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Keski-Suomen

INSINÖÖRI

Tammikuinen iltapäivä Virroilla



T
ammikuisena pakkaspäivänä, kai-

ken kiireen keskellä, päätän ottaa 

sukset esille varastosta ja suun-

nata kohti hiihtolatuja. En huolla suksia, 

vaan menen testaamaan, miten ne toi-

mivat vanhoilla voiteilla. Ylösmäet pää-

see hienosti, ei luista taaksepäin. Alas-

mäet, noh, pitää vähän antaa lisävauh-

tia, jotta saa kunnon tuntumaa vauhtiin. 

Mahtavaa! 

Hiihdosta saa uutta innostusta ulkoilun 

monimuotoisuuteen. Kannattaa siis ko-

keilla, jos sukset ovat unohtuneet varas-

ton nurkkaan. Seuraavaksi taitaa olla ai-

ka kaivaa siskon vanhat luistimet samai-

sesta paikasta porukoitten luota tosin, ja 

suunnata jäähallin yleisöluisteluun testaa-

maan miten harrastajan käy, kymmenen 

vuoden takaisen luistelun jälkeen. Omi-

ahan ei säästäväinen insinööri voi ostaa, 

varsinkaan kun ei tiedä pysyykö luistimil-

la edes pystyssä.

Kuten huomaatte, päätoimittaja on py-

synyt samana ja koittaa muistuttaa lii-

kunnan tärkeyden merkitystä jäsenistöl-

le. Säännöllinen liikunta on auttanut mi-

nua jaksamaan ja näin ollen voin suositel-

la kaikille samaa. Hallitus on uudistunut 

jonkin verran ja esittelyt löytyvät  lehden 

sivuilta. Monenmoista juttua ja tapahtu-

maa mahtuu tähänkin lehteen, jonka tait-

tajana toimii edelleen Päivi Kantonen, jo-

ten nauttikaahan selailusta ja tulkaa mu-

kaan toimikuntiin sekä tapahtumiin! 

Talvisin terveisin,

SANNA LEHTINEN 

Keski-Suomen
Insinöörit ry

www.ksinsinoorit.com

Pankkiyhteys: 
K-S OP 554301-244717

Ilmoitushinnat: 
Saat tietää www-sivul-
tamme, kysäisemällä 
joltakin hallituksemme 
jäseneltä tai osoitteesta 
ksilehti@gmail.com. 
Samalla voit pyytää esim. 
sähköpostiisi valmiin 
ilmoitussopimuspohjan, 
tietysti PDF:nä.

Lehden osoite: 
Keski-Suomen Insinöörit 
PL 454
40101 JYVÄSKYLÄ
Email:
ksilehti@gmail.com
Painopaikka:
Keski-Suomen
Painotuote Oy, 
Uusi Äänekoski, 2008
Painos: 2 900 kpl
Päätoimittaja:
Sanna Lehtinen
Taittaja: Päivi Kantonen
Kansikuva: 
Kyösti Rentola
Toimittajat ja
avustajat:
Olli Backman, Jussi 
Leivonen,  Timo Härmälä, 
Rauno Minkkinen, Jussi 
Orava ja Jere Kääriäinen

Uuden Insinööriliiton 
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 JYVÄSKYLÄ
gsm. 040 579 5116
olli.backman@uil.fi 

Uusi Insinööriliitto 
(jäsentietopalvelu)
jasenrekisteri@uil.fi ,
Ratavartijankatu 2 A,
8. krs, 00520 HELSINKI
puh. 0201 801 877

IAET (työttömyyskassa), 
www.iaet.fi , iaet@iaet.fi , 
fax. (09) 4763 7690
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V
uosi vaihtui ja samalla vaihtui 

myös Keski-Suomen Insinöörit 

ry:n puheenjohtaja. 

Kiitokset Timo Härmälälle aktiivisesta 

ja tarmokkaasta ajanjaksosta Keski-Suo-

men Insinöörien puheenjohtajana. Timo 

ei kuitenkaan jättäydy pois aktiivitoimin-

nasta vaan jatkaa sekä Keski-Suomen Insi-

nöörien että Uusi Insinööriliitto UIL ry:n 

varapuheenjohtajana. 

Vuonna 2008 Uusi Insinööriliito UIL 

ry. sai huomattavasti  mediajulkisuutta. Ei 

viikkoa, ei päivää etteikö lehtien palstoil-

la olisi kirjoitettu liiton sisäisestä tilasta ja 

keskinäisestä torailusta. Kaksi niin erilais-

ta jäsenyhteisöä - IL ja KTK - eivät vali-

tettavasti pystyneet tekemään yhteistyötä 

saman pöydän ja samojen seinien sisällä 

vaan ero realisoitui viime syksynä. Ja rii-

tely näyttää jatkuvan useiden haasteiden 

kera maallisesta omaisuudesta Helsingin 

käräoikeudessa. ”Avioliitto” oli kovin ly-

hyt mutta riitaisa.

Maailman taloustilanne ei lupaa vakai-

ta aikoja palkansaajille tänä vuonna. Lu-

kuisat lomautusuutiset, irtisanomisilmoi-

tukset ja yritysten alasajot tuovat epävar-

muutta hyvin monen talouteen kuluva-

na vuotena. Ovatko työnantajat turvau-

tumassa keinoihin, jotka osoittautuvat 

ylimitoitetuiksi? Henkilöstön lomautuk-

set muuttuvatkin nopealla aikataululla 

irtisanomisiin. Osaavalle henkilöstölle ei 

ole käyttöä yrityksissä. Mistä löytyy am-

mattiosaamista, kun talous lähtee nou-

suun - Kiinasta, Intiasta? Lomauttamalla 

henkilöstöä matalasuhdanteessa olisi se 

ollut käytettävissä, kun talous elpyy. Nyt 

näin ei tapahdu. 

Kovin moni on jättänyt vakuuttamat-

ta työsuhdeturvansa. Nyt jos koskaan tu-

lee olla järjestäytynyt omaan ammattiliit-

toon. Kun työnantaja lomauttaa tai irti-

sanoo niin on myöhäistä vasta siinä vai-

heessa postittaa jäsenyyskaavakkeita lii-

ton jäsenrekisteriin. Jäsenetujen maksi-

mointi ja jäsenmaksujen minimointi ei 

tässä asiassa kannata.

Yhdistys on uudistanut yhdistyksen 

www-sivut. Mielestäni sivut ovat selkeät 

- alueyhdistysten terävimpään kärkeen 

kuuluvat www-sivut. Joten seuraa sivuil-

ta jäsentarjontaa. Kevätkaudella  tarjolla 

mm. Lapinlahden Lintujen konsertti Pa-

viljongissa ja sääntömääräinen kevätko-

kous Kallioplanetaariossa. Senioritoimi-

kunta jatkaa kuukausittain pidettäviä Se-

niorilounaita. Sinä Keski-Suomen Insi-

nöörien jäsen hyödynnä jäsentilaisuuk-

sia aktiivisesti.

Parempaa huomista, 

RAUNO MINKKINEN

Puheenjohtaja
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TIMO

1. Timo Härmälä, Palokka (lehden ilmes-

tyessä toivottavasti jo Puuppola), varapu-

heenjohtaja.

2. Aplicom Oy, Äänekoski ja tuotekehi-

tysjohtaja.

3. Keittiössä esiliina päällä ja wokkipan-

nu kuumenemassa liedellä.

4. a) Saada Keski-Suomen Insinööreille 

tärkeitä asioita eteenpäin paikallisesti ja 

valtakunnallisesti. 

b) Opetella isänä olemista. 

5. Opel Manta B Irmscher i 2800 vuosi-

mallia 1976.

6. Kirsti Paakkanen ja Kalle Iso-Kallio.

7. Faktoihin perustava, kehityskelpoi-

nen ja viisas. 

8. Rakentamalla omakotitalon lainara-

halla ja ylläpitämällä ensi kesänä kulu-

tusta pihanlaiton merkeissä.

HALLITUS 2009

RAUNO

1. Rauno Minkkinen pj, Jyväskylä

2. Metso Paper Oy Rautpohja, Tuote-

päällikkö

3. Muut tietänevät asian paremmin.

4. a) Hoitaa pj:n toimi kunniallisesti

b) Enemmän pitkämielisyyttä näinä aikoi-

na 5. Pieniruokainen 6. Ei ole.

7. Palkansaaja, asiantuntija, monitaitoi-

nen 8. Kuluttamalla kohtuullisesti
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MARTTI

1. Martti Hänninen, Jyväskylä, hallituk-

sen jäsen

2. Metso Paper Oy, Jyväskylä, projekti-

päällikkö

3. Ihmisten kanssa toimiessani

4. a) Hallituksen jouheva toimiminen, asi-

oiden eteenpäin vienti

b) perheen hyvinvointi (ei pelkästään ai-

neellinen)

5. Volvo, scandinaavinen ja turvallinen

6. -

7. Tarkka, järjestelmällinen, ihminen

8. Oman talouden lamaa ehkäisen järke-

vällä kulutuksella. Yritän säästää ja samal-

la maksaa asuntolainaa pois.

SANNA

1. Sanna Lehtinen, Virrat, tiedot-

taja ja viestintätoimikunnan pu-

heenjohtaja.

2. Yhdyskuntasuunnittelu S. Anttila 

Oy, ympäristöinsinööri (AMK).

3. Värkkäilemällä erilaisia käden-

taitoa ja ideointia vaativia hom-

meleita.

4. a) Ajanhallinta. Sisällyttää yhdis-

tystoiminta muuhun elämään ja toi-

mia jäsenistön hyväksi, jälleen tie-

dottajan ominaisuudessa.

b) Ajanhallinta. Tasapainon yllä-

pitäminen töissä ja opiskeluissa, 

unohtamatta harrastuksia ja sosi-

aalista elämää.

5. Iloisen värinen Volkswagen Kup-

la, vm. 1978.

6.  Tuhannen hehtaarin metsän 

Tikru ja Muumi -maailman Pik-

ku Myy.

7. Keskittymiskykyinen, riskien eli-

minoija, ongelmien ratkaisija.

8. Elämällä samalla tavalla kuin en-

nenkin. Ei ehkä ehkäise lamaa, mut-

ta ei edesautakaan sitä.

1. Nimi ja asuinpaikka?

2. Työpaikka ja titteli?

3. Missä olet parhaimmillasi?

4. Suurin haasteesi vuodelle 2009?

a) hallituksessa?

b) omassa elämässäsi?

5. Mikä auto olisit?

6. Idolisi/esikuvasi?

7. Kuvaile kolmella sanalla insinööriä?

8. Miten ehkäiset lamaa?

EIJA V.

1. Eija Viitanen, Jyväskylä

2. TAMK opiskelija

3. - 

4. -

5. Merkillä ei niin väli kunhan on ferrarin punainen

6. Isäni

7. Analysoiva, matemaattinen, edeltäkävijä

8. Ostamalla kotimaista



66

ANTTI

1. Antti Levänen, Jyväskylä, hallituk-

sen jäsen

2. Pöyry Infra oy, suunnittelija

3. Ihminen on pääsääntöisesti parhaim-

millaan mukavuusalueillansa. Tuskin 

poikkean kaavasta paljoakaan.

4. a) Haastavinta vuonna 2009 on vakuut-

taa itselle, että UIL liittoyhteisö on vihdoin 

valmis tekemään yhteistyötä paremman 

huomisen hyväksi.

b) Tavoite selvitä poulimatkan triatlonis-

ta hengissä

5. Jeep Wrangler

6. En muista pitäneeni ketään esiku-

vanani.

7. Tulevaisuus jo tänään.

8. En ole ajatellut asiaa

PAULA

1. Paula Rossi, Jyväskylä, hallituksen jä-

sen

2. Patria Aerostructures, hankeinsinööri

3. Palaverissa

4. a) Saada hommat ajallaan hoidettua.

b) Remontoida oma koti

5. En mikään, hyötyliikunta kunniaan!

6. Viisi  vuotiaana oli Jani Sievinen sen 

jälkeen ei ole ollut

7. Silmälasit, toimisto, tietokone

8. Tuhlaan samaan malliin kuin ennen-

kin.

JERE

1. Jere Kääriäinen, Jyväskylä ja 

opiskelijajäsen JIOsta.

2. Logistiikka-alan freelancer.

3. Paineen alla.

4. a) Pitää opiskelijat edustet-

tuna isojen insinöörien jou-

kossa.

b) Suorittaa koulua eteenpäin 

sekä hoitaa työ- ja järjestöasi-

at kunnolla.

5. City-maasturi :)

6. Kaikki ketkä ovat tehneet 

omalla työllään jotain hyvää 

ja merkittävää.

7. Asiantuntija, johdonmukai-

nen ja innovatiivinen.

8.  Pitämällä pyörät pyöri-

mässä...
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JUSSI

1. Jussi Leivonen, Tikkakoski, varajäsen

2. Ilmavoimien Esikunta, osastoinsinöö-

ri

3. Olen parhaimmillani hyvien ystävi-

en seurassa.

4. a)  Aktivoituminen ja ajan järjestä-

minen.

b) Työn, vapaa-ajan ja harrastusten väli-

sen tasapainon hakeminen.   

5. Olisin Opel, tavanomainen ja perus-

luotettava kulkupeli, jonka heikkoudet 

ovat tunnettuja.

6. Sarjakuvahahmo Wagner.

7. Insinööri on looginen, jääräpäinen ja 

vastuullinen.

8. En ruoki lamaa, elän elämääni niin kuin 

tähänkin asti.

TEIJO

1. Teijo Pajunen, Palokka, hallituksen jä-

sen

2. Metso, Rautpohja, Senior Project Chief  

Engineer

3. Illan hämärässä pähkäilyssä

4. a) Toimia jäsenistön eduksi

b) Olla loukkaamatta kanssaihmisiä.

5. Nissan Patrol 1986, todellinen maas-

toauto

6. Äiti / oma elämä

7. Seksikäs, huumorintajuinen, seura-

mies

8. En mitenkään. En ole sitä luomassa-

kaan.
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OLLI B.

1. Olli Backman, Jyväskylä, sih-

teeri 

2. Uusi Insinööriliitto UIL ry (toi-

misto Jyväskylän Järjestöjentalol-

la, osoitteessa Kalevankatu 4), alue-

asiamies 

3. Vapaa-ajalla, perheen parissa 

ja työajalla ilmeisesti alueasiamie-

henä. 

4. a) Sihteerillä tietenkin, saada 

pöytäkirjat hyväksyttyä.

;-) 

b) Kehittää UIL:n ja piirin alueyh-

distysteni toimintaa ja vaikutta-

vuutta, vakavasti otettavaksi työ-

markkinatoimijaksi.  

5. Ford ja Peugeot ovat vuorove-

dolla huollossa/korjattavana, jo-

ten pitäisi varmaan näinä varmaan 

VXC90, jotta kelpaa ajella… 

6. Arponen jonkun sopivan per-

heenjäsenen tai ammattiyhdistys-

toimijan tähän… 

7. Oivaltava, asiantunteva ja jous-

tava. Tuosta joustavasta saisi tietys-

ti välillä vähän tinkiä, jottei työpai-

koilla joustaminen toimi vain työn-

antajan sanelemana. 

8. Yksittäisen insinöörin on han-

kala tuota tehdä mutta osallistua 

toki voi. Ehkäpä yksi tapa on ku-

luttamalla vaatimattomasti omalla 

tahollaan tai toistuvasti puhumalla 

pelkästä taantumasta, laman sijaan. 

Mediassahan nykyään vain valel-

laan kurjuutta kurjuuden päälle… 

Sepä se sitä uutta nousua ja positii-

visuutta luo?

EIJA K.

1. Eija Kangas, Suolahti, talouden-

hoitaja

2. Pöyry Industry Oy, Äänekoski, 

Desing Engineer

3. Touhottamisessa

4. a) En ole hallituksen jäsen, mut-

ta yhdistystoiminnassa haasteena 

on saada talousasiat sujumaan hy-

vin oman elämän ohessa

b) Rakentaa omakotitaloa ja kasvat-

taa perhettä (sekä lukumäärällises-

ti että kasvatuksellisesti)

5. Audi A2

6. Jaa-a, minulla ei taida olla ido-

lia

7. Tekninen, käytönnöllinen, pää-

määrähakuinen

8. Suosimalla kotimaista, ostamal-

la palveluja

HALLITUKSEN ULKO-

PUOLISET TOIMIJAT



KUTSU

Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n ke-

vätkokous pidetään 23.4.2009 klo 19.00 alkaen.

Kokouspaikkana on Kallioplanetaario, Vertaalantie 419, 40270 Palokka, 

http://www.kallioplanetaario.fi . Halukkailla on mahdollisuus osallistua ennen 

kokousta esitykseen planetaariossa klo 18.00 alkaen.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöt

– esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta, tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämises-

tä tilivelvollisille

– päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esite-

tyistä asioista

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautumiset planetaarioesitykseen ja kevätkokoukseen (tarjoilun 

kannalta) viimeistään 15.4.2009 www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoittautu-

mislomakkeen kautta tai sähköpostilla ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com. 

Lisätietoja tarvittaessa rauno.minkkinen@gmail.com tai puh 040 7171897.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (email, osoite, gsm/puh) 

sekä haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin sähköpos-

titse tai postitse. Mainitse ruokailua varten mahdolliset ruoka-aineallergi-

at sekä mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa (kokous ja/tai planetaa-

rioesitys). Kokousmateriaali on saatavissa myös yhdistyksen kotisivuilta 

http://www.ksinsinoorit.com.

Tervetuloa!

RAUNO MINKKINEN

Puheenjohtaja
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L
omautus tarkoittaa työnanta-

jan päätökseen tai hänen aloit-

teestaan tehtävän sopimukseen 

perustuvaa työnteon ja palkanmak-

sun väliaikaista keskeyttämistä, niin 

että työsuhde pysyy muutoin voi-

massa.

Miten lomautus voi olla 
voimassa?

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän 

joko määräajaksi tai toistaiseksi kes-

keyttämällä työnteon kokonaan.

Työnantaja voi lomauttaa lyhentä-

mällä työntekijän lain tai sopimuksen 

mukaista säännöllistä työaikaa siinä 

määrin kuin se lomauttamisen perus-

teen kannalta on välttämätöntä.

Kysymys on aina vain väliaikaises-

ta ratkaisusta!

Milloin työnantaja voi 
lomauttaa työntekijän?

Työnantajalla on oikeus lomaut-

taa työntekijänsä silloin, kun hänel-

lä on tuotannollinen tai taloudelli-

nen peruste työsopimuksen irtisa-

nomiseen.

Lomauttamisen perusteet täyttyvät 

myös silloin, kun työn väheneminen 

on tilapäistä ja vähentymisen arvioi-

daan kestävän enintään 90 päivää.

Lomautusoikeutta ei ole, jos työn-

antaja voi järjestää työntekijälleen 

muuta työtä tai omimiin tarpeisiin-

sa sopivaa koulutusta.

Määräaikaisessa työsuhteessa ole-

van voi yleensä lomauttaa vain, jos 

hän tekee työtä työntekijän sijaisena 

ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa 

kyseinen vakituinen työntekijä.

Mitä velvollisuuksia
työnantajalla on?

Lomautuksen välttämättömyyden 

tultua työnantajan tietoon hänen on 

esitettävä työntekijälle ennakkoselvi-

tys lomautuksen perusteista sekä sen 

arvioidusta laajuudesta, toteuttamis-

tavasta, alkamisajankohdasta ja kes-

tosta. Jos lomautus kohdistuu useaan 

työntekijään, selvitys voidaan antaa 

työntekijöiden edustajalle tai työnte-

kijöille yhteisesti.

Ilmoitus on annettava lomautetta-

valle vähintään 14 päivää ennen lo-

mautuksen alkamista, ellei työehto-

sopimuksella ole toisin sovittu.

Työnantajan on työntekijän pyyn-

nöstä annettava lomautuksesta kirjal-

linen todistus, josta käyvät ilmi aina-

kin lomautuksen syy, alkamisaika se-

kä sen kesto tai arvioitu kesto.

Kun työntekijä on lomautettu työn 

vähentymisen vuoksi ja työnantajal-

le ilmaantuu lomautusilmoitusaika-

na uutta työtä, jota lomautettu kyke-

nee suorittamaan, lomautuksen edel-

lytyksiä ei enää ole ja lomautus tu-

lee perua.

Työnantajalla on velvollisuus il-

moittaa lomautuksen päättymisestä 

seitsemän vuorokautta ennen töiden 

jatkumista.

Miten työntekijän tulee 
toimia, kun lomautus
tapahtuu?

Lomautetun tulee heti ilmoittautua 

työttömäksi työnhakijaksi.

Lomautuksista ei kannata sopia 

työnantajan kanssa yhtään mitään.

Miksi lomautuksesta ei 
tule sopia työnantajan 
kanssa?

Työvoimaviranomaiset tulkitsevat 

helposti, että työntekijä on itse ha-

lunnut päästä lomailemaan. Silloin 

voi helposti työttömyysturvan mak-

suun tulla 90 päivän karenssiaika.

Mitä oikeuksia ja velvolli-
suuksia lomautetulla on?

Lomautus vastaa periaatteessa työt-

tömyyttä, ja lomautettu on tietyin 

ehdoin oikeutettu työttömyyskorva-

ukseen.

Työntekijä ei saa ilmaista liike- ja 

ammattisalaisuuksia, rikkoa   kilpai-

lukieltoa eikä tuottaa vahinkoa työn-

antajalleen.

Luontaisedut eivät säily lomautus-

aikana ellei toisin sovita.

Työntekijällä on oikeus ottaa muu-

ta työtä vastaan lomautusaikana ja ir-

tisanoa tällainen työsopimus päätty-

mään viiden päivän ilmoitusajalla, 

oli kyseessä toistaiseksi voimassaole-

va taikka määräaikainen työsopimus, 

jolloin paluu vanhan työnantajan pal-

velukseen sujuu helposti. Rajoitukse-

na kuitenkin on, että kilpailevan yri-

tyksen palvelukseen ei saa mennä il-

man työnantajan lupaa. Lomautetun 

ei tarvitse irtisanoutua vanhasta työs-

tään mennessään uuden työnantajan 

palvelukseen.

Työelämän ABC
- Lomautus
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Vuoden 2009 toimi-

kunnat ovat päätetty ja 

juuri sinä, jäsenemme, 

voit liittyä toimikunnan 

jäseneksi. Haluamme 

juuri sinut tuomaan uu-

sia näkökulmia ja ideoi-

ta mm. toiminnan kehit-

tämiseen. Katso ohjeet 

internet-sivultamme, 

täytä lomake ja lähetä 

se toimikunnan koolle 

kutsujalle tai yhdistyk-

sen puheenjohtajalle.

Yhdistystoimikunta

Yhdistystoimikunta valmistelee yh-

distyksen hallituksen kokousten ja 

vuosikokousten asioita. Toimikun-

ta valmistelee hallitukselle Keski-

Suomen Insinöörien kannanottoja 

ja vastineita Uuden Insinööriliiton 

lausuntopyyntöihin. Yhdistystoimi-

kunta osallistuu myös työmarkkina-

toimintaan ja koulutukseen liittyvi-

en tilaisuuksien järjestämiseen.

Lisätietoja Keski-Suomen In-

sinöörien puheenjohtajalta: 

puheenjohtaja(at)ksinsinoorit.com.

Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta hoitaa yhdis-

tyksen ulkoista ja sisäistä viestintää, 

hallituksen antamien ohjeiden mu-

kaisesti. Keskeisinä henkilöinä mm. 

lehden päätoimittaja, taittaja, yhdis-

tyksen tiedottaja sekä viestintätoi-

mikunnan puheenjohtaja, joka on 

sopiva asiasta kiinnostunut hallituk-

sen jäsen. Toimivaan toimikuntaan 

kuuluu lisäksi riittävä määrä jäseniä 

ja toimikunnan kokouksiin osallis-

tuu myös mahdollisuuksiensa mu-

kaan WWW-sivujen ylläpitäjä.

Lisätietoja Keski-Suomen Insi-

nöörien tiedottajalta: smklehtinen@

gmail.com

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta järjestää senio-

rilounaita ja muita aktiviteetteja, 

jotka ovat pääasiassa suunnattu se-

niori-ikäisille jäsenillemme. Suun-

taa-antavana seniori-ikänä olem-

me pitäneen 55-vuoden ikää. Pää-

sääntöisesti senioritapahtumat ovat 

olleet Avec-tapahtumia. Seniori-

toimikunnan järjestämiin tapah-

tumiin ovat tietenkin tervetullei-

ta kaikki muutkin yhdistyksemme 

jäsenet. Lisäksi senioritoimikunta 

on pyrkinyt verkottumaan muiden 

insinööri-alueyhdistysten seniorei-

den kanssa.

SANNA LEHTINEN

Lisätietoja saatte yhdistyksen pu-

heenjohtajalta:

puheenjohtaja@ksinsinoorit.com 

tai keneltä tahansa hallituksen jä-

seneltä.

Toimikunnat 
 2009

Voiko työsopimuksen ir-
tisanoa lomautusaikana?

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän 

lomautusaikana, työntekijällä on oi-

keus irtisanomisajan palkkaan. Täl-

löin työnantaja saa vähentää irtisano-

misajan palkasta 14 päivän palkan, jos 

työntekijä on lomautettu lain tai so-

pimuksen mukaista yli 14 päivän lo-

mautusilmoitusaikaa käyttäen.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa 

työsopimus päättymään lomautusai-

kana heti, siis ilman irtisanoutumis-

aikaa, tällöin hänellä ei ole pääsään-

töisesti oikeutta irtisanomisajan palk-

kaan. Tätä oikeutta ei ole kuitenkaan 

enää silloin, jos työnantaja on ehtinyt 

ilmoittaa lomautuksen päättymisestä 

seitsemän päivän takaisinkutsuaikaa 

noudattaen.

Jos lomautus jatkuu yli 200 kalen-

teripäivää, työntekijä voi irtisanoutua 

ja saa silloin korvauksena palkkansa 

irtisanomisajalta työnantajan nouda-

tettavana olevan irtisanomisajan mu-

kaisesti. Työnantaja saa vähentää irti-

sanomisajan palkasta 14 päivän pal-

kan, jos työntekijä on lomautettu lain 

tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän 

lomautusilmoitusaikaa käyttäen. 

Miten lomautus vaikuttaa 
vuosilomaan?

Vuosiloman pituutta määrättäessä 

työssäolopäivien veroisina päivinä 

lomautuksen ajalta lasketaan 30 työ-

päivää kerrallaan.

Lomauttamista vastaavan työviik-

kojen lyhentämisen tai muun siihen 

verrattavan työaikajärjestelyn osal-

ta lasketaan työssäolopäivien veroi-

siksi enintään kuusi kuukautta ker-

rallaan. Lomanmääräytymisvuoden 

päättymisen jälkeen aloitetaan uu-

den kuuden kuukauden jakson las-

keminen lomanmääräytymisvuoden 

vaihtumisesta.

SANNA LEHTINEN

Lähde: Työsuojelupiiri
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Kirjoituskilpailun 

1/2009 voittaja

Valkoisia raitoja on 

maalattu tien yli. Mitä 

tavatonta? On käsittä-

mättömän ihmeellistä 

havaita, että nuo viivat 

ovat toisille merkityksel-

lisiä niiden alkuperäisen 

tarkoituksen mukaisesti 

ja toisille lähinnä ärsyk-

keenä kuin punainen 

viitta härkätaisteluaree-

nan härälle.  Varsinkin, 

jos näille viivoille pyrkii 

ihminen, jalan. 

K
uitenkin liikenteessä olen saa-

nut kokea miellyttäviä hetkiä, 

Jämsässä. Jämsän keskustas-

sa jalan kulkiessani havaitsin, että 

autoilijat tuntuvat pysähtyvän suoja-

tien eteen ja hiljentävät jopa jo hyvis-

sä ajoin ennen suojatietä ylittämistä 

aikovan jalankulkijan vaikkakin vain 

vilkaistessa suojatien suuntaan. Säi-

kähtäessäni hämmästyneenä tällaista 

poikkeavaa positiivista käyttäytymis-

tä, joka tuntui olevan riippumaton sii-

tä kuka ratin takana oli tai minkälai-

nen auto oli liikenteessä, en aluksi oi-

Insinööri-

ihminen

 Jämsässä
valtanut, että autoilija pysäytti auton-

sa minun pyrkimykseni vuoksi päästä 

suojatielle. Oli suunnattoman epäto-

dellinen olo tullessani eräällekin suo-

jatielle, kun koin, huolimatta tausta-

peilissä roikkuvasta karvanopasta ja 

pauhaavasta musiikista teini-Toyotan 

takaikkunan isoissa kaiuttimissa, kul-

jettajan pysäyttävän autonsa siististi 

hyvissä ajoin suojatien eteen ja vin-

katen kädellään, että ole hyvä. 

Tällaista ei tapahdu Jyväskyläs-

sä. Päinvastoin Jyväskylässä huomio 

kiinnittyy todella törkeään liikenne-

kulttuuriin, jossa autoilevan henkilön 

kaasujalan suonenveto yllättää juu-

ri, kun joku yrittää suunnata kävel-

len vesi- tai räntäsateessa suojatiel-

le ylittääkseen sitä. Autoilijoille tulee 

jonkinlainen pakonomainen tarve li-

sätä vauhtia ehtiäkseen ennen jalan-

kulkijaa suojatien valkoisille viivoil-

le kuin se olisi jokin leikki. Saavatko 

Jyväskyläläiset autoilijat tästä jonkin-

laista elämäniloa itsellensä? Asentee-

seen pitää saada parannusta! Myös 

törkeä punaisia valoja päin ajaminen 

on saatava jotenkin kuriin, sillä päi-

vittäin näkee erittäin vaarallisia ti-

lanteita autojen vauhdin kiihtyessä, 

jos valo on vaihtumassa tai jo vaih-

tunut punaiseksi. 

Jämsässä positiivinen liikennekäyt-

täytyminen on toiminut Jämsän Polii-

sin kertoman mukaan pitkään ja toi-

minee jatkossakin. Onko se peruja 

jämsäläisten jalankulkijoiden jäärä-

päisestä uhkarohkeudesta astua suo-

jatielle vai onko se autoilevien jämsä-

läisten ihmisten kunnioittavasta asen-

teesta jalankulkijoita kohtaan? Kuka 

tietää, mutta toivoisin Jämsän autoi-

levien ihmisten positiivisen käyttäy-

tymisen tarttuvan ja leviävän muu-

allekin Suomeen, varsinkin Jyväs-

kylään.

TEIJO PAJUNEN

!
Kirjoituskilpailu jatkuu!

Muistathan osallistua kirjoituskilpailuumme! Sarjoja ovat novelli, kolumni 

ja lehtijuttu. Kilpailu on voimassa vuoden 2009 ja seuraava voittajakirjoi-

tus julkaistaan numerossa 2. Tähän lehteen tulevat kilpailutyöt tulee lähet-

tää toimitukselle osoitteeseen ksilehti@gmail.com 27.3. mennessä. Voitta-

jakirjoitukset palkitaan!

Lue lisää www.ksinsinoorit.com/jasenelle/tiedotteet/
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1. Yhdistyksen
varsinainen jäsen
(ns. suora jäsenyys)

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi 

ovat oikeutettuja pääsemään:

– suomalaisessa teknillisessä oppilai-

toksessa insinööri tai rakennusarkki-

tehtitutkinnon suorittaneet

– suomalaisessa ammattikorkeakou-

lussa insinööritutkinnon tai muun 

tekniikan alan ammattikorkeakou-

lututkinnon suorittaneet

– insinööritutkintoa vastaavan ulko-

maisen tutkinnon suorittaneet

– muun vähintään vastaavan tasoisen 

teknillisen koulutuksen saaneet

– insinööritasoisissa vastuullisissa 

teknillisissä tehtävissä toimivat

– suomalaisessa ammattikorkeakou-

lussa insinööritutkintoa tai muuta 

tekniikan alan ammattikorkeakou-

lututkintoa opiskelevat, vähintään 2 

(kaksi) vuotta opiskelleet, henkilöt.

Varsinainen jäsen voi olla järjestäyty-

nyt yhdistykseen Uuden Insinöörilii-

ton kautta, jolloin yhdistyksen jäsen-

maksu sisältyy UIL ry:n jäsenmak-

suun. Ehdot täyttävä henkilö voi liit-

tyä yhdistykseen myös niin sanotuksi 

suoraan maksavaksi jäseneksi, jolloin 

hän maksaa jäsenmaksunsa suoraan 

Keski-Suomen Insinöörit ry:lle. Tä-

mä on hyvä tapa kuulua alueelliseen 

ammattisaatteelliseen yhdistykseen, 

jos on järjestäytynyt liittoon ja työt-

tömyyskassaan esim. OAJ:n kautta, 

mutta haluaa vaalia insinööri-aatet-

ta. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 

2009 on 26 EUR.

2. Yhdistyksen kantajäsen

Yhdistyksen kantajäseneksi pääsee 

eläkkeellä oleva jäsen, joka on vä-

hintään viimeiset 10 vuotta suorit-

tanut jäsenmaksunsa. Kantajäsenel-

lä on kaikki varsinaisen jäsenen oi-

keudet lukuun ottamatta äänioikeut-

ta yhdistyksen kokouksessa. Kantajä-

seneltä ei peritä jäsenmaksua.

3. Yhdistyksen
kannattajajäsen

Kannattajajäseneksi voivat liittyä hal-

lituksen hyväksymät oikeuskelpoiset 

yhteisöt sekä yksityiset kansalaiset, 

jotka tahtovat tukea ja edistää yhdis-

tyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä 

ei ole äänioikeutta yhdistyksen koko-

uksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säi-

lyvät. Kannattajajäsenmaksu vuodel-

le 2009 on 100 EUR.

SANNA LEHTINEN

TIMO HÄRMÄLÄ

Keski-Suomen Insinöörit ry:llä on monenlaisia jä-

seniä. Ohjeet ja liittymislomakkeet löytyvät inter-

net-sivuiltamme. Lisätietoja jäsenyyksistä antaa 

yhdistyksen puheenjohtaja Rauno Minkkinen:  

puheenjohtaja@ksinsinoorit.com, tai kuka vain hal-

lituksen jäsenistä.

KUVA: KYÖSTI RENTOLA

J Ä S E N Y Y S
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T
ervehdys Jyväskylän Insinöö-

riopiskelijat JIO ry:stä. Jälleen 

kerran on meilläkin hallituk-

sessa toimijat vaihtuneet ja hommaan 

on saatu uusia aktiiveja sekoitettuna 

vanhoihin osaajiin. Tänä vuonna mi-

nä sain kunnian toimia yhdistyksem-

me puheenjohtajana. Tässä jutussani 

kerron vähän itsestäni, miten olen tä-

hän tehtävään päätynyt ja mitkä ovat 

JIO:n suunnitelmat ja tavoitteet vuo-

delle 2009.

Olen kotoisin Keski-Pohjanmaalta 

Vetelin kunnasta. Sieltä tie vei kuiten-

kin peruskoulun jälkeen Etelä-Poh-

janmaalle Alajärvelle, jossa suoritin 

Järviseudun Ammatti-instituutissa 

kaksoistutkinnon. Valmistuin sieltä 

vuonna 2006 yo-datanomiksi, eli kä-

vin datanomin tutkintojen ohella yli-

oppilastutkinnon Alajärven aikuislu-

kiossa. Alajärvellä opiskellessani jär-

jestötoiminta tempaisi minut mu-

kaansa. Toimin ensin vuoden Alajär-

ven kauppaoppilaitoksen oppilasyh-

distyksen hallituksen jäsenenä ja sen 

jälkeen puolitoista vuotta saman yh-

distyksen puheenjohtajana. Kaksois-

tutkinnon suoritettuani suuntasin sit-

ten kulkuni kohti Jyväskylää ja Jyväs-

kylän Ammattikorkeakoulua.

Aloitin opiskeluni Jyväskylän Am-

mattikorkeakoulussa ohjelmistotek-

niikan koulutusohjelmassa vuoden 

2006 syksyllä. Samana vuonna lii-

tyin myös Jyväskylän Insinööriopis-

kelijoihin ja toimin luokkamme yh-

teyshenkilönä. Puoli vuotta koulun 

penkkiä kulutettuani kävi kutsu läh-

teä armeijan harmaisiin. Siellä vietin 

kevään 2007 ja koulun penkille pala-

sin jälleen syksyllä 2007. Samana syk-

synä tulin sitten valituksi JIO:n hal-

litukseen Keski-Suomen ja Hämeen 

–vastaavaksi, eli vastaamaan alueyh-

teistyöstä vuodelle 2008. Tuon teh-

tävän ohella sain myös vastuulle-

ni toimia Keski-Suomen ja Hämeen 

alueen kokousten koollekutsujana ja 

puheenjohtajana, eli KeHä –kunin-

gattarena vuonna 2008. Kuten aiem-

min jo mainitsin niin vuoden 2008 

syyskokouksessa sain kunnian toi-

mia JIO:n puheenjohtajana vuonna 

2009. Tälle vuodelle sain myös kun-

nian toimia Akavan Keski-Suomen 

aluetoimikunnan opiskelijajäsenenä 

Taskilan Tuomaksen (JIO:n puheen-

johtaja vuonna 2007) seuraajana hä-

nen toimikautensa (3 vuotta) viimei-

sen vuoden.

Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO 

ry järjestäytyi joulukuussa 2008 ja 

tuolloin päätettiin hallituksen jäseni-

en vastuualueet sekä yhteiset tavoit-

teet ja pelisäännöt vuodelle 2009. Ta-

votteista haluaisin nostaa esiin pari-

kin asiaa. Jo muutaman vuoden ajan 

JIO:n jäsenmäärä on laskenut vuosit-

tain ja myös tästä seurauksena yhdis-

tyksen taloudellinen tilanne on hei-

kentynyt hiljalleen. Myös yhteyshen-

kilöiden hankkiminen ja jo olemassa 

olevien yhteyshenkilöiden aktivointi 

on ollut heikohkoa. Tänä vuonna hal-

litus päätti puuttua näihin asioihin.

Järjestäytymiskokouksessa hyväk-

syttiin tavoitteeksi vuodelle 2009, et-

tä nostetaan yhdistyksen jäsenmää-

rä 1200 jäseneen. Tämä tietää paljon 

töitä, mutta ei ole millään tapaa epä-

realistinen tavoite. Tämä jäsenmää-

rän kasvattaminen tulee myös näky-

mään yhdistyksen taloudellisen ti-

lanteen parantumisella. Osittain ta-

loudellista tilannetta lähdetään myös 

parantamaan Insinööriopiskelijapäi-

villä jotka järjestetään Jyväskylässä 

17.-18.10.2009. Tämä ei kuitenkaan 

ole se ensisijainen keino vaan toimii 

taustalla lisäarvona. Tänä vuonna yh-

distys perusti myös toimikuntia mm. 

vapaa-ajan toimikunta ja viinitoimi-

kunta joihin rekrytään aktiiveja sekä 

yhteyshenkilöitä. 

Jäsenmäärää lähdetään kasvatta-

maan siten, että alkuvuodesta 2009 

kierrämme kaikki luokat läpi ja ve-

dämme ns. ”Toisen aallon”, jossa ker-

romme yhdistyksestä, sen toiminnas-

ta ja Insinööriopiskelijaliitosta.  Tä-

män lisäksi sama tilaisuus järjestetään 

uudestaan loppusyksystä. Näiden li-

säksi tulemme pitämään aktiivises-

ti ständejä sekä osallistumaan aloit-

tavien viikolle pitämällä silloin ko-

ko viikon ständiä molemmissa yksi-

köissä sekä pitämällä 15 min tietois-

kut jokaiselle aloittavalle luokalle. 

Tarkoituksena on myös kiertää val-

mistuvat luokat keväällä ja syksyllä 

Puheenvuoro JIO ry:n puheenjohtajalta

Vaikeista ajoista huolimatta 

uuteen nousuun ja kohti

 menestystä
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sekä kertoa heille tarkemmin työttö-

myyskassasta, liitosta ja Keski-Suo-

men Insinööreistä.

Jäsenistölle on kehitelty tälle vuo-

delle myös erinäisiä aktiviteetteja 

joista mainittakoon ystävänpäiväbi-

leet helmikuussa, Tekniikan Tempa-

us 25.4, vappuakti 1.5, aloittavien ja 

aloittavan mielisten tekniikan opis-

kelijoiden starttiristeily ASTin syys-

kuussa, pikkujoulut marraskuussa se-

kä vuoden suurimpana ja näkyvimpä-

nä tapahtumana Jyväskylän Insinöö-

riopiskelijapäivät 17.-18.10.2009.

Tavoitteenamme on myös tuoda 

yhdistystämme paremmin esille ja 

tehdä se tunnetuksi opiskelijoiden 

keskuudessa. Tarkoituksena on myös 

tehdä tiivistä yhteistyötä niin kou-

lun kuin muidenkin opiskelijajärjes-

töjen kanssa. Lisäksi tavoitteena on 

jatkaa ja kehittää hyvin toiminutta 

yhteistyötä Keski-Suomen Insinöö-

rien kanssa. Tästä hyvänä esimerk-

kinä JIO:n ja KSI:n hallitusten väli-

nen silta-ilta –tapahtuma 31.1, jossa 

käymme läpi yhteistyökuvioita kulu-

valle vuodelle.

Toivon, että tänä vuonna luomme 

hyvän pohjan tuleville aktiiveille jat-

kaa toimintaa ja kehittää JIO:a eteen-

päin vuosi vuodelta, niin että se pal-

velee jäsenistöä parhaalla mahdolli-

sella tavalla sekä tarjoaa hyvän läh-

tökohdan ponnistaa työelämään ja 

mukaan Keski-Suomen Insinöörien 

toimintaan.

Lopuksi toivotan omasta ja JIO:n 

puolesta kaikille hyvää ja menes-

tyksekästä alkanutta vuotta ja toivo-

tan kaikki tervetulleiksi Tekniikan 

Tempaukseen 25.4, jossa tarjoilem-

me simaa ja jaamme ilmapalloja se-

kä Insinööriopiskelijapäiville 17.-18-

.10.2009.

TERO RINNE

Puheenjohtaja, JIO ry

Kesätyöpalkka-
suositukset

Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuosi-

tukset on laskettu käyttäen perus-

tana vuoden 2008 Tekniikan alan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

työssäkäyntitutkimuksen tuloksia ja 

palkkojen yleistä nousua. Insinööri-

opiskelijoiden työkokemuksen mää-

rä vaihtelee paljon mikä näkyy laaja-

na palkkahaitarina. Palkat eivät sisäl-

lä ylitöitä tai muita lisiä.

Suoritettuja opintoja euro/kk

n. 30 op 1400 - 1700

n. 60-90 op 1550 - 1850 

n. 120-150 op 1600 - 2000 

n. 200 op 1750 - 2200

  

Palkkatasoon vaikuttavat erityisesti 

työtehtävän vaativuus sekä työnteki-

jän aikaisempi työkokemus. Opinto-

ja tukeva, laadukas työkokemus nä-

kyy palkkahaitarin yläpäässä.  Opin-

toalalla on jonkin verran merkitystä, 

mutta erityisesti eri alojen sen hetki-

sellä kysyntätilanteella on vaikutus-

ta palkkoihin.

Lisätietoja saat Uuden Insinööri-

liiton tutkimusyksiköstä puh. 0201 

801 801.



1. Nimi? 2. Ikä?

3. Koulutusohjelma?

4. Tehtäväsi JIOn halli-

tuksessa?

5. Tavoitteesi hallitukses-

sa vuodelle 2009?

6. Mikä sai sinut mukaan 

järjestötoimintaan?

7. Miksi opiskelet insi-

nööriksi?

8. Harrastukset?

9. Missä olet ja mitä teet 

viiden vuoden kuluttua?

10. Pultti vai Mutteri?

11. Mikä huonekalu olisit 

ja miksi?

Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden JIO ry:n 
hallitus 2009 esittäytyy

JUSSI ORAVA

2. 22 vuotta

3. Paperikoneteknologia

4. Varapuheenjohtaja, JIOMan

5. Näyttää esimerkkiä uusille halli-

tuslaisille hyvässä tai pahassa, saa-

da jäsenille toimintaa ja hyötyä jäse-

nyydestä.

6. Silmänkääntötemppu

7. Toivon saavani haasteita ja palkkaa 

tulevaisuudessa

8. Jalkapallo, Han Moo Do

9. Keski-Suomessa, elättelen perhettä 

ja remontoin autoa/taloa/prätkää.

10. Pultti

11. Divaanisohva, käyttäjästä riippuen 

voi löhöillä tai istua suorassa

TERO RINNE

2. 21 vuotta (toistaiseksi)

3. Ohjelmistotekniikka

4. Nuija siellä pöydän päässä, eli pu-

heenjohtaja

5. Tavoitteena saada yhdistyksen jä-

senmäärä sekä taloudellinen tilanne 

nousuun. Lisäksi tavoitteena saada 

yhdistystä tunnetuksi sekä parantaa 

yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

(mm. KSI, koulu, muut opiskelijajär-

jestöt). Ja tottakai tavoitteena järjestää 

uskomattoman hyvät Insinööriopiske-

lijapäivät ja olla vuoden paikallisyhdis-

tys vm. 2009.

6. Halu vaikuttaa. Näissä hommissa 

se on ehkä se suurin motivaattori. Si-

tä tuntee olonsa tyytyväiseksi kun voi 

vaikuttaa kaikille yhteisiin asioihin ja 

huomaa, että siitä on oikeasti ihmisil-

le hyötyä. Lisäksi järjestöhommissa ta-

paa paljon uusia ihmisiä ja oppii koko 

ajan jotain uutta.

7. Pitkän harkinnan jälkeen tämä tun-

tui oikealta vaihtoehdolta. Ja onhan se 

nyt aika statuskysymys olla Insinööri.

8. Järjestötoiminta, lukeminen, eloku-

vat, sulkapallo.

9. Toivottavasti oman alan hommissa 

ja luultavasti järjestökrapulaa pakoi-

lemassa vielä jonkinmoisessa järjes-

tötoiminnassakin mukana. Paikkana 

käy melkein mikä vaan Suomi tai ul-

komaat. Vaikka kyllähän tämä Jyväs-

kylä on sen verran hyvän vaikutuksen 

tehnyt, että mielellään sitä täällä vielä 

asustelisi silloinkin.

10. Pultti joka etsii sitä sopivaa mut-

teria.

11. No tottakai sänky! Tapahtumien 

keskipisteenä suurimman osan vuo-

rokaudesta. Välillä meno rauhallisem-

paa ja välillä villiä. Lämmittää, rauhoit-

taa ja useimmiten ne hauskimmat asi-

at tapahtuu siellä (eli se sopivan mut-

terin sovitus…).

LAURI PÖYHÖNEN

2. 22 Vuotta

3. Ohjelmistotekniikka

4. Rahastonhoitaja

5. Särmät IOP:t syksyllä, jäsenmäärän 

nosto ja vuoden paikallisyhdistys.

6. Tilapäinen mielenhäiriö.

7. Koska insinööri tietää mm. kai-

ken.

8. Kaikkea koneen näppäilystä, spon-

taaniin avantouintiin.

9. Aika näyttää?

10. Tykkään muttereista.

11. Kolmijalkainen jakkara, koska se 

ei keiku.

MERI IILIÄINEN

2. 21 vuotta

3. Hyvinvointiteknologia

4. Sihteeri

5. Että kaikilla on hauskaa.

6. Ajauduin järjestötoimintaan täysin 

vahingossa.

7. Hyvinvointiteknologiaa sen takia, 

että siinä pystyy auttamaan ihmisten 

fyysisistä hyvinvointia konetekniikan 

osaamisen avulla.

8. Sats, musiikki, piirtäminen ja maa-

laminen.

9. Keski-Euroopassa kansainvälisissä 

työtehtävissä.

10. Just just..

11. Matto, koska sen voi nopeasti kää-

riä ja ottaa mukaan.

JANNE WARÉN

2. 22 vuotta

3. Ohjelmistotekniikka

4. YH- ja KV-vastaava

5. Saada yhteyshenkilötoiminta kun-

toon.

6. Kunnallisvaaleista saatu positiivi-

nen kokemus järjestötoiminnassa

mukana olemisesta.

7. Tullakseni ohjelmistotekniikan am-

mattilaiseksi.

16
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8. Epämääräiset opiskelijabileet ja jär-

jestötoiminta

9. Opiskelen Lappeenrannan tekul-

la :)

10. Prikka.

11. Lasketaanko tietokone huoneka-

luksi? :)

TEEMU ITKONEN

2. 21 vuotta

3. Kone- ja tuotantotekniikka

4. Huvi- ja viihdevastaava

5. Järjestää ihmisille hauskanpitoa!

6. 1.Aalto ja liiton hallituksessa olleet 

henkilöt, halu vaikuttaa

7. ”on makeeta olla insinööri”

8. Datailu, Ooppelin korjaus, taiteilu, 

joka paikan kikkailu

9. Kumpa tietäisin edes missä olen en-

si viikolla!

10. Pultti, siihen menee useampi mut-

teri. Mutteriin ei mene kuin yksi pult-

ti.

11. Valkoista nahkaa oleva design -kei-

nutuoli 5.1 kaiutinjärjestälmällä, au-

tomaattisella keinutoiminnolla, josta 

löytyy myös portaattomasti säädettä-

vä nukkukytkin poppiksiin (herätys 

toiminto löytyy).

SARI SUUTARI

2. 23 vuotta

3. Mediatekniikka

4. PR- ja mediavastaava

5. Hoitaa hommat läpi kunnialla, pe-

rehtyä syvällisemmin järjestötoimin-

nan saloihin ja oppia siinä sivussa jo-

takin uutta.

6. Tilaisuus oli liian houkutteleva, ha-

lusin olla siellä missä tapahtuu.

7. Koska ei minusta humanistiakaan 

tullut (kokeiltu on).

8. Historiallinen miekkailu, lenkkeily, 

kuntosali ja PC/konsolipelit

9. Insinöörinä insinöörien hommia 

hoitelemassa jossain päin Suomen-

maata ja edelleen järjestötoimintaan 

jämähtäneenä.

10. Pultti

11. TV-taso, koska se pursuaa uusin-

ta elektroniikkaa.

TERO LUND

2. 21 vuotta

3. Elektroniikka (ja Automaatio)

4. KeHä vastaava

5. Parantaa KeHien yhteistyötä ja olla 

mukana vaikuttamassa

6. Tämän hetkisen puheenjohtajan 

kanssa pieni juttu tuokio ja esittelyt 

eri asioista mitä järjestö ajaa.

7. Halusin ammattiopiston jälkeen sy-

ventää jo silloisia osaamisiania ja op-

pimiania taitoja

8. Kansainvälisyys, leff at ja uinti

9. Olen Aasiassa Singaporessa töissä 

vieläkin Flex vaihdon jälkeen.

10. Mutteri

11. Keinutuoli, mukava ja silti niin mo-

nien kaipaama rentoutumistapa.

JERE KÄÄRIÄINEN

2. 28 vuotta

3. Logistiikan monimuoto

4. K-SI vastaava

5. Hoitaa hommat kunnolla ja tuoda 

paljon hyviä ideoita mukananaan.

6. Halu vaikuttaa asioihin ja päästä toi-

mimaan erilaisten ihmisten kanssa.

7. Tekniikka on aina kiinnostanut mi-

nua ja tämä on myös hyvää jatkumoa 

aiemman työurani päälle.

8. Moottoripyöräily, järjestötoimin-

ta ja opiskelu.

9. Jossain kivassa kaupungissa, teke-

mässä opettajan töitä tai liike-elämän 

palveluksessa (tai opiskelemassa jo-

tain uutta…).

10. Mutteri 

11. Kirjoituspöytä, kantaa päällään te-

kemättömiä töitä ja toivoo että jos jos-

kus saisi olla järjestyksessä ja tyhjä

JUKKA HÄMÄLÄINEN

2. 23 vuotta

3. Mediatekniikka

4. Koulutuspoliittinen vastaava

5. Tehdä jotain insinööriopiskelijoi-

den hyväksi.

6. Merkintä ansioluetteloon

7. Koska sillä ansaitsee paremmin kuin 

postinkantajan tittelillä

8. Kuntosali toisinaan. Toisinaan taas 

yritän juosta autoja kiinni huvikseni

9. Olen luultavasti tuntemassamme 

universumissa Suuren puoleensave-

täjän Neitsyen supergalaksijoukossa 

Paikallisen ryhmän sauvaspiraaliga-

laksissa nimeltä linnunrata, tarkem-

min noin 30 000 valovuoden päästä 

galaksin keskustasta sijaitsevan erään 

aurinkokunnan kolmannella planee-

talla ja tunnen itseni luultavasti edel-

leen hyvin pieneksi.

10. Mutterimiehiä 

11. Edellisen eksistentiaalisen kysy-

myksen vastauksesta pystyi varmaan 

päättelemään etten omaa tarpeeksi 

mielikuvitusta vastatakseni tähän ky-

symykseen.

JOONA OJANPERÄ

2. 21 vuotta

3. Elektroniikka

4. Varajäsen

5. Aktiivinen hallitustoiminnassa.

6. Kiinnostus ja kaverin hyvä puhe...

7. Kulkee suvussa ja oma kiinnostus.

8. Fudis, salibandi.

9. Ulkomailla töissä.

10. Pultti.

11. Sohva. Kaikki parhaat tapahtumat, 

tapahtuvat sohvalla.
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”Tuotannolliset ja taloudel-

liset syyt”. Kuulostaako jo 

liiankin tutulta? Fraasia käy-

tetään, jotakuinkin kaikissa, 

lomauttamisiin tai irtisano-

misiin liittyvissä YT-neuvot-

teluissa. Yrityksissä tuntuu 

talous ja tuotanto päässeen 

pahasti retuperälle. Paha 

sanoa johtuuko mennees-

tä korkeasuhdanteesta, 

puutteellisesta seurannasta 

vai yritysjohdon kokemat-

tomuudesta? Kuka kuittaa 

laskun?

P
aniikkinappeja painellaan mutta 

osalla ne näyttävät jäävän pohjaan. 

Ovatko tuotannon ohjaus ja yrityk-

sen taloudenhoito tosiaan ihan kuralla? It-

se asiassa asia ei ole aivan niin yksiselit-

teinen. Useissa yrityksissä on jopa joudut-

tu Yhteistoimintalain mukaiset neuvot-

telut aloittamaan uudestaan. Yrityksissä 

ei siis ole saatu selvyyttä yrityksen talou-

den tilasta, aiempien (usean viikon kes-

täneiden) neuvottelujen aikana eikä edes 

pian niiden jälkeen. vaan ”ihan puun ta-

kaa” on tullut lisää vastoinkäymisiä. Osa 

on valinnut tieksi uusien YT-neuvottelu-

jen aloittamisen, vaikkei edellisten vaiku-

tusta ole vielä edes ehditty nähdä. Kerto-

nee se sitten osakeyhtiöitten johdon panii-

kista, osakkaiden kasvaneista vaatimuk-

sista tai edellisistä johtuvasta hermojen 

pettämisestä.

Kerran se vain kirpaisee

Kerranko vain? No ei. Kyllä työpaikan me-

nettäminen ja uuden saaminen on hie-

man pidempi ja ehkä jopa tuskallisem-

pi prosessi.

Ensimmäistä kertaa irtisanotuksi tai 

lomautetuksi tuleminen on useimmil-

le ylemmille toimihenkilöille ensimmäi-

nen kerta tai ainakin aiemmasta on pit-

kä aika. Tilanteen kohdatessa ei kuiten-

kaan hölmöillä tai ihmetellä vaan en-

sin ilmoittaudutaan työvoimatoimistoon 

työttömäksi työnhakijaksi ja sitten laite-

taan ensimmäinen työttömyyskassahake-

mus matkaan liitteineen. Sitten onkin ai-

ka aktiiviselle ja varsin omaehtoiselle työ-

paikanhaulle. 

Kaikilla työttömyyskassoilla on työ-

kuorma kasvanut ja samalla hakemus-

ten käsittelyajat ovat pidentyneet. Useissa 

työttömyyskassoissa väkeä lisätään. Sama 

kuorman kasvu pätee väkeä vähentäviin 

Työ- ja Elinkeinoministeriön laitoksiin, 

jotka tuttavallisesti tunnemme nimellä 

”työkkäri”. Jokseenkin hämmentävää?

Neuvottelujärjestö suosittelee

Neuvottelujärjestö YTN suosittelee, että 

ylemmät toimihenkilöt valitsevat itsel-

leen luottamusmiehen tai valtuutetun, jo-

ka osallistuu ylempien toimihenkilöiden 

edustajana YT-neuvotteluihin. Työvoi-

man vähentämistä koskevissa neuvotte-

luissa osapuolina ovat työnantaja ja hen-

kilöstön edustajina yleensä luottamus-

miehet tai -valtuutetut. (Toki neuvotte-

lut voidaan käydä myös ns. yhteisessä ko-

kouksessa.)

Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten 

työntekijöiden irtisanomista, lomautta-

mista tai osa-aikaistamista voidaan kä-

sitellä työntekijän tai työntekijöiden ja 

työnantajan välillä. Jokaisella työntekijäl-

lä on silloin aina oikeus vaatia, että häntä 

koskevasta asiasta on neuvoteltava myös 

hänen edustajansa ja työnantajan kes-

ken. Neuvoja luoton vaalin toteuttami-

sessa saa mm. alueasiamiehiltä, YTN:stä 

ja YTN-liitoista.

Keski-Suomen Insinöörien laskettelu-

päivää odotellessa,

OLLI BACKMAN

Uuden Insinööriliiton alueasiamies

Keski-Suomi ja Päijät-Häme

olli.backman@uil.fi 
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Taas olemme saavutta-

massa yleismaailmallisessa 

taloustilanteessa sen poh-

jakosketuksen, jonka ympä-

rillä yritykset saneeraavat 

koneistojaan vastaamaan 

markkinoiden kysyntää. 

Valitettavan usein tämä 

tarkoittaa meille yritysten 

palveluksissa oleville ylem-

mille toimihenkilöille tiuk-

koja aikoja. 

V
ielä loppusyksystä lehdistössä kii-

teltiin sitä, että yritykset eivät ole 

lähteneet irtisanomaan työvoi-

maansa, vaan on menty lomautuslinjalla 

ja näin pidetty jonkinlainen yhteys tallel-

la omiin osaajiin. Vuodenvaihteen jälkeen 

näyttäisi myös irtisanomisilmoitukset li-

sääntyneen, ja useat yritykset pyörittävät 

YT-neuvotteluja liukuhihnalla.

Tämä YT-neuvottelurumba on työn-

täyteistä ja raskasta aikaa luottamusmie-

hillemme. Muistakaa antaa heille kiitos-

ta heidän tekemästään työstä ja tukekaa 

heitä silloin, kun he ovat kovan paineen 

alla. Muistakaa, että he tekevät meidän 

eteen todella arvokasta työtä, vaikka tu-

lokset eivät aina toivotun mukaisia olisi-

kaan. Monta kertaa kahden pahan välillä 

joudutaan neuvotteluissa valitsemaan se 

vähemmän paha.

Myös luottamusmiesten kannattaa seu-

rata jaksamistaan. Muistakaa, että vaik-

ka neuvotteluissa edustattekin kollektii-

visesti kaikkia ylempiä toimihenkilöitä, 

niin henkilökohtaista apua ja neuvontaa 

annettaessa tulee liiton jäsenet asettaa ai-

na etusijalle valintatilanteessa. Jos luotta-

musmiehet hoitavat myös ”villien” edut 

samalla ammattitaidolla kuin liiton jäsen-

ten - jotka tätä järjestelmää rahoittavat - 

niin meillä ei ole työkaluja näyttää ”vil-

leille” että järjestäytymisestä on todella-

kin hyötyä. Vaikeat ajat ovat niitä, jolloin 

meidän on kaikista helpointa tehdä jäsen-

hankintaa, kun perustelut ovat vain koh-

dalla. Seuraavalla nou-

sukaudella jäsenkandi-

en on taas helppo unoh-

taa luottamusmieheltä 

saatu apu. Myös tässä 

asiassa luotot tarvitse-

vat sinun tukeasi.

Liittomme tilanne on 

myös vakiintumassa, ja 

tulemme saamaan or-

ganisaation kuntoon 

tämän vuoden tiukko-

ja neuvotteluja silmäl-

lä pitäen. Lähes kaik-

ki kuntapuolelta tulleet 

yhdistykset ilmoittivat 

syysedustajakokouk-

sessa 2008 eroavansa 

UIL:sta ja vuodenvaihteeseen mennessä 

liittoon saapui myös viralliset ja kirjalli-

set eroilmoitukset. Käytännössä tämä tar-

koittaa laskutavasta riippuen noin 8 500 – 

9 500 jäsenen eroamista yhteisöstämme. 

Kevät tosin näyttää kuinka moni jäsenistä, 

jotka joutuivat jäsenyhdistyksen erotessa 

pakko-eroamaan liitosta, järjestäytyy ta-

kaisin UIL:oon joko alueyhdistysten tai 

uuden UIL Kunta-ala ry:n kautta. 

Noin suuren jäsenmäärän lähteminen 

samaan aikaan vaikuttaa myös alueyhdis-

tysten edustajamääriin edustajakokouk-

sissa. Keski-Suomen Insinöörit ry säilyt-

tää tänä vuonna kolme edustajakokous-

paikkaa ja samalla kolme ääntä. 2 674 jäse-

nellä ja 5,21 % jäsenmäärällä olemme vii-

denneksi suurin alueyhdistys ja merkittä-

vä vaikuttaja liittoyhteisössämme.

Tämä vaikuttavuus on kirjattu myös 

yhdistyksemme toimintasuunnitelmaan. 

Pidetään myös jäsenkasvumme samal-

la uralla, niin saavutamme pian 3 000 jä-

senen rajan. Yhdistyksemme jäsenkasvu 

vuonna 2008 oli 4,6 %, joka oli ylivoimai-

sesti paras yli 2 000 jäsenen alueyhdistyk-

sistä. Kiitos tästä kuuluu kaikille teille, jot-

ka olette rekrytoineet lisää jäseniä yhdis-

tykseemme.

Aktiivista jäsenhankintaa toivottaen,

TIMO HÄRMÄLÄ

Varapuheenjohtaja

Uusi insinööriliitto ry ja

Keski-Suomen Insinöörit ry
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Radio-ohjattavat heli-

kopterit ovat kaikkien 

vauhdista ja vaarallisista 

tilanteista pitävien kes-

tosuosikkeja vuodesta 

toiseen.

I
nfrapunalla ohjattava pikkukop-

teri on ykkösvaihtoehto sinulle, 

jonka kaappiin ei täysikokoinen 

helikopteri mahdu. Hinnat vaihtele-

vat 20–50 euron välillä. Minikopteri 

on kokonsa ja hiljaisuutensa ansios-

ta erittäin sopiva ympärivuotiseen si-

säkäyttöön, keveyden vuoksi kopteri 

on hyvin arka tuulelle. Mitat: 18 x 4 

x 7 cm (pxlxk).

Koneen keveys yllättää, runko on 

vaahtomuovia ja pienet sähkömoot-

torit pyörittävät muovisia roottorei-

ta. Ohjaus on aluksi vaikeaa ja kop-

teri osuu seiniin ja lamppuihin, kun 

kontrollin löytää niin leijunta paikoil-

laan onnistuu pienen trimmauksen 

jälkeen. Mukana tulee pieniä trim-

mipainoja joita voi asentaa koneeseen 

lento-ominaisuuksien muuttamisek-

si. Kätevä insinööri tietenkin muok-

kaa lapakulmia ja koneen muotoja ha-

luamikseen. Ohjausvipujen käyttö ei 

vastaa oikean kopterin ohjauslaitteita, 

joka on alan harrastajille pieni petty-

mys mutta aloittelijoille helpotus.

Lähetystaajuuden kantama ei ole vie-

lä tullut vastaan olohuoneessa lennä-

tettäessä, huhujen mukaan se on noin 

8-10 metriä. Vaahtomuovi kestää pie-

niä iskuja, mutta pikaliimaa on hyvä 

olla lähettyvillä lennättämisen tuok-

sinnassa. Kyseistä mallia myydään 

konseptilla jossa valittavana on kolme 

ohjaustaajuutta, eli kaveriporukassa 

voi lennättää useampia samanlaisia 

koptereita yhtäaikaa, ilmeisesti tämä 

tarkoittaa myös sitä, että samalla oh-

jaimella voi yrittää kontrolloida use-

ampaa kopteria. Latausaika on puoli-

sen tuntia jolla kone lentää noin viisi 

minuuttia (joka on avopuolisoni mu-

kaan liian pitkä aika). Koneen kanto-

kyky on mitätön, joten haaveet kah-

vin lennättämisestä makuuhuonee-

seen täytyy unohtaa. 

Sisäkäyttöön tarkoitettu minikop-

teri takaa hauskuutta ja lentämisen 

riemua aloitteleville alan harrastajil-

le sekä kaikille joilla on pientäkin ki-

pinää lentävistä laitteista (kirjoittaja 

itse on suorittanut asepalveluksen-

sa Utissa helikopteriapumekaanikko-

na). Tuotetta myyvät mm.Biltema se-

kä e-ville.hk verkkokauppa.

JUSSI ORAVA

JIO ry

Special sivu esittää

Insinöörin vehkeet 
Osa 1: Radio-ohjattava

minikopteri
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Kannattaisiko jo 
luovuttaa?

Kyllä vain! Sillä Suomes-

sa tarvitaan joka arkipäi-

vä yli 1000 verenluovut-

tajaa. Ojenna siis auttava 

kätesi ja osallistu meidän 

omaan verenluovutus-

kampanjaan. Kampan-

jaan osallistut käymällä 

luovuttamassa Jyväsky-

län veripalvelutoimistos-

sa 1.2.-11.10.2009 välise-

nä aikana.

Toimiston tiskiltä löytyy Keski-Suo-

men Insinöörien jäsenille ilmottautu-

misvihko, joten muista kertoa virkai-

lijalle jäsenyydestäsi!

Kampanjan päätyttyä osallistuji-

en kesken arvotaan urheiluvälineliik-

keen lahjakortti. Voit käydä luovutta-

massa kampanjan aikana vaikka toi-

senkin kerran ja parantaa näin myös 

arpaonnea. 

Tehdään porukalla hyvä päätös

ja laitetaan veri kiertämään! Lisätie-

toa verenluovutuksesta osoitteessa 

www.veripalvelu.fi 

JYVÄSKYLÄN

VERIPALVELUTOIMISTO

Aukioloajat: ma, ti ja to klo 12–18 

ke ja pe klo 11–16

Yhteystiedot

Väinönkatu 40

40100 Jyväskylä

Puh. (014) 213 065

Faksi (014) 213 063
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Lapinlahden Linnut 

palaavat lavoille ja läh-

tevät mittavalle Aleksis 

Rock -kiertueelle! Tällä 

maamme kaikkien aiko-

jen suosituimpiin ja pit-

käikäisimpiin yhtyeisiin 

lukeutuvalla kokoon-

panolla on takanaan 

jo yli 2 000 konserttia, 

ja keväällä he lähtevät 

juhlistamaan 26-vuotista 

olemassaoloaan.

K
aikkiaan kymmenen konsert-

tia sisältävän kiertueen tee-

mana on Aleksis Rock.

Uusien sketsien lisäksi lavoilla näh-

dään nyt ensimmäistä kertaa Suomes-

sa väkevänä ja tiivistettynä Flash!-te-

atteriesityksenä Aleksis Kiven näytel-

mä Nummisuutarit.

Lapinlahden Lintujen vanhois-

ta klassikoista kiertueella kuullaan 

mm. Kyllä elämä on ihanaa, Sedät jak-

saa heilua, Edes kerran, Lipputangon 

nuppi ja Köyhän taivas.

Keski-Suomen Insinöörit järjes-

tää jäsenilleen (avec) mahdollisuu-

den nähdä tämä hieno show hin-

taan 20 € / hlö. Hinta sisältää pää-

sylipun ja kahvit väliajalla. Lip-

puja riittää 50:lle ensimmäisel-

le! Sitovat ilmoittautumiset 20.3.

mennessä sähköpostiosoitteeseen

ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com 

tai www.ksinsinoorit.com -sivujen 

ilmoittautumislomakkeen kautta. 

Osallistumismaksut kerätään paikan 

päällä lippujenjaon yhteydessä 19:30 

– 19:45, varaathan siis sopivan sum-

man käteistä mukaan. Mahdollisis-

ta muutoksista järjestelyihin tiedote-

taan ilmoittautuneille erikseen.

Lisätietoja:

www.lapinlahdenlinnut.fi 

Kesäkuun pää-
tapahtuman 
ennakkoinfo!

Järjestämme uudelleen huike-

an suosion saaneen koko per-

heen PowerPark -retken lauantai-

na 6.6.2009!

Lisäinfoa saatte lehdestä nro 

2/09 ja nettisivuilta: www.ksinsi-

noorit.com ja www.powerpark.fi .

Lapinlahden Linnut Jyväskylän

Paviljongissa 2.4. klo 20.00

logo: www.powerpark.fi 
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Perinne talteen
Hei, Te Keski-Suomen Insinöörien nykyiset 

ja menneitten vuosien aktiivit sekä muutkin 

jäsenet, teidän apua tarvitaan. Yhdistyksemme 

historiankirjoissa on puutteita.

Moni ansiokas seniori on poistunut keskuudestamme, mutta jos jo-

ku tietää ja tuntee heidän perikuntiaan, niin laittakoon sanan kiertä-

mään olisiko vaarin tai mummin jäämistöissä jotain Keski-Suomen 

Insinöörejä koskevaa; jäsenkirjeitä, pöytäkirjoja, valokuvia, lehtileik-

keitä yms.

 Erityisesti kaipaamme aineistoa ja asiakirjoja yhdistyksen alkuvuo-

silta. Toisin sanoen Yleinen Insinööriyhdistys, YIY:n Keski-Suomen 

Osaston materiaalia vuosilta 1940-luvulta 50-alkupuolelle, jolloin pu-

heenjohtajina olivat J. A. Salisma, E. B. Jantunen, M. Jokinen, Y. Ke-

ro ja E. Immonen. 

Toinen puutteellinen ajanjakso aineistossa on vuosilta 1967-72, jol-

loin puheenjohtajina olivat O Rajamäki, O Töyri ja Raivio. Muiltakin 

vuosilta puuttuu yksittäisiä asiakirjoja.

 Kiitollisena ottaisimme myös vastaan vapaamuotoisia insinöörimäi-

siin vapaa-ajanviettoihin, harrastuksiin ja työelämään liittyviä muis-

telmia. Varsinkin muistitieto yhdistyksen yhteisistä kokouksista, vie-

railuista ja retkistä olisivat kiinnostavia. Ikävämmätkin asiat kultau-

tuvat historian lehdillä. 

 Yhteyttä voi ottaa Pertti Meuronen, puh. 050 5496015 tai e-mail:

pertti.meuronen@elisanet.fi .

Keski-Suomen Insi-

nöörit ry:n jäsen voi 

hakea yhdistykseltä 

koulutustukea. Kou-

lutustukea voidaan 

myöntää maksimis-

saan 100 EUR / jäsen / 

kalenterivuosi.

Koulutustuen määrä on 50 % kurs-

simaksun suuruudesta. Koulutuk-

sen pitää olla hakijan ammatillista 

pätevyyttä ja työelämässä sijoittu-

mista ja etenemistä tukevaa tai työ 

hyvinvointia sekä työssä jaksamis-

ta edistävää. Tuen myöntämisestä 

tai eväämisestä ja sen suuruudes-

ta päättää lopulta Keski-Suomen 

Insinöörit ry:n hallitus.

Hakemuksen liitteenä tulee toi-

mittaa kopio kurssitodistuksesta 

tai vastaava todistus kurssin suo-

rittamisesta sekä maksukuitti tai 

vastaava todisteena kurssimaksun 

suorittamisesta. Hakemus toimi-

tetaan allekirjoitettuna yhdistyk-

sen puheenjohtajalle postitse tai 

sähköpostitse.

TJS Opintokeskus on AKAVAn ja 

STTK:n yhteinen koulutus- ja palve-

luorganisaatio, joka tukee toimihen-

kilöiden osaamisen kehittämistä. TJS 

tarjoaa liitoille, yhdistyksille ja nii-

den jäsenistölle koulutus-, kulttuu-

ri- ja kehittämispalveluja. TJS välit-

tää myös liittojen ja yhdistysten omal-

le koulutustoiminnalle valtion talou-

dellista TJS-tukea.

Yhteystiedot: TJS Opintokeskus, Ra-

tamestarinkatu 11 A, 00520 HELSIN-

KI, puh. 09 2293 0324, 050 541 9328, 

www.tjs-opintokeskus.fi 

Avoimet kurssit ja tilauskurssit

TJS Opintokeskus järjestää koulutus-

ta eri puolilla Suomea. Koulutusta to-

teutetaan myös tilauskursseina liitto-

jen ja yhdistysten toiveiden mukaan. 

Osa koulutuksesta on verkkokursseja. 

Koulutusta järjestetään pääosin seu-

raavista aiheista:

• Yhdistystoiminta

• Työelämä ja hyvinvointi

• Liittojen henkilöstökoulutus

• Viestintä

• Tietotekniikka

Koulutustuki

TJS tukee taloudellisesti Akavan ja 

STTK:n ja niiden liittojen, yhdistys-

ten, ammattiosastojen ja piirien kou-

lutustoimintaa. TJS-tukea myönne-

tään kurssien, seminaarien, luentojen 

ja opintokerhojen järjestämisestä ai-

heutuneisiin kustannuksiin.

Kulttuuripalvelut

TJS:n kulttuuripalvelujen tehtävänä 

on auttaa liittoja ja yhdistyksiä vaa-

limaan toimihenkilöiden järjestö- ja 

ammattiperinteitä, yhdistää eri toimi-

joita kulttuurin keinoin sekä tarjota 

jäsenistölle uusia virikkeitä.

Tarkemmat tiedot TJS:n kurssiesit-

teestä ja verkkosivuilta:

www.tjs-opintokeskus.fi 

Tiesitkö, että:



Tapahtumia  &  Toimintaa

Talviurheilupäivä 14.3.2009

Himoksella

Insinöörin
keikkakalenteri

MAALISKUU
 9.3. klo 13.00 Se-

niorilounas, Ravinto-
la Old Brick’s Inn

 14.3. klo 9.30 
Talviurheilupäivä 
Himoksella

 26.3. klo 18.30 
Keski-Suomen 
Insinöörien Juniorit, 
Hemingway’s

HUHTIKUU
 2.4. klo 20.00 

Lapinlahden Linnut, 
Jkl Paviljonki

 22.4. klo 18.30 
Keski-Suomen 
Insinöörien Juniorit, 
Hemingway’s

 23.4. klo 18.30 
Keski-Suomen Insi-
nöörien kevätkokous

 25.4. Tekniikan 
tempaus

Tervetuloa Keski-Suomen 

Insinöörien järjestämään 

koko perheen talviur-

heilupäivään, lauantaina 

14.3.2008 Laskettelukeskus 

Himokseen.

T
apahtuman aloitus Länsirinteiden 

ravintolassa klo 9:30-10:15, jossa 

jaetaan liput ja nautitaan tervetu-

lokahvit. Tämän jälkeen vapaata lasket-

telua. Hiihtokoulujen ja ruokailun aika-

taulut ja paikat saatte tietoon lippujen ja-

on yhteydessä.

Osallistumismaksu on aikuisilta 20 €, 

7-11 -vuotiailta lapsilta 15 €. Alle 7-vuo-

tiaat kypärä päässä ilmaiseksi. Hintaan 

sisältyy: päiväliput, tulokahvi ja säm-

pylä, ruokailu ja hiihtokoulu. HUOM! 

Osallistumismaksuun ei sisälly välinei-

den vuokraus!

Ilmoittautuminen 4.3.2009 mennessä 

ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com tai 

www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoit-

tautumislomakkeen kautta. Ilmoittautu-

misen yhteydessä mainitkaa osallistujien 

iät: aikuinen (yli 11-vuotias), lapsi (7-11 

-vuotiaat), lapsi (alle 7-vuotiaat). Hiihto-

kouluun osallistujat mainitkaa haluatte-

ko lauta- vai suksiopetusta.

Lisätiedot:

www.ksinsinoorit.com tai tarvitta-

essa sähköpostilla Sanna Lehtinen,

smklehtinen@gmail.com.
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