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Uusia haasteita

Mitä on päätoimittajan toimi?
Pysähdyin kysymyksen ääreen
kun nyt ensimmäistä kertaa
elämässäni kirjoitan pääkirjoitusta lehteen. Wikipediaa lainatakseni päätoimittaja asettaa
yleiset suuntalinjat ja määrää
tiedotusvälineen linjan. Onneksi Keski-Suomen insinöörien
65-vuotias historia on antanut
linjoja joilta ponnistaa.
Lehtemme sisältö on yleensä
koostunut työmarkkina-asioista, tapahtumien muisteluista ja
jäsenten harrastusten esittelyistä. Linja on siis paljolti yhdistyksen näköinen, sillä tiedon
välittäminen ja yhteisten tapahtumien järjestäminen on toimintamme ydin. Insinööri pohtii, miten toimintaa tulisi kehittää, mutta toivottavasti yhteisis-

tä mielipiteistä. Palautetta ja
toiveita lehden sisällöstä otetaan mielellään vastaan sähköpostiosoitteessa
ksilehti@gmail.com!
Uusi vuosi on tuonut jälleen
uusia toimijoita yhdistykseemme. Sisäsivuilla ja osoitteessa www.ksinsinoorit.com
tutustumme heihin syvemmin. Uusi vuosi tuo myös

toiseen yhdistyksemme mediaan eli nettisivuille uusia tuulia,
niihin palaamme myös tämän
lehden sivuilla vuoden aikana
uudestaan.
ps. Kuva ei ole päätoimittajasta, mutta arkistoista lähin omakuvaa muistuttava.
Vaihtelevia talvikuukausien
säitä seuraillen,
Tuomas Taskila, päätoimittaja

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!

HYVÄ JÄSEN!
Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle
lähettämällä viesti osoitteeseen
ksilehti@gmail.com.

HUOMIO INSINÖÖRI!
Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi Uusi
Insinööriliitto ry:lle! Näin varmistat, ettet jää
paitsi tarpeellista ja hyödyllistä, sinua
koskevaa, informaatiota.
Muutoksen voi ilmoittaa seuraavin tavoin:
A. kirjautumalla www.uil.fi – sivustolle
B. soittamalla jäsentietopalveluun, jonka
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.
C. faksaamalla tiedot numeroon 0201 801 882
D. sähköpostitse osoitteeseen jasen@uil.fi
E. postitse postimaksutta osoitteeseen
Jäsentietopalvelu / Uusi Insinööriliitto UIL ry
Tunnus 5005120
00003 VASTAUSLÄHETYS
HUOM! Asian käsittelyn nopeuttamiseksi, liitä
mukaan aina jäsennumerosi. Jäsennumero löytyy
jäsenkortistasi.
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PJ:n näppäimiltä
Patentti- ja rekisterihallituksen
sivujen mukaan Suomessa on
yhdistysrekisterissä noin 130
000 yhdistystä. Keski-Suomen
Insinöörit ry on yksi yhdistys
muiden joukossa. Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 65
vuotta. Pitkä taival on jo takana. Vuosia on edessäpäin kuitenkin vielä useita. ”Eläkepäivät” eivät ole näköpiirissä.
Yhdistyksen toiminnan perusta
on jäsenet. Jäseniä yhdistyksellämme on noin 2700.
Rekisteröidyn yhdistyksen
jäsenillä on oikeus:
· osallistua yhdistyksen toimintaan
· osallistua yhdistyksen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeuttaan
· tulla valituksi yhdistyksen
toimielimiin
· valvoa yhdistyksen toimintaa.
Uuden Insinööriliiton UIL ry:n
merkittävä ongelma on jäsenhankinnan ja jäsenpidon heikkous. Opiskelija-aikainen jäsenyys ei kanna valmistumisen
Lehdessä:
Kansikuva, kuvaaja Kyösti Rentola.
2. Pääkirjoitus
3. Puheenjohtajan palsta
4. Asiamieheltä asiaa
5. Liiton varapuheenjohtajalta
6-8. Keski-Suomen Insinöörien
uusi hallitus
8. Talviurheilupäivä
9. Kevätkokouskutsu
10.-11. Macbeth
12. Maailmannäyttely
13. Insinööriopiskelijat esillä
15. Seniorit toimivat
16. Retkikohteita
17. Opiskelijat vaikuttavat

jälkeen vaan jäsenkato on
mittavaa valmistumisen
jälkeen. Siitäkin huolimatta, että vastavalmistuneet ovat oikeutettuja
jäsenmaksualennukseen.
Jäsenkehitys olisi erinomainen, jos opiskelijaaikainen jäsenyys jatkuisi
valmistumisen jälkeen
alueyhdistyksissä. Moni
opiskelunsa päättävä
ajattelee kohdaltaan, että
työttömyyskassapalvelut
riittävät. Yleinen Työttömyyskassa YTK eli ns.
Loimaan kassa on Suomen
suurin työttömyyskassa yli
300 000 jäsenellä. Mitä muita
jäsenetuja YTK tarjoaa ansiosidonnaisten etuuksien lisäksi?
Kassan nettisivuilta löytyy lista
www-osoitteita, joista jäsen voi
etsiä apua ongelmatilanteissa.
Kovin on keveät eväät.
Tero Rinne Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:stä valittiin
valtakunnallisen Insinööriopiskelijaliiton IOL ry:n puheen18. Katsaus menneeseen ja
tulevaan
19. Toimikunnat 2011 ja lasten
piirustuskilpailu
20. Tulevia tapahtumia
Keski-Suomen Insinöörit ry:
http://www.ksinsinoorit.com
Pankkiyhteys:
K-S OP 554301-244717
Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@gmail.com
Painopaikka: Keski-Suomen
Painotuote Oy, Äänekoski, 2011

johtajaksi vuodelle 2011. Onnea ja menestystä Terolle IOL
ry:n puheenjohtajana.
Tervetuloa Keski-Suomen
Insinöörien jäsentilaisuuksiin
vuonna 2011.
Rauno Minkkinen
Puheenjohtaja

Painos: 2900 kpl
Päätoimittaja: Sanna Lehtinen
Taitto: Olli Backman
Uuden Insinööriliiton
alueasiamies:
-Olli Backman, 040 579 5116,
olli.backman@uil.fi
IAET (työttömyyskassa),
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi, fax (09)
4763 7690
Uusi Insinööriliitto
(jäsentietopalvelu)
jasen@uil.fi, Ratavartijankatu 2 A,
8. krs, 00520 HELSINKI, puh.
0201 801 877
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Asiamiehellä on asiaa
Yhdistystoiminnan vuosi 2011
on pyörähtänyt käyntiin
Yhdistystoiminnassa on
perinteisesti tauot kesäloman ja
Joulun aikoihin, tuolloin riittää
puuhaa perheen ja ystävienkin
parissa. Nyt Keski-Suomen
Insinöörien toiminta on
kuitenkin taas täydessä vauhdissa. Monta mukavaa ja varmastikin kiinnostavaa tapahtumaa
on jo tulossa tai suunnitteilla,
alkaneelle vuodelle. Muutamia
perinteisiä tapahtumia on säilytetty ja aina kehitetään myös
uusia. Viime vuoden lopulla
erilaisia excursioita/vierailujakin
on taas pitkästä aikaa alettu
kokeilla, ideoita niihin ja tietysti
kutsujakin otetaan vastaan.
Niitä voi lähettää minulle tai
sitten Keski-Suomen insinöörien hallitukselle. Tsekatkaa
myös maaliskuun lätkäreissuilmoitus, tämän lehden sivuilta!
Uudistuksia vuodelle 2011
Keski-Suomen Insinöörien
hallitukseen tuli hieman muutoksia ja mm. lehden taittaja
vaihtui. Samoin on www-sivujen (www.ksinsinoorit.com)
osalta eli uudistuksia on siihenkin puoleen luvassa, kunhan
tekijä ja uusi sivujen päivittäjä
varmistuvat.
Työmarkkinavuosi 2011
Näyttääkin siltä että työnantajaliitot ja –keskusjärjestöt ovat
saaneet juuri sen mitä ovat
tilanneet. Syystä tai toisesta
eivät kuitenkaan ole olleet
uudistuksiin tyytyväisiä. Syyt
jäävät toki hieman arvailujen
varaan sillä neuvottelutoiminnassa ei ole tapana vuodattaa

syitä ja seurauksia, varsinkaan
silloin kun on tullut tehtyä
ilmeinen virhe. Tulossa on
ainakin paperiteollisuuden,
kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja teknologiateollisuuden ylempien
toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluja.
Esimerkkejä työnantajapuolen
virheistä
TUPO-neuvottelujen sijaan
kaivataan neuvotteluja lähes
kaikista ns. ”tupoaiheista”, toki
työnantajapuolen tarpeiden
niin vaatiessa. Otetaan nyt
vaikka esimerkkinä työnantajapuolen yksipuolisesti laskema
palkka-ankkuri (pohjaanhan
ankkurikin lasketaan). Neuvotteluissa päästään johonkin
tulokseen ja sen jälkeen samat
työnantajien edustajat (toki eri

yhteisön edustajina) julistavat
jotain aivan muuta. Samoin
työnantajaliittojen ”into” siirtää neuvottelutoiminta pois
itseltään ja yksittäisten työnantajien vastuulle kuulostaa koomiselta. Useinhan kaikilla henkilöstöryhmillä ei ole edes neuvottelijan asemassa olevaa luottamusmiestä. Kuinka paljon
enemmän työaikaa neuvotteluihin menee, jos neuvottelijoita
on vaikkapa teknologiateollisuudessa vajaan parinkymmenen sijasta, vaikkapa
kymmenisen tuhatta…
Tervehdyksin
insinöörien asiamies KeskiSuomessa ja Päijät-Hämeessä
Olli Baclkman
olli.backman@uil.fi
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Positiivista
jäsenkehitystä
ja taloudenhoitoa
Viime vuonna kirjoitin samaan
aikaan tälle palstalle otsikolla
”Jäsenmaksulle vastinetta”, joka
julkaistiin lehdessä 1/2010.
Juttu on taas ajankohtainen
jäsenmaksulappujen kolahdellessa postilaatikkoihin ja luukkuihin. Voit näiltä osin
virkistää muistiasi lukemalla
tuo lehti yhdistyksemme nettisivuilta. Huomioitavaa on, että
Keski-Suomen Insinöörit ry:n
jäsenmaksu ja samoin Uusi
Insinööriliitto UIL ry:n liittomaksu pysyivät samoina tälle
vuodelle vuoteen 2010 verrattuna.
Alueelliset vaikuttajat kokoontuvat helmikuussa Seinäjoelle
liittomme järjestöjohdon neuvottelupäiville, jonne KeskiSuomen Insinööreilläkin on
viisi edustuspaikkaa. Yhtenä
tärkeimmistä teemoista
JJNP:llä käsitellään liittoyhteisömme jäsenhankintaa ja pitoa.
Liiton jäsenmäärän kasvattamisella on monta vaikutuspintaa:
Liiton talouden positiivinen
kehitys, liiton julkilausumien
painoarvon kasvaminen ja
tärkeimpänä joukkovoiman
lisääntyminen jäsenten etuja
ajettaessa. Tuo sinäkin kortesi
kekoon ja puhu ympäri eijärjestäytynyt insinööriystäväsi
kasvavaan joukkoomme.

UIL:n hallitus on panostanut jäsenhankintaan palkkaamalla sitä hoitamaan
määräaikaisen projektiasiamiehen liiton keskustoimistolle Pasilaan. Projektiasiamiehen rooli on kuitenkin
olla kentän tukena jäsenhankintaa tehtäessä ja kehitettäessä. Koko liittoyhteisön onkin syytä käyttää tätä
jäsenhankintaan ohjattua
resurssia hyödykseen ja
saattaa parhaat käytänteet
koko liittoyhteisön tietoon
ja hyväksi.
Edustajakokous asetti paineita
ja samalla sitoutti edustajien
omat alueet jäsenhankintaan
vuodelle 2011 hyväksyessään
talousarvioesityksen, jossa
tarvitaan erittäin positiivista
jäsenmääräkehitystä tulopuolen
toteutumiseksi. Toivottavasti
edustajat muistavat viedä sitoutumisterveisensä hallituksilleen,
joita edustajakokouksessa
edustivat.
Onneksi liittomme hallitus on
vuonna 2010 ollut erittäin
tarkkana budjettiasioista ja
uskon, että hallitus tuo hyvillä
mielin kevään edustajakokoukselle tilinpäätöksen, jossa budjettikuri on toteutunut. Tästä
hyvästä taloudenhoidosta pitää
kiittää koko Pasilan henkilökuntaa. Vaikka vuosi 2010 on
taloudellisessa mielessä sujunut
budjetoituun nähden positiivisissa merkeissä, on liiton talouden tasapainottamiseksi vielä
paljon tehtävää. Varsinaisen
toiminnan kulut pitää saada
katettua jäsenmaksutuotoilla
täysmääräisesti ja sijoitustoi-

minnan tuotot pystytä ohjaamaan työtaistelurahastoon.
Keski-Suomen Insinöörit ry:n
osalta jäsenkehitys on ollut jo
usean vuoden ajan esimerkillistä kun sitä verrataan koko
liittoyhteisön jäsenkehitykseen.
Yhdistyksemme hallituksen
tarkoitus on jatkaa samaa
hyvää työtä jäsenpidon ja
jäsenhankinnan parissa. Lisäksi
yhdistyksemme talous on
erittäin hyvällä mallilla ja jos
sinulla jäsen on jotain toiveita,
millaista aktiviteettia alueellemme haluaisit, niin ota ihmeessä yhteyttä johonkin
hallituksen jäseneen ja kerro
toiveesi. Hyvät ideat toteutetaan varmasti.
Järjestäytymällä vaikutat ja
annat mahdollisuuden
vaikuttaa,
Timo Härmälä,
Varapuheenjohtaja,
Uusi insinööriliitto ry ja KeskiSuomen Insinöörit ry
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitusesittely
Kysymykset:
1) Minkä alan insinööri olet?
2) Oletko toiveammatissasi?
3) Kauanko olet ollut hallituksessa?
4) Mitkä asiat ovat tärkeitä
elämässäsi?
5) Mitä odotat vuoden tuovan
tullessaan?
Vastaukset ja esittelyt:
Rauno Minkkinen

1) Konetekniikan insinööri
2) Todennäköisesti, koska
työuraa on kertynyt pitkälti yli
20 v
3) Hallituksessa alkoi 6. vuosi.
4) Terveys ja läheiset
5) Keski-Suomen Insinöörit saa
paljon uusia jäseniä

1) Tietoliikennetekniikan insinööri AMK vuosimallia 2000
Mikkelin AMK:sta
2) Toiveammattini neljä vuotiaana oli rekkakuski, viisi vuotiaana poliisi ja kuusi vuotiaana
taas kerrakuski, joten siihen
nähden en ole.
3) Vuodesta 2002 lähtien hallituksessa ja eri tehtävissä kuten
nuorisotoimikunnan PJ, viestintätoimikunnan PJ, tiedottaja, K-SI:n PJ ja nyt varapuheenjohtajana aloitan toista
kaksivuotiskauttani.
4) Perhe, joka tosin joutuu
“kärsimään” yhdistystoiminnan
viemästä ajasta. Rouva sanoisi,
että työnikin kanssa olen
naimisissa.
5) Nimen joulukuussa 2010
perheeseen syntyneelle pikku
prinsessalleni.
Sanna Lehtinen

Timo Härmälä

1) Insinööri (AMK), ympäristöteknologia
2) Vaikea kysymys, johon pitää
vastata, ehkäpä - ehkäpä en.
Vähän mietinnässä siis ;-)
3) Vuodesta 2007 lähtien hallituksessa tiedottajan ja lehden
päätoimittajan roolissa.

4) Terveys, perhe, ystävät.
5) Rauhallisempaa vuotta kuin
2010, uusia elämyksiä, uusia
taitoja käsitöiden parissa.
Jani Hammarberg

1) Informaatioteknologian Insinööri (Automaatio)
3) Olen ollut hallituksessa aiemmin yhden kauden eli kaksi
vuotta, sekä yhden vuoden varajäsenenä.
4) Perussetti eli perhe, kaverit ja
terveys. Muita voisi olla vaikkapa liikunta, musiikki, matkustelu ja luonto.
5) Ensi vuodelta odotan
matkustelua ja sekä ensimmäistä
täyttä kesää moottoripyöräillen.
Mitä Keski-Suomen insinööreihin tulee niin odotan täydellisen
hallitustyöskentelyn lisäksi hyviä tapahtumia sekä keskisuomalaisilta Insinööreiltä aktiivista
otetta liiton järjestämiin tapahtumiin.
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Juhani Kaarisalo

Mari Vesterinen

Henriikka Oksanen

1) Puhelinalan, viimeinen kurssi sillä nimellä
2) Olen, eläkkeellä
3) Toinen vuosi lähdössä
4) Myötätuulinen vapaa-ajan
vietto
5) KEVÄÄN, HANGET,
KESÄ JA RUSKA

1) tietotekniikan insinööri
2) en ole (toiveammattini liittyisi jotenkin liikuntaan, luontoon ja eläimiin)
3) tämä on 2. vuosi
4) tärkeintä elämässä: terveys,
ystävät...
5) onnellista ja tasapainosta
elämää yleensä

Insinöörikoulutukseltani olen
logistikko, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun englanninkieliseltä linjalta. Töiden ohella
opiskelin kauppatieteitä ja nyt
on maisterinpaperit saavutettu
yritysten ympäristöjohtamisen
saralta. Tällä hetkellä olen äitiyslomalla syksyyn saakka,
kunnes jatkan ympäristöpäällikön tehtävässä Moventas
Windillä. Keski-Suomen insinöörien hallituksessa olin
aiemmin kauden 2007-2008,
joten olen “uusvanha” jäsen.
Tärkeää elämässäni tällä hetkellä on juurikin tämä hetki ja
kaikki mitä se sisältää. Harvoin
saa nauttia ajasta, jolloin ei ole
kiire minnekään. Toivon kuluvan vuoden tuovan kekseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä
tullessaan. Opiskelujen loppuun saattamisen myötä tänä
vuonna palautetaan taas
mieleen ompelutaitoja ja
aloitellaan taiteilupuuhat lasten
kera.

Kirsi-Maria Jäppinen
Tuomas Taskila

1) Koulutukseltani olen Informaatioteknologian (tietoverkot)
insinööri (AMK)
2) Työskentelen verstasesimiehenä ja olen tyytyväinen tämän
hetkiseen työnkuvaani.
3) Aloitan ensimmäistä kautta.
4) Perhe, ystävät, terveys, hyvinvointi, elämän tasapaino ja
positiivinen asenne :)
5) Vauhdikkaita hetkiä harrastusten parissa ja ihania muistoja
ystävien kanssa.

Olen Tuomas, Jyväskylässä
asusteleva logistiikkainsinööri.
Olen toista vuotta hallituksessa
yhdistyksen varsinaisena
jäsenenä, mutta olin myös
opiskelijajäsenenä kouluaikanani. Toimin viestintätoimikunnassa sekä yhdistyksemme lehden päätoimittajana.
Vuodelta 2011 odotan vauhtia
ja haastavia tilanteita, niissä
ihmiset ja varsinkin insinöörit
ovat parhaillaan!

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Martti Hänninen

Olen toiminut vuodesta 2006
alkaen Keski-Suomen Insinöörit
Ry hallituksessa ja vuodesta
2008 alkaen myös yhdistystoimikunnassa.
Töissä olen Metso Paper Oy
Jyväskylän tehtaalla eli Rautpohjassa. Toimin projektipäällikkönä paperikonetehtaalla.
Työurani alkoi Valmetilla eli
nykyisellä Metso Paperilla vuon-

na 1987 heti valmistuttuani
koneinsinööriksi Jyväskylän
Teknillisestä Oppilaitoksesta.
Yhdistystoiminnassa olen mukana työpaikalla ja olen
toiminut Metson ylempien
Toimihenkilöiden hallituksessa
vuodesta 2000 alkaen ja myös
Jyväskylän paikallisosaston
johtokunnan puheenjohtaja
vuodesta 2000 alkaen.
Lisäksi toimin Jyväskylän Saukot Ry hallituksessa varapuheenjohtajana. Tämä vapaaaikaan liittyvä tehtävä on tullut
lasteni harrastuksen kautta.
Tämä lasten harrastus on
nykyään vienyt suurimman
osan vapaa-ajasta näin talvisin.
Harjoituksiin kuljetukset arkiiltaisin ja pelireissut viikonloppuisin ottavat oman aikansa.
Tulevalle vuodelle olen asettanut tavoitteita lähinnä itselle-

ni, katsotaan toteutuvatko ne.
Työelämässä ja yhdistystoiminnoissa, joissa olen mukana, minun tavoite on saada ihmisiä
aktivoitumaan ja osallistumaan
erilaiseen toimintaan.
Hyvää alkanutta vuotta 2011
kaikille!
Tapio Laitinen

Halituksen varajäsen

Talviurheilupäivä
HIMOS KUTSUU TALVIURHEILUPÄIVÄÄN 12.3.2011
Tervetuloa Keski-Suomen Insinöörien
järjestämään koko perheen talviurheilupäivään, lauantaina 12.3.2011 Laskettelukeskus Himokseen.

Osallistumismaksu on aikuisilta 25 e ja 7-11 vuotiailta lapsilta 20 e. Alle 7-vuotiaat lapset
laskettelevat kypärä päässä ilmaiseksi. Hintaan
sisältyvät: päiväliput, tulokahvi ja sämpylä,
ruokailu ja hiihtokoulu. HUOM! Osallistumismaksuun ei sisälly välineiden vuokraus!

Ilmoittautuminen 21.2.2011 mennessä sähköpostitse himos2011@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitkaa osallistujien nimet,
iät: aikuinen (yli 11-vuotias), lapsi (7-11 vuotiaat), lapsi (alle 7-vuotiaat). Hiihtokouluun
osallistujat mainitkaa haluatteko lauta- vai
suksiopetusta sekä osallistujan nimi ja ikä.
Ryhmät jaetaan etukäteen ja osallistujille
ilmoitetaan koulun aikataulu myös etukäteen.
Lisätiedot: www.ksinsinoorit.com -sivuilta.

Tapahtuman aloitus on Länsirinteiden
ravintolassa klo 9:00-10:30, jossa jaetaan liput ja nautitaan tervetulokahvit.
Tämän jälkeen on vapaata
laskettelua. HUOM! Hiihtokoulujen ja
ruokailun aikataulut ja paikat saatte
tietoon lippujen jaon yhteydessä.
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Kevätkokouskutsu
Sääntömääräinen KeskiSuomen Insinöörit ry:n
kevätkokous pidetään
27.4.2011 klo 18.30
Hotelli Keiteleessä,
Hotellinpolku 1, 44200
Suolahti (http://
www.hotellikeitele.fi/)
Halukkailla on mahdollisuus
ennen kevätkokousta osallistua
yritysvierailuun klo 17.00
Finnforestin Suolahden Vaneritehtailla, Vaneritehtaankatu 1,
44200 Suolahti
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

mainitse ennakkoilmoittautumisen yhteydessä tilaisuus, johon olet ilmoittautumassa sekä
haluatko ennakkoon saatavana
olevan kokousmateriaalin
sähköpostitse tai postitse. Mainitse ruokailua varten mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kokousmateriaali on saatavissa myös
yhdistyksen kotisivuilta (http://
www.ksinsinoorit.com/).

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen yritysvierailuun ja
kevätkokoukseen tarjoilua varten viimeistään 20.4.2011
sähköpostilla osoitteeseen
ksi.kevatkokous@gmail.com.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi,
työpaikkatietosi (tarvitaan yritysvierailua varten) ja yhteystietosi (email, osoite, gsm/puh),

Lisätietoja tarvittaessa
rauno.minkkinen@gmail.com
tai puh. 040 7171897.
Tervetuloa
Rauno Minkkinen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry.
http://www.ksinsinoorit.com/
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MACBETH
Vuoden viimeinen päivä. Taksikeskus jumissa, mutta se ei
ollut mikään yllätys. Nykyisin
menee kauemmin saada ääni
kuulumaan, kuin taksin
pihalle.
Olin kuitenkin varannut hyvin
aikaa ja ehdin Jyväskylän kaupunginteatterille Keski-Suomen
alueoopperan esittämään Macbethin ensi-iltaan. Sali oli
melkein täysi juhlapukuisia
oopperan ystäviä. Itse olin
juhlatamineissa mutta ooppera
on hieman uusi tuttavuus, joten
en tiennyt vielä ”ystävyydestä”.
Minulla oli runsaat yksi kerta
historiassa. Tämä oli vuodelta
1988. Kyseessä oli Savonlinnan
oopperajuhlat, jossa Kiinan
Keskusoopperan Pekingistä
esitti Madame Butterflyn.
Mietin silloin, että hehän laulavat kiinaksi???

Joku kokeneempi valisti minua,
että vaikka he laulaisivat
suomeksi, niin on vaikea kuulla
sanoja. Joka tapauksessa kokemus oli miellyttävä, joten
ajattelin uskaltautua uudelleen.
Macbeth on Giuseppe Verdin
säveltämä ooppera William
Shakespearen näytelmään.
Verdi sävelsi kaksi versiota
kyseisestä näytelmästä. Kuulemani oopperan pohjana oli
vanhempi ”Pariisin versio”.
Libretosta luin mm. lyhennetyn
juonenselvityksen, jotta tiesin
kuka on kuka ja mitä tulee
tapahtumaan. Samaista kirjasesta löysin tietoa myös ohjaajasta
(Ville Saukkonen). Hänen
kohdalla tunsin itseni todella
vanhaksi. ”Noin nuori ja on
ehtinyt noin paljon”.
Valot sammuivat ja orkesteri
alkoi soittaa kuopassaan. Estradi täyttyi noidista. Upeasti
puvustetut kuorolaiset pelkistetyssä lavasteessa aloittivat
italiankielisen oopperan.
Seuraavaksi saapui kaksi sal-

skeaa miestä metsästysasuissaan.
Näyttämön yläpuolella oli
screeni, josta pystyi lukemaan
sanat suomeksi. Huomasin, että
kertaus on opintojen äiti. Laulut sisälsivät aika vähän tekstiä.
Sen oivallettuani pystyin katsomaan näyttämölle, eikä tarvinnut kokoajan vilkuilla tekstiä.
Screeni oli hieman hankalassa
paikassa minun istumapaikan
suhteen, mutta eihän minun
tarvinnut joka sanaa ymmärtää,
vaan nauttia kuulemasta.
Seuraavaksi saapuivat paparazzit?? Siis ei ihan olla 1860luvulla. Sittemmin lavalla oli
myös mustapukuisia miehiä,
henkivartioita. He tosin hoitivat
homman huonosti, koska ensimmäinen kuningas pääsi
päiviltä. Sitten oli vielä panssarivaunua jne.
Mitä minulle sitten jäi kokemuksesta? Lavasteet olivat
todella pelkistetyn upeita.
Kolmella pilarilla rakennettiin
koko ”maailma”. Valaistus oli
niukka, mutta tehokas.
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Neljänkymmenen ihmisen
oopperakuoro lauloi ja näytteli
todella upeasti. Puvustus
mahtava. Ohjaus, no minun
vähällä kokemuksellani vaikea
arvostella, mutta sanoisin mielenkiintoinen. Esiintyjät hyviä.
Ei uskoisi, että kyseessä on vain
alueooppera.
Keski-Suomen Alueooppera ry
rakennetaan produktiot joka
kerta ”alusta”, toisin kuin
laitosoopperat. He vuokraavat
Jyväskylän kaupunginteatterin
tilat ja osan henkilökunnasta.
Yhteistyökumppaneidensa
kanssa he ovat toimineet jo 30
vuotta ja tuottaneet joka toinen
vuosi uuden oopperan meille
nautittavaksi. Nautintoaika on
vain tammikuu.
Palataanpa alkuun, missä mietin suhdettani oopperaan.

Olenko oopperan ystävä? Täytyy tunnustaa, että olen! Kiitos
kaikille alueoopperassa mukana
olleille tekijöille ja esiintyjille.

Teksti Eija Viitanen
Kuvat Matti Salmi
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Maailmannäyttelyn
ihmeitä
Maailmannäyttelyt ovat aina keränneet uteliaita ihmisiä tutkailemaan
uusia keksintöjä ja maiden kulttuurisia eroja. Vuoden 2010 Shanghain
maailmannäyttely ei poikennut
tästä kaavasta.
Tätä artikkelia lukiessanne olen
päättänyt jo syksyn mittaisen vaihtojaksoni Shanghain ympäristössä ja
maailmannäyttelykin on purettu
osiin. Avataan kuitenkin vielä
hieman näyttelyn satoa ja kuulumisia. Maailmannäyttelyhän on yleismaailmallisia kaupallisia messuja
kuvaava nimitys, joka järjestettiin
ensi kertaa Lontoossa vuonna 1851.
Varmasti kuuluisin ilmiö löytyy
Pariisin vuoden 1889 näyttelystä,
jolloin Eiffel-torni paljastettiin.
Shanghaissa ei näin mahtavia
paljastuksia tehty, mutta kuitenkin
kävijämäärä ylitti 73 miljoonan
ihmisen rajan.
Näyttelyn teemana oli ”parempi
kaupunki, parempi elämä”. Maat
esittelivät omia ratkaisujaan elämi-

sen parantamiseen, jonka lisäksi
he toivat esille maansa kulttuurin
huippukohtia. Paviljongit olivat
kaikin puolin hienoja, mutta
talousahdinko oli luonut varjonsa
joidenkin maiden päälle. Näyttelyalue oli suorastaan valtava, joten
tilaa oli liikkua vaivattomasti eri
puolille aluetta. Jos halusit kuitenkin mennä kurkkimaan sisään
jonkun maan paviljonkiin, niin
sait varautua jonottamiseen.
Pieniin maihin pääsit tunnin
jonottamisella, kun taas jonkin
suositun maan jonossa saattoi
vierähtää kahdeksan tuntia.
Kiinan paviljonki oli taas
astetta huokeampi, joten
sinne olisi pitänyt varata
varaus tietylle päivälle,
jolloin jonottaminen
kuitenkin olisi vienyt
vielä sen yli kahdeksan
tuntia. Onneksi Pohjoismaat olivat tehneet
keskinäisen sopimuksen,
niin heidän paviljonkeihin pääsisivät Pohjoismaiden kansalaiset
jonottamatta.
Kiinalaiset olivat totaalisen innoissaan maailmannäyttelystä, koska
EXPO tavaraa myytiin
jokaisessa kadunkulmassa
ja eri puolilla kaupunkia

oli mainoksia. Shanghain yliopistonkin nurmeen oli leikelty EXPO
mainos.
Juttelin parin kiinalaisen kaverin
kanssa, niin he sanoivat, että
pääseminen maailmannäyttelyyn
oli kunnia asia. Sen myös totesin
oikeaksi. Kävin ensimmäisen
kerran sisäpuolella syyskuun
lopulla, jolloin huomasin, että
kiinalaiset keräsivät tekopasseihin
leimoja aina kustakin maasta.
Toisen kerran kävin toiseksi viimeisellä viikolla, jolloin minulle
tultiin myymään täysiä passeja.
Siitä olisi voinut ostaa itselleen
väärennetyn passin, jota olisi
voinut esitellä suvulle mukamas
käytyään kaikissa maiden paviljongeissa.
Näyttely oli Suomen imagon
kannalta merkittävä, sillä ”Kirnu”
valittiin kokoluokassaan suunnittelultaan ja arkkitehtuuriltaan
parhaaksi. Kävijöitä paviljongissa
kävi yli Suomen asukasmäärän ja
yritykset saivat luotua uusia yhteistyösopimuksia. Varmasti pari
vuoden päästä nähdään suuret
positiiviset vaikutukset Suomen
teollisuudelle.
Joonas Lensu/JIO RY
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Jyväskylän insinööriopiskelijat ry:n
vuosi 2011
Taas mennään, uusi vuosi ja uusi
hallitus myös JIO:n leirissä.
Vaikka vanhoja toimijoita onkin
siirtynyt uusien haasteiden pariin,
tuoreeseen hallitukseen mahtui
vielä vanhoja konkareita uusien
tekijöiden lisäksi. Tällä kertaa
uuden hallituksen veneeseen
mahtui 4 vanhaa ja 3 uutta toimijaa, puheenjohtajan tehtävän
osuessa minun kohdalleni. Tämän
artikkelin tarkoituksena onkin
toimia esittelynä niin itsestäni,
kuin JIO:n kuluvan vuoden
haasteista ja tavoitteista.
Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta,
tarkemmin Seinäjoelta Lakeuden
Ristin varjosta. Kouluni olenkin
käynyt siellä ja ylioppilastodistuksen nappasin Seinäjoen lukiosta
2007. Syksyllä 2008 muutaman
mutkan kautta päädyin Jyväskylään opiskelemaan automaatiotekniikkaa ammattikorkeakouluun.
Vuoden opiskelun aikana alkuperäinen suunnitelma historian
opettajaksi ryhtymisestä jäi unholaan ja samaisen vuoden aikana
myös kiinnostus järjestystoimintaa
kohtaan kasvoi.
Syksyllä 2009 päädyin hallitukseen täydennyspaikalta hoitamaan
yhteistyötä Keski-Suomen ja
Hämeen alueen paikallisyhdistysten välillä. Seuraavassa syyskokouksessa minut valittiin JIO:n
vuoden 2010 hallitukseen. Tehtäväkseni sain toimia KSI-vastaavana, eli toimin KSI hallituksessa
opiskelijajäsenenä ja vastasin
hallitusten välisestä tiedottamisesta. Nyt sitten onkin aika astua
puheenjohtajan saappaisiin.

Mitä tulee haasteisiin ja tavoitteisiin joita JIO tulee kohtaamaan
tämän vuoden aikana, ne varmasti
mukailevat aikaisempienkin
vuosien linjoja. Ongelmat pysyvät
aina samoina, niiden tärkeysjärjestyksen ja laadun muuttuessa.
Vuosien ajan ongelmana on ollut
laskeva jäsenmäärä. Ahkeran
uurastuksen tuloksena tunnelin
päässä näkyy kuitenkin viimeinkin
valoa. Nyt haasteena onkin vahvistaa sitä asennetta, jolla tämä
mahdollistettiin. Sekä varmistaa
että samainen asenne siirtyy myös
tuleville aktiiveille.
Imagon kohottaminen tulee
olemaan tämän vuoden tärkeimpiä
teemoja, sillä se tukee kaikkia
toiminnan osa-alueita. Se tulee
olemaan myös varmasti vuoden
vaikeimpia tavoitteita ja vaatii
ponnisteluja, että toiminnasta
saadaan tehtyä jäsenläheisempää ja
näkyvämpää.
Haasteita tällekin vuodelle ovat
taloudellisen tilanteen parantaminen, yhteishenkilötoiminnan
elvyttäminen ja uusien aktiivien
haaliminen. Näiden ongelmien
ratkaisu onkin syvästi sidoksissa
imagon kanssa.
Tavoitteina on myös vahvistaa
yhteistyötä sidosryhmien välillä ja
tuoda liittoyhteisöä tunnetummaksi myös rivijäsenille.

Miten näitä tavoitteita sitten olisi
tarkoitus lähteä toteuttamaan?
Kevään aikana toteutamme jälleen
”Toisen aallon”, jossa kerromme
toiminnastamme ja liittoyhteisöstä opiskelijoille. Järjestämme
myös insinööriopiskelijoiden
talviriehapäivän Heikoilla hangilla
ja vapun tienoilla järjestämme
Tekniikan tempauksen. Kevään
aikana tulemme myös pitämään
ständejä, joissa kerromme toiminnastamme.
Syksyllä aloitamme jälleen pitämällä ständejä aloitusviikolla ja
järjestämällä aloittaville luokille n.
15 minuutin mittaisia tietoiskuja.
Sen lisäksi osallistumme jälleen
aloittavien ja aloittavan mielisten
tekniikan opiskelijoiden starttiristeily ASTinille ja Insinööriopiskelijapäiville Poriin. Koko vuoden
läpi kulkevina teemoinamme ovat
liittoyhteisön, palveluiden ja
tapahtumien markkinoinnin
tehostaminen. Lisäksi tarkoituksenamme on lisätä yhteistyötä ja
näkyvyyttä muiden opiskelijajärjestöjen keskuudessa. Sekä kehittää toimintaamme Keski-Suomen
Insinöörien kanssa. Vielä lopuksi
haluan omasta ja Jyväskylän
Insinööriopiskelijoiden puolesta
toivottaa kaikille hyvää alkanutta
vuotta.
Jari-Pekka Kankaanpää
Hallituksen puheenjohtaja, JIO ry
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JIO:n
hallitusesittely

1. Koulutusohjelma?
2. Harrastukset?
3. Mitä odotat tulevalta hallituskaudelta?
4. Miten päädyit järjestötoiminnan pariin?
5. Miksi opiskelet insinööriksi?
6. Mitä odotat tulevaisuuden
tuovan tullessaan?
7. Kuka Ankkalinnan asukas
olisit? Perustele.
Jari-Pekka Kankaanpää
Puheenjohtaja
1. Automaatiotekniikka
2. Lukeminen, omien varojen
yli eläminen, festarit ja keikat
3. Kovaa työtä ja toiminnan
kehittämistä.
4. Mielenkiinto toimintaa kohtaan yllätti varkain ja yllättäen
olinkin hallituksessa.
5. Sattuman kauppaa. Etsin
varasuunnitelmaa ja valitsin
niistä mielekkäimmän alan ja
innostuin.
6. Harmaata aluetta, niin monta
vaihtoehtoa on vielä auki. Luultavasti olen ulkomailla
tekemässä oman alan hommia
keikkaluontoisesti.
7. Pelle Peloton. Koska olen
täynnä hulluja ideoita, joita
toteutan enemmän tai vähemmän vastuuttomasti.
Hermanni Hammarén
Varapuheenjohtaja
1. Logistiikka
2. Metsästys, rumpujen soittelu
ynnä musiikki, jäähallielämä ja
oluet
3. Uutta botnea Jyväskylässä.
Ryminää ja vähän räimettäkin.

4. Hissukseen ajelehdin avaruuden jatkumossa uppotukkina
kunnes joku tuli ja veti istumaan oikeaan pöytään
oikeaan aikaan.
5. Koska päätin sen jo ala-asteella.
6. No eihän sitä voi tietää.
Toivon silti että toisi kaikkee
jännää.
7. Pluto. Tykkään rapsutuksista
ja räksytän tarvittaessa. Muuten
harmiton.
Tarleena Marttila
Sihteeri
1. Ohjelmistotekniikka
2. Yhdistystoiminnan lisäksi
lukeminen ja kaiken moinen
näpertely origameista sienten
keräämiseen
3. Uusia kontakteja ja lämpimiä muistoja
4. Olen ollut aikaisemminkin
järjestötoiminnassa mukana ja
se tuntuu luontevalta tavalta
vaikuttaa. Olen hieman sen
tyyppinen, että olen aina
tunkemassa itseäni joka
paikkaan. Järjestöissä puuhastelu tuo mukavaa vastapainoa
opiskelulle.
5. Koen ammattikorkeakouluopintojen olevan itselleni
sopivampia kuin yliopistoopintojen. Ainakin toistaiseksi.
6. Tulevaisuuteen on aina syytä
suhtautua realistisen optimistisesti.
7. Neiti Näpsä tietenkin! Onhan minussa ainakin JIOlaisten
mielestä sihteeriainesta. Lisäksi
osaan keittää teetä ja avata papupurkin.
Tsuri Kamppuri
1. Mediatekniikka.
2. Lumilautailu, lukeminen ja
pianon kutittelu.

3. Säpinää ja säihkettä. Toivottavasti saadaan yhä enemmän
uusia ihmisiä mukaan insinööriopiskelijatoimintaan.
4. Uutena Jyväskyläläisenä tuli
aikoinaan lähdettyä mukaan jos
jonkinlaiseen lauluseurueeseen.
Sillä tiellä ollaan edelleen, laulumattia aina mukana kuljettaen.
5. Jotta voisin vallo- pelastaa
maailman.
6. Uusia, uhkeita leluja insinöörien ihmeteltäviksi.
7. Ei kai insinööri voi haluta
olla kukaan muu kuin Pelle
Peloton, kaikkien insinöörien
esikuva?
Ville Hyytiäinen
1. Ohjelmistotekniikka
2. Golf, lukeminen
3. Uusia kokemuksia ja tuttavia
4. Kävin katselemassa järjestön
syyskokouksessa ja päätin sitten
liittyä mukaan
5. Ala kiinnostaa ja sopii
minulle
6. Kokemuksia, haasteita ja
töitä
7. Hansu, aina syömässä tai
nukkumassa tai muuten vaan
laiskottelemassa
Sampo Lamminsalo
1. Ohjelmistotekniikka
2. Ei ole
3. En mitään erityistä.
4. Vahingossa.
5. Koska voin.
6. Töitä.
7. "176–167 esiintyy koplan
selvänä pomona ja muutkin
veljet kutsuvat häntä koplan
aivoiksi."
sekä
Olli Luukas
Rahastonhoitaja.
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Seniorit toimivat
Seniorit vierailivat
valimolla
Keski-Suomen Insinöörien
Seniorit, 13 senioria, vierailivat
10.01.2011 Metso Foundries
Jyväskylä Oy:n valimolla
Jyväskylän Rautpohjassa.
Isäntinämme ja oppainamme
olivat Ari Muikku, Arvo Kokko

ja Matti Valden. Lounaan ja
kalvosulkeisen jälkeen
tutustuimme valimoon.

Kiitokset yhtiölle ja
isännillemme!
Terveisin Väinö Panttila

KESKI- SUOMEN INSINÖÖRIEN SENIOREIDEN KEILAUS
Jyväskylän Keilahallissa Pupuhuhdantie 4 on Senioreiden keilaustapahtuma
28.3.2011 klo 14.00.
Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Omavastuu on 5 euroa, joka
maksetaan tilaisuuteen saavuttaessa. Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2011
mennessä sähköpostitse juhani.kaarisalo@elisanet.fi .

KESKI- SUOMEN INSINÖÖRIEN SENIOREIDEN
LOUNASTAPAHTUMAT
14.3.2011 klo 13.00 on lounas Ravintola Old Brick’s Innissä Jyväskylässä
(Vanha Tiilitalo, Kauppakatu 41). Käynti Väinönkeskuksen sisäpihan kautta.
Seniorin omavastuu lounaasta on 5 euroa.
Lounaan jälkeen on tutustuminen Sonera- taloon. Kokoontuminen on klo
14.00 Sonera- talon ala-aulassa Vapaudenkatu 49.
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä sähköpostitse
juhani.kaarisalo@elisanet.fi . Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Huhti- ja toukokuun lounastapahtumista tiedotetaan myöhemmin lehdessämme ja KSI ry:n nettisivuilla.
Tervetuloa!
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Retkikohteena jääkiekko
Jääkiekkomatka Tampereelle lauantaina 05.03.2011
http://www.tappara.fi vs http://www.jypliiga.fi
Älä penkkiurheile kotona vaan lähde lätkämatsiin. Ilmoittaudu heti (sillä vain 40 ensimmäistä
ilmoittautunutta mahtuu mukaan).
Keski-Suomen Insinöörien Jääkiekkojäsenmatkan (yksi linja-auto) osallistumismaksu on vain 20
euroa/jäsen. Sillä saat mm. istumapaikan sekä bussissa että jääkiekko-ottelussa. Iloista insinööriseuraa
riittää useiksi tunneiksi. Matkaevästä on, ainakin nestehukan välttämiseksi, vaikka omatkin eväät ovat
toki sallittuja.
Kyyti alkaa Jyväskylän vanhalta Harjukadun tilausajolaiturilta klo 16:00, jolloin lähdemme kohti
Tampereen Jäähallia. Klo 18:30 alkavan ottelun jälkeen jatkamme kiertoajeluamme kohti Jyväskylän
vanhaa tilausajolaituria (Harjukadulla). Takaisin Jyväskylässä lienemme joskus klo 22 tienoolla.
Ilmoittautumiset 25.02.2011 mennessä sähköpostitse. Tietoina nimi, email, gsm ja
kyytiinnousupaikka, jollei Harjukatu) Kyseessä on jäsenmatka eli ei AVEC-matka.
Email: olli.backman@uil.fi (Ilmoitathan myös mahdollisista allergioista.)
Mahdolliset kyytiinnousu-/poistumispaikat Harjukadun pysäkki, Keljon ABC:n pysäkki, Muuramen
pysäkki ja Jämsän liikenneympyrän läheinen hotellin piha.

Perheretkikohteena
Ennakkoinfo: Kesäkuun 11. päivä KeskiSuomen Insinöörit ry järjestää koko perheen
retken Visulahteen!
Lisää infoa lehdessä 2/2011!
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Opiskelijat vaikuttavat
Terveiset Insinööriopiskelijaliiton
puheenjohtajalta
Lähes kaksi vuotta on kulunut
aikaa siitä kun edellisen kerran
kirjoitin tähän lehteen tervehdyksen. Silloin olin juuri aloittanut kauteni Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:n puheenjohtajana ja edessämme oli
haasteellinen vuosi Insinööriopiskelijapäivien järjestelyjen
parissa. Nyt kaksi vuotta myöhemmin pitkän sekä opettavaisen matkan kuljettuani olen
saanut kunnian toimia Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n puheenjohtajana kuluvana vuonna.
Insinööriopiskelijaliiton hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen 13.1 ja sen jälkeen
paikallisyhdistyksien päätoimijat kokoavaan Puheenjohtaja,
Sihteeri ja Rahastonhoitaja
PuSiRa – koulutukseen 14.16.1. Tämän jälkeen toiminta
alkaakin pyöriä täydellä teholla,
niin paikallisyhdistyksissä kuin
myös liittohallituksessa.
Tälle vuodelle Insinööriopiskelijaliitolla onkin paljon erilaisia
haasteita. Viime vuonna ylitimme pitkästä aikaa yli 4000 uuden jäsenen rajan selvästi. Tämä
toivottavasti toimiikin motivoivana tekijänä myös tulevan
vuoden jäsenhankinnalle ja
viime vuoden tulokset ylitettäisiin. Jäsenhankinta onkin usea-

na vuonna ollut IOL:n
vahvuus. Suurin kiitos
tästä kuuluu tärkeää
työtä tekeville paikallisyhdistyksille ja siellä
toimiville aktiiveille.
Jäsenhankinnan lisäksi
IOL:n hallitus tulee
panostamaan erityisesti
jäsenpidollisiin asioihin. Tämä on ollut
ajankohtainen puheenaihe liittoyhteisössämme jo useamman vuoden ja nyt olisikin tarkoitus
löytää tähän uusia ratkaisuja ja
toimintatapoja. Yhtenä asiana
jäsenpitoon liittyen, tullaan
erityisesti kannustamaan ja
tukemaan IOL:n paikallisyhdistyksien ja UIL:n alueyhdistyksien välistä yhteistyötä.
Oman lisänsä kuluvan vuoden
toimintaan tuo myös keväällä
järjestettävät eduskuntavaalit.
Viime vuonna IOL valmisteli
omat tavoitteensa eduskunta-

vaaleihin 2011 ja hallitusohjelmaan 2011–2015. Näitä tuodaan aktiivisesti esille ehdokkaille ja tehdään vaikutustyötä
niiden läpi viemiseksi.
Vaikuttavaa alkanutta vuotta
toivottaen,
Tero Rinne
puheenjohtaja
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
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Katsaus
menneeseen
ja tulevaan

Vuosi 2010 on nyt takanapäin
ja Uusi vuosi alulla. Haluan
kuitenkin palata vielä viime
vuonna tehtyihin työehtosopimuksiin ja niihin liittyviin
palkkaratkaisuihin. Sopimukset
koskevat suurta osaa KeskiSuomen Insinöörien jäseniä.
Näin jälkikäteen olen ihmetellyt
paria asiaa TES-sopimusten
palkkaratkaisujen teossa. Miksi
neuvottelut venyvät aikataulullisesti ”pitkiksi” tai ”yön
pikkutunneille”? Onko syynä
neuvottelukulttuuri, - tapa vai
osapuolten erilaiset näkemykset?
Muistini mukaan aikoinaan,
kun tehtiin TUPO-ratkaisuja,
neuvottelut venyivät illan
myöhäisiin tai jopa yön tunteihin eli kulttuuri tältä osin on
luotu aikoinaan. Onko neuvottelut erilaisia kuin ennen eli
onko neuvottelutapa syynä aikatauluun? Varmaan sekä ympäristömuutokset neuvottelujen
osalta ovat muuttuneet että
osapuolten neuvottelijat. Myös
tapa neuvotella elää koko ajan.
Näkemyksethän eroavat ainakin
neuvottelujen alussa - joskus
ollaan aivan eri planeetoilla. Se
kumman puolelta asiaa tiedustelee on aina merkityksellinen,
nimittäin se toinen osapuolihan
on eri mieltä ja heidän näkemyksethän ne ovat ihmeellisiä
eikä olleenkaan realistisia. Ja
neuvottelujen edetessä viime
aikoina loppujen lopuksi näke-

mykset loksahtavat äkillisesti
kohdalleen ja ollaan yhdessä
sitä mieltä, että tämä oli paras
mahdollinen lopputulos eli
näkemykset ovat taas yhtenevät!

Yksi vaikuttamiskanava on
alueyhdistyksemme KeskiSuomen Insinöörit. Toinen
kanava on yritykset, joissa
työskentelemme.

Toinen ihmetystä aiheuttanut
asia on ollut neuvottelujärjestys. Samat neuvotteluosapuolet
tekevät ensimmäisen sopimuksen kuin edellisillä neuvottelukierroksella ja muut ryhmät
seuraavat lähes samassa järjestyksessä. Joskus näyttää siltä,
että sopimuksen kanssa tulee
kiire, jotta järjestys säilyy
”oikeana”. Onko tämä vain
sopimusaikataulu kysymys vai
jonkun ryhmän haluama
toimintatapa?

Se kuinka hyvin ja kuinka
paljon voi vaikuttaa vaihtelee
sopimusalan, yrityksen tai
yhdistyksen koosta. Kaikissa
vaikutusmahdollisuuksissa
tärkeäksi tekijäksi nousee
järjestäytymisaste.

Kuinka näihin asioihin voisi
vaikuttaa vai pitäisikö vaikuttaa? Minusta pitäisi.

Martti Hänninen
KSI hallitusjäsen

Korkea järjestäytymisaste niin
yritysyhdistyksissä, alueyhdistyksissä kuin liitoissakin
takaa parhaan vaikutusmahdollisuuden neuvottelupöydässä.
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Vuoden 2011
toimikunnat ovat
päätetty ja juuri
sinä, jäsenemme,
voit liittyä
toimikunnan
jäseneksi.
Haluamme juuri sinut
tuomaan uusia näkökulmia ja
ideoita mm. toiminnan kehittämiseen. Katso ohjeet internet-sivultamme, täytä lomake
ja lähetä se toimikunnan koolle
kutsujalle tai yhdistyksen
puheenjohtajalle.
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@gmail.com
Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta hoitaa
yhdistyksen ulkoista ja sisäistä
viestintää, hallituksen antamien
ohjeiden mukaisesti. Keskeisinä
henkilöinä mm. lehden päätoimittaja, taittaja, yhdistyksen
tiedottaja sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja, joka
on sopiva asiasta kiinnostunut
hallituksen jäsen.
Toimivaan toimikuntaan kuuluu lisäksi riittävä määrä jäseniä
ja toimikunnan kokouksiin
osallistuu myös mahdollisuuksiensa mukaan WWW-sivujen
ylläpitäjä ja lehden taittaja.
Lisätietoja Keski-Suomen Insinöörien tiedottajalta:
smklehtinen@gmail.com

Senioritoimikunta
Senioritoimikunta järjestää seniorilounaita ja muita aktiviteetteja, jotka ovat pääasiassa suunnattu seniori-ikäisille jäsenillemme. Suuntaa-antavana seniori-ikänä olemme pitäneen 55vuoden ikää. Pääsääntöisesti
senioritapahtumat ovat olleet
Avec-tapahtumia.
Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ovat tietenkin
tervetulleita kaikki muutkin
yhdistyksemme jäsenet. Lisäksi
senioritoimikunta on pyrkinyt
verkottumaan muiden insinööri-alueyhdistysten senioreiden kanssa.
Lisätietoja Keski-Suomen Insinöörien hallituksen jäseneltä:
Juhani.Kaarisalo@gmail.com

Keski-Suomen Insinöörien lasten
piirustuskilpailu ”Kesävekotin”
Osallistujien kesken arvotaan 50 euron
lahjakortti lelukauppaan!
Lähettäkää kilpailutyöt 1.3.2011
mennessä: tunpppi@gmail.com tai
Tuomas Taskila / Piirustuskilpailu,
Kiljanderinkatu 2 A 3, 40600 JKL
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Vuoden 2011 tulevia tapahtumia:
Maaliskuu
5.3. Tappara - JYP
12.3. Laskettelupäivä Himoksella
14.3. klo 13.00 Senioreiden lounas Ravintola Old Brick's Inn
28.3. Senioreiden keilaustapahtuma
Huhtikuu
23.4. Tekniikan tempaus, Jyväskylän kävelykatu
27.4. Kevätkokous, Suolahti
Kesäkuu
9.6. Keski-Suomen Insinöörit ry 65 vuotta GOLF -kisa
11.6. Koko perheen retki Visulahteen
15.6. Kesäteatteri "Hulvaton hotelli" Tampereella

WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot
tulevista tapahtumista.

http://www.ksinsinoorit.com/
Ilmoittaudu myös postituslistalle
ksilehti@gmail.com
ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

