
ta. Kevään aikana tullaan pitä-
mään alueellisia tutustumistilai-
suuksia. On ”miljoona” asiaa
mitä tulee ottaa huomioon ja
kaikkiin kysymyksiinne ei löydy
vielä vastauksia! Te olette avain-
asemassa kun toimintaa kehite-
tään.
Yhteen hiileen puhaltamalla asiat
saadaan luistamaan. Kaikessa pi-
täisi pyrkiä ”minä hengestä ME
henkeen”, tämä tuntuu monelta
unohtuneen.

Kun tässä tutus-
tutaan, niin meil-
lä tulee olemaan
monia hauskoja
hetkiä ja vähem-
män hauskoja
”noiden työnan-
tajien” kanssa.
Tule vain roh-
keasti nykäise-
mään hihasta ja
juttelemaan.
Minä en tunne
teitä kaikkia,
mutta nyt te tie-
dätte minut.

Vesa Niemi
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UIL ry

Uusi Insinööriliitto UIL ry

Viime vuoden kuumin uutinen
järjestömaailmassa oli Insinööriliitto
IL ry:n ja Kuntien Tekniset KTK
ry:n yhdentyminen voimakkaaksi
71 500 jäsenen ammattiliitoksi.
Insinöörien ja muiden tekniikan
alan ammattilaisten ammattiliitto sai
nimekseen Uusi Insinööriliitto UIL
ry.

Insinööriliittoa vuodesta 1990
alkaen luotsannut Matti Viljanen
toimii AKAVAlaisen Uuden
Insinööriliiton puheenjohtajana.
Hän toimii myös neuvottelujärjestö
YTN:n puheenjohtajana. Uuden
Insinööriliiton 1. varapuheenjohta-
jana toimii Keijo Houhala. Hän on
myös neuvottelujärjestö KTN:n
puheenjohtaja.

Ylempien Toimihenkilöiden
Neuvottelujärjestö YTN ry edustaa
113 000 AKAVAlaista yksityisellä
sektorilla toimivaa henkilöjäsentä.
YTN vastaa ylempien toimihenk-
ilöiden neuvottelu- ja sopimus-
toiminnasta teollisuudessa sekä liike-
ja palvelualoilla.

Tekniikan ja Peruspalvelujen
Neuvottelujärjestö KTN ry edustaa
20.000 kuntien, kuntayhtymien ja
kunnallisten osakeyhtiöiden
palveluksessa olevaa ja/tai esimiesas-
emassa olevaa sekä teknisen koulu-
tuksen saanutta teknistä toimihenk-
ilöä ja terveydenhoitajaa. KTN
vastaa heidän neuvottelu- ja
sopimustoiminasta.

Uusi Insinööriliitto pystyy toimi-
maan yhdistymisen myötä kaikissa
kolmessa tulopoliittisessa neuvotte-
lupöydässä (yksityis-, kunta-,
julkisalan sektorilla). Tämä tuo
turvallisuutta ja hyvät vaikutusmah-

dollisuudet kaikkien jäsentemme
etujen ajamiseen. Opiskelijoidenkin
on nyt helppo olla Uuden In-
sinööriliiton jäseniä, koska valites-
saan minkä sektorin tahansa
opiskelunsa jälkeen työpaikakseen
voi UIL palvella heitä valinnastaan
riippumatta.

Luottamushenkilöiden joukko
kasvoi yhdistymisen myötä n. 800
kuntasektorin toimijalla.

Keski-Suomen Insinöörien näkökul-
masta alueemme painoarvo Uuden
Insinööriliiton hallinnossa kasvoi,
koska nyt alueeltamme on kaksi
edustajaa johtajistossa. Uutena
voimana tuli johtajistoon Riitta-
Liisa Niemi Jyväskylän maalaiskun-
nasta. Riitta-Liisa työskentelee

Jyväskylän kaupungin palveluksessa.
Johtajistossa jatkaa edelleen Seppo
Mäkiranta Jyväskylästä.

AKAVAn jäsenmäärä lisääntyy
voimakkaasti edelleen. Uuden
Insinööriliiton merkittävä kasvu
akavalaisessa kentässä huomattavasti
lisäsi sitä voimaa millä keskus-
järjestömme kautta voimme asioita
ajaa. Nyt meillä on mahdollisuus
yhdessä aidosti neuvotella kaikissa
neuvottelupöydissä omista yhteisistä
asioistamme.

Pirteää kevättä kaikille

Seppo Mäkiranta
varapuheenjohtaja
Uusi Insinööriliitto UIL ry
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Kuntarajat

Kuntarajat viime
vuosituhannelta

Puheet kuntarajoista ovat olleet
ajankohtaisia myös Keski-Suo-
messa, onhan vuoden alusta to-
teutunut Äänekosken, Suolah-
den ja Sumiaisten kuntaliitos.
Uusi Äänekoski puhaltaa nyt
yhteen hiileen ja keskittyy olen-
naiseen: Palveluiden tarjoami-
seen kuntalaisille ja mahdolli-
suuksien luomiseen yritystoi-
minnalle. Valitettavasti näin hy-
vässä hengessä ei ole edetty
kaikkialla maakunnassa.

Jokainen ymmärtää, että nykyi-
sellä kuntarakenteella ei ole mi-
tään tekemistä nykypäivän kans-
sa. Se on peräisin ajalta, jolloin
kuntaraja oli hevosmatkan pääs-
sä. Valitettavasti julkisten raken-
teiden muuttuminen vie aikaa,
eivätkä sitä helpota mustasuk-
kaisesti omasta ”jakkarastaan”
kiinni pitävät päättäjät. Kahden
kunnan yhdistyttyä kun tarvi-
taan aiempaa vähemmän valtuu-
tettuja.

Keski-Suomen menestyksen
edellytyksenä on vahva veturi
maakunnan keskuksena. Tähän
Jyväskylä on vastannut onnis-
tuneesti ja kuuluu maamme
harvoihin kasvukeskuksiin. Ei
kuitenkaan voida laskea yhden
kortin varaan, tarvitaan muita-
kin vetureita. Näitä ovat mm.
Äänekoski ja Jämsä, joista Jy-
väskylän ja Jämsän seuduilla
on yksi yhteinen ongelma:
Turha kiista kuntaliitoksista
naapurin kanssa. Jyväskylän
maalaiskunta on maamme vii-
meinen maalaiskunta, joka gal-
lialaisella sisukkuudella pitää
kiinni olemassaolostaan. Myös
Jämsänkoski, jonka taajama on
käytännössä sisällä Jämsässä,
on kaivautunut syviin pote-
roihinsa. Näillä alueilla löyty-
vät täydet perustelut liitoksille.

Kuntaliitokset eivät ole itseis-
arvo tai autuaaksi tekevä asia,
mutta sitä ei saa olla liitosten
vastustaminenkaan. Tärkeintä
ovat palvelut sekä se, mitä ja
miten kunta voi kuntalaisille

tarjota. Jos liitoksella saadaan
hyötyjä, esimerkiksi kaavoituk-
sen, palveluiden ja elinkeinoelä-
män suhteen, tulee sitä harkita
todellisena vaihtoehtona. Maa-
kuntamme elinkeinoelämä on
vahvasti liputtanut ainakin Jy-
väskylän seudun kuntaliitos-
ten puolesta, joten liitoksille on
varmasti perustelunsa. Samoin
uskon olevan Jämsän seudulla.

Parhaana tapana näen työssä-
käyntialueisiin perustuvat kun-
nat. Tältä pohjalta olisin valmis
liittämään Jämsän ja Jämsän-
kosken, sekä Jyväskylän ja Jy-
väskylän maalaiskunnan. Nämä
liitokset koituisivat koko maa-
kunnan parhaaksi ja helpottai-
sivat kuntalaisten elämää kysei-
sillä alueilla.

Jaakko Selin
Kaupunginhallituksen jäsen
(kok.)
Jyväskylä
www.jaakkoselin.fi

AKAVA Keski-Suomi

Edustajamme Akavan Keski-Suomen aluetoimi-
kunnassa, kaudella 2007-2009 ovat:
- Olli Backman
- Pekka Makkonen
- Seppo Salminen
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WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot
tulevista tapahtumista.

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

infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

Tutkaile Insinööriliiton palkkatutkimuksen ku-
vaajia, verraten Keski-Suomi/koko maa.


