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Kehitystä Keski-Suomessa

K

eski-Suomessa on tapahtunut
viime aikoina paljon kehitystä. Erityisesti me Keski-Suomen Insinöörit olemme panostaneet
uudistumiseen. Alkavan vuoden hallitus on uudistunut ja toimikuntatyö on
lähtenyt, uusin voimin, vauhdilla liikenteeseen. Monia uusia tapahtumia
on tulossa, toki vanhempia perinteitä
unohtamatta.
Ilmoitus Himoksen laskettelutapahtumasta onkin jo tässä lehdessä. Emme
ole myöskään unohtaneet työmarkkinavaikuttamista tai luottamusmiestoiminnan kehittämistä. On myös ryhdytty toimenpiteisiin, jotta Uusi Insinööriliitto saisi Keski-Suomessa entistä paremman jalansijan.

Tässä lehdessä:
1. Kansikuva
2. Pääkirjoitus
3. Pj:n palsta
4. Uudet naamat
5. Insinööriopiskelijat
6. Kevätkokouskutsu
7. Koulutusta: Kulttuuri

Lempilapseni Keski-Suomen INSINÖÖRI-lehti on saanut uuden taittajan, Päivi varmasti tuo nuorekasta
raikkauttaan lehden ulkoasuun. Mielellään kuulemme myös palautetta tästä ja tulevista lehdistä. Lehden “formaattikin” on viime vuonna kiepsahtanut vaakaan ja on toki kannettavalta
paljon paremmin luettavissa, mutta tuleeko lehdestä liian esitemäinen.
Monia muitakin vaihtoehtoja lehden
muodolle on, ettekä te karaistuneet insinöörit varmasti paljon hätkähdä tulevista uudistuksista, mutta nyt olisi se
vaikuttamisen aika.
Olli B.
Olli.Backman@gmail.com
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Uudet aktiivit ja
aktiviteetit

V

uosi vaihtui ja uusi hallitus
kokoontui tammikuun alussa
järjestäytymiskokoukseen. Oli
mukava nähdä motivoituneita ja virtaa täynnä olevia vanhoja ja uusia yhdistysaktiiveja.
Tämä antaa uskoa siihen, että saamme tänäkin vuonna täytettyä jäsentemme toiveet. Tarjonnassa on sekä
vanhoja klassikkoja ja uusia yritelmiä
– ja vahva panostus työmarkkinatoimintaan.
Hallituksemme sai yhdistyksen syyskokouksessa riveihinsä kaksi uutta jäsentä, Paula Rossin ja Antti Leväsen. Ihan
keltanokkia kumpikaan ei ole, vaan verenperimä insinöörien edunvalvontaan
ja yhdistystoimintaan on saatu jo, ei
niinkään äidinmaidosta, vaan opiskelijatoiminnasta.
Myös lehtemme kokenee kasvojen
kohotuksen, kun saimme uudeksi taittajaksi media-alan moniosaajan Päivi Kantosen. Mainittakoon vielä, että myös senioritoiminnassa puhaltavat
uudet tuulet Veikko Sulkakosken ottaessa ruorin haltuunsa.
Valtiovaltakin on vihdoin ja viimein ottanut lusikan kauniisti käteen ja myöntänyt sen mitä liittomme on yrittänyt
nostaa pöydälle jo useamman vuoden:
Ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja
pitää karsia. Insinööriopiskelijoille pitää taata sellaista laadukasta koulutusta, jolla teollisuutemme kilpailukyky
pystytään takaamaan jatkossakin. Ikävä tosiasia kun on, että tässäkään asiassa määrä ei korvaa laatua.
Toivottavasti Jyväskylän Ammattikorkeakoulu pystyy jatkossakin uudistumaan ja tarjoamaan haluttavaa
ja korkeatasoista koulutusta maakunnan ja maamme insinööritarpeeseen.

Ammattikorkeakoulumme on pärjännyt
hyvin tutkimuksissa,
joissa mitataan hakijoiden määrää suhteessa aloituspaikkoihin – pidetään tämä
jatkossakin.
Valmistuville insinööreille pitää pystyä tarjoamaan töitä
maakunnastamme ja
näin varmistaa oman
talousalueemme kasvu ja kehittyminen.
Yksi tie tähän on paljon puhuttu innovatiivisuus - vain uusia
tuotteita ja palveluja luomalla luodaan
uusia työpaikkoja ja pidetään tuottavuus kilpailukykyisenä globaalissa taloudessa.
Jotta uusia tuotteita syntyisi, tarvitaan
uusia keksintöjä. Keksinnöt puolestaan
syntyvät työyhteisöissä, jotka antavat
tilaa uusille ajatuksille ja ideoille.

PJ:n näppäimiltä

R

Kesä kolkuttelee jo nurkan takana –
tarjoa insinööriopiskelijalle kesä- ja/
tai lopputyöpaikka, jos sinulla on siihen mahdollisuus.
Timo Härmälä,
Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

P.S. Luin juuri jostain, että vuonna
2007 järjestettiin 22 työtaistelua. Montako työtaistelutahoa sinä pystyt muistamaan ja nimeämään? Keskimäärin
ihmisillä taitaa olla muistissa Tehyn
ja Alkon työtaistelut, kenenpä arkielämässä esimerkiksi suunnitteluinsinöörien mielenilmaukset näkyisivät?



Uudet naamat

Paula Rossi
Olen Paula Rossi toinen Keski-Suomen
Insinöörien uusista hallituksen jäsenistä. Opiskeluaikana olen päässyt kuitenkin harjoittelemaan järjestötoimintaa
niin opiskelijaympyröissä kuin ”isoissa insseissäkin”, joten ihan noviisi en
näissä tehtävissä ole.
Järjestötoiminta on kuitenkin yksi
rakkaista harrastuksistani. Sen lisäksi kuntoilen kovasti niin lenkkipolulla kuin erilaisilla tunneilla. Haluaisin
matkustella jatkuvasti, vielä kuitenkin
talous antaa enemmän myötä sille, että matkustelee omassa kodissaan kirjojen sivuille ympäri maailmaa, toivottavasti myöhemmin ihan omana itsenäänkin.
Työskentelen Patrialla hanke-insinöörinä. Työhöni kuuluu tuotantomme pyörittäminen kahdessa projektissamme sekä milloin minkäkin sotkun
selvittäminen. On hienoa, kun ei tiedä,
mitä tuleva päivä tuo tullessaan.
Tulevan kahtena vuotena toivon, että me Keski-Suomen Insinööreissä pystymme kehittämään toimintaamme entistä enemmän jäseniä palvelevaksi. Itse pyrin antamaan parhaan mahdollisen panokseni tähän tehtävään, joten
toivonkin kovasti, että näen monia teistä tulevissa tapahtumissamme.



Antti Levänen Päivi Kantonen
Ikä: 26 vuotta
Valmistuin keväällä 2007 Tampereen
AMK Yhdyskuntatekniikka
Työnantaja: Destia Konsulttipalvelut
Infrasuunnittelu Jyväskylä
Harrastukset: snooker, lukeminen, liikkuminen, viskit, musiikki
Huumorintaju: makaaberi
Motto: Excelsior
Muutin Jyväskylään syksyllä 2007,
mutkan kautta kiertäen, sillä pitäähän
savolaisella logiikalla suorakin vääntää
kieroksi. Se ylimääräinen aika, mikä
työn jälkeen jää jäljelle, kuuluu harrastusten parissa. Suurella todennäköisyydellä minut löytää vapaa-aikana snookersalilta, josta alkaa tulla ”toinen” kotini. Toki oman aikansa ottaa myös hallitustyöskentely, johon ehdin tutustua
jo opiskeluaikana melko syvällisesti ja
veri vetää yhä tekemään työtä yhteisen
päämäärän puolesta.
Seuraavan kaksivuotiskauden aikana
tavoitteenani on kehittää Keski-Suomen Insinöörien vastavalmistuneille ja
muutaman vuoden työelämässä viettäneille tarjoamaa ohjelmaa. Vast’ikään
perustettu Junioritoimikunta tulee toimimaan kanavana näiden tavoitteiden
toteuttamiselle.

Olen Päivi Kantonen, 24, ja viestintätoimikunnassa hoidan taittajan pestiä.
Valmistuin mediatekniikan insinööriksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta keväällä 2007 ja Jyväskylään
muutin sattuman kautta samoihin aikoihin. Seuraava tavoitteeni on saada yhteisöviestinnän maisterin paperit
Jyväskylän yliopistosta, jossa opinnot
aloitin viime syksynä.
Opintojen lisäksi teen freelancerina
erilaisia toimittajan ja graafisen suunnittelijan töitä. Kuluvana vuonna työnantajiani ovat olleet muun muassa Viestintätoimisto Tavukatti, Oulu Media,
Sanomalehti Kaleva ja Keskisuomalainen. Vapaa-aikanani (jos sitä ylipäätään jää) pelaan sulkapalloa, pyöräilen
ja valokuvailen. Intohimojani ovat hyvä ruoka ja elokuvat.
Järjestöpuuhista innostuin opiskeluaikanani, jolloin toimin Ylivieskan Insinöörioppilaat ry:ssä tiedottajana ja
sihteerinä. Keski-Suomen Insinöörien
viestintätoimikunnassa vastaan tämän
lehden ulkoasusta. Taittajana olen melko kokeileva, värikäs ja joskus jopa suuruudenhullukin. Risuja ja ruusuja lehden ulkoasusta, ideoita ja muuta mukavaa saa laittaa sähköpostilla: paivi.kantonen@gmail.com.

Toiminta tarvitsee aktiiveja

M

inä olen Hannu Pursiainen JIO, ry:n puheenjohtaja. Hyvästä tahdosta huolimatta en ole päässyt estradille astumaan, joten pieni esittely
lienee paikallaan.
Helsingistä olen kotoisin ja hieman tätä Suomen maata nähtyäni päädyin loppujen lopuksi kortistoon. Aikani byrokratian hampaissa homehduttuani huomasin, että
tämänkin oravan maljassa on reunat. Pyörä on siitä jännä laite, että se ei ala mistään eikä pääty mihinkään ja tavoite jää aina saavuttamatta, juoksi siinä sitten miten
kauan tahansa. Pienen väännön
jälkeen huomasin olevani Elektroniikka- ja tietotekniikka-asentaja
ja mahdollisuuksien määrä kasvanut eksponentiaalisesti.

Insinööriopiskelijat

Liitosta kuulin ensimmäisen kerran opontunnilla, kun silloinen varajäsen tuli höpisemään paikallisyhdistyksestä ja saarnaamaan liiton evankeliumia. Epäröin kädennostossa, joten minusta ei tullut
luokan yhteyshenkilöä ja siten menetin tiedon syyskokouksesta. Tosin kun valitin, ettei meidän luokalla ollut kuin yksi YH, olin väärässä. Eräs herttainen hukkapätkä
(= Sonja Saarela) vei sormen ja lopulta käden jatkoksi koko äijän mukaan paikallisyhdistys toimintaan.
Tavoitteistani puheenjohtajana
on pyrkiä tuomaan yhdistystämme näkyvämmin esille erityisesti
jäsenistön keskuudessa. Toimiaksemme tarvitsemme aktiivisia jäseniä, joille on tarjottava mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa. Tä-

mä haaste tulee olla toteutettavissa sekä yhdistyksen omien voimien
avulla, että yhdessä sidosryhmien
kanssa, joista näkyvimpänä on yhteistyö Keski-Suomen Insinöörien
kanssa. On sanomattakin selvää,
että kaikki toteutukset eivät onnistu yksistään JIO:n toimesta, vaikka
poltetta toimia olisikin rajattomasti. Tästä syystä ympäristön tuki on
tärkeää ja toivottavasti jatkuu vielä
minunkin kauteni jälkeen.
Lopuksi omasta ja JIO:n puolesta toivotan itse kullekin säädylle hyvin alkanutta vuotta ja paistakoot
se kevätaurinko meille kaikille.
Hannu Pursiainen
Puheenjohtaja, JIO ry

Työelämätietoisuutta opiskelijoille

T

änäkin vuonna opiskelijaliiton haasteena on työelämätietouden levittäminen opiskelijoiden keskuuteen. Valitettavan
usein nuorilla ei ole käsitystä työmarkkinoiden toiminnasta, käytännön seikoista tai järjestäytymisen
merkityksestä. Nuori, jolla ei ole
pitkää työhistoriaa ei ole joutunut
kohtaamaan tilanteita, joissa järjestäytymisen merkitys korostuisi.
Insinööriopiskelijaliitto on lisännyt tätä tietoutta koko pitkän historiansa ajan.
Onneksi myös koulutuksen tarjoajat ovat havainneet puutteen ja
ottaneet asiantuntijoiden avun vastaan. Insinööriopiskelijaliitto on jo
muutaman vuoden ajan tarjonnut
ammattikorkeakouluille koulutuspakettia, jolla opiskelijoiden työelämätietoutta syvennetään. Näissä koulutuksissa kerrotaan työsuhteeseen liittyvistä seikoista aina

työnhausta, työsopimuksen laatimisesta työsuhteen päättämiseen
saakka. Myös järjestäytymisen tärkeys käy esille puhuttaessa liiton
tuomasta tuesta ongelmatilanteissa. Opiskelijapuolen käytetyn iskulauseen, joukossa on voimaa, ilmentyminen todellisten tilanteiden
taakse toivottavasti helpottaa liittymislomakkeen täyttämistä.
Myös teknillisen korkeakoulutuksen kehityksessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia. Koulutusmäärien pienentäminen, opettaja-opiskelija -suhdeluvun saaminen järkevälle tasolle sekä rahoitusmallin muuttaminen painottamaan
enemmän laadullisia kuin määrällisiä mittareita ovat kaikki tervetulleita keinoja. Nämä päämäärät on
määritelty teknillisen korkeakoulutuksen kansallisen strategiatyöryhmän mietinnöissä, ja ne hyvin pitkälle vastaavat Insinööriopiskelija-

liiton koulutuspoliittisia tavoitteita.
Näiden painavien tavoitteiden
lisäksi opiskelijoiden tulisi viihtyä tälläkin hetkellä kouluissaan,
harjoittelupaikoissaan sekä työpaikoissaan. Ottakaa opiskelijakanssatyöntekijät siipenne alle ja varmistakaa, että jäsenkortti löytyy
heidänkin taskusta. Parhaiten työelämästä oppii työelämässä ja järjestäytymisen tärkeys ilmenee viimeistään töitä tehdessä.

R
Tuomas Taskila
Hallituksen jäsen, IOL ry

Ps. Tänäkin vuonna viininpunahaalariset ystävänne näkyvät katukuvassa, ja vapun alla Jyväskylän
Insinööriopiskelijat jakavat vappumieltä Kauppakadulla. Tule rohkeasti kohtaamaan vappuinen ilmestys, saat ehkä ilmapallon ja simaakin.



Kevätkokouskutsu

Yhdistyksen kevätkokous 15.04.2008
+ Excursio Moventas Oy

S

ääntömääräinen Keski-Suomen
Insinöörit ry:n kevätkokous on
15.04.2008 klo 18.00 alkaen.

Kokouspaikkana on Moventas Wind
Oy (www.moventas.fi) Martinkatu, Jyväskylä.
EXCURSIO: Halukkailla on myös
mahdollisuus osallistua yritysesittelyyn
ja tehdasvierailuun ennen kokousta,
klo 17:00 alkaen.

Kokouksen aiheena:
Sääntöjen määräämät asiat
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 lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
- päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista”



Ennakkoilmoittautumiset:
Ennakkoilmoittautumisenne tehdasvierailuun/tehdasalueella olevaan kokoukseen on pakollinen (sisäänpääsyn
ja tarjoilun kannalta).
4.4.2008 mennessä sähköpostilla tai
tekstiviestillä: timo.t.harmala@elisanet.fi tai SMS 040 513 5988.
Ilmoita nimesi ja yhteystietosi (email,
osoite, gsm/puh) sekä haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin sähköpostitse tai postitse.
Mainitse ruokailua varten mahdolliset
ruoka-aineallergiat sekä mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa (kokous, excursio ja kokous vai pelkkä excursio).
Kokoustiedostot saatavilla myös yhdistyksen kotisivuilta (http://www.uil.fi/
ksi/), kun ne valmistuvat.
Tervetuloa,
Timo Härmälä,
Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Koulutusta

Kulttuuri ja tavat
Liike-elämässä menestymiseen vaikuttaa myös liikekumppanien kulttuurin ja tapojen tuntemus. Esimerkkejä eri liiketoimintaympäristöistä ja työkulttuureista.
Tilaisuus on keskiviikkona 2.4.2008 klo 17.30 Nordean kokoustilassa osoitteessa Kauppakatu 18 Jyväskylä. Luennoitsijana
tilaisuudessa toimii Marja Nyberg Metso Paper Oy:stä.
Ilmoittautumiset 28.3.2008 mennessä sähköpostilla:
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440.
Lisätietoja: rauno.minkkinen@gmail.com tai puh. 040 7171897.
Tilaisuuden omavastuu on 5 euroa, joka maksetaan tilaisuudessa.

Tukevasti asiaa -koulutusillallinen
Aika ja paikka:

Ilmoittautumiset:

12.3.2008 klo 17:30 alkaen, hotelli Laajavuori
Luvassa on tukevasti asiaa eli koulutustilaisuus liittomme neuvottelujärjestöistä/-toiminnasta kiinnostuneille keskisuomalaisille Uuden Insinööriliiton jäsenille.

Paikkoja on rajoitettu määrä, joten
ilmoittaudu heti tai 6.3.2008 mennessä ksitapahtumat@gmail.com tai
puhelimitse 040 723 8839.

Aiheet:
- Miten työn ehtoihin liittyvät sopimuksemme muodostuvat?
- Keitä ovat neuvotteluosapuolet?
- Erityisesti esittelyssä ovat KTN,
YTN ja JUKO sekä niiden sopimustoiminnan erot ja yhtäläisyydet.
-Lopuksi tietysti nautitaan maukas
ja runsas illallisbuffet.
Puhumassa aiheista Erik Sartorisio
(Uudesta Insinööriliitosta).

Ilmoittautumismaksu on 10 euroa ja
se suoritetaan ennakkoon tilille Nordea 106435-463 (ja ilmoittautumismaksu palautetaan tilaisuudessa).

Ennakkotietoja:
- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO http://www.juko.fi/
- Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN http://www.
ktn-ry.fi/
- Ylemmät Toimihenkilöt YTN
http://www.ytn.fi/



Mielikuvia Kiinasta

N

yt on siis vierähtänyt lähestulkoon vuosi kiinalaisissa maisemissa. Elämä on asettunut
aloilleen ja on luonut omat, turvalliset rutiininsa. Kiina on tullut hieman
tutummaksi. Tänne muuttaessa kuvitelmani Kiinasta olivat melko lapselliset ja sekavat. Niissä yhdistyivät pitkälettiset, kaapuun pukeutuneet miehet,
Mao-puvuissa pyöräilevät ihmismassat, kippuraiset räystäsrakennelmat, vesipuhvelit, riisipuikot ja outo kiinalainen musiikki. Lisäksi mietin sitä, mahtaako Kiinasta saada edes kahvimaitoa, sokeripaloista puhumattakaan.
Järkytys olikin sitten melkoinen, kun
Kiinan itärannikko osoittautui varsin moderniksi suurkaupunkeineen ja
moottoriteineen. Ja kaupastakin saa
lähestulkoon samoja elintarvikkeita kuin kotoa. Pisteenä iin päällä oli se, että Suzhousta löytyy kaksi supisuomalaista Kotipitsaa! Mikä helpotus: elämä
oli siis mahdollista järjestää lähestulkoon suomalaiseen malliin. Mutta se oli
myös pettymyksien paikka, kun en löytänytkään sitä Kiinaa, jonka olin mielikuvissani luonut. Luultavasti moni tänne matkaava saakin tuta samat ristiriitaiset tunteet.

riittää joka tapauksessa.
Suzhoussa on nähtävyyksien lisäksi
myös oivalliset ostosmahdollisuudet.
Kävelykadulla myydään lähes kaikkea
sitä, mitä innokas ostaja vain voi keksiä. Hintataso tavarataloissa on lähes
länsimaista tasoa, mutta pienissä putiikeissa voi tehdä edullisia löytöjä.
Kaupungissa on myös markkinatori, jossa myydään kiinantossuja, kännykkäkoruja, silkkirasioita ja muuta
pikkutavaraa. Ei kuitenkaan ole mikään yllätys, että ”aito” silkki on toisinaan keinosilkkiä ja edukas merkkituote takuulla huonolaatuinen kopio. Suzhousta voi kuitenkin ostaa aitoja, paikallisia tuotteita, koska kaupunki on yksi Kiinan silkki- ja helmikeskuksista.

Suzhou
Kotikaupunkimme Suzhou sijaitsee
Kiinan itärannikon tuntumassa noin 80
kilometrin päässä Shanghaista. Kaupunkia kutsutaan Kiinan Venetsiaksi ja
sille on omaleimaista tiheä kanavaverkosto, joka halkoo kaupunkia. Lisäksi
Suzhou on kuulu kauniista, vanhoista
puutarhoistaan ja niitä on kaupungissa useita kymmeniä. Muutamat niistä
kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle. Muutenkin kaupunki on melko
”vihreä”. Mielikuvien Kiinaa saa kuitenkin etsimällä etsiä, sillä monet vanhat asuinalueet on pantu maan tasalla
ja rakennettu niiden tilalle pilvenpiirtäjiä ja ostoskeskuksia. Mutta nähtävää



Ruokatarjonta on monipuolista.
Isoimmista tavarataloista voi ostaa lähes kaikkia länsituotteita, muiden muassa suomalaista näkkileipää. Mutta
onpa marketissa myytävänä myös eläviä sammakoita, kilpikonnia ja käärmeitäkin. Ravintolat puolestaan edustavat kaikkia Kiinan maakuntia, mutta sen lisäksi myös muita Aasian maita. Useimmissa isoissa kiinalaisravintoloissa on kuvallinen ruokalista, joten
tilaaminen on melko vaivatonta. Tosin aina eivät valinnat osu kohdalleen,
vaan eteen tulee yllätyksiä, kuten paistettuja ankankieliä, possun vatsalaukkua tai grillattua kanannahkaa. On-

pa tässä syöty melko isokokoinen heinäsirkkakin.
Ruokalajit tulevat ravintolassa pöytään sitä mukaa kuin valmistuvat ja riisi
tuodaan yleensä viimeisenä, jos silloinkaan. Kiinalaiset noukkivat puikoilla
ruokansa yhteisiltä vadeilta, joten yksittäiset lautasannokset ovat harvinaisia. Välillä puikot eivät kerta kaikkiaan
pysy kädessä, mutta täällä voi huoletta
syödä lusikallakin. Niin kiinalaisetkin
tekevät toisinaan.
Ruuan kanssa tarjotaan vihreätä teetä. Myös kiinalainen olut on erinomaista. Sen sijaan Kiinan viinituotanto on
vielä niin sanotusti nupullaan. Merkille
pantavaa on kuitenkin se, että amerikkalaiset ja eurooppalaiset pikaruokaketjut valtaavat alaa. Tässä mielessä
kiinalainen ruokakulttuuri on murroksessa ja muutoksessa ainakin suurissa
kaupungeissa.

Golfkulttuuria Kiinassa
Toisaalta Kiinan modernisoituminen
ja länsimaistuminen on tuonut myös
golfin mukanaan. Niinpä ei meidänkään tarvinnut vaihtaa harrastetta. Tosin sopivan golfkentän löytäminen oli
hieman työlästä. Suzhoun ympäristössä on useita golfkenttiä, mutta useimmissa joutuu pelaamaan auton kanssa.

Valitsimme kotikentäksemme Suzhou
Sunrise Golf -klubin, koska siellä voi
kulkea perinteiseen tapaan jalan.
Pisimmillään Jack Nicklausin suunnittelema kenttä on 6 478 metriä. Kentälle on omaleimaista runsas bunkkerointi ja ne on porrastettu useisiin
pituuksiin. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että sellainen osuu kohdalleni lähes joka väylällä. Kenttä on luonnollisesti hyvässä kunnossa lähestulkoon
ympäri vuoden, onhan lämpötila nollan paremmalla puolella talvellakin.
Greenit ovat kumpuilevia, mutta melko hitaita.
Puttauksen linjauksessa helpotuksena ovat taitavat caddiet. He merkkaavat pallon ja puhdistavat sen, lukevat
linjat valmiiksi ja laittavat pallon tekstin kohti puttilinjaa. Toisinaan pelaajalle kerrotaan, tuleeko putata slaissi vai
hooki! Pallostaan voi toki huolehtia itsekin, jos ei luota toisten linjauksiin.
Caddiet auttavat toki kaikessa muussakin ja ovat tarkkasilmäisiä pallon löytäjiä. Ja mikä tärkeintä, he huutavat myös
varoitushuudon: Kan Jiu!
Maarit Knuuttila
Metson insinöörin vaimo
Lue juttu kokonaisuudessaan:
www.uil.fi/ksi/
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Viestintätoimikunta

R

Kysymykset: Jussi Orava

Viestintätoimikunnan tiukka tentti:

Olli Backman

1. Kukas olet ja mistä revit leipää
pöytään?
2. Fyysinen ikäsi?
3. Henkinen ikäsi?
4. Mitä harrastat?
5. Mitä haluaisit harrastaa?
6. Pitääkö nisussa olla rusinoita?
7. Vasta vai vihta?
8. Taipuuko spagaatti?

1. Nimi on Olli Backman, tämänhetkinen
työnantaja on
hydraulimoottoritehdas Jyskässä, nimeltä Sampo-Hydraulics
Oy. (Leipää tulee tosin hankittua mm. Länsiväylästä, jos se
oli tässä mitä ajetaan takaa.)
2. Kimurantti kysymyksenasettelu ja sitomatta ajankohtaan. Lehden ilmestyessä jotakuinkin
37 vuotta.
3. Tuo tarkoittanee ensimmäinen päivä
hengittäen, mikä lienee 15.11.1971.
4. Lähinnä erilaisia insinöörijuttuja.
5. Lisää erilaisia insinöörijuttuja.
MOT.
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9. Insinöörikysymys: Miksi inertiaalinen ja gravitationaalinen
massa ovat erottamattomia?
10. Tykkeetkö savolaisista?
11. Miten päädyit viestintätoimikuntaan?
12. Terveisiä lukijoille?
13. Missä jatkot?
14. Terveisiä kotiin?

6. Jep.
7. Monivalintatehtävä? Jos saunaan kävellessä tuulee vihtaan, astuu vastaan
-> vihta, sillä se on vielä puhdas.
8. Taipuu vaan ei taitu.
9. Sanotaan, että liike on suhteellista.
Kiihtyvyys taas on absoluuttinen, ollen
nopeuden derivaatan itseisarvo. Tuskin
tätä insinööreille tarvitsee sen enempiä
selitellä. MOT.
10. Kalakukkoako se kysyjällä pukkaa?
Vastuu siirtyy kysyjälle.
11. Olin jo siellä, kun haastattelija saapui paikalle.
12. Muista lukea sivun 2 pääkirjoitus.
13. Kämpillä, jos rahkeet riittää.
14. Terveiset luotettaville kotijoukoille,
Johannalle, Julialle ja Mikaelille.

esittäytyy...

R
1. Olen Leivosen Jussi ja työkseni touhuilen Ilmavoimien valvontajärjestelmien parissa.
2. Alle 40
3. Yli 16
4. Korjailen kiinalaista mönkijää, hukkailen ja joskus löydän tavaroita, yhdistelen pientä kitkakerrointa niin painokuin konevoimaan, sovin pelituloksista
räpylän ja mailan kanssa sekä viihdyn
musiikkipitoisen kulttuurin parissa.
5. Haluaisin opetella soittamaan rumpuja, käydä vaelluksella ja perehtyä paremmin curlingin saloihin.
6. En ole rusinoita poiskaan nyppinyt.

1. Olen Sanna Lehtinen, Keski-Suomen Insinöörit ry:n tiedottaja ja Viestintätoimikunnan pj 2008. Käyn säännöllisessä päivätyössä, toimin yhdyskuntatekniikan ja ympäristönsuunnittelijana.
2 ja 3. Kyllä fyysinen ja henkinen ikä
taitavat kohdata toisensa aika hyvin
tässä ”paketissa”. Sisäinen pikkutyttö elää edelleen, eikä sitä saa koskaan
kadottaa.
4. Vapaa-aikani kuluu pitkälti opiskelujen merkeissä. Käyn kuitenkin säännöllisesti lenkkeilemässä ja uimassa. Erilaiset käsityöt kiehtovat. Uuden paikkakunnan harrastemahdollisuuksia silmäillen. Työkaverin kanssa kalastaminen.
5. Jatkaa kuntonyrkkeilyä ja poikkihuilun soittoa ja aloittaa melonta.
6. Siis, että pitääkö vehnässä olla rusinoita…? Rauma giälel nisu on vehnä.
Kyllä pullat maistuu rusinoitten kera
tai ilman.
7. Vihta.

Jussi Leivonen

7. Vasta.
8. Insinööri taipuu ennemmin.
9. Nuorisosegmenttimäinen vastaus = KVG ;)
10. ”Varttisavolainen” vastaa
että ehdottomasti ehkä.
11. Houkuteltiin aikoinaan mukaan ja samalla tiellä tässä ollaan.
12. Muistakaahan nauttia aurinkoisista kevätpäivistä!
13. Tämä taisi liittyä niihin
opiskeluaikoihin.
14. Terve!

Sanna Lehtinen

11. Olin vuonna
2007 jo viestintätoimikunnassa, kipinän olen
kyllä saanut jo
insinööriopiskeluaikoina Vaasassa. Kivaahan
tämä on ollut
ja mukava jatkaa toiminnassa edelleen.
12. Lukijoilta
olisi hyvä saada
palautetta lehdestä, jotta osaisimme kehittää
sitä suuntaan tai
toiseen. Myös lehtijutut lukijoilta olisi tervetulleita, joten ei kun kirjoittamaan! =)
13. Ääh, mitä tuo tuollanen on? Opiskeluajoilta hämäriä muistikuvia..
14. Koskast stää Pitsviikko jällf fiirattinga?
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Viestintätoimikunta
Jussi Orava
1. Jussi Orava ja Kelalta tulee
opiskelutuet.
2. vm.-86
3. Joskus 14 mutta liian usein
41.
4. Keskikehonrakennusta, jalkapalloa, pokeria ja aktiivista
tv:n tuijottamista.
5. Moottoripyörä on ostoslistalla.
6. Kiitos ei. Molemmat kyllä
maistuu mutta mielellään erikseen.

7. Vasta ehdottomasti.
8. Ei vielä…
9. Mikäli kylpyhuoneen laatat ovat erivärisiä, ja on keskiviikko, niin silloin on
ostettava omenoita.
10. Kun en ole vielä parempaa kansaa löytänyt.
11. Haluan ehkä liikaakin ääntäni kuuluviin.
13. Väsyttää jo nyt.
14. Koko perheelle.

1. Jukka Hämäläinen. Aikani
vietän Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa Informaatioteknologian instituutissa, koulutusohjelmana mediatekniikka. Leipää ei tule mistään, mutta onneksi opintotuella voi sentään
veden maksaa.
2. 22 kesää taitaa olla mennyt. Tähän ikään jo vaikea aina muistaa.
3. Vaihtelee ajoittain 4 ja 40 ikävuoden väliltä. Taitaa olla tällä
hetkellä se 4 vuotta.
4. Black-, death- ja thrashmetallit lämmittää näin kaamosaikana. Sosiaalista juomista kun se on mahdollista. Voikohan tähän vastata opiskelua?
Muulle ei oikein jää aikaa.
5. Laskuvarjohyppäämistä. Yksi kerta on takana, toinen kerta olisi hauska
kokeilla, mutta tiedä sitten kestäisikö
kanttikaan enää. Capoeira olisi myös
hauskaa, mutta fysiikka ei riitä.
6. Ei koiraakaan katsomista vastakar-

vaan, vai miten se meni?
8. Ei taivu eikä ole koskaan taipunutkaan. Ei uskalla edes kokeilla. Salilla kädetkin meinaa katketa kuin tulitikut, joten oon ajatellut että mikäli itsemurha kiinnostaa niin teen sen mieluummin traditionaalisesti veitsellä tai
köydellä.
9. Tiedän kyllä, mutta on hauskempaa
antaa Peter Higgsin arvailla.
10. Joo, on sitä tullut hetki jos toinenkin
vietettyä niiden seurassa. Ei ne pahoja ihmisiä ole, ainakaan päällepäin. Ja
sieltä tuntuu tulevan Suomen kauneimmat naiset. Tai ehkä nekin huijaa...
11. Aseella uhaten. Korva jäi sille tielleen. An offer you can’t refuse, you
know?
12. Lukekaa ainakin ne mun jutut.
Kiitos.
13. En tiiä, oon jo kiltisti nukkumassa.
14. Hei, se olen minä, Jukka, teidän
kultapoika. Ihan oikeasti.

Jukka Hämäläinen
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R
esittäytyy...

Päivi Kantonen
1. Keski-Suomen Insinööri -lehden taittaja Päivi Kantonen ja leivät revitään erilaisista viestinnän freelance-töistä ja tietysti Kelalta, tarpeen mukaan myös siskolta. Tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän yliopistossa yhteisöviestinnän maisteriohjelmassa ja insinöörin paperit on
mediatekniikasta.
2. 24
3. Testien mukaan 26, kavereiden mielestä 15.
4. Sulkapalloa, pyöräilyä, uintia, kokkailua, valokuvausta ja erilaisten höpinöiden kirjoittelua.
5. Kiipeilyä, laskuvarjohyppelyä ja jousiammuntaa.
6. Ei pidä, ei mitään ylimääräistä minuun nisuuni.
7. Ei väliä, kumpikin menee.
8. Ei taivu ei.
9. Liian vaikeita termiä mediatekniikan insinöörille. Ainut tunnistettava
asia on ”massa” ja sitäkin on liikaa.
10. No eiköhän ne mene.. :D
11. Jaa-a, hyvä kysymys. Kai se oli se

kohtalokas jouluillallinen,
jossa minut salakavalasti houkuteltiin lupaamaan
asioita, joista puoliakaan
en muista luvanneeni :P
12. Olkaa insinööreiksi,
arvostakaa itteänne ja ottakaa elämästä kaikki irti!
13. Ollilla? Antilla? Jollain muulla?!?
14. Terveiset kotiin kaktuksille ja vähän kauemmaksi Pohojanmaalle äitille, isukille, veljille ja
huippusysterille (josta btw
tulee myös insinööri)!

13

Mikä YTN?

Vuoden 2008 –
2009 hallitus
Sture Fjäder pj (SEFE): sture.fjader@sefe.fi,
Heikki Kauppi vpj (TEK):
heikki.kauppi@tek.fi,
Pertti Porokari vpj (UIL):
pertti.porokari@uil.fi,
Ismo Kokko vpj (TRAL):
ismo.kokko@tradenomiliitto.fi,
Markku Kivelä (UIL): markku.kivela@andritz.com,
Jarmo Saarijärvi (UIL): jarmo.saarijarvi@vr.fi,
Erkki Mattila (UIL): erkki.
mattila@sweco.fi,
Yrjö Taivainen (TEK): yrjo.
taivainen@tek.fi,
Aimo Leskelä (TEK): aimo.
leskela@nokia.com,
Tage Lindberg (SEFE): tage.
lindberg@sefe.fi,
Jaakko Kiiski (YTY): jaakko.
kiiski@yty.fi,
Taru Turunen (SLML): taru.
turunen@lakimiesliitto.fi

Puhe- ja läsnäolooikeutettuja hallituksen kokouksessa
Salla Luomanmäki (AE):
salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi,
Jyrki Wallin (Vakava): jyrki.
wallin@agronomiliitto.fi,
Nuutti Pursiainen (SVAL):
nuutti.pursiainen@sval.fi,
Erik Karlberg (DIFF): erik.
karlberg@diff.fi,
Pekka Paaermaa (SFL): pekka.paaermaa@farmasialiitto.fi,
Riikka Sipilä (STTHL): riikka.sipila@stthl.net
YTN:n pääsihteerinä toimii
Aleksei Solovjew (UIL) ja
viestintäpäällikkönä Eeva
Riittinen-Saarno
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lemmät
Toimihenkilöt
YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN neuvottelee teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia.
YTN tavoittelee sitovia työehtosopimuksia kaikille keskeisille
teollisuuden ja palveluiden aloille.
Työehtosopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin erilaisista palkkarakenteista, työaikaratkaisuista,
ylityökäytännöistä jne.
Työehtosopimusneuvotteluissa
keskeisessä roolissa ovat YTN:n
sopimusalakohtaiset taustaryhmät.
Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmät). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset ja
luottamusmiehet.
Taustaryhmiä kuullaan neuvottelutavoitteita asetettaessa ja sopimuksia hyväksyttäessä tai hylättäessä. Taustaryhmät vastaavat YTN:n
järjestöllisen valmiuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä omalla sopimusalallaan.
Taustaryhmiä on perustettu seuraaville aloille: Tietotekniikan palvelualat, Elintarvikeala, Energiaala, Kaupan ala, Kemia, Käännösala, Teknologiateollisuus, Metsä,
Rahoitusala, Rakennusala, Suunnitteluala, TT palveluala, Tietoliikenneala, Vakuutusala, Kiinteistöpalveluala ja LTY-sektori.
YTN vaikuttaa yhteiskunnassa
laaja-alaisesti ylemmille toimihenkilöille keskeisissä asioissa. YTN:n
tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja
työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

YTN:llä ei ole henkilöjäseniä,
vaan jäseniä ovat akavalaiset liitot,
joita ovat Agronomiliitto, Akavan
Erityisalat, Akavan Yleinen Ryhmä AYR, Driftingenjörsförbundet i Finland, Uusi Insinööriliitto UIL, Luonnontieteiden akateemisten liitto, Metsänhoitajaliitto,
Professoriliitto, Suomen Ammattivalmentajat, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto, Tekniikan
Akateemisten Liitto TEK, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomiliitto,
Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat YTY, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL.

YTN-liittojen jäsenmäärä on yli 115 000
YTN toimii jäsenliittojensa yhteistyöelimenä. Jäsenliitot päättävät
YTN:n hallinnosta. YTN:n toimintaa johtaa hallitus.
YTN toimii myös aktiivisesti yrityksissä yhteistyössä paikallisten
yritysyhdistysten kanssa. YTN tukee yritysyhdistyksien toimintaa,
jotta paikallistasolla saavutettaisiin tasapuoliset neuvotteluyhteydet hyvien paikallisten sopimuksien saavuttamiseksi.
YTN järjestää myös koulutusta. Pääpaino on edunvalvontakoulutuksessa, mutta kurssikalenterista löytyy mm. yritystalous- ja työsuojelukoulusta. Lisätietoa YTN:
n toiminnasta löytyy osoitteesta
www.ytn.fi.
Rauno Minkkinen

Koulutusta

Tarjolla tarinaa
työsuojelutoiminnasta
Tiistaina 17.04.2008
klo. 16.30-20 Kivääritehtaan
Henkilöstöravintola,
Asekatu 3, Jyväskylä.
Koulutus on kaikille ylemmille toimihenkilöille, mutta myös olemassaoleville
YTN-luottamushenkilöille
ja -työsuojeluvaltuutetuille.
Jollei työpaikallasi vielä ole
ylempien toimihenkilöiden
työsuojeluvaltuutettua, niin
tässä tilaisuudessa tulee
varmasti paljonkin uutta ja
tärkeää asiaa.
Ilmoittautuessasi koulutukseen kerro koulutus, nimesi,

email ja GSM-numerosi
osoitteeseen ksitapahtumat@
gmail.com. Ilmoittautumiset
mielellään jo 5.4.2008 mennessä.
Alustava ohjelma
16.30 Alkupullakaffet
16.45 Avauspuheenvuoro,
Olli Backman, Keski-Suomen
Insinöörit ry.
17.50-18.20 Työsuojelutoiminta Riitta Roisko
- Työsuojeluvaltuutetun
valinta, koulutukset, toimintaedellytykset
- Mitä työsuojelu on?
18.20-18.40 Tauko

18.40-19.40 Ajankohtaista
työsuojelusta ja YTN:n työsuojelutoiminnasta
19:40-20:00 Kysymykset, palaute illasta, kiitokset esiintyjille ja siirrytään illaksi kotiin.
Lisätietoja Keski-Suomen
Insinöörit ry:n www-sivut ja
ksitapahtumat@gmail.com.
Tämäkin tapahtuma toteutetaan perinteisesti yhteistyössä TJS-opintokeskuksen
kanssa.
Koulutusterveisin,
Keski-Suomen
Insinöörit ry
www.uil.fi/ksi/

Unohda tylsyys – hostelli on elämys!
Insinöörilitto on A-lomien jäsenyyden kautta Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry:n jäsenetujen piirissä. Vuonna 2008 järjestö tarjoaa insinöörien käyttöön seuraavat
jäsenedut.
SRM:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet saavat kotimaan SRMhostelleissa majoitusedun, joka on
2,50 €/henkilö/vuorokausi alennusta normaalista majoitushinnasta. SRM-ketjuun kuuluu 80 hostellia eri puolella Suomea.
Myös kansainvälisen hostel-

likortin insinöörit saavat jäsenhintaan. Hostelling International
-ketjun jäsenkortin alennettu hinta
on 12 € (normaali hinta 17 €). Alle
17-vuotiaat jäsenet voivat ostaa
kansainvälisen juniorikortin hintaan 5 € (normaali hinta 10 €).
4-16-vuotiaan lapsen kortti maksaa
2 € silloin, kun vanhemmat ostavat
samanaikaisesti itselleen kortit.
Myös ryhmille on olemassa oma
hostellikortti. Ryhmäkortin hinta
on 50 € (vähintään 10 hlöä) ja se
hankitaan SRM:n toimistosta.

SRM:n sähköinen tiedotuslehti Hostelliviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on luettavissa osoitteessa www.hostelliviesti.
fi. Jäsenet voivat myös liittyä Hostelliviestin postituslistalle.
Lisätietoja:
Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry, Yrjönkatu 38 B 15, 00100
Helsinki. Toimisto avoinna ma-pe
klo 09.00-16.00, puh. 09-565 7150,
faksi 09-5657 1510, sähköposti: info@srm.fi, www.hostellit.fi / www.
hihostels.com
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Ajatuksia
tästä hetkestä

V

iimesyksyinen Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokous
linjasi tulevaisuutta taas neljän
vuoden ajaksi eteenpäin. Samalla synnytettiin normaalin kokoinen hallitus
toimimaan asioista päättävänä elimenä. Olihan Insinööriliiton IL ry:n ja
Kuntien Tekniset KTK ry:n yhdentymisestä saakka toiminut mammuttihallitus, jossa olivat kummankin osapuolen hallituksen jäsenet istuneet. Järkevän kokoiseksi kutistunut hallitus mielestäni mahdollistaa taas aidon toimintakyvyn hallitustyöskentelyssä ja järjestön kehittämisessä.
Syksyllä myös saimme liittomme uudeksi luotsiksi Pertti Porokarin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Hänen luotsaama liittolaivamme onkin kasvanut
mahtaviin mittoihin, kun yhdentymisen kautta on syntynyt voimakas noin 73.000
jäsenen yhteisö.
Jä s e n i s t ö n
erilaiset työympäristöt ja
monet sopimukset mahd o l l i s t av a t
Uusi Insinööriliitto UIL
ry:n sopimaan
työ- ja virkasuteen ehdoista kaikilla
työnanta-

jasektoreilla. Tällainen asema neuvottelupöydissä tuo vastuun yhteiskunnan
kehityksestä ja samalla liittoyhteisömme on todellisuudessa vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Liitossamme on moni asia ollut muutoksen kourissa. Liiton toiminnan perusta, sen asioita hoitava toimisto ei
kuitenkaan ole muuttunut kovinkaan
paljoa. KTK:n toimiston väellä vahvistuneena se hoitaa ammattitaitoisesti asioitamme. Näytteenä toimiston toiminnasta esimerkiksi lakimiehet neuvottelevat monen jäsenen puolesta työpaikkojen pulmatilanteissa sekä avustavat yksittäisiä jäseniä puhelimitse joka
päivä. Muut monipuoliseen jäsenpalveluun kuuluvat asiat hoidetaan tehokkaasti ja eleettömästi niin, että jäsenet
voivat itse hyödyntää tuotoksia monessa elämän tilanteissaan. Läheltä seuranneena on ollut ilo todentaa se korkea ammattitaito, mikä liittomme henkilökunnalla on.
Tulopoliittisissa neuvotteluissa Uusi
Insinööriliitto UIL ry hoitaa selkärankana niin Ylempien Toimihenkilöiden
Neuvottelujärjestö YTN ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n sekä osaltaan Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
ry:n neuvotteluita. Osaamisemme on
huomattu Matti Viljanen luotsaamassa AKAVAssa ja olemme saaneet sen
roolin neuvottelutilanteissa, mikä meille kuuluukin.
Keski-Suomen Insinöörit ovat aktiivisesti kehittämässä Uuden Insinööriliiton toimintaa myös tulevaisuudessa.
Useat ahkerat keskisuomalaiset kädet
tekevät yhteisen hyvän eteen työtä liittomme monissa elimissä. Kokemustahan meiltä löytyy moneen tarpeeseen.
Tulevaisuus näyttää millaisia haasteita
globalisaatio ja muut maailman laajuiset megatrendit eteemme tuo.
Pirteää kevättalvea kaikille,
Seppo Mäkiranta
Uusi Insinööriliitto
UIL ry: n hallitus
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Seniorilounaat
Ensimmäinen seniorilounas nautittiin
14.1.2008. Paikkana
oli Henkilöstöravintola Ruutisarvi,
Asekatu 3, 40100
Jyväskylä.
Lounaasta seniori
maksaa 4 euroa
KSI:n maksaessa
loput noin 3 euroa.
Tarkoitus on jatkaa
seniorilounaita
pääsääntöisesti
kuukauden toisena maanantaina
klo 12.
Samalla keskustellaan seniori- ja
muistakin insinööriasioista, kehitellään yhdessä
senioritoimintaa
sekä pyydetään
vierailijoita.
Tämä käytäntö
on voimassa koko
kevään ja jos on
kiinnostusta asiaan,
niin myös jatkossakin.
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Keski-Suomessa
tekninen kivikausi?

K

un mikään ei riitä…on tultava järjestöjohdon neuvottelupäiville (JJNP), Holiday Club
”Eden”, Ouluun. Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja, Pertti Porokari, toivotti kaikki aktiivit tervetulleiksi tilaisuuteen, jossa enemmän tai vähemmän perehdyttäisiin liiton jäsenstrategiaan ja elinkeinopolitiikkaan.
Syksyllä 2007 UIL:n edustajakokouksessa hyväksyttiin elinkeinopoliittinen ohjelma, jolla liitto haluaa vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja
talouselämän myönteiseen kehittymiseen. Tavoitteena on edistää Suomen
elinkeinoelämän menestymistä globaalissa toimintaympäristössä siten, että
kotimaista työllisyyttä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Suomen talouskasvu on ollut viime
vuosituhannen lopulta positiivista,
vaikkakin maamme vaihtosuhde on
heikentynyt. Heikentymistä kompensoi tuottavuuden kasvu, mutta siitä saatu hyöty on osaltaan siirtynyt
halvemman tuotannon maihin tuotannon mukana. Globaalissa toimintaympäristössä kilpailu on kiristynyt.
Uuden kansantalouden kulmakiviä
on löydettävä, jotta pystymme rohkeasti laajentamaan näkökulmaa yleisestä tutkimuksesta, tuotekehityksestä sekä koulutuksesta. Tämän vuoksi koko
palvelusektorin rakenteita on kehitettävä ja innovatiivisuutta lisättävä. Kehittämällä infrastruktuuria ja lainsäädäntöä sekä markkinoimalla toimintaympäristöämme, korkeatasoista koulutustamme ja tutkimustamme houkuttelemme maahamme lisää kansainvälisiä sijoituksia ja huippuyrityksiä.
Koulutuspolitiikassa koulutuksen ja
koulutusjärjestelmämme muuntautumiskyky on tulevaisuudessa yksi kilpailukyvyn avaimista. Koulutuksen
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laatu on oltava korkeatasoista ja sen
suunnittelun on pohjauduttava koordinoidusti kerättyyn ennakointitietoon.
Alueellinen vaikuttaminen tuli esille Oulun kaupungin elinkeinojohtajan
Mikko Karvon esityksestä. Hän puhui
niin teknologian roolista kuin perinteisen raskaan teollisuuden merkityksestä
Oulun kaupungin kehittymisessä. Esityksessään Karvo korosti myös Oulun
kaupungin, teollisuuden ja koulutuksen tiivistä yhteistyötä, jolla päästään
hyviin tuloksiin.
Teknologian innovatiivisesta hyödyntämisestä kertoi Oulun kaupungilla
työskentelevä projektipäällikkö, Janne Mustonen. Oulun kaupunki aloitti
nfc-teknologian ensimmäisenä julkisen
sektorin toimijana maailmassa vuonna 2005, yhteistyössä VTT:n ja Nokian kanssa, Oulu Innovaatioympäristö
-hankkeessa.
Mustonen kävi esityksessään läpi
innovatiivisia tekniikan hyödyntämismalleja kaupunkilaisten hyväksi. Esitys toi kiinnostavia näkökulmia kosketusetäisyydeltä toimivista nfc-puhelimista, joiden käyttömahdollisuutta
Oulun kaupungissa testataan. Tulevaisuus tuo nämä puhelimet varmasti koko kansan käyttöön, joten nähtäväksi vain jää minä vuonna naisten käsilaukuissa ja miesten taskuissa ei kanneta enää mitään muuta kuin kännyköitä, joiden avulla hoidetaan monen
moisia asioita.
Esitysten jälkeen mieleen heräsi erilaisia kysymyksiä: Elämmekö me Keski-Suomessa ihan teknisellä kivikaudella? Onko Oulu, ”pohjoisena pääkaupunkina” Jyväskylää edellä teknologiassa?
Sanna Lehtinen

Junioritoimikunta
Keski-Suomen Insinöörien vuoden -08
ensimmäisessä kokouksessa perustettiin junioritoimikunta. Tämän tavoitteena on luoda nuorille ja nuorekkaille insinööreille kanava rakentaa omaa
sosiaalista verkkoaan sekä tiivistää insinöörien verkkoa Keski-Suomen alueella.
Opiskeluiden lopettaminen on monelle eräänlainen tienjakaja. Toiset muuttavat uudelle paikkakunnalle työnperässä toisilla elämän tilanne muuttuu
radikaalisesti. Tällöin myös omat sosiaaliset verkostot muuttuvat Toimikunnan yhtenä tavoitteena onkin saada
yhteen samanhenkisiä nuoria ja nuorekkaita insinöörejä kaiken kivan tekemisen merkeissä. Lisätietoja tulevista tempauksista ja muista ajankohtaisista asioista tulee Keski-Suomen Insinöörien nettisivuille, heti kun ilmoitettavaa kertyy.
Tarvitsemme toimikuntaamme tekijöitä ja ideanikkareita. Jos olet kiinnostunut kehittämään toimintaa, olet oikea
ihminen joukkoomme. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen antti.levanen@gmail.com
Ystävällisin terveisin,
Antti Levänen

Palkansaajan
talousseminaari
Aika: Torstai 13.3.2008 klo 18.00 – 21.30
Paikka: Agoran auditorio, Mattilanniemi 2, Jyväskylä
Alustava ohjelma:
-Palkansaajatilaisuuden avaus
Aluejohtaja Pekka Miettinen, Nordea
-Mikä on todellista omaisuutta?
Isä Mitro, Suomen Ortodoksinen seurakunta
-Millaisella Tuloratkaisulla olisi hyvä jatkaa?
Puheenjohtaja Matti Viljanen, Akava
Järjestäjä: Keski-Suomen Nordean palkansaajatoimikunta
Lisätiedot ja ilmoittautumissähköposti: Tulevat
Keski-Suomen Insinöörien WWW-sivulle www.uil.fi/ksi/

KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT!
Tarjoamme ehdokkaina oleville jäsenillemme
palstatilaa jäsenlehtiimme nro 2 ja nro 3.
- Jutun tulee olla pituudeltaan noin puoli A4-sivua.
Mukaan voi myös laittaa valokuvan.
- Lehden nro 2 materiaalipäivä on 28.3.2008
- Lehden nro 3 materiaalipäivä on 15.8.2008
- Materiaalit ja mahdolliset kysymykset
osoitteeseen ksilehti@gmail.com
Jos jäsenistöstämme löytyy yli kolme ehdokasta,
laitamme yhteisilmoituksen Keskisuomalaiseen.

Tulossa kesäkuussa!!
Koko perheen PowerPark -retki lauantaina 14.6.2008!
Lisäinfoa saatte seuraavassa lehdessä,
nettisivuilta: www.uil.fi/ksi/ ja www.powerpark.fi sekä
Sanna Lehtiseltä (smklehtinen@gmail.com).

Logo: www.powerpark.fi

19

Tapahtumia &
Toimintaa

Insinöörin
keikkakalenteri
06.03.2008 Uusien
jäsenten tilaisuus
12.03.2008 Tukevasti asiaa -koulutusillallinen
13.03.2008 Palkansaajien talousseminaari
15.03.2008 Talviurheilupäivä
27.03.2008 Junioritoimikunnan
illanvietto
02.04.2008 Kulttuuri ja tavat -koulutus
15.04.2008 Kevätkokous
17.04.2008 Työsuojelu-koulutus
14.06.2008 PowerPark-retki
Seniorilounaat joka
kuukauden toinen
maanantai

Talviurheilupäivä
15.3.2008

T

ervetuloa Keski-Suomen Insinöörien järjestämään koko perheen talviurheilupäivään, lauantaina 15.3.2008 Laskettelukeskus
Himokseen!

Ohjelma:
Kokoontuminen Himoksen ravintolassa klo. 9.30-10.15. Aloitetaan aamukahvilla, vapaata laskettelua heti lippujen jaon jälkeen.
Hiihtokoulu klo. 11.30 ja ruokailu
klo. 13.00-15.00.

Osanottomaksu:
Osallistumismaksu on 15 €, 7-11-vuotiaat lapset 10 €, alle 7-vuotiaat kypärä päässä ilmaiseksi. Hintaan sisältyy:
päiväliput, tulokahvi ja sämpylä, ruokailu ja hiihtokoulu.
HUOM!! Lipun hintaan ei sisälly

välineiden vuokraus: Ilmoittautuessasi kerro välinetarpeesi Aulapalveluun.
Välinevuokran maksat vasta Himoksessa, välineiden noudon yhteydessä.

Lisätiedot:
Paula Rossilta paula.rossi@elisanet.
fi ja Henriikka Mäenpäältä henriikka.maenpaa@gmail.com sekä www.
himos.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 8.3.2008 mennessä sähköpostitse jsp.ohjelmakaari@
technopolis.fi tai puh. (014) 445 1443,
fax (014) 445 1999.
Mainitkaa ilmoittautumisen yhteydessä iät: “Aikuiset” (yli 11 v.) ja lapset
(11-7-vuotiaat tai alle 7-vuotiaat.) Hiihtokouluun osallistujat, ilmoittakaa haluatteko lauta- vai suksiopetusta.

