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Päätoimittajan kynästä

Insinöörien heimo

K

aukana Suomen pääkaupungista, Keski-Suomen Jyväskylässä,
toimii aktiivinen ja huumorintajuinen Insinöörien Heimo, Keski-Suomen Insinöörit ry, jonne uuden vuoden
saapuessa on ilmaantunut uusia heimolaisia. Heidän esittelynsä löytyvät kädessäsi olevasta lehdestä. Koko Heimo löytyy tietysti www.ksinsinoorit.com-sivuilta, joilta myös saa tarkempaa tietoa Heimon tämän vuoden tapahtumista, joihin
myös sinä, arvoisa lukija, olet tervetullut!
Heimolla on usein monta rautaa tulessa,
mistä johtuu joidenkin tapahtumien vielä avoimet aikataulut.
Menneen vuoden loppupuolella ja uuden alkupuolella Heimon jäsenet ovat ihmetelleet Pakkasukon ja Jäärouvan teko-

sia Suomessa. Yhdessä ukko ja akka ovat
peittäneet maan valkeaan lumipeitteeseen
ja antaneet pakkasten paukkua. Luonnossa puut yrittävät epätoivoisesti kantaa lumipeitettä harteillaan ja notkuvat
sen painosta. Tätäkö se ilmastonmuutos
nyt on? Heimolaiset ovat tietenkin ottaneet kaiken irti runsaslumisesta talvesta ja viettäneet aikaa luonnossa hiihtäen
tai lumikenkäillen – tai niin ainakin allekirjoittanut!
Heimolaisten lehden päätoimittaja on
nyt puhunut tältä erää ja toivottelee kiinnostavaa vuoden jatkoa jokaiselle jäsenelle!
SANNA LEHTINEN
Päätoimittaja

Tässä lehdessä: Talvi 2010
1.
2.
3.
4.

Kansi
Pääkirjoitus
Puheenjohtaja
Hallitus 2010
esittäytyy
6. JIO ry 2010
7. PJ: Alati parempaa
tulevaisuutta metsästämässä
8. Terästä ja historiaa

10. Aktiiviloma UudessaSeelannissa
12. Alueasiamies: Vuosi
vaihtuu ja kyyti on
kylmää
13. VPJ: Jäsenmaksulle
vastinetta
14. ”Uudet silmät” laserleikkauksella
15. Toimikunnat 2010

16. Rinteestä rinteeseen
17. Tekniikan tempaus
18. Kevätkokous
19. Osoitetietojen päivitys
19. Himos kutsuu talviurheilupäivään 13.3.
19. Sähköpostilista
19. Golf
20. Jääkiekkomatka
Tampereelle

Pj:n näppäimiltä

!

Uudistamisen vuosi

V

uosi 2010 tulee olemaan Uusi
Insinööriliitto UIL ry:n sääntöjen ja vaaliohjesäännön uudistamisen vuosi. Sääntöjen uudistamiseen
liittyy mm. keskusliiton nimen muuttaminen takaisin Insinööriliitto IL ry:ksi.
Uusi Insinööriliitto UIL ry - nimi tuntuu syntyneen ”pienessä paniikissa”. Itse
pidän entisen nimen palauttamista suotavana, koska niin moni jäsen kuin mediakin käyttää edelleen keskusliitosta Insinööriliiton nimeä.
Samoin esillä on ollut liiton nykyinen
neljän varapuheenjohtajien käytäntö. Kolme varapuheenjohtajaa lienee todennäköisin määrä jatkossa. Varapuheenjohtajat valittaisiin tulevaisuudessakin edustajakokouksessa. Varapuheenjohtajien toimenkuvat vastaisivat kulloisenkin tilanteen tarpeita, kuitenkin siten että hallitus
voisi tarvittaessa täydentää ja täsmentää
toimenkuvia toimikauden kuluessa. Toivottavasti saamme pitää Keski-Suomen
Insinööreillä jatkossakin varapuheenjohtajuuden.
Edustajakokouksen äänimääriin niin
alueyhdistysten kuin opiskelijoidenkin
kohdalla tullee muutoksia. Jäsenmäärältään isojen alueyhdistysten, joihin Kes-

ki-Suomen Insinööritkin kuuluvat, äänimäärää haluttaisiin edustajakokouksissa
lisätä. Muutoksen seurauksena palattaisiin tilanteeseen ennen Insinööriliiton ja
KTK ry:n fuusiota. Insinööriopiskelijaliiton edustajakokousedustajien äänimäärä
aiheuttanee eniten kädenvääntöä. Insinööriopiskelijaliiton jäsenmaksu on nykyisin 30 €, joka kattaa virallisen opiskelija-ajan (enintään 5 vuotta). Itse maksan
liittomaksua samassa ajassa (5 vuotta) nykyisellä jäsenmaksulla 1510 €. Hyvin todennäköistä on, että Insinööriopiskelijaliiton edustustajakokouksen äänimäärä
sääntömuutoksen yhteydessä suhteutetaan esim. heidän maksamaansa jäsenmaksuun. Insinööriopiskelijoiden tulee
tiedostaa, että on myös muita vaikutuskanavia insinööriyhteisössä kuin edustajakokoukset. Opiskelijoilla on keskusliiton hallinnossa hallituspaikka. Heillä
on edustukset liiton eri valiokunnissa ja
alueyhdistyksien hallituksissa, valtakunnallisissa opiskelijajärjestöissä jne. Eli vaikutusmahdollisuuksia insinööriopiskelijoille jää edelleenkin.
RAUNO MINKKINEN
Puheenjohtaja

Ilmasto
muuttuu,
koska me
muutamme
sitä
Omat
arkipäiväiset
valintamme
vaikuttavat
siihen, kuinka
ilmasto
muuttuu.
Keskivertosuomalainen
tuottaa
vuodessa
12,5 tonnia
hiilidioksidia –
kolme kertaa
niin paljon kuin
maailmassa
keskimäärin.
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Juhani Kaarisalo (tak. vas.) , Martti Hänninen, Eija Viitanen, Eija Kangas (kesk. vas. hallituksen ulkopuolinen
toimija, taloudenhoitaja), Sanna Lehtinen, Mari Vesterinen, Jari-Pekka Kankaapää (JIO ry), Teijo Pajunen, Timo
Härmälä, Rauno Minkkinen, Olli Backman (ed. vas. alueasiamies) ja Tuomas Taskila.
Kuva: PÄIVI KANTONEN

Hallitus 2010
MARI
VESTERINEN
Hyvät yhdistysaktiivit!
Olen Mari Vesterinen ja
asun Jyväskylän keskustan tuntumassa. Olen
koulutukseltani tietotekniikan insinööri ja työskentelen Aditro Oy:ssä
tittelillä ”System Analyst”. Tämä vuosi tuo tullessaan yhdistysaktiivisuuden Keski-Suomen
Insinöörit ry:n hallituksessa, koska minua
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pyydettiin mukaan toimintaan ja toivon vuoden olevan positiivisesti yllätyksellinen.
Uskon osallistuvani kaikkiin hallituksen kokouksiin. Haluan kertoa
teille, että olen toimelias, mutta minusta löytyy myös itsepäisyyttä. Hallituksen jäsenenä uskoisin toimivani parhaiten tekijänä ja organisoijana. Mottoni elämässä on: ”jos voit
haaveilla jostakin, voit myös toteuttaa sen”.
Harrastukset ovat minulle henkireikä ja niistä tärkein on monipuolinen liikunta. Vihreä väri kuvaa minua parhaiten, koska se kuvaa hyvin
luontoa, joka on myös lähellä sydäntäni. Tehdään tästä vuodesta edellistä parempi!

JUHANI
KAARISALO
Arvoisat KSIläiset!
Olen Juhani Kaarisalo ja asustelen
Jyväskylän kaupungin Paloniemessä. Olen koulutukseltani puhelininsinööri ja työskennellyt Jyväskylän
aikuisopistossa opettajana ja nykyään leppoisasti eläkkeellä. Aloitin
yhdistysaktiivin toimen Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallituksessa tänä vuonna.
Odotan ensimmäiseltä hallituskaudeltani aktiivista ja virkeää toimintaa. Jäsenistöltä toivoisin osallistumista heille järjestettäviin tilaisuuksiin. Haluan teidän tietävän, että olen
rauhaton puurtaja ja toisaalta pysyn
huonosti paikoillani muualla kuin kesämökillä. Mielelläni järjestötoiminnassa jaan työt toisille, kuitenkin jää
niitä vielä itsellenikin. Tärkeintä elämässäni on olla terveenä erilaisessa
toiminnassa, ja haluaisin elää värikkään elämän.
Olen harrastanut kansantanssia
noin 15 -vuotiaasta asti ja siinä menee yksi ilta viikossa vieläkin. Muita harrastuksia ovat nykyään talvisin
kalastus, keväisin ja syksyisin Lapin
matkailu ja muulloinkin asuntoautolla liikkuminen. Kuinka sitä ennen
kerkisi vielä työssä käymään, kun aika
kuluu ihan mukavasti näinkin!

TUOMAS
TASKILA
Tervehdys insinööriväki!

liitto ry:ssä aktiivisesti ja toivon ensimmäisen vuoden olevan vaikutusmahdollisuuksia
täynnä. Hallituksen jäsenenä uskoisin toimivani parhaiten säätäjänä, koska insinööriys on myös luonteenpiirre.
Luonteeltani olen
oppimishaluinen,
mutta kuitenkin huonona piirteenä löytyy rutiineihin turhautuminen. Omituisin harrastukseni on ollut oppia
soittamaan ukulelea, jonka takia jopa hajotin yhden.
Lupaukseni kanssani
toimiville
hallituslaisille on
osallistua aktiivisesti päätöksentekoon.
Jos en pysty
jostain syystä
pitämään lupaustani, voitte
sitoa tarralenkkarieni nauhat
yhteen. Ai niin,
unohdin sanoa,
että vaihtelun
vuoksi saatiin oikea talvi Keski-Suomeenkin,
mutta eihän se tähän oikein kuulunutkaan? No, kuitenkin toivotan hyvää vuoden jatkoa
kaikille.

Olen Tuomas Taskila ja asun Jyväskylässä Mattilanpellolla. Olen valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2008 logistiikkainsinööriksi ja
työskentelen Moventas Wind Oy:ssä
hankintainsinöörinä.
Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitukseen halusin, koska toimin jo
opiskeluaikana Insinööriopiskelija-
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JIO RY 2010
1.
2.
3.
4.

Koulutusala?
Pesti hallituksessa?
Mikä sai mukaan toimintaan?
Harrastukset, mielenkiinnon
kohteet?
5. Lapsuuden toiveammatti?
6. Erityistaito?
7. Vielä jotain muuta?

Sari Suutari
1. Mediatekniikka
2. Puheenjohtaja
3. Sietämätön uteliaisuus. Piti päästä
katsomaan mitä ne insinööriopiskelijat siellä puuhastelevat.
4. Lenkkeily, kuntosali, leffat ja
pleikkarilla pelaaminen.
5. Ei ole asiasta muistikuvaa, mutta jos sellainen on ollut, oletan sen
olleen kirjailija.
6. Hyvä suuntavaisto.
7. Ei muuta, kiitos ja näkemiin.

Tsuri Kamppuri
1. Ohjelmistotekniikka
2. Koulutuspoliittinen vastaava
3. Palo koulutuksen sisältövaikuttamiseen sekä kaamosmasennuksen
torjunta
4. Kaikki paitsi sauvakävely ja mämmi
5. Porsche-mikätahansa
6. Puhuu sujuvasti viittä ohjelmointikieltä, kahta haltiakieltä, sekä
toisinaan suomea
7. Ehdoton ehkä

Olli Luukas
1. Ohjelmistotekniikka
2. Sihteeri
3. Halu vaikuttaa asioihin, ja olla
myös kaikennäköisissä tapahtumahommissa mukana.
4. Bujinkan Budo Taijutsu sekä kaikenlainen pelaaminen lautapeleistä pelikoneisiin.
5. Rekkamies, tosin ei enää autokouluiässä C-kortinkaan suorittaminen kiinnostanut, kun oli parempaakin tekemistä.
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6. Erityistaitoni on olla omaamatta
erityistaitoja. Keskivertokansalaisena pärjää paremmin.
7. Ehkä sen CV-merkinnän voisi
mainita, se on ihan kiva. Ei muuta, jatkakaa.

Jari-Pekka Kankaanpää
1. Automaatiotekniikka
2. KSI-vastaava
3. JIO ry:n ja IOL ry:n tapahtumissa
mukana olosta herännyt mielenkiinto.
4. Musiikki, matkailu, historia ja
tekniikka.
5. Ammattijääkiekkoilija.
6. Itseoppiminen.
7. Aktiivinen ja sosiaalinen persoona.

Joonas Lensu
1. Kone- ja tuotantotekniikka
2. Tiedotusvastaava
3. Halu saada uusia kokemuksia ja
päästä eteenpäin elämässä.
4. Urheilu ja musiikki.
5. Lentäjä
6. Osaan olla hiljaa tarvittaessa.
Jotain muuta?

Antti Ruotsalainen
1.
2.
3.
4.

Ohjelmistotekniikka
Varapuheenjohtaja
Halu olla mukana järjestöasioissa.
Ohjelmointi, lumilautailu, järjestötoiminta, vaeltaminen.
5. Sama mitä setäni tekee, ja sitähän
päädyttiin sitten tekemäänkin, paljon kokemusta erämiestaidoista.

Emppu Loponen
1. Logistiikan koulutusohjelma
2. Huvi-, kulttuuri ja liikuntavastaava
3. Kiinnostus parantaa opiskelijoiden elämää ja vaikuttaa tapahtumiin ja bileisiin
4. Kitaransoitto, musiikin kuuntelu,
kalastus ja lenkkeily
5. Muusikko
6. Osaan sanoa Nepaliksi ”minä rakastan sinua”

Lauri Pöyhönen
1.
2.
3.
4.

Ohjelmistotekniikka
Rahastonhoitaja
En muista enää.
Ohjelmointi, satunnainen lenkkeily.
5. Insinööri, tietenkin.
6. Vastata lyhyesti.

Janne Warén
1. Ohjelmistotekniikka
2. Yhteyshenkilövastaava
3. Mukavat kokemukset yhdistystoiminnasta.
4. Yhdistystoiminta, politiikka
5. Tietsikkanero

Tero Rinne
1. Ohjelmistotekniikka
2. Varajäsen
3. Halu vaikuttaa opiskelijoita koskeviin asioihin.
4. Järjestötoiminta, sulkapallo, elokuvat, lukeminen.
5. Arkkitehti
6. Jäärääminen :)
7. Oikein hyvää ja menestyksekästä
alkanutta vuotta kaikille

Hermanni Hammarén
1. Logistiikka viides vuosi
2. KeHä -vastaava
3. No onhan näitä hallitushommia
tehty jo muuallakin, joten toki sitä
haluaa jeesiä JIO-jengiä myös.
4. Metsästys, JYP fanclubin touhut
ynnä muut hallitushommat, oluet
ja rummut/musiikki.
5. Astronautti. Siellä kivasti Hermanni astornauttina lentelee.
Lentelee ja maahan mätkähtää
PUMPS. Sitten könysin ylös ja halusin olla insinööri mallia dip.
6. Jukeboxi päällä ool nait long
7. Osaan lirputella vasenta peukaloa
pois-paikoilleen-pois-paikoilleenpois

V

uosi 2009 on viimeinkin saatu pois alta ja on aika aloittaa
puhtaalta pöydältä takataskut
uusia kujeita täynnä.Järjestötoiminnan puolella katsellaan jo uusia naamoja ja niitä muutamia vanhoja on
puunattu siten, että niitä jaksaa ihmetellä vielä seuraavankin vuoden ajan.
Näin on näreet myös meillä Jyväskylän
Insinööriopiskelijat JIO ry:ssä.
Uusi hallitus on kasattu kokoon,
mukana on kuusi jo ennestään tuttua nimeä sekä viisi täysin uutta. Puheenjohtajuus on vaihtunut ja kunnia siitä on tällä kertaa langennut allekirjoittaneelle. Esittäytyminen lienee paikallaan.
Nimeni on Sari Suutari. Olen syntynyt ja varttunut Kainuun maaseudulla metsien ja vaarojen keskellä.
Ylioppilaslakin sain kouraani kotiseudulla vuonna 2004, välivuosi vierähti ja siirryin Jyväskylään opiskelemaan yliopistoon romaanista filologiaa eli ranskaa. Kävi kuitenkin niin, että jo toisen opintovuoteni aikana havahduin siihen, että en haluaisi koskaan kielistä itselleni ammattia. Lähes
puhtaan sattuman kautta iskin silmäni Jyväskylän ammattikorkeakoulun
mediatekniikan koulutusohjelmaan ja
päätin, että sinne olisi päästävä. Suo-

sen vuoden syksylle mahtui myös Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä,
joiden järjestämiseen osallistuin vastaten tapahtuman graafisesta ilmeestä. Kyseinen operaatio kasvatti motivaatiota järjestötoiminnassa mukana
olemiseen sen verran, että se herätti
kiinnostuksen puheenjohtajuudesta.
Tässä sitä sitten ollaan.
Uusi puheenjohtaja, uudet (ja vanhat) toimitsijat, uusi vuosi, uudet tavoitteet. Ympätään nämä yhteen pakettiin, ravistellaan hieman ja mitä
saadaan? Uusi haasteita JIO ry:lle vuodelle 2010. Tehtävää ja tavoitteita riittää, mutta ne kaikki tukevat toisiaan
ja yhden asian onnistuessa saatetaan
saavuttaa siinä samalla aivan kuin vahingossa toinenkin tavoite.
Jatkuva uusien aktiivisten jäsenten
hankkiminen on ehdottoman tärkeää yhdistyksen toiminnan ja taloudellisen tilanteen parantamisen kannalta. Viime syksynä uusien jäsenten rekrytoiminen sujui mallikkaasti
ja siitä on hyvä jatkaa. Pyrkimyksenä
on saada Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuluvana vuonna aloittavista insinööriopiskelijoista vähintään
puolet liittymään Insinööriopiskelijaliiton jäseniksi. Ei unohdeta kuitenkaan ”vanhoja” ja valmistuvia opiske-

edunvalvontaan tulee olemaan jämäkämpi. Tähän on tarvetta, sillä asia
on ollut jossain määrin unten mailla parin viime vuoden aikana. Mahdollisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä
kartoitetaan.
Kaikilla näillä toimilla pyritään
myös siihen, että vuoden 2010 syyskokouksessa hakijoita JIO ry:n ensi
vuoden hallitukseen olisi huomattavasti enemmän edelliseen syyskokoukseen verrattuna. Sama tavoite koskee myös JAMKO ry:n edustajistovaaleja.
Uudet jäsenet tuovat yhdistykselle
näkyvyyttä ja vahvistavat sen taloudellista tilannetta. Aktiivisempi osallistuminen koulutuspolitiikkaan lisää
edelleen näkyvyyttä ja tuo mukanaan
mahdollisesti uusia jäseniä. Yhteys-

Alati parempaa tulevaisuutta metsästämässä
ritin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon loppuun ja aloitin mediatekniikan opinnot syksyllä
2008. Tuolloin uusille insinööriopiskelijoille tarjottiin luonnollisesti tietoa myös järjestöistä nimiltään Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry
ja Insinööriopiskelijaliitto IOL ry. Infotilaisuus tavoitti minutkin. Mikäs
siinä, hyvältähän se kuulosti. Päätin
ryhtyä yhteyshenkilöksi. Nälkä kasvoi kuitenkin syödessä: seuraavaksi
mielenkiinto kasvoi jo ihan hallitukseen asti ja niin kävi tie syyskokoukseen. PR- ja mediavastaavan paikkahan sieltä irtosi ja sen kanssa puuhastellessa kulutin vuoden 2009. Samai-

lijoita, heidänkin joukoissaan piileskelee uusia vielä löytymättömiä jäseniä.
Opiskelijat tavoitamme järjestämällä edelleen infotilaisuuksia ja ständejä sekä panostamalla yhteyshenkilöiden aktivointiin. Viimeiseksi mainitussa on viime aikoina jo onnistuttu
parantamaan, joten miksipä emme
jatkaisi hyvää työtä edelleen? Tulevaisuudessa yhteyshenkilöille tarjottaneen lisää porkkanoita palkinnoksi aktiivisuudesta.
Sokerina pohjalla on edunvalvonta,
sitä vartenhan sitä täällä ollaan. Tulevana vuonna Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden ote koulutuspolitiikkaan ja sen puitteissa opiskelijoiden

henkilöihin panostaminen tuo mukanaan uusia jäseniä ja jälleen näkyvyyttä. Kaikki on kytköksissä toisiinsa.
Työtä on edessä runsaasti, mutta uskon vahvasti siihen, että JIO ry:n uudella hallituksella riittää motivaatiota
itse käytännön toteutukseen.
Näin lopuksi haluan vielä toivottaa
itseni ja Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:n puolesta kaikille erinomaisen hienoa, menestyksekästä ja yhteystyön täyteistä uutta vuotta 2010. Pitäkää lippua korkealla.
SARI SUUTARI
Puheenjohtaja
Jyväskylän Insinööriopiskelijat
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Terästä ja historiaa
Hiki virtaa, teräs kalahtaa terästä vasten, joku
mittaa asellaan etäisyyttä vastustajansa hartioihin ja yllättäen ohjaaja
huutaa kuuluvalla äänellä ”seis!”. Miekkailijat
asettuvat ripeästi riviin
harjoitussalin seinustalle. Kaikilla on yllään
tummat housut ja valkoinen t-paita, kädessään mustat hanskat,
mustavalkea maski ja
reilun metrin mittainen,
teräksinen pitkä miekka. Posket punoittavat
fyysisestä rasituksesta ja
hiki on liiimannut hiukset kiinni otsaan. Mutta
treeniporukan kasvoilla
väreilee hymy ja silmissä
on innostunut loiste.

H

istoriallinen miekkailu on
lajina suurelle yleisölle varsin tuntematon. Oikeastaan
voisi jopa sanoa, että suurin osa ihmisistä ei ole edes koskaan kuullut
semmoisesta puhuttavan. Historiallinen miekkailu on suhteellisen uusi
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eurooppalaisiin keskiaikaisiin taistelutaitoihin perustuva taistelulaji, jonka juuret Suomessa ovat Helsingistä lähtöisin.
Vuonna 2001 englantilainen Guy
Windsor perusti maamme pääkaupunkiin miekkailukoulun nimeltään
The School of European Swordsmanship (SES), joka edelleenkin jatkaa
aktiivisesti historiallisen miekkalun
opettamista. Jyväskylässä taas toimii
Jyväskylän historiallisen miekkailun
seura ry, joka sai alkunsa SES:n ensimmäisestä Jyväskylässä järjestetystä miekkailukurssista vuonna 2006.
Nykyään Suomessa lajin löytää myös
Tampereelta, Turusta ja Lappeenrannasta.
Historiallisen miekkailun puitteissa opetetaan erilaisten pääasiassa keski-ajalta ja renessanssilta peräisin olevien lähitaistelu-aseiden historiallisesti eksaktia käyttöä historiallisiin
manuaaleihin perustuen. Harjoittelu aloitetaan keskiaikaisella pitkämiekalla ja tikarilla, joiden käyttö
pohjautuu koulun opetusohjelmassa
1400-luvun Italiaan, teokseen nimeltään Flos Duellatorum.
Harjoittelussa käytetään aitoja, teräksisiä aseita, tosin terät niissä ovat
tylppiä. Tikarin käsittelyä harjoitellaan puisella harjoitustikarilla. Pää
suojataan teräsverkollisessa kypärällä eli maskilla ja käsissä käytetään joko topattuja miekkailuhanskoja tai teräshanskoja.
Kokemuksen karttuessa harrastajat siirtyvät vähitelleen muihin aseisiin. Käyttöön tulee italialainen rapiiri, keihäs, yhden käden miekka ja

kupura eli pieni kilpi, lisää erityyppisiä miekkoja, jne. Myös hyvin tärkeää
aseetonta taistelua ja painia opetetaan
harrastajille heti alusta alkaen. Opittavaa riittää runsaasti.
Aloitin historiallisen miekkailun
Jyväskylässä keväällä 2006. Olin aina halunnut oppia miekan käyttöä ja
mahdollisuus siihen oli nyt viimeinkin käytettävissä. Kokemus oli huikea.
Laji on erittäin kiehtova ja sen aitous viehättää. Jo miekka itsessään on
aseena paljon monipuolisempi kuin
saattaa kuvitellakaan ja sen käytön
yksinkertaisuus, kauneus ja brutaalius ovat vähintäänkin ällistyttäviä.
Laji on myös hyvin fyysinen.
Harjoituksissa hiki nousee väistämättä pintaan ja veri suorastaan kohisee korvissa. Taistelutaitojen oppiminen ei ole helppoa ja se vaatii paljon
työtä, mutta se on hyvin palkitsevaa.
Oma osaamiseni keskittyy pitkämiekan ja tikarin käyttöön italialaisittain,
mutta kykenen myös käsittelemään
jonkin verran keihästä ja rapiiria.
Historiallista miekkailua voin lämpimästi suositella kaikenikäsille, kaikenkuntoisille sekä historiasta kiinnostuneille että historiasta kiinnostumattomille miehille ja naisille. Kannattaa kokeilla! Lajista voi löytää lisätietoa osoitteista http://www.historiallinenmiekkailu.com ja http://www.
swordschool.com.
SARI SUUTARI
Puheenjohtaja
Jyväskylän Insinööriopiskelijat
JIO ry

D
”

Laji on erittäin kiehtova
ja sen aitous viehättää.
Jo miekka itsessään
on aseena paljon
monipuolisempi kuin
saattaa kuvitella.”
9

Aktiiviloma Uudessa-Se
Uudessa-S
Nyt on sitten loma
Uuteen-Seelantiin ja
Cookin saarille takanapäin, muistona kasapäin
upeita valokuvia ja elämyksiä.

M

oni on ihmetellyt, miksi juuri Uuteen-Seelantiin,
eihän siellä ole kuin lampaita… mutta on siellä paljon muutakin – Taru Sormusten Herrasta
-elokuvien upeat maisemat tulivuorineen, geysireineen ja jäätiköineen,
puhumattakaan siitä, että maata pidetään ”extreme-ekien ja -ellien” paratiisina adrenaliininhuuruisine lajeineen
– onhan täältä lähtöisin monet hurjat
lajit, kuten benzihyppy.
Lyhyesti faktaa…Uusi-Seelanti ja
Cookin saaret kuuluvat Oseaniaan
ja sijaitsevat Tyynen valtameren lounaisosassa, Australin ja Etelämantereen välissä. Uusi-Seelanti koostuu
kahdesta pääsaaresta, joista pohjoissaarella on toimivia tulivuoria, kuumia järviä ja geysirejä. Eteläsaarelta
löytyy lumihuippuisia vuoria, jäätiköitä ja jopa satojen metrien syvyisiä vuonoja. Pinta-alaltaan ja asukas-
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luvultaan hiukan Suomea pienempi, virallisina kielinä englanti ja maorin kieli.
Mennäänpä sitten itse asiaan…
Koska lentomatkakin Uuteen-Seelantiin on jo tosi pitkä – yhdensuuntainen matka kestää lähes kaksi vuorokautta ilman pysähdyksiä, ei tällaiselle reissulle kannata lähteä vain
pariksi viikoksi. Me varasimme reissuun yli neljä viikkoa, joista ensimmäiset kolme viikkoa olimme Uudessa-Seelannissa ja sen jälkeen viikko Cookin saarilla - pääsaarella Raratongalla ja pienemmällä atollisaarella, Aitutakilla.
Pohjoissaarella reissasimmeyhdeksän päivää hop on–hop off -bussin,
Strayn kyydissä. Nimensä mukaisesti bussin kyytiin/ kyydistä voi hypätä
missä vain bussireitin varrella ja jatkaa matkaa oman aikataulun mukaisesti. Oppaanamme toimi bussikuskimme, joka hoiti kaikki majoitukset ja aktiviteetit toiveidemme mukaisesti. Porukka oli keskimäärin n. 20–
30 -vuotiaita, suurimmaksi osaksi eurooppalaisia reppureissaajia.

Täyttä toimintaa
Tämä reissu oli täynnä toimintaa,
joista mainittakoon mm. Skyjump eli

hyppy eteläisen pallonpuoliskon korkeimmasta tornista, Auclandin Skytowerista, snorklausta Hector-delfiinien kanssa, bussilla kaahaamista
90 kilometrin pituisella Ninety Mile
Beachillä sekä tosi hauska ”dune surfing” eli laskettiin hiekkadyyneiltä
lainelaudoilla. Käytiin myös halailemassa Uuden-Seelannin ainutlaatuisia jättiläiskokoisia Kauri-puita, joista
osa on peräti 800 vuotta vanhoja.
Itärannikolla Haheissa teimme melontaretken upeissa Cathedral Coven maisemissa sekä testasimme Hot
Water Beachin kuumia lähteitä. Raglanissa, joka on maailmankuulu upeasta surffausrannastaan ja sen aalloista, meillä oli mahdollisuus osallistua surffauskouluun. Kiiltomatoluolistaan kuuluisassa Waitomossa
teimme tosi extremejutun, neljä tuntia kestävän luolaseikkailun. Täytyy
sanoa, että mainoksen mukaisesti kyseessä todella oli seikkailu kuin Indiana Jones -elokuvista. Maketussa meitä
odotti maorikulttuuri-ilta, joka alkoi
maorien tarjoamalla juhla-aterialla ja
jatkui sitten juhlaseremonialla hongitervehdyksineen, lauluineen sekä Poija Haka-sotatanssineen. Rotoruassa
kokeilimme koskenlaskua, joka sisälsi loppuhuipennuksena hurjan seitsemän metriä korkean kosken laskemisen. Onneksemme veneemme selvisi koskenlaskusta kiitettävästi - emme
kaatuneet kertaakaan eikä kukaan tip-

eelannissa
punut veneestä. Kävimme myös katsomassa mädäntyneelle kananmunalle haisevaa mutageysiriä.
Loppumatka Wellingtoniin menikin rauhallisemmissa merkeissä. Harmiksemme yksi maailman upeimmaksi yhden päivän vaellukseksi mainittu ”Tongariro Crossing” jäi meiltä
tekemättä huonon sään vuoksi. Wellingtonssa teimme retken Taru Sormusten Herrasta -elokuvan kuvauspaikoilla. Täytyy sanoa, että Strayn
reissu oli todella toiminnantäyteinen,
ei tullut aika pitkäksi, mutta nyt on aika jättää hyvästit pohjoissaarelle.

Kansallispuistoja ja
viininmaistajaisia
Matka jatkui eteläsaaren puolella,
ensin lauttamatkalla Cookin salmen
kautta Pictoniin, ja sitten autolla Nelsonin kautta Abel Tasman –kansallispuistoon. Matkan varrella vierailimme Marlboroughin tunnetulla viinialueella viininmaistajaisissa. Abel
Tasmanissa oli tarkoitus snorklailla merihylkeiden kanssa, mutta retki peruuntui huonon sään vuoksi,
joten uintireissun sijaan teimme lyhyen vaelluksen ja kävimme katsomassa kuuluisaa hyljesaarta. Onneksi seuraava aktiviteetti, ”Pilot a Stunt
Plane” eli taitolento kaksitasolentokoneella onnistui täydellisesti. Tämä
oli ehdottomasti koko reissun hurjin

ja upein juttu. Sen lisäksi, että pääsin
koneen kyytiin, sain itse tehdä erilaisia hurjia temppuja koneella, mm. silmukoita ja vaakakierteitä.
Eteläsaaren matka jatkui Active New
Zealandin järjestämällä Rimu-matkalla seuraavat 10 päivää. Matka eteni
länsirannikkoa pitkin Queenstowniin
ja sieltä edelleen itärannikolle Christchurchiin. Tämä matka oli selkeästi
rauhallisempi kuin Stray - nyt ei keskitytty extreme-juttuihin, vaan luontoon ja lyhyisiin vaellusretkiin. Valitettavasti osa vaelluksista ja retkista
ei mennyt ihan nappiin, johtuen huonosta säästä, mm. kauan odotettu heli-hike -retki Franz Joseph –jäätikölle
peruttiin. Onneksi eteläsaaren kohokohta, sanoinkuvaamattoman upealla Milford Sound -vuonolla tehty melontaretki onnistui täydellisesti aurinkoisessa säässä. Retken aikana saimme
tehdä tuttavuutta delfiinien, hylkeiden
ja pingviinin kanssa.
Pitihän sitä eteläsaarellakin vielä
yksi extreme-juttu tehdä, nimeltään
”Nevis Arc”, maailman korkein canyonswing. Suomeksi sitä voisi kutsua
kanjonikeinuksi, jossa valjaissa roikkuen tiputaan 120 m ja jäädään keinumaan vaakasuunnassa n. 300 metrin matka kanjonin ylle.

Yhdeksäs paras
seikkailumatka
Kaiken kaikkiaan pohjoissaaren
Stray-reissu oli huomattavasti mie-

leenpainuvampi kuin eteläsaaren Rimu-matka, vaikka luulimme asian
olevan päinvastoin. Olihan Rimu rankattu National Geographicissa 9. sijalle maailman parhaiden seikkailumatkojen listalla.
Uuden-Seelannin kiertomatkan
jälkeen lensimme Cookin saarille,
Raratongalle ja Aitutakille nauttimaan auringonpaisteesta ja snorklailemaan upeissa eri sinisen- ja turkoosinsävyisissä vesissä. Näitä saari ei turhaan kutsuta paratiisisaariksi.
Loma alkoi lähetä loppuaan, mutta ennen pitkää ja väsyttävää kotimatkaa piipahdimme vielä Australiassa, Sydneyssä bongaamassa kuuluisan oopperatalon ja Harbour Bridgen,
johon teimmekin lähempää tuttavuutta, suorittamalla 3,5 tuntia kestävä Bridge Climbin auringon laskiessa mailleen.
MARI VESTERINEN,
teksti ja kuvat
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Vuosi vaihtui ja kyyti on kylmää
12

Vi
Viima
käy ja pakmat niin tekivätkin. IAET -kassa muiden
mukana, huomaa sen liittojäsenmaksuskasta
ka piisasi niin
sakin, jos kassamaksu siihen sisältyy.
suunnassa kuin
su
toisessakin.
to
OuPelisäännöt muuttuvat,
dolta kuulostaa,
d
pelisäännöt muuttuvat
kkun totuuden
ttorvena toimivat Taas vuodenvaihteessa lakimuutokset
muuttavat eri tavoin ”pelisääntöjä”. Esiiltapäivälehdet
merkiksi työttömyysturvalain muutokset vaikuttavat lomautettujen ja työttömiantavat jo suoen korvausperusteisiin. Tarkoituksena on
malaisille pukeu- toki ollut selkeyttää ja yhtenäistää lainsäätumisvinkkejä.
däntöä mutta lyhyellä aikajänteellä tunSiis talvipukeu- tuu pakka menevän entistä sekaisemmaksi (vastahan muutosturvaakin muutettiin
tumiseen, en
heinäkuun alusta). Pitää sinnitellä mukana ja pitää itsensä ajan tasalla. Onneksi
nyt puhu norohjeet ja korvauskäsittelyjärjestelmäpäimaaleista uutisaiheista eli
vitykset tullevat heti alkuvuodesta.
syväluotaavista muoti- ja
rantamuotijutuista.
Ja lopuksi
ikuisuuskysymyksiin,
muna vai kana?

T

ietysti siitä kirjoitetaan mikä myy,
joten kai tuollekin on jonkinlainen tilaus. Lööpeissä on ajoittain
ollut kissan kokoisin kirjaimin 0,90 € tai
0,70 €, mitkä käytännössä tarkoittivat että ko. päivälle lehteen ei ole ehtinyt mitään uutisoitavaa. Halvallahan ei yleensä hyvää saa.
Kyyti on kylmää muuallakin eli työllisyystilanne ei näytä olevan paranemaan
päin vielä pitkään aikaan. Talouskin on
vasta hiljalleen toipumassa pudotuksesta.
Sanotaan, ettei se pudotus, mutta se äkkipysäys. Ottaahan se pelimerkkien kerääminen toki aikansa, kun hyvän nousukauden jälkeen niin sanotusti ”tömähtää tatamiin”.
Helpolla eivät viime vuonna päässeet
työttömyyskassatkaan vaan jotakuinkin
kaikilla niistä oli käsittelyajoissa pitkiäkin viiveitä. Niitä ei kukaan kaipaa, työttömyystilanteessa pitää kassan korvausten käsittelyn toimia, kuin se kuuluisa
”junan vessa”.
Vaikka enimmäkseen kassan maksamat
korvaukset on kerätty työttömyysvakuutusmaksuista tuli useilla, vuoden lopussa,
tarvetta korottaa jäsenmaksua ja useim-

Kassoilla on muuten kahdenlaisia jäsenmaksuperusteita. Osa työttömyyskassoista kerää prosentuaalista jäsenmaksua ja
osa ”kiinteää” (vuosi-/kuukausiperusteista). Kassan kannalta kiinteän vuosiperusteisen voisi olettaa olevan selkeämpi mutta toisaalta prosenttiperusteisella maksulla olisi ollut mahdollista kerätä enemmän
jäsenmaksua parempana aikana ja näin
varautua tulevaan.
Vuodenvaihteessa palattiin osittain samoihin tietojärjestelmäongelmiin, mitkä
oli ”purkkapaikkauksella” hoidettu jokseenkin puolivillaisesti ns. Y2K-päivityksinä. Onko ensimmäinen vuosikymmenen nyt vai onko joku ihan muu vuosi? Alkaako uusi vuosikymmen vasta ykkösestä? Eli eipä juurikaan opittu eikä toisaalta käytetty aikaa ennakointiin tai selvityksiin vaan korjaillaan, missä ongelmia
tulee vastaan. Kaipa tuosta joillekin työsarkaa löytyy…

Paremman loppuvuoden toivotuksin,
OLLI BACKMAN
alueasiamies

S

ait postiluukusta liiton jäsenmaksulaskun. Laskua maksaessa moni
miettii, mitä tällä rahalla saa? Konkreettisena suurin osa jäsenistä näkee Keski-Suomen Insinöörit ry:n ja UIL ry:n jäsenlehden sekä Tekniikka ja talous -lehden. Eteesi tehdään kuitenkin paljon muutakin, joka ei aina tunnu liiton ja meidän
aktiivien aikaansaamaksi.
Ensin pieni muistutus siitä, mistä jäsenmaksu koostuikaan: Uuden Insinööriliiton jäsenmaksu sisältää UIL ry:n jäsenmaksun lisäksi työttömyyskassa IAET
-kassan jäsenmaksun ja Keski-Suomen
Insinöörit ry:n jäsenmaksun. Jos ihmettelit, miksi jäsenmaksu on suurempi
kuin vuonna
2010, niin
syy löytyy
siitä, että finanssivalvonta
määräsi
lakisääteis est i

IAET -kassan jäsenmaksuksi 78 euroa
vuodelle 2010. Nousua vuodesta 2009 oli
33 euroa ja tämä on myös kokonaisnousu jäsenmaksussa, sillä UIL ry:n ja K-SI
ry:n jäsenmaksut pysyivät ennallaan 276
eurossa ja 26 eurossa. Toivotaan, että työttömyys lähtee laskuun ja samalla kassamaksuakin saadaan pienemmäksi.
Niin, mitä tällä rahalla sitten saa? Suomen Tietotoimistolta lainattuna: ”Käräjäoikeuden istuntosalissa Metsoon liittyvää tulospalkkiokiistaa käsiteltiin tiistaina Helsingissä. Sadat ihmiset menettivät vuoden bonuksensa marssittuaan
ulos työpaikaltaan Metso Paperin Jyväskylän -tehtaalta joulukuussa 2007.” Tämä riitautettiin työntekijöiden puolelta, joita oikeudessa edusti Jyväskylän
Rautpohjan tehtaan pääluottamusmies
Rauno Minkkinen, puheenjohtajamme.
Käräjäoikeus antoi päätöksensä jutussa 8.12.2009: ”Metso Paper on hävinnyt
kiistan tulospalkkioiden maksamisesta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi yrityksen maksamaan tulospalkkiot vuodelta 2007 korkoineen niille 144 Jyväskylän Rautpohjan toimihenkilölle, joilta se
oli ne evännyt työnseisaukseen osallistumisen vuoksi.”
Tämä on sitä jäsenpalvelua, josta kannattaa maksaa. Tällaista palvelua ei saa
pelkällä työttömyyskassan jäsenyydellä.
Joukossa on voimaa ja se kannattaa kertoa
myös järjestäytymättömälle kollegalle.
Keväthankia odotellessa,
TIMO HÄRMÄLÄ
Varapuheenjohtaja,
Uusi insinööriliitto ry ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
P.S. Pitäisikö asiakkaalla olla oikeus äänestää jaloillaan ja valita taksijonosta se
vähäpäästöinen hybridi, joka seisoo
kolmantena jonossa, vai onko
hänen pakko ottaa ensimmäisenä oleva 10 vuotta vanha
Chevy Van V8 bensiinikoneella? Tämä on ote Helsinki-Vantaan lentoaseman taksijonosta marraskuulta 2009, pakko
oli ottaa Chevy…

Jäsenmaksulle vastinetta

Vuosi vaihtui niin, ettei
ilmastomuutoksesta ollut
mitään tietoa koko Suomen kamaralla. Taisinpa
lukea, että talvi oli kylmin
yhdeksään vuoteen. Toivotaan, että talvesta ei tule
kylmää työmarkkinoilla ja
että jäsenillemme riittäisi
työpaikkoja maakunnassa
myös vuonna 2010.
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”Uudet silmät” laserleikkauksella
Silmien laserleikkaukset
ovat yleistyneet. Jyväskylässä laserleikkauksia
tekee mm. Medilaser,
joka on Suomen suurin
yksityinen silmäkirurgiaan keskittynyt klinikka.
Jyväskylässä Medilaserissa operoidaan vuodessa
n. 700 asiakkaan silmät.
Viime vuonna minä olin
yksi heistä.

J

oulukuun 2. päivä vuonna 2009
oli jännittävä. Edellisenä päivänä sulkapallopelikään ei tahtonut kulkea, kun mielessä pyöri seuraavan päivän leikkaus. Olisihan se
melkoinen elämänmuutos, kun silmälasit ja piilolinssit saisi heittää romukoppaan. Ei enää silmälaseja, eikä piilolinssejä, joita olin käyttänyt
13-vuotiaasta saakka. Medilaserissa minulle tehtäisiin LASIK-leikkaus
eli läppäleikkaus, jolla korjataan silmien taittovika. Hinnaltaan operaatio on noin 2 500 euroa plus kontrollikäynnit päälle.

Leikkauspäivä
Leikkauspäivänä keskiviikkona olin
jo hyvissä ajoin paikalla, reilu puoli
tuntia ennen leikkausta. Esitarkastus
minulle oltiin tehty jo kuukausi ennen leikkauspäivää ja viikkoon ennen leikkausta en saanut käyttää piilolinssejä. Medilaserissa sain omasta
pyynnöstäni rauhoittavaa, vaikka silti oloni oli jännittynyt.
Leikkaus meni nopeasti. Menin makaamaan tuolille, ripseni teipattiin,
luomet levitettiin luomenlevittimellä ja silmät puudutettiin tipoillla. Sa-
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maan aikaan katselin punaista merkkivaloa ja välillä en nähnyt mitään.
Hetkittäin kuulin laserkoneen surinan ja vasemman silmän kohdalla
haistoin epämiellyttävän ”palaneen
lihan” tuoksun. Kokonaisuudessaan
olin leikkaushuoneessa noin 15 minuuttia.
Ihmiset kokevat laserleikkauksen
hieman eri tavoin. Minulle se oli lähinnä epämiellyttävä. Tuntui epämiellyttävältä, kun silmät teipattiin
ja levitettiin ääriasentoon. Vasempaa silmää operoidessa tunsin kipua,
joka tosin meni äkkiä ohi. Lääkärin
mukaan se oli normaalia, sillä nenä
vaikuttaa tuntemuksiin operoitaessa
vasempaa silmää.
Leikkauksen jälkeen olin lepohuoneessa tunnin silmät kiinni. Silmäni
vuotivat, enkä millään halunnut avata
niitä. Silmien vuotaminen oli hoitajan mukaan normaalia ja joillakin sitä oli kuulemma vielä enemmän kuin
minulla. Leikkauksen jälkeen silmät
tarkistettiin ja pääsin kotiin. Kotona
menin suoraan nukkumaan, sillä oloni oli sanalla sanoen surkea. Silmät ja
nenä vuotivat, väsytti, enkä tahtonut
avata silmiä ollenkaan. Melkoisen erilaiset tuntemukset, kun vertaa sukulaiseeni, jolle tehtiin sama operaatio.
Hän meni leikkauksen jälkeen syömään Jyväskylän keskustaan.
Nukuin kolme tuntia. Kun vihdoin
uskalsin avata silmäni, menin ikkunan luokse ja katsoin talvista maisemaa. Jo tässä vaiheessa näköni oli
samalla tasolla kuin ennen leikkausta silmälaseilla – ellei jopa parempi.
Pientä utuisuutta ja näön vaihtelua oli
kuitenkin havaittavissa, kuten toipumisaikaan kuuluukin.

Seuraavat päivät
Lääkäri antoi minulle leikkauspäivän lisäksi kaksi päivää sairaslomaa.
Leikkauksen jälkeisenä päivänä mi-

nulla oli energiaa kuin Duracell-pupulla, johtuen siitä, että olin nukkunut lähes koko edellisen päivän. Näkökin tuntui hyvältä, vaikka silmissä
olikin vielä hiekantunnetta. Hoitoohjeena laserleikkauksessa on, että
kortisonitippoja käytetään kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen ja kostuttavia
tippoja kuukausi. Kortisonitipat nopeuttavat silmien parantumista, mutta kuivattavat silmää. Tämän vuoksi käytetään kostutustippoja. Lisäksi viikkoon ei saanut koskea silmiin,
minkä vuoksi yöllä pidettiin ”kärpäslaseja”. Viikkoon ei myöskään saanut
meikata, saunoa tai muutoin kastella
silmiä, joten suihkussakin kävin varmuuden vuoksi uimalasit päässä.
Sairaslomalla puuhastelin kaikkea
kotona; tein jouluksi porkkana- ja
lanttulaatikot, paketoin joululahjoja ja kirjoitin joulukortteja. Tietokonetta ja tv:tä en käyttänyt, sillä ne eivät vielä tuntuneet olevan hyväksi silmilleni, vaikka Medilaserin ohjeiden
mukaan näyttöpäätteellä voi työskennellä jo seuraavana päivänä. Niinpä
perjantai-iltaa vietettiin Afrikan tähteä pelaillen.

Töihin paluu
Maanantaina, kun leikkauksesta oli
kulunut jo viisi päivää, palasin töihin.
Työpäivä alkoi mallikkaasti ja puolivälissä päivää lisäilin silmätippoja ohjeiden mukaan. Koko viikon iltapäivät olivat kuitenkin kamalia. Silmäni
rasittuivat näyttöpäätteellä työskentelemisestä niin, että joka iltapäivä
ne vuotivat ja kirvelivät. Oireet olivat kuin kohtauksia, jotka muutaman minuutin kuluttua menivät ohi.
Myös pakkanen tuntui silmissä kirvely- ja vuotamiskohtauksina. Lääkärin
ohjeen mukaan lisäsin silmätippojen
käyttöä niin, että parhaimpina päivinä laitoin silmätippoja kahdeksan
kertaa päivässä.

Toimikunnat 2010

Minä ja ”kärpäslasit”
Kirvely- ja vuotamiskohtaukset
loppuivat perjantaina, kun leikkauksesta oli kulunut reilu viikko. Se oli
ihana tunne, kun havahduin töissä
neljän aikaan, etteivät silmäni olleet
vuotaneet kertaakaan. Jonkin verran
silmissä tuntui kuitenkin illalla auton
puhallin. Kaksi viikkoa leikkauksesta, kun kortisonitippojen käytön sai
lopettaa, olivat silmät jo normaalit ja
vuotamiskohtaukset historiaa.

Kuukausi leikkauksesta
Nyt näen. Aamulla herätessäni minun ei tarvitse etsiä laseja päähäni
tai läträtä piilolinssinesteiden kanssa. Ensimmäinen kontrolli leikkauksen jälkeen oli tammikuun alussa ja siinä kaikki näytti hyvältä. Viimeinen kontrolli on kesäkuun alussa.
Jonkin verran näön tarkkuus vaihtelee oman vireystason mukaan, mutta näkö vakiintuu ensimmäisen kolmen kuukauden aikana.
Nyt voin vapaasti harrastaa liikuntaa, olla ja mennä. Enää ei tarvitse
huolehtia, ovatko mukana silmälasit
ja piilolinssinesteet. Suihkussakäyntikin on nopeampaa, kun ei tarvitse säätää piilolinssien kanssa. Vielä minulta
on kokematta ensimmäinen kerta uimahallissa uusin silmin. Tosin uimahallin höyrysauna voi olla liian pelottava paikka, kun ensimmäistä kertaa
näkee metriä kauemmaksi :P

Vuoden 2010 toimi- Viestintätoimikunta
kunnat ovat päätetViestintätoimikunta hoitaa
ty ja juuri sinä, jäse- yhdistyksen ulkoista ja sinemme, voit liittyä säistä viestintää, hallituksen
antamien ohjeiden mukaitoimikunnan jäsesesti. Keskeisinä henkilöinä
neksi. Haluamme
mm. lehden päätoimittaja,
juuri sinut tuomaan taittaja, yhdistyksen tiedottaja sekä viestintätoimikunuusia näkökulmia ja nan puheenjohtaja, joka on
ideoita mm. toimin- sopiva asiasta kiinnostunut
hallituksen jäsen. Toimivaan
nan kehittämiseen. toimikuntaan kuuluu lisäksi
Katso ohjeet inter- riittävä määrä jäseniä ja toimikunnan kokouksiin osalnet-sivultamme,
listuu myös mahdollisuuktäytä lomake ja
siensa mukaan www-sivujen
lähetä se toimikun- ylläpitäjä.
Lisätietoja Keski-Suomen
nan koolle kutsuInsinöörien tiedottajalta:
jalle tai yhdistyksen smklehtinen(at)gmail.com
puheenjohtajalle.
Senioritoimikunta
Yhdistystoimikunta
Yhdistystoimikunta valmistelee yhdistyksen hallituksen
kokousten ja vuosikokousten
asioita. Toimikunta valmistelee hallitukselle Keski-Suomen Insinöörien kannanottoja ja vastineita Uuden Insinööriliiton lausuntopyyntöihin. Yhdistystoimikunta
osallistuu myös työmarkkinatoimintaan ja koulutukseen
liittyvien tilaisuuksien järjestämiseen.
Lisätietoja Keski-Suomen
Insinöörien puheenjohtajalta: rauno.minkkinen(at)
gmail.com

Senioritoimikunta järjestää
seniorilounaita ja muita aktiviteetteja, jotka ovat pääasiassa suunnattu senioriikäisille jäsenillemme. Suuntaa-antavana seniori-ikänä
olemme pitäneen 55-vuoden
ikää. Pääsääntöisesti senioritapahtumat ovat olleet Avectapahtumia. Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ovat tietenkin tervetulleita kaikki muutkin yhdistyksemme jäsenet. Lisäksi
senioritoimikunta on pyrkinyt verkottumaan muiden insinööri-alueyhdistysten senioreiden kanssa.
Lisätietoja Keski-Suomen
Insinöörien sihteeriltä: Juhani.Kaarisalo(at)elisanet.fi

PÄIVI KANTONEN
SANNA LEHTINEN,

kuva
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Rinteestä rinteeseen
Muutama vuosi sitten,
kauniina kevätpäivänä,
päätin uskaltaa tehdä
itsestäni kenties jopa
naurunalaisen ja kokeilla
laskettelua elämäni ensimmäisen kerran. Siihen
sain hyvän mahdollisuuden Keski-Suomen Insinöörien talviurheilupäivässä, Himoksella.

K

un katselin muita laskettelijoita rinteessä, oletin sen olevan helppoa. Kun sain sukset jalkaan ja menin lasten kanssa
mäkeen, minua alkoi todella hirvittää. Siinä me oppilaat tutisevin pol-
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vin kuuntelimme opettajan ohjeita.
Päivän mittaan taito kuitenkin karttui. Rohkenin mennä ihan ”oikeisiin”
rinteisiin auraamaan/laskemaan, kun
oli opetellut sen suurimman haasteen,
hissin. Onneksi en kaatunut kertaakaan hissinousuissa.
Seuraavalla viikolla lähdin testaamaan laskettelutaitoani (tai taidottomuutta) Lappiin, Leville. Oli pääsiäinen, joten rinteissä oli paljon väkeä ja
hissijonot olivat todella pitkiä. Vaikka
sää oli lämmin päivällä, niin yöpakkasten ansiosta rinteet olivat aamupäivällä hyvin laskettavissa. Valitettavasti laskijoiden joukossa oli myös niitäkin, jotka olivat nauttineen toisenlaisia urheilujuomia kuin me. After
Ski pitäisi mielestäni viettää muualla
kuin rinteessä, nimensä mukaan.
Muutaman Lapin matkan jälkeen
päätin lähteä Eurooppaan, Alpeille. Otin omat välineet mukaan, jot-

tei tarvinnut sählätä vuokraamoissa etsimässä sopivia varusteita. Sillä, jos sinulla on normi jalankoko ja
tiedät lautojen/suksien jäykkyyksistä
ynnä muista ominaisuuksista, tai jos
haluat kokeilla joka päivä kelien ja/
tai rinteiden mukaisia välineitä, niin
vuoraus on ok! Valikoimaa ja tietotaitoa löytyy vuokraamoiden henkilökunnalta.
Sekä Lapissa, että Alpeilla maisemat
ovat upeita ja rinteet hyvin hoidettuja. Alpeilla rinteet ovat leveämmät ja
pidemmät. Kun rinteen pituus on yli
7 kilometriä, niin reidet ovat ”alhaalla” maitohapoilla paremmaltakin laskijalta. Onneksi kabiinihisseissä voi
levätä, sillä jos lasku on 7 kilometriä, niin nousukin kestävät tovin. Alpeilla tulee yleensä rinnekilometrejä
niin paljon, ettei samaa rinnettä tarvitse laskea kahta kertaa.
En suosittele Alppeja, jos potee kor-

keanpaikan kammoa, sillä hissit kulkevat todella korkealla. Rinneluokittelu vaihtelee jonkin verran, esimerkiksi Cerviniassa rinteet ovat kuten
Suomessa, mutta Saalbachissa ei –
siellä esimerkiksi siniset rinteet ovat
kuin punaiset rinteet Suomessa. Alpeilla pitää myös varautua nopeisiin säämuutoksiin. Vaikka laaksossa paistaa aurinko, niin ylhäällä voi
tuulla ja tulla yllättäviä lumikuuroja.
Toisin kuin Lapissa, hissejä suljetaan
vasta todella huonolla säällä. Olen
laskenut liki sokkona lumisateessa,
ja hetken päästä taas upeassa auringonpaisteessa.
Olit sitten Cerviniassa tai Vuokatissa, laskettelu on hyvää liikuntamuoto ja mieli lepää upeissa maisemissa. Laskettelun voi myös aloittaa
vanhemmallakin iällä. Tyyli ja asusteet ovat vapaat, kunhan nauttii tekemisestään.
EIJA VIITANEN
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Kevätkokous
Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n
kevätkokous pidetään 28.4.2010 klo 18.00.
Kokouspaikkana on Metso Paper Oy:n Rautpohjan tehdas. Halukkailla on
mahdollisuus osallistua yritysvierailuun klo 16.30 alkaen.

YHDISTYKSEN 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
myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä
esitetyistä asioista
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset kevätkokoukseen ja yritysvierailuun
viimeistään 21.4.2010 sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com tai yhdistyksen kotisivuilla (http://www.ksinsinoorit.com/tapahtumat/ilmoittaudu/).
Lisätietoja tarvittaessa rauno.minkkinen@gmail.com tai puh. 040 717
1897.
Ilmoittautuessasi kerro 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 ja/tai yritysvierailu). Kokousmateriaali on saatavissa myös yhdistyksen kotisivuilta
(http://www.ksinsinoorit.com/).
Tervetuloa!
RAUNO MINKKINEN
Puheenjohtaja
http://www.ksinsinoorit.com/

KYÖSTI
RENTOLA, kuva
18
1
8

HUOMIO INSINÖÖRI!

HYVÄ JÄSEN!

Osoitetietojen päivitys

Sähköpostilista

Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi Uusi Insinööriliitto ry:lle! Näin
varmistat, ettet jää paitsi tarpeellista ja hyödyllistä, sinua koskevaa, informaatiota.
Voit ilmoittaa muutoksesta
• kirjautumalla www.uil.fi -sivustolle
• soittamalla jäsentietopalveluun
valtakunnallinen puhelinnumero on 020 693 877 (soittajalle kustannus on 0,03 euroa/minuutti
+ pvm tai mpm). Puhelinpalvelu
palvelee ma-ti ja to-pe klo 10–14.
Keskiviikkoisin puhelinpalvelu on
suljettu.

• faksaamalla tiedot numeroon
0201 801 882
• sähköpostitse osoitteeseen
jasen@uil.fi
• postitse postimaksutta osoitteeseen
Jäsentietopalvelu / Uusi Insinööriliitto UIL ry
Tunnus 5005120
00003 VASTAUSLÄHETYS
HUOM! Asian käsittelyn nopeuttamiseksi, liitä mukaan aina jäsennumerosi. Jäsennumero löytyy jäsenkortistasi.

Ilmoittaudu Keski-Suomen Insinöörien sähköpostilistalle lähettämällä sähköposti osoitteeseen
ksitapahtumat@gmail.com.
Sähköpostilistalaisille lähetetään
mm. tietoja tulevista Keski-Suomen Insinöörien tai yhteistyötahojen tapahtumista.
Jos olette jo sähköpostilistallamme, mutta yhteystietonne ovat
muuttuneet, muistattehan päivittää ne edellä mainittuun osoitteeseen, kiitos!

ENNAKKOINFO!!

GOLF
Himos kutsuu
talviurheilupäivään
Tervetuloa Keski-Suomen Insinöörien järjestämään koko perheen talviurheilupäivään, lauantaina 13.3.2010
Laskettelukeskus Himokseen.
Tapahtuman aloitus on Länsirinteiden ravintolassa klo 9:30–10:30, jossa jaetaan liput ja nautitaan tervetulokahvit. Tämän jälkeen on vapaata
laskettelua. HUOM! Hiihtokoulujen
ja ruokailun aikataulut ja paikat saatte
tietoon lippujen jaon yhteydessä.
Osallistumismaksu on aikuisilta
20 € ja 7-11 -vuotiailta lapsilta 15 €.
Alle 7-vuotiaat lapset laskettelevat kypärä päässä ilmaiseksi. Hintaan sisältyvät: päiväliput, tulokahvi ja sämpy-

lä, ruokailu ja hiihtokoulu. HUOM!
Osallistumismaksuun ei sisälly välineiden vuokraus!
Ilmoittautuminen 3.3.2010 mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com tai netissä
www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitkaa osallistujien iät: aikuinen (yli
11-vuotias), lapsi (7-11 -vuotiaat),
lapsi (alle 7-vuotiaat). Hiihtokouluun
osallistujat mainitkaa haluatteko lauta- vai suksiopetusta.
Lisätiedot: www.ksinsinoorit.com
-sivuilta.

Golf -tapahtuma pidetään 3.6.2010
Jyväs-Golfin Kentällä Sippolanniemessä. Tämä tapahtuma on avoin
kaikille Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille. Samalla ratkaistaan Keski-Suomen Insinöörit ry:n
mestaruudet eri sarjoissa.
Mukaan mahtuu 60 ensiksi ilmoittautunutta. Ensimmäiset lähdöt ovat klo 15.00. Omavastuuosuus on 20 euroa / hlö, sisältäen
18 väylää, saunan, keittolounaan
uudistetussa ravintolassa ja kilpailunjohtopalvelut.
Ilmoittautumiset 25.5.2010 mennessä Keijo Liukkoselle sähköpostitse keijo.liukkonen@pp1.inet.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
kertoa tasoitus ja voi esittää toivomuksen lähtöajasta.
Lisätietoja Jyväs-Golfista osoitteesta www.jyvas-golf.fi.
Tervetuloa!
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Insinöörin
keikkakalenteri
HELMIKUU
 8.2. Seniorilounas
 12.2.
Huoneteatteri
MAALISKUU
 8.3. Seniorilounas
 10.3.
Aikuisopiskelijainfo
 13.3. Laskettelu
tapahtuma
Himoksella
 18.3. Uusien
jäsenten
tilaisuus
 24.3.
Työsuhdeasiaa
ja muuta oheistoimintaa
HUHTIKUU
 12.4. Seniorilounas
 14.4.
Valmistuvien
tilaisuus
 24.4.
Tekniikan
tempaus
20

Jääkiekkomatka
Tampereelle lauantaina
20.3.2010
http://www.tappara.fi vs http://www.jypliiga.fi

Älä palloile kotona, vaan lähde lätkämatsiin.
Ilmoittaudu heti, sillä vain 40 ensimmäistä
ilmoittautunutta mahtuu mukaan!

K

eski-Suomen Insinöörien Jääkiekkojäsenmatkan (yksi linjaauto) osallistumismaksu on vain
15 euroa/jäsen. Sillä saat mm. istumapaikan sekä bussissa että jääkiekko-ottelussa. Iloista insinööriseuraa riittää useaksi
tunniksi. Matkaevästä on, ainakin nestehukan välttämiseksi, vaikka omat eväät
ovat toki sallittuja.
Kyyti alkaa Jyväskylän vanhalta Harjukadun tilausajolaiturilta klo 14:30, jolloin lähdemme kohti Tampereen jäähallia. Klo 17:00 alkavan ottelun jälkeen jatkamme kiertoajeluamme kohti Jyväsky-

län vanhaa tilausajolaituria (Harjukadulla). Takaisin Jyväskylässä lienemme joskus klo 22 tienoolla.
Ilmoittautumiset 10.3.2010 mennessä
sähköpostitse: olli.backman@uil.fi. Tietoina nimi, sähköposti, gsm ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoita myös kyytiin nousu- ja poistumispaikka, jotka ovat
Harjukadun pysäkki, Keljon ABC:n pysäkki, Muuramen pysäkki ja Jämsän liikenneympyrän läheinen hotellinpiha.
HUOM! Kyseessä on jäsenmatka eli
ei AVEC-matka!

