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sinustako päätoimittaja?
OLETKO VASTUUNTUNTOINEN,
IDEARIKAS
JA KYNÄILY ON LÄHELLÄ SYDÄNTÄSI?
Onko sinulla insinöörimäisiä ajatuksia jaettavana lehden
kautta, jonka levikki on 2900 kpl ja ilmestyy neljä kertaa
vuodessa?
Lehden päätoimittajana pääset vaikuttamaan aitiopaikalta lehden
sisältöön ja kirjailemaan jokaisen lehden pääkirjoituksen sopivaksi
katsomastasi aiheesta. Päätoimittaja on Keski-Suomen Insinöörit
-lehden vastaava toimittaja. Kirjoitustaidon lisäksi toivomme
yhteistyötaitoa ja kykyä toimia sovittujen aikataulujen mukaisesti,
koska yhtenä olennaisimpana tehtävänä on varmistaa, että sovitut
muut kirjoitukset ja sisällöt tulevat lehteen ajallaan.
Tehtävään valittavalle henkilölle voidaan toki myöntää nimeksi
vaikka Editor in Chief tai Chefredakteur, jotka tietysti kuulostavat
huomattavasti hienommilta nimikkeiltä myös insinöörin korvaan.
Laita postia osoitteeseen ksilehti@gmail.com
1.3. mennessä, mikäli tehtävä kiinnostaa sinua.
Laita lyhyt esittely itsestäsi ja perustelut, miksi
sinusta tulisi oiva päätoimittaja
vuodelle 2012.
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päätoimittajan näppäimiltä

T

Se olen minä,
Teijo Pajunen.

aisin edellisessä pääkirjoituksessa jo kirjoittaa Keski-Suomen
vaihtumisesta pohjoisempaan
pohjanmaahan. Samassa yhteydessä kiittelin keskeisen Suomen
porukoita yhteisistä touhuista.
Kirjoittelenpa tähän sitten jotain
muuta.

Keski-Suomen
Insinöörit ry:n
puheenjohtaja.

.......

Tätä kirjoittaessani presidentivaalit ovat vielä kuumimmillaan.
Ja kaikista ”tuuteista” saa varmasti
tarpeeksi informaatiota ehdokkaiden mielipiteistä. Toisaalta tuntuu
että ensimmäisestä ehdokaskyse- tysten erikoistuneet alihankkijat
lystä lähtien kunkin mielipiteet voivat omilta osaamisalueiltaan

...kerran vielä...
.............................................................................................................

ja teemat ovat tulleet selviksi.
Kaikki eri medialähteet haluavat
kuitenkin oman lusikkansa presidenttisoppaan, ja pukkaavatkin
samat vastaukset lähestulkoon
samoihin kysymyksiin jutuissaan.
Tämä toisaalta voi olla myös hyvä
asia tiedon kattavuusmielessä. Jos
oma medialähteiden käyttö on
keskittynyt tiettyihin ”tuutteihin”, on tietenkin hyvä että tätä
kautta saa tietoa.

Eräs ehdokas kielsi odottamasta uutta Nokiaa Suomeen. Tämän
kommentin allekirjoitan siinä
mielessä, että keskittyminen on
syytä suunnata pienempiin, uusiin
tai vanhoihin yrityksiin. Täysin
uudet yritykset toimivat mahdollisesti aloilla joilla kehittymisen ja
kehittämisen mahdollisuudet ovat
laajemmat. Toisaalta suurten yri4

löytää uusia soveltamiskohteita
ja näin hyödyntää taitoja joita
ovat hankkineet. Taloudellisesti
sekä uudet että vanhat yritykset
voivat olla haastavissa paikoissa,
siksi tuntuisi että rohkeita käänteitä uusiin suuntiin kaivattaisiin
nopeastikin
Ehkä se Nokia sitäkautta
syntyy uudestaan. Suomalaiset
nimittäin tuntuvat pitävän suurista, ja ainakin oman aikansa,
vakailta tuntuvilta yrityksistä.
Pitää vain muistaa olla jäämättä
paikoilleen liian pitkäksi aikaa,
ettei suunnanvaihto ole liian
hidasta.
Kiitoksin,
TUOMAS TASKILA,
päätoimittaja

O

n huojentavaa huomata, että voin aloittaa puheenjohtajana
ja jatkaa edellisten tavoin yhdistyksessä, joka on taloudellisesti
vakaalla pohjalla, toiminnallisesti
tarjonnut jäsenilleen runsaasti
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin aktiviteetteihin ja pitänyt
jäsenistään muutenkin hyvää
huolta. Jäsenillä on ollut vuosi
toisensa jälkeen mahdollisuus
osallistua tilaisuuksiin, jotka ovat
sisältäneet työmarkkinatoimintaa,
työmarkkinakoulutusta, erilaisia
kursseja, aktiiviliikuntaa, kulttuuria, urheilua, ym. mielenkiintoista, runsain mitoin.

PuheenJohtajan palsta
Keski-Suomen Insinöörit on
toiminut asiallisena ja kantaa ottavana yhdistyksenä. Tarvittaessa
yleisestä mielipiteestä poikkeavissakin näkemyksissä on yhdistys
toiminut johdonmukaisesti oman
ja liittoyhteisön edun toteuttamiseksi.

.............................................................

...........................................................

Itse olen ollut yhteensä yli 16
vuoden ajan myötävaikuttamassa
Keski-Suomen Insinöörien hallituksen ja yhdistyksen toimintaa
toimiessani hallituksessa mm.
jäsenenä, sihteerinä ja taloudenhoitajana ja edustanut yhdistystä
eri tehtävissä. Luottamuksen osoituksena olen saanut toimia Uusi
Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokouksissa ja Hämeen- ja KeskiSuomen piirin edustuksellisissa ja
toiminnallisissa toimielimissä ja
toiminut muutenkin
aktiivisesti mahdollisissa muissa edustustehtävissä. Tunnen
itseni vahvasti olevan
insinööriyhteisön sisällä. Asun Äänekoskella rakkaani Paulan
kanssa, omassa talossa
kahdestaan.

Tulevaisuuden näkyminä olen
hahmotellut mielessäni visiota,
jota kohti olisi yhdistyksellämme
mahdollisuus pyrkiä. Toivon,

sen arvoisesti. Yhdistyksemme
jäsenmäärä osaltaan määrittelee
edustuksemme voimaa.
Euroalueen ollessa jonkinlaisessa pankki- ja sijoittajamaailman kriisissä on selviytymisen
takaamiseksi tehtävä suuriakin
uhrauksia ja myönnytyksiä poliittisten ratkaisujen odottaessa
toteuttamistaan. Pienemmässä
mittakaavassa vahvasti toivon yhdistyksemme jäsenkehityksen toipuvan, jolloin jäsenmäärämme kasvun
myötä yhdistyksemme
paikallinen kattavuus
olisi suurempi insinöörien keskuudessa. Kaikki osaltamme
voimme aktiivisuudellamme löytää uusia
jäseniä aktivoitumaan
ja liittymään uskottavaan liittoomme ja yhdistykseemme, jolloin
mahdollisuutemme
vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan
paremman tulevaisuuden toteuttamiseen vahvistuvat.

Se olen
MINÄ!
että onnistumme lisäämään jäseniemme osallistumista ja aktiivisella yhteisellä tekemisellä lisätä
näkyvyyttä maakunnassa, mikä
itsessään jo lisää mahdollisuuksia
edesauttaa yhdistyksemme tunnettuutta ja jäsenmäärän kasvua.
Haluan yhdistyksemme antavan
jatkossakin tarvittaessa painavia lausuntoja ja olla asiallisesti
mukana tärkeiden asioiden päätöksentekoelimissä niin suurella
joukolla kuin se on mahdollista.
Odotan, että olemme harkitseva ja
päättäväinen yhdistys ja saamamme luottamuksen osoituksena jäsenmäärämme tullee nousemaan

..............................................................................

..............................................................................

Olen mielikseni
saanut kokea yllättävän paljon positiivisia
kommentteja ja kannustavia
asioita alkaessani toimia KeskiSuomen Insinöörit ry:n puheenjohtajana. Tukea on tullut sekä
yhdistyksen jäseniltä, että yhdistyksen ulkopuolisilta kanssaihmisiltä, eri tahoilta. On paljon
helpompaa astua ohjaksille kun
on ympärillä ihmisiä, jotka ovat
myötämielisiä ja tukemassa luottamustehtävän toteuttamisessa.
Tahdon olla kykenevä toimimaan
odotusten mukaisesti ja antaa
riittävän panostuksen yhdistyksellemme pitämään paikkansa
suomalaisessa yhteiskunnassa ja
liittoyhteisössämme.

Yhdessä toimien ja aktiivisesti
osallistuen olemme näkyviä ja
odotan, että jäsenemme haastavat
yhdistyksen toteuttamaan asioita
ja tapahtumia, joita yhdessä haluamme.
TEIJO PAJUNEN
puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
kuva:
SANNA PAJUNEN
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kevätkokouskutsu
Keski-Suomen Insinöörit ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 25.4.2012 klo 18:00
Moventas Oy:n Keljon tehtaalla Ikolassa,
osoitteessa Eteläportintie 91, 40530 Jyväskylä.

Halukkailla on mahdollisuus ennen kevätkokousta osallistua yritysvierailuun
Moventaksen uudella Keljon tehtaalla, Ikolassa, alkaen klo 17:00.
Ikola on vuoden 2008 lopulla valmistunut tuuliturbiinivaihteita valmistama tehdas, jossa on
mm. vaihteiden koeajokenttä ja Suomen suurin hiiletyskarkaisimo. Valmistuksessa sekä
materiaalivirtojen hallinnassa on käytössä uusimman teknologian mukaiset vihivaunut ja robotit.

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
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen yritysvierailuun
ja kevätkokoukseen tarjoilua varten viimeistään 18.4.2012
sähköpostilla osoitteeseen: ksi.kevatkokous@gmail.com.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi, työpaikkatietosi (tarvitaan yritysvierailua varten)
ja yhteystietosi (email, osoite, gsm/puh). Mainitse ilmoittautumisen 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/).
Lisätietoja tarvittaessa teijo.pajunen@gmail.com tai puh. 040 773 9458.

Tervetuloa
Teijo Pajunen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
Yritysvierailun osalta lisätietoja antaa tarvittaessa:
Henriikka Oksanen, henriikka.oksanen@moventas.com.
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VaraPuheenJohtajalta
.....................................................................................

Henkilökohtaisella
puolella iso muutos oli
työpaikan vaihtuminen
vuodenvaihteessa. Ehdin
olla edellisen työnantajan palveluksessa valmistumisestani lähtien –
reilut 13 vuotta. Ainakin
omalla kohdallani muutokseen lähteminen kotoisasta ”työhuoneesta”
oli suuri kynnys. Täytyi
vain luottaa siihen, että
muutos on aina mahdollisuus – niin minulle
kuin vanhalle työnantajallenikin. Oman kehittymisen kannalta on

Nyt kun Keski-Suomessakin
on lunta kertynyt ja muutama
lumikenkäilylenkki takana, niin
voin vilpittömästi suositella lajin
kokeilua kaikille luonnossa liikkumisesta kiinostuneille. Itselläni
ainakin laji kolahti heti ensimmäisellä kävelyretkellä lähimetsän

Uusi vuosi
ja uudet kujeet
...................................................................................

uodenvaihde toi ainakin omaan elämääni monia muutoksen
tuulia, vaikka uudenvuoden lupauksia ei yhtä enempää annettukaan. Suurin muutos yhdistystoiminnan osalta oli tietenkin
Uusi Insinööriliitto UIL ry:n
hallitusaktiviteettien loppuminen. Täytyy kyllä myöntää että
niitä aikoja on jo nyt vähän ikävä.
Mutta kolikon toisella puolella
on varmasti se tosiasia, että nyt
minäkin pystyn paremmin keskittymään Keski-Suomen Insinöörit
ry:n kehittämiseen ja teidän jäsenten palvelutason nostamiseen.

varmasti enemmän kuin tervettä siimekseen – lumikengät kun
nähdä työuransa aikana useampi antavat täyden vapauden valita ne
kuin yksi työnantaja.
omat polkunsa ja nauttia luonnon
rauhasta ja kauneudesta.
Muutoksen saaminen aikaan
yhdistyksessä, jota pyöritetään
Aurinkoisia keväthankikelejä
vapaa-ajalla ja vapaaehtoisvoimin,
toivotellen,
talkoohengesä, on aina haasteellista. Muutos lähtee kuitenkin
TIMO HÄRMÄLÄ
parhaiten jäsenistöstä, jäsenten
Varapuheenjohtaja,
toiveista ja tarpeista yhdistykselle.
Keski-Suomen Insinöörit ry
Peräänkuulluttaisinkin niitä palautteita teiltä, arvon jäsenemme,
joiden perusteella uusi ja aktiivinen yhdistyksemme hallitus voisi
sitten kääntää yhdistyksen ruoria
oikeaan suuntaan.
7
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V

Niin – siihen uudenvuodenlupaukseeni: perinteisesti joulupöydän antimien siivittämänä retuperälle joutunut painonhallinta
luvattiin laittaa kuntoon puolessa
vuodessa. Yhtenä etappina tämän
lupauksen toteuttamiselle ostin
entisiltä työkaverelitani saadulla
läksijäislahjakortilla lumikengät.

alueasiamiehen kynästä
.....................................................................

riippumatta. Toisaalta kuntavaaleissa ääni menee oman kunnan
ehdokaslistan kärkiehdokkaalle,
vaikkei se olisikaan oma ehdokas.
Kylläpä te suoran kansanvaalin
ja kuntaehdokaslistavaalin eron
toisaalta tiedättekin.

Osaamisesta

Osaamisestahan tuossa paljon
puhuin ja tarkoitankin sitä. Välillä
jopa meistä insinööreistäkin tuntuu siltä, ettei osaamisessamme
ole mitään niin ihmeellistä. Niin
no niin. Onpa vaan kuitenkin.
Insinööriehdokkaita
Osaaminen on vähän niitä asioita,
että sitä ei heti ehkä aina huomaa
Kunnallisvaaleihin olisikin ja arvosta. Silloin kun osaamista ei
hyvä saada sopivia insinöörieh- ole niin sitä tosiaankin kaipaa.
dokkaita. Sekään vielä ei tietysti
riitä vaan on myös äänestettävä.

Vaaleilla valitut
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Onhan sitä aika turha toivoa lotOsallistumisesta
tovoittoakaan, jollei edes lottoa.
Uskoisin että insinööreiltä löytyisi
Olisi ihan toivottavaa saada
sitä ymmärrystä ja osaamista, mitä osaajia valtuustojen lisäksi myös
kunnissa tällä hetkellä tarvitaan. kuntien lautakuntiin ja muihin
toimielimiin. Tämähän vaatii
Insinöörit ja muut korkeam- myös aktiivisuutta. Jos ei mitenmin koulutetut olisivat kuitenkin kään osallistuta ja mielestämme
paikallaan päättämässä asioista. vaaleissa tulee vääriä valintoja
Toki päätökset ovat myös mieli- eikö auta kuin kysyä, ”haittaaks
piteitä mutta päätöstä tehdessä on se”… Laittakaapa vaalit muistiin
parempi, että on riittävä osaami- ja harkintaan.
nen ja ymmärrys päätösasioista.
OLLI BACKMAN
Alueasiamies,
Häme ja Keski-Suomi
..............................................................................

P

residentinvaalikampanjat on nähty ja vaalitkin
on käyty mutta kunnallisvaalit ovat vielä tulossa. Seuraavat ovat tämän vuoden lokakuussa, tarkkaan ottaen 28.10.2012.
(Kunnallisvaalit toimitetaan joka
neljäs vuosi lokakuun neljäntenä
sunnuntaina. Ennakkoäänestys
on kotimaassa 17.-23.10.2012 ja
ulkomailla 17.-20.10.2012). Presidentin vaalit eivät ole niinkään
selvästi puoluevaalit, kuin esim.
kunnallisvaalit. Presidenttiehdokasta saatetaan äänestää puoluekannasta ja paikkakunnasta

palkkakuvaajat
INSINÖÖRIEN PALKKAUS TUTKIMUKSEN MUKAAN

Kuten 2011 lokakuun tutkimuksen palkkakuvaajista näkyy on insinöörien palkkaus sekä keskiarvo,
että mediaani (eli se keskimmäisen kaverin palkka) on jäänyt koko maan keskiarvosta ja mediaanista.
Tähän vaikuttaa mm. Keski-Suomen alueen jokseenkin haasteellinen työllisyystilanne.
Mediaanipalkkakuvaajan osalta vuoteen 2010 on muutosta erityisesti alkupalkkojen osalta. Aiemmin
noin kaksi ensimmäistä vuotta keskisuomalaisten tilanne oli hieman parempi, kuin maan keskimääräinen
alkupalkkataso.
Keskiarvopalkkojen osalta alkupalkat olivat vielä lokakuussa 2010 nimenomaan maan keskitasoa.
Myöskään 2011 lokakuun osalta alkupalkat eivät enää yltäneet maan keskitasolle vaan olivat hieman
alemmat.
Koonnut: Olli Backman

TEBOIL KOROTTAA JÄSENKORTTIALENNUSTA
TALVILOMAKAUDEN AJAKSI
Teboil korottaa Uuden Insinööriliiton jäsenkortilla bensiinistä ja dieselistä
saatavan alennuksen 2,0 senttiin/litra 1.2.-31.3.2012 väliseksi ajaksi.
Sopimuksen mukainen alennus on 1,7 senttiä/litra. - Ammattiliittojen jäsenet muodostavat Teboilille merkittävän kanta-asiakasryhmän. Kampanja ajoittuu hiihto- ja talviloma-aikaan, jolloin autolla
matkustaminen lisääntyy selvästi, sanoo Teboilin korttiyksikön päällikkö Tapani Tanhuanpää.
- Teboil haluaa muistaa etuasiakkaitaan keventämällä polttoainekustannuksia sesongin ajaksi.

hämeen ja keski-suomen piiri
Uuden Insinööriliiton kolmisenkymmentä alueyhdistystä
jakautuvat ympäri Suomen niemeä. Alueyhdistykset ovat
ryhmitelty toiminnallisiin piireihin, joista yksi on Hämeen
ja Keski-Suomen piiri.
Meidän piirin alueyhdistykset kattavat laajan maantieteellisen alueen: Hyvinkää-Riihimäki, Forssa, Hämeenlinna,
Lahti, Valkeakoski, Tampere ja Jyväskylä. Jäseniä piirimme
alueella on lähes neljännes koko liiton jäsenmäärästä, joten
yhdessä muodostamme joukon, jossa on voimaa.

Mitä on olla osa
yhteisöä?
...................................................................................................

Kuulumalla liittoon olet osa
insinööriyhteisöä. Osallistumalla
oman alueyhdistyksesi toimintaan
tai piirin yhteisiin tapahtumiin,
tapaat kollegoita sekä mahdollisia
yhteistyökumppaneita. Samalla voit tuoda alueyhdistyksen
aktiivien (hallitus) kautta esille
asioita omasta työympäristöstäsi,
joihin haluaisit toisen mielipiteen
tai vipuvartta muutokseen. Tärkeintä on kuitenkin osallistua ja
olla osa yhteisöä juuri sellaisena
kuin olet. Paikallisista sekä piirin yhteisistä tapahtumista saat
lisätietoa alueyhdistyksesi tiedotuskanavilta.

...................................................................................................

O

let saanut liitosta
tämän vuoden jäsenmaksulaskun. Summa saattaa näyttää isohkolta, kun
sen näkee yhtenä lukuna. Jakamalla tuon rahan eri palveluille ja
eduille, joihin jäsenenä olet oikeutettu, alkaa lasku tuntua pieneltä.
Erinäköiset työttömyyskassat
markkinoivat itseään edullisena
vaihtoehtona, mutta itse asiassa
IAET-kassa on halvimmasta päästä 78 euron vuosimaksulla (joka
sisältyy liiton lähettämän laskun
summaan). Myös liittomaksu on
edullinen verrattuna esimerkiksi
prosenttia palkasta periviin liittoihin verrattuna. Palveluista mainittakoon lakimiespalvelut, jotka
ovat käytössäsi myös siviiliasioissa,
sekä kattava vakuutusturva.
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Kevään lähestyessä insinööriopiskelijat tarvitsevat meidän
isojen-inssien apua opintojensa

loppuunsaamiseksi. Opiskelijat
tarvitsevat harjoittelupaikkoja
oikeisiin insinööritöihin sekä
toimeksiantoja opinnäytetöiden
aiheeksi. Työnantajan näkökulmasta tuo tarve voidaan nähdä
mahdollisuutena löytää talentteja
opiskelijoiden joukosta. Harjoittelun tai opinnäytetyön kautta
pääset tutustumaan opiskelijaan
aidossa työympäristössä, jolloin
arviointi yksilön sopivuudesta
työtehtävään on helpompi tehdä.
Yhteistyöterveisin,
JANI-PETRI SEMI
Puheenjohtaja
Hämeen ja Keski-Suomen piiri,
UIL ry,
kaikkien insinöörien liitto

jäsenmatka pietariin 7.-10.6.2012

Matkan alustava aikataulu:
meno: Torstai 7.6. Lahti klo 9:50 - Pietari klo 14:36
paluu: Sunnuntai 10.6. Pietari klo 15:25 - Lahti klo 16:11
Paikkoja on varattu 30 henkilölle. Jäsenmatka on avéc.
Matkan hintaan sisältyy:
• bussikuljetus Jyväskylä - Lahti meno-paluu
• junamatkat ja paikkaliput 2 lk. nopealla Allegro-junalla
Pietariin meno-paluu
• majoitus 2 hengen huoneissa aamiaisella
• rekisteröintimaksu hotelliin
• ryhmäviisumi
• retket ja yhteinen illallinen
Tämä tiedote on vasta ennakkoilmoitus jäsenmatkasta niin
matkan kokonaishinta, tarkempi matkaohjelma kuin
viimeinen ilmoittautumispäivä ovat vielä avoinna.
Jos kuitenkin jo kiinnostuit Pietarin matkasta niin
alustavan varauksen yhteystietoinesi voit lähettää sähköpostiin ksi.pietari@gmail.com.
Lisätietoja matkasta saat ohjelman tarkennettua yhdistyksen www-sivuilta http://www.ksinsinoorit.com/,
sähköpostitse rauno.minkkinen@gmail.com
tai puhelimitse 040 717 1897.
Matkaterveisin,
RAUNO MINKKINEN
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opiskelijaharjoittelussa saksassa 2011

Der Stadt Wilhelmshaven

O

piskelijanetissä oli ilmoitus harjoittelusta
ulkomailla EU:n tuella. Kiinnostuin heti asiasta ja
menin kuuntelemaan auditorioon
lisäinfoa.
Tuli RAP4Leo-raporttia, oppimispäiväkirjaa, työsopimuksia
ym. Miten selviän niistä? Kuka
auttaa? Menenkö yksin vai onko
joku muukin kiinnostunut? Mihin maahan? Kuinka pitkäksi
aikaa?
Otin yhteyttä koulun KVkoordinaattoriin, joka oli todella
kansainvälisen vaihdon asiantuntija. Hänen avustuksellaan selvisin
raporteista. Hän hankki meille
(minulle, Annalle ja Janinalle)
harjoittelupaikat ja kimppaasunnon paikallisen KV-koordinaattorin avulla. Itse jouduimme
hankkimaan vain lentoliput.
Lensimme Bremeniin, josta
Deflet Pohl nouti meidät. Hän
se vasta on todellinen KV-koordinaattori, isoilla kirjaimilla.
Käynyt useasti Suomessakin ja
muutaman kerran Jyväskylässä.
Hän
12 todella tietää miten EU:n

apurahoja haetaan ja ihmettelee
suomalaisten passivisuutta siinä.
Kerroin, etteivät suomalaiset
pidä ”paperisodasta”, minkä takia
moni raha jää anomatta. Toisaalta
meillä ei ole tarpeeksi kouluissa
KV-koordinaatoreita auttamassa oppilaita hakemuksissa ym
asioissa.
Minun taloushallinnon harjoittelupaikkani oli Das Rathaus der Stadt Wilhelmshaven,
kaupungin korkein rakennus.
Itse kaupunki on suurimmalta
alaltaan merenpinnan alapuolella. Kaupunki sijaitsee Pohjanmerenlahden, Jadebusenin
länsirannikolla. Asukkaita vuonna
2005 oli 83 552, joista työttömiä
17,5 %. Luvut olivat
likipitäen samat viime
vuonna. Meren ja kaupungin välissä on korkea aallonmurtaja, jota
korotetaan määräajoin
meren pinnan nousemisen vuoksi. Nurmipeitteinen aallonmurtaja
on ihana ulkoilupaikka,
jopa tammikuussa. Meri

pakenee kaksi kertaa vuorokaudessa, jolloin voi kävellä myös
merenpohjassa.
Kaupunki on kuulu sotalaivojen rakentamisesta ja siellä on
iso laivastotukikohta. Kumpikin
on pienentynyt Saksojen yhdistymisen takia. Liittoutuneet
pommittivat II maailman sodan
aikana Wilhelmshavenia urakalla,
jonka takia siellä on vähän vanhoja rakennuksia jäljellä. Sodan
muistona ovat myös rumat pommisuojat, betoniset rakennukset
maan päällä. Maan alle niitä
ei voitu rakentaa, maaperän ja
merenpinnan korkeuden vuoksi.
Pääsimme vierailulle tukikohtaan.
näimme Saksan suurimman tais-

telulaivan, Sachsenin. Muutama
”vene” oli parkissa. Laskuni sekosivat 40 kohdalla. Tukikohdan
ulkopuolella on mielenkiintoinen
”sotamuseo”. Osa museoiduista
on muualla nykypäivää. Museossa
pääsee tutustumaan sukellusveneeseen, taistelulaivaan ja näkee
muuta asiaan liittyvää.
Uutta kaupungissa on ihana
kylpylä. Siellä on saunapuoli,
jossa ollaan alasti, miehet ja naiset
keskenään. Kun kummastelimme
sitä, niin he luulivat, että Suomessakin on sama käytäntö. Pysyttelimme vain allasosastolla. Hintataso oli huomattavasti Suomea
halvempi. Ihmettelyymme saimme vastaukseksi, että kaupunki
haluaa tarjota myös työttömille ja
heidän perheelle mahdollisuuden
käyntiin. Kaupunki omisti osan
kylpylästä. Hinta oli kuitenkin
kaikille sama.
Toinen ”uutuus” on rakenteella oleva konttisatama. Kaupunki
ruoppaa merenlahtea ja saadulla
hiekalla rakennetaan satamaa.
Satama tulee luonnollisen syväymän viereen. Kaupunki toivoo

sillä saavansa töitä lukuisille työttömille ja
uusia nuoria asukkaita.
Vanhempia tulee, koska
he palaavat eläkepäiviä viettämään hyvään
saksalaiseen ilmastoon.
Talvella on kaupungissa
paljon tyhjiä, kalustettuja asuntoja. Saksalaisten lisäksi asuntoja
omistavat lukuisat venäläiset ja turkkilaiset.
Kesällä kaupungin väkiluku kaksinkertaistuu.
Wilhelmshavenissa
on vielä ihana merimuseo, pingviineineen, hiekkarannat, kesällä, Die Kaiser-WilhelmBrücke. Paljon nähtävää.
Kävimme tutustumassa mm.
Bremeniin, jonne pääsi junalla todella halvalla, jos paluu oli samana
päivänä. Lippu maksoi 31 euroa
ja sillä matkusti viisi henkilöä.
Bremen on kuuluisa Bremenin
kellonsoittajista, mutta me tutustuimme vanhoihin rakennuksiin
ja ihaniin konditoriatuotteisiin

tuotteisiin. Näimme myös, mitä
jalkapallo merkitsee saksalaisille
miehille.
Toinen mainittava paikka,
jossa kävimme oli Göttingesissä,
yliopistokaupunki, jossa on Pohjois-Saksan vanhin rakennus.
Saksalaiset juustokakut, niin
suussa sulavia.
EIJA VIITANEN
teksti ja kuvat
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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.

PUHEENJOHTAJA
TSURI KAMPPURI

1. Mediatekniikka.
2. Lumilautailu, pallolajit.
3. Oivaa jatkoa edellisiin kausiin, kolmas kerta toden sanoo.
4. Uuteen kaupunkiin muuttaessa tuli etsiydyttyä uusiin piireihin.
5. Insinööriys antaa monipuoliset valmiudet työelämään. Myöskin,
koska sana “engineer” on foneettisesti erittäin miellyttävä.
6. Teknologian integroitumista yhä tiiviimmin ja huomaamattomasti arkielämään.
7. Roope Ankka, tuo vanha Klondiken karhupainimestari ja kullanhuuhtojakuningas.

VARAPUHEENJOHTAJA
JA
TUTORVASTAAVA
ALBERT LEHTOAHO

1. Energiatekniikka.
2. Aktiivinen läskin poisto ja kerääminen, mikä pitää sisällään
satunnaisia eri urheilumuotoja. Frisbeegolf pitää ottaa tästä erikseen,
sillä sitä en laske varsinaisesti urheiluksi, vaikka hiki
nouseekin putatessa otsalle.
3. Hyvää tekemisen meininkiä! Mukavaa porukkaa täällä tuntuukin
jo olevan :)
4. Inssin iltakoulu keväällä koitui edukseni. Eikä tarvinnut edes
kyynerpäitä käyttää.
5. Lapsena legot kiinnosti..? Mietin myös aikanaan, että kumpi sopii
käteen paremmin vasara vai laskin. Vasaran hankin viikko sitten.
6. Eiköhän sieltä pidä hakea, en usko että se mitään tuo. Laiska kaveri
tuo tulevaisuus. Konkreettisia esimerkkejä: sormus(insinööri) ja yksi
dillinger.
7. Aku Ankka taitaa osua lähimmäksi, koska sillä on sininen paita.

SIHTEERI RIINA NISKAKANGAS
1. Ohjelmistotekniikka
2. Vähän sitä sun tätä, mutta mitään ei liikaa.
3. Mahtavaa aikaa.
4.Kiinnostusta on ollut jo vähän aikaa.
5. Koska haluan.
6. Toivottavasti hyviä muistoja joita sitten voi keinutuolissa
muistella.
7. Milla Magia, vaikka.

RAHASTONHOITAJA
TARLEENA MARTTILA

VIESTINTÄ- JA
TUTORVASTAAVA
JOONAS KORHONEN

EDUNVALVONTAVASTAAVA
ANTTI RUOTSALAINEN
1. Ohjelmistotekniikka
2. JIO ja JAMKO. Muu näpertely.
3. Toivon, että vuonna 2012
saamme kehitettyä JIOn toimintaa siten, että jatkossa uusien toimijoiden kotiutuminen
yhdistykseen käy kivuttomasti
ja yhdistyksen toimintaan osallistuminen on jäsenistölle houkuttelevampaa. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä toteutuu
dokumentaation kehittämisen
kautta yhdistyksen toimintaan
muodostuvan pitkäjänteisyyden
seurauksena.
4. Järjestötoiminta on kuulunut
harrastuksiini jo jonkin aikaa ja
koen sen itselleni sopivaksi vaikuttamisen muodoksi.
5. Ammattikorkeakouluopiskelu on enemmän minun juttuni
kuin yliopisto-opiskelu. Olen
aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä.
6. Tulevaisuuteen on aina syytä
suhtautua realistisen optimistisesti.
7. Viimeksi vastasin muistuttavani Neiti Näpsää, koska vastuullani olivat sihteerin hommat. Tämän vuoden pestini on
rahastonhoitaja. Nähtäväksi jää,
kuinka paljon minulla ja Roope
Ankalla on yhteistä.

1. Mediatekniikka.
2. Valokuvaus, musiikki ja tietokoneet.
3. Uusia naamoja ja uusia
haasteita, varsinkin viestintävastaavan tehtävän osalta.
4. Vanhemmat aktiivit houkuttelivat mukaan suurin lupauksin.
5. Tietotekniset sovellukset ovat
olleet aina lähellä sydäntäni,
ICT-alan opinnot ovat luontainen jatkumo harrastuksilleni.
6. Vaikka tulevaisuudelta en
yleensä hirveästi uskalla mitään
odottaa, uusia asioita, ihmisiä ja
paikkoja todennäköisesti vastaan
vielä tulee. Oman alan työtkin
alkavat jo houkutella.
7. Touho Ankka, selvästikin.
Mikään ei mene koskaan suunnitelmien mukaan, mutta loppu
hyvin, kaikki hyvin.

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.

1. Ohjelmistotekniikka.
2. Kuntosali, kamppailulajit, (fantasia)kirjallisuus ja tietokoneella
härväämien/pelaaminen.
3. Uuden oppimista ja ylestä kehittymistä.
4. Eräässä illanvietossa tuli puhetta JIO:n toiminnasta ja mielenkiinto heräsi. Kävin syksyn aikana
seuraamassa kokouksia ja sitä
kautta ”soluttauduin” mukaan.
5. Minulla on mystinen superkyky saada kaikki mahdolliset
koneet tavalla tai toisella jumiin,
jos vaikka kouluttautumalla insinörtiksi saisin pelastettua tilanteen. Olen jo pitemmän aikaa
halunnut opetella ohjelmoimaan,
ja tämä on paras mahdollisuus
oppia se.
6. Uusia ihmisiä, uutta tekniikkaa ja uusia haasteita.
7. Kai se on Hessu Hopo, tuo
hyväntahtoinen tollo. Koheltaa
menemään toivoen parasta.

K-SI -VASTAAVA
VILLE HYYTIÄINEN
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YH -VASTAAVA
RIKU OJALA

minen, shakki, älypelit & puzzlet.
3. Opin tuntemaan uusia kasvoja
ja asioita hallitusnäpertelystä.
4. Olen aiemmin ollut vastaavassa toiminnassa mukana ja totesin
sen jo silloin ihan kivaksi hommaksi.
5. Tein päätöksen siitä ammattikoulun aikana. Korkeampi tutkinto, ”paremmat” työt.
6. Täyteläistä elämää kaikkineen
1. Ohjelmistotekniikka.
2. Elektronisten vempaimien su- hauskuuksineen.
unnittelu/rakentaminen/huolto/ 7. Pelle Peloton – aina verstaalla
testailu jne., tietokoneet, kalasta- jotain puuhastelemassa.
1. Energiatekniikka.
2. En kerro!
3. Toimintaa ja aktiivisuutta
aivan uusissa sfääreissä.
4. Tutoroinnin kautta eksyin yhiltaan saunomaan ja aika nopeasti se suostuttelu tapahtui.
5. Mikäs sen mukavempaa :--).
6. Liikaa vielä tulevaisuuden
minääni määräilemättä niin
paljon kaikkea mielenkiintoista
kuin vain ehtii.
7. Kaino-Vieno, koska leipominen on kivaa ja ahkeruus iloni.

KeHä -VASTAAVA
ISA KORPELA

HUVI-, KULTTUURI- JA
LIIKUNTAVASTAAVA 1. Ohjelmistotekniikka.
2. Lumilautailu, rullalautailu,
SAMPO VIRMASALO

metsästys.
3. Hyviä kokemuksia.
4. Mielenkiinto hallitustoimintaa
kohtaan.
5. Tuntui itselleni sopivalta.
6. Toivon etten joutuisi koskaan
haaveilemaan menneistä, vaan
kykenisin elämään tyytyväisenä.
7. Mikki Hiiri.

P

ienistä lauantai-illan
tilanvarausongelmista
huolimatta vuosittainen
nuijanluovutus saatiin suoritetuksi virallisin menoin, ja nyt onkin
aika luoda katsaus tulevan kauden
haasteisiin ja mahdollisuuksiin
myös JIOn leirissä. Järjestövanhuus tuntuu niin että luita kolottaa, mutta JIO ei lähde minusta
enkä minä JIOsta. Kaksi vuotta
koulutuspolitiikkaa niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla
pohdiskelleeni katsoin joukon
konkarina vuodenvaihteen hyväksi saumaksi vaihtaa toimenkuvaa,
ja tässä sitä nyt sitten heilutellaan
puheenjohtajan suurissa saappaissa monia käsiparia nähnyttä
kokousnuijaa. Aisapareikseni
sain tuoretta elinvoimaa sykkivän yhdeksän hengen miehistön,
joista kolme on aivan tuoreita
untuvikkoja insinööriopintojen
saralla. Pestitkin jakautuivat mukavan sopuisasti köörin kesken
siten, että jokaiselle hallituslaiselle
saatiin lätkäistyä uusi aluevaltaus.
Kun muistetaan, että takana on
hedelmällinen vuosi jäsenmäärän
ja tapahtumien suhteen, kaiken
kaikkiaan vuoden alku näyttää
huolestuttavan hyvältä jos tätä
tilannetta olisi tästä vielä parannettava.
Muutama sananpoikanen allekirjoittaneesta ennen kuin päästään asiaan. Kuunkiertoa olen
ehtinyt ihmetellä neljäsosavuosisadan verran, joista suurimman
osan Joensuun suunnalla ja lähes
yhtä usean tietomasiinoiden bittiviidakoissa kahlaten. Jo aikaisemmin ystäväpiiristäni useat olivat
nähneet Jyväskylän suotuisaksi
vaihtoehdoksi opiskelijamyönteisyytensä ja keskeisen sijaintinsa

Joukon konkarista
puheenjohtaja!

Kuten tuossa jo ehdinkin
mainita, taustalla on ruusuinen vuosi, joka oikein kiitosillalla palkittiin, mikä pistääkin
miettimään kuumeisesti turbovaihteen keinoja tulevalle
kaudelle. Tänä vuonna tarkoituksenamme on olla entistä
vahvemmin näkyvä järjestö
varsinkin tuoreen jäsenistömme suuntaan. Näkyvyydellä
ja ahkeralla tiedottamisella
pyrimme tarjoamaan jäsenillemme kattavammat palvelut
ja nostattamaan insinööriyden
henkeä. Tavoitteena on ak-

tivoida, integroida
ja tuoda jäsenistöä
lähemmäs yhdistyksen hallituksen toimintaa läpinäkyvyyden ja toimikuntien
avulla. Uutuutena
tänän vuonna aiomme myös muistaa
meille opiskelijoille tärkeimmän vuosi. Taustalla on mahtavasti
ammattiryhmän, opettajien, uu- motivoitunut tiimi ja suhteet
yhteistyötahoihin ovat kunnosrastuksia.
sa, joten olen luottavainen, että
Oman mausteensa soppaan tuo ratkaisut löytyvät kunhan vain
vielä se, että vuosi on järjestömme kehityskohteet paljastuvat.
historiassa merkittävä virstanpylJyväskylän Insinööriopiskeväs, sillä juhlistamme tänä vuonna
lijoiden
koko hallituksen 2012
kolmen vuosikymmenen taivalta.
Tätä kolmenkymmenen halli- puolesta kaikille tasapuolisesti ontuksen yhteissaavutusta tullaan nellista uutta vuotta toivottaen,
juhlistamaan kutsutapahtumalla
TSURI KAMPPURI
alustavasti kevään puolella.
puheenjohtaja, JIO ry
Edessä on siis varsin vilkas
.......................................................................

.........................................................................................................

vuoksi, enkä itsekään voi sanoa
moittivani kolmatta vuotta sitten
tapahtunutta maisemanvaihdostani. Tuntemattomista tuli hyvin
nopeasti tunnettuja lähdettyäni
mukaan niin tutoriksi kuin useisiin eri järjestöihin. Ammattiliittokentällä toimin kaksi vuotta
paikallisyhdistyksemme koulutuspolitiikkavastaavana kuin
Insinööriopiskelijaliiton koulutuspoliittisessa valiokunnassakin
hallitustavoitteita työstämässä.
Kansainvälisiä yhteyksiä löysin
toimiessani kansainvälisiä työharjoittelijoita välittävän yhdityksen
hallituksessa PR-vastaavan roolissa. Paikallisesti vaikutan myös
opiskelijakuntamme edustajistossa sekä opiskelijoille suunnatun
teknologiakerhon perustajajäsenenä. Järjestökokemusten jäljiltä
löytyy taloudesta myös toinen
vakioasukas.

seniorisivu
Seniorien perinteistä pikkujoululounasta
vietettiin Jyväshovin Torerossa 20.12.2011.
Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa...

Viime lehdessä (4/2011)
Eija Viitanen kirjoitti vakuutuksista, jotka sisältyvät Insinööriliiton jäsenmaksuun.
Kannattaa tutustua vakuutusehtoihin Uuden Insinööriliiton internetsivuilla. Sieltä
löytyvät tärkeimmät kohdat,
kuten omavastuuosuudet ja
korvausten enimmäissummat.Sitten on epämääräinen
lauseke: kohtuulliset kustannukset.

..va
Kesäteatteria tarjolla!
Varaa aika jo kalenteristasi!
Seuraavassa lehdessä 2/2012 ilmoittautumisohjeet!

Tampereen Komediateatteri

Lainahöyhenissä
ke 13.6. klo 19:00

Luvassa on siis romantiikkaa, räiskyvää huumoria, höyheniä
sekä häikäiseviä sääriä,
mutta myös itkua ja hammastenkiristelyä
sekä taistelua ennakkoluuloja vastaan.
Esitys perustuu ranskalaisen Jean Poiretin menestysnäytökseen
La Cage aux Folles (Hullujen häkki),
joka on poikinut kaksi elokuvaversiotakin.
Komediateatterin lavalla vetovastuun ottavat
Jukat Pitkänen ja Leisti.
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Tapaturman sattuessa
saattaa tulla
yllätyksiä

K

aaduin marraskuussa 2010 ja loukkasin
selkäni. Kaatuminen
tapahtui tiistaina, minulla oli
muiden asioiden vuoksi lääkärikäynti seuraavana päivänä. Mainitsin lääkärille kaatumisesta, ja
hän kirjoitti minulle särkylääkettä. Tässä vaiheessa en itse pitänyt
tilannetta vielä kovin vakavana.
Kun selkäkivut pahenivat, ja lisäksi tuli rintakipuja, niin menin
uudelleen lääkäriin torstaina. Sain
lisää särkylääkkeitä. Perjantaina
selkäkivut pahenivat entisestään,
ja lisäksi tuli kirkasta verta ulosteen mukana.

tämisestä lähes kuukausi.
Hain oikaisua kirjeitse If Asiakasvaltuutetulta. Tuli kielteinen
päätös.

Soittaessani terveyskeskukseen, sieltä kehotettiin menemään
keskussairaalaan ensiapuun. Ensiavussa oli melkoinen hässäkkä, ja
tietokoneiden kanssa oli ongelmia. Ohjelmat eivät toimineet.
Minua seurattiin sairaalassa
pelkän veriulosteen perusteella.
Kun verta ei tullut, minut heitettiin ulos sairaalasta vasten tahtoani, ja määrättiin ruokatorven ja
mahalaukun tähystykseen. Näissä
tähystyksissä ei löytynyt vikoja, ja
lääkäri totesi veriulosteen tulleen
kovasta särkylääkityksestä.

..............................................................................

..............................................................................

mahdollista niskan leikkausta.
Hän määräsi särkylääkkeitä ja
vatsan suojalääkettä.
Vakuutusyhtiö ei korvannut
vatsan suojalääkettä. Mikäli marraskuussa 2010 olisi määrätty vatsan suojalääkettä särkylääkkeiden
yhteydessä, ei veriulostetta olisi
tullut.
Eli vakuutusyhtiö ei korvannut sairaalassaoloaikaa, matkoja
sairaalaan eikä vatsan suojalääkettä.
Korvauksen maksamiseen
meni korvaushakemuksen lähet-

......................................................................................................

vieraileva kirjoittaja
Miten tulisi menetellä
tapaturman sattuessa
Kannattaa hakeutua lääkäriin,
mikäli tapaturma on vakavampi.
Murtumat eivät useimmiten
näy normaaleissa röntgenkuvissa.
Magneettikuvissa ne näkyvät.
Kannattaa pyytää lääkärissäkäynnin epikriisit itselleen. Mikäli
epikriisi ei pidä paikkaansa, pitää
pyytää korjaamaan epikriisi.
Aamulehdessä 15.12.11 oli
kirjoitus potilasvahingoista, jossa artikkelissa todettiin joka

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta sairaalassaoloaikaa vedoten siihen, että olin sairaalassa
veriulosteen takia. Vakuutusyhtiö
pyrkii myös vetäytymään vastuistaan vedoten aikaisempiin
sairauksiin.
Kun selkää alettiin tosissaan
tutkia, sieltä löytyi murtuma
alaselän nikamasta. Valitin myös
kipuja niskassa. Minulle sanottiin
niskan kipujen johtuvan pään retkahduksesta. Niskastakin löytyi
lopulta murtuma niskanikamasta
magneettikuvauksessa.

Jotain aikataulusta

.....................................................................................................

kuutuksista..
Tapaturma sattui marraskuun
2010 lopulla. Sairaalaan jouduin
kolme päivää tapaturman jälkeen.
Selkää alettiin tutkia kaksi viikkoa
tapaturman jälkeen. Huhtikuun
2011 puolivälissä magneettikuvaksessa todettiin murtuma
niskanikamissa. Heinäkuun 2011
lopulla toisen niskan magneettikuvauksen jälkeen päädyttiin
Vielä pieni episodi
siihen, ettei niskaa vielä leikata.
Nyt tätä kirjoittaessani tammiKävin Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa hermoki- kuussa 2012 täytyy todeta, ettei
rurgin vastaanotolla selvittämässä niskani ole vieläkään kunnossa.

kymmenennen sairaalahoitoon
joutuneen suomalaisen joutuvan
hoitovirheen uhriksi, ja joka tuhannes kuolee hoitovirheeseen.
Herää kysymys, miten monen ihmisen oikeusturva kärsii väärästä
epikriisistä.
Valitettavaa on se, ettei lääkärissä käydessä hoideta kuin yhtä
asiaa kerralla.
Tämä on totta sekä kunnallisella, että yksityisellä puolella.
Kunnallisella puolella on lääkäri- ja aikapula, joten siellä tämä
käytäntö on ymmärrettävää.
Nim. seniori-insinööri
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Älä palloile kotona vaan lähde lätkämatsiin.
Keski-Suomen Insinöörien jääkiekkojäsenmatkan osallistumismaksu on vain 20 €/jäsen.
Sillä saat mm. istumapaikan sekä bussissa että jääkiekko-ottelussa ja iloista insinööriseuraa!
Matkaevästä on, ainakin nestehukan välttämiseksi, vaikka omatkin eväät ovat luonnollisesti sallittuja.
Kyyti alkaa Jyväskylän vanhalta Harjukadun tilausajolaiturilta klo 16:00 kohti Tampereen
Jäähallia. Klo 18:30 alkavan ottelun jälkeen jatkamme kiertoajeluamme kohti Jyväskylän lähtöpaikkaa.
Takaisin Jyväskylässä lienemme joskus vähän ennen klo 23.

Ilmoittaudu heti, mutta kuitenkin viimeistään 18.02.
mennessä sähköpostitse email: olli.backman@uil.fi.
(vain 40 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan).

Ilmoitathan myös mahdollisista allergioista.
Tietoina nimi, email, gsm ja kyytiin nousupaikka, jollei Harjukatu).
Kyseessä on jäsenmatka eli ei avéc-matka.
Mahdolliset kyytiin nousu-/poistumispaikat Harjukadun pysäkki, Keljon ABC:n pysäkki, Muuramen
risteyksen pysäkki ja Jämsän liikenneympyrän läheinen hotellin piha.

-

