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Pääkirjoitus
Keski-Suomen Insinöörit
Ry:n jäsenlehti

Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivuiltamme,
kysäisemällä joltakin hallituksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@gmail.com.

Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 Jyväskylä
Email: ksilehti@gmail.com

Painopaikka:
kspaino.fi, Äänekoski

Painos:
3 050 kpl

Toimitus:
Päätoimittaja: Joni Laitinen
Taittaja: Joni Laitinen, Aleksi Koski
Kansikuva: Joni Laitinen
Toimittajat ja avustajat:
Olli Backman, Aleksi Koski

Insinööriliiton
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 Jyväskylä
gsm. 020 180 1845
olli.backman@ilry.fi

Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
Ratavartijankatu 2 A, 8 krs.
00520 Helsinki
puh. 020 180 1801

Uudistus kädessäsi –
sano mielipiteesi!
Huomaat ehkä, ettei kotiisi ole aiemmin tullut tällaista
lehteä. Tämä on uudistettu Keski-Suomen INSINÖÖRI. Eikä
lehden ulkoasu ole ainoa muuttunut seikka K-SIry:n viestinnässä.
Viime vuonna yhdistyksen hallitus päätti, että viestinnän
suhteen ”tarttis tehdä jotain”. Yhdistyksen tapahtumien
osallistumismäärä ja muu jäsenten aktiivisuus on hiipunut.
Olemme aloittaneet selvityksen viestinnän ja toiminnan
tilasta: ryhmähaastattelemme jäseniämme
kahdesti satunnaisotannalla sekä järjestämme myöhemmin
sähköisen kyselyn
kaikille. Ensimmäinen
haastattelusessio on
jo takana. Sen pohjalta
vaikuttaa siltä, että tapahtumillemme olisi kyllä kysyntää,
mutta niistä ei saada tietoa.

“Tapahtumillemme
olisi kyllä kysyntää,
mutta niistä ei saada
tietoa.”

Lehden osalta kritiikki on kohdistunut ulkoasuun. Vapaaehtoisvoimin tuotettua lehteä ei ole viitsitty lukea, eikä siitä
ole löytynyt sellaisiakaan tapahtumia, jotka kiinnostaisivat.
Tästä otimme oppia ja tilasimme kevyen kilpailutuksen
jälkeen Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimistolta tämän
taittopohjan. Moni jäsen kokee lehden arvokkaana mediana.
Mutta jotta olisimme tällä vuosituhannella, on seuraavana
uudistusvuorossa verkkosivumme sekä sähköpostiuutiskirjeemme.
Ja se Facebook. Avointa sivua on toivottu. Mutta kun toimimme vapaaehtoisvoimin, pitää sitä vielä odottaa. Suljettu
Facebook-ryhmä kyllä on. Ja se toimii, ja siellä kerrotaan jo
tapahtumista. Siellä voi antaa palautetta ja vaikka kertoa,
millainen tapahtuma olisi kiva.
Suoraankin saa ottaa yhteyttä!
Yhteistyöterveisin,

IAET
(työttömyyskassa)
www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi,
fax. (09) 4763 7690

Joni Laitinen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2015

Timo Härmälä

Jarmo Nevala

Joni Launonen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

sihteeri (ei hallituksen jäsen)

040 5135 988

040 033 6036

045 632 1479

puheenjohtaja@ksinsinoorit.com

jarmo.nevala@ksinsinoorit.com

launonen.joni@gmail.com

Joni Laitinen

Paula Rossi

Anniina Sandelin

040 187 3565

040 869 3731

044 558 4561

joni.laitinen@gmail.com

paulakrossi@gmail.com

anniina.sandelin@gmail.com

James Pearce

Sami Selänniemi

Juhani Paananen

044 021 0819

040 527 8232

040 302 1055

james.pearce@jio.fi

selansa.ssn@gmail.com

juhani.paananen@gmail.com

tiedottaja

opiskelijaedustaja

Tapio Laitinen

Susanna Salonen
varajäsen

0400 344 439
rtapio.laitinen@kolumbus.fi
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susanna.salonen@icloud.com

Mihin olemme menossa?

Ensi vuoden isoimmat työsarat
hallituksella tulevat olemaan
viestinnän kehittäminen ja
valmistautuminen vuoden 2016
juhlavuoteen.

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!

Viestinnän kehittämisen kunnianhimoinen päätavoite on
saada jäsenet aktivoitumaan viestinnän ja markkinoinnin
keinoin. Sivutavoitteena on tehostaa hallituksen toimintaa
viestinnän osalta siten, että olemassa olevilla resursseilla
palvellaan mahdollisimman hyvin jäsenistöä ja hallitustoimintaa.
Toinen iso työsarka tulee olemaan valmistautuminen
vuoden 2016 juhlavuoteen, kun Keski-Suomen Insinöörit ry
täyttää 70 vuotta.

Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle lähettämällä sähköposti osoitteeseen

ksilehti@gmail.com
Sähköpostilistalaisille
lähetetään mm. tietoa
tulevista
Keski-Suomen
Insinöörien tai yhteistyötahojen tapahtumista.

Liity yhdistyksen
Facebook-ryhmään!
Keski-Suomen Insinööreillä on oma suljettu Facebook-ryhmä. Siellä
ilmoitellaan tulevista tapahtumista ja voit vaikkapa antaa palautetta,
kysyä tai toivoa jotain.
Etsi Facebookista ”Keski-Suomen insinöörit ry” ja liity!
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Puheenjohtajan palsta

Keskusjärjestöä kehittämässä
Huomioitavaa: Alla olevat asiat on
kirjoitettu siitä näkökulmasta, miltä
maailma näyttää juuri jutun kirjoittamisen hetkellä. Asiat voivat olla
kovastikin eri mallilla jo lehtemme
ilmestyessä.
Ennen vuodenvaihdetta työmarkkinakentässä kuhisi. Ammattiyhdistykset kokoontuivat yli keskusjärjestörajojen miettimään oman
olemassaolonsa oikeutusta ja pohtimaan tulevaisuutta yhden uuden
keskusjärjestön näkökulmasta.
Tämä olisi merkittävä vastaveto
aikoinaan syntyneelle työnantajien
keskittymälle - Elinkeinoelämän
Keskusliitolle.
Insinööriliitto on ollut alusta asti
sitä mieltä, että olemme aktiivisesti selvitystyössä mukana. Tämä
onkin ehdottomasti kannatettavaa,
koska ammattiyhdistysliike on jo
muutaman vuoden elänyt murroksessa.
Perinteisesti liittoja taidetaan pitää
aika konservatiivisina ja ehkä ne
ovatkin vähän jämähtäneet menneille vuosille. Uudistuminen siis
niin yhdistys- kuin liittotasolla,
keskusjärjestökentästä puhumattakaan on jollain aikavälillä ehkä
myös pakon sanelemaa.

Jyviä ja Akavoita
Tällä hetkellä näyttäisi valitettavasti siltä, että Insinööriliittoa
lukuun ottamatta Akavalaiset
haluavat pysyä itsenäisinä ja säi-
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lyttää oman, korkeasti koulutettujen keskusjärjestön - Akavan.
Valitettavaa tässä on se, että
vaikka selvitystyö ei ole vielä edes
kunnolla päässyt vauhtiin, niin päätöksiä omiin poteroihin jäämisestä
tehdään tuloksia odottamatta.

“Pysyäkö Akavassa
vai siirtyä samaan
leiriin esimerkiksi rajariita-kumppanimme
PRO:n kanssa.”
Haasteellisen kuviosta meille insinööreille tekee se, että jos ja kun
SAK:n ja STTK:n jäsenliitot perustavat tämän uuden keskusjärjestön (mikä on ihan luonnollista
nykyisessä työmarkkinakentässä),
niin emme pääse yhden keskusjärjestön malliin vaan keskusjärjestöjä tulee olemaan kaksi.
Tämä tekee myös päätöksenteon
Insinööriliiton osalta vaikeammaksi,
jos
uusi
keskusjärjestö muotoutuu varteenotettavaksi kotipesäksi myös meille. Pysyäkö Akavassa vai siirtyä samaan
leiriin esimerkiksi rajariita-kumppanimme PRO:n kanssa.

Päätöksiä ensi vuonna
Toivotaan, että päätöksenteon
tueksi saadaan riittävästi tietoa
ja ennen mahdollisia päätöksiä

järjestödemokratia toteutuu koko
laajuudessaan niin, että jäsenten
ääni kuuluu päätöksentekoon asti.
Keski-Suomen Insinöörit kysyvät
tarvittaessa omien jäsentensä
mielipidettä asiaan ja tiedottaa
keskusjärjestö-kysymyksen etenemisestä jäsenistöä.
Insinööriliiton
osalta
puheenjohtaja Porokari on sanonut, että
meidän liittomme osalta päätöksiä
keskusjärjestö-kysymyksessä tehtäisiin aikaisintaan vuonna 2016.
Tämä on aikataulullisesti jopa suotavaakin, koska kuluva vuosi on
meillä vaalivuosi ja Insinööriliiton
puheenjohtajan pesti on katkolla liiton syysedustajakokouksessa.
Porokari on suostunut asettumaan
ehdolle jatkokaudelle ja vastaehdokkaita ei ole ainakaan vielä ilmestynyt.
Mielenkiintoinen vuosi tulossa siis
kaiken kaikkiaan.
Kevätmielisin ajatuksin,

Timo Härmälä
puheenjohtaja

Alueasiamies

Valintojen kevät
Vaalit puskevat päälle ja muistetaan antaa tässä demokratiassa
se perinteinen noin 1,4 ääntämme
(edellyttäen että äänestysprosentti
on vuoden 2011 eduskuntavaalien
luokkaa eli noin 70,5 %). Nukkuvien
puoluetta ei olekaan hyvä päästää
suurimmaksi puolueeksi.
Sanotaan sitten mitä sanotaan
nykyisistä toimivista puolueista,
mutta varmaa on, että nukkuvilta
voi odottaa vielä vähemmän aikaansaannoksia.
Toivotan tsemppiä ja menestystä
kaikille jäsenistömme aktiivisille
ehdokkaille.

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaaleihin liittyen on
Jyväskylässä luvassa Palkansaajan vaalitilaisuus keskiviikkona
25.3.2015 klo 18 alkaen, SOKOS
Alexandra-hotellin Franseska-ravintolassa (respan vieressä). Luvassa on mielenkiintoisia aiheita ja
potentiaalisia kansanedustajaehdokkaita.
Tilaisuuteen kutsutut ehdokkaat
on pyritty valitsemaan, palkansaajamyönteisyyden ja potentiaalisen
läpimenon pohjalta. Toki muitakin
ehdokkaita saa tulla paikalle, jollei
muuten niin provosoimaan…

Keskusjärjestöhanke
Paljon lehtien palstatilaa saanut
hanke
keskusjärjestörakenteen

uudistamiseksi on edennyt ja
16.1.2015 olikin aihetta koskenut
liittojen kokoontuminen.
Tässä vaiheessa puhutaan vielä
mukanaolosta selvityksessä ja
kantaa asiaan ottaa Insinööriliiton hallinto. Selvityksen tarpeellisuuden osalta jatkosta on siis jo

“Sanotaan sitten mitä
sanotaan nykyisistä
toimivista puolueista, mutta varmaa on,
että nukkuvilta voi
odottaa vielä vähemmän aikaansaannoksia.”
päätetty ja liittojen mukanaolo selvityksessä selkiytyy tai varmistuu
10.2.2015 mennessä.
Asiassahan on puolensa ja puolensa mutta IL:n Järjestöjohdon
neuvottelupäivillä tammikuun lopussa, asiaa läpikäydään ja esitellään huolella jäsenjärjestöjä
edustavien kanssa.

Edunvalvonta kuntoon
Edunvalvonnan toimimiseksi osallistuminen ja tietynlainen yhdessä
tekeminen on keskeistä. Tämä
koskee niin työpaikan edunval-

vontaa, kuin vaikkapa luottamushenkilön valintaa (mikseipä vaikka
noita mainittuja eduskuntavaalejakin).
Tällä lisätään uskoa yhteistyöhön
ja samassa henkilöstöryhmässä
oleviin ja miksei yleiseen sopimustoiminnan jatkumiseenkin. Aivan
lähiaikoinakin on monilta tahoilta
”kuulutettu” kaikenlaista tarvetta
heikennyksiin (palkansaajan näkökulmasta).
Toki tilanne on edelleen useilla
aloilla tai työpaikoilla epävarma
eikä tulevaisuutta uskalleta arvailla
ainakaan kvartaalin päähän. Lyhytnäköistä kuitenkin olisi päästää
osaava väki, vaikkapa Keski-Suomesta pois ja muille maille.
Tarkempaa harkintaa olisi hyvä
käyttää ennen toimintaa linjaavia
pitkävaikutteisia päätöksiä. Kyllä
sitä valoa kohti mennään ja kesäkin ennen pitkää koittaa (uskalsinpa ennustaa parin kvartaalin
päähän…).
Kevätaurinkoisin terveisin,

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi
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Lomautusopas

Lomautuksen sattuessa
Lomautusta ei yleensä ajatella, ennen kuin se osuu kohdalle. Yksi
asia pitäisi jokaisen muistaa: jos saat tiedon tulevasta lomautuksesta, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon.
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Jos työnantaja ei kykene tarjoamaan työntekijälleen töitä, voi irtisanomisen sijaan lomauttaa. Lomautetun työsopimus on edelleen
voimassa, mutta hän ei saa palkkaa
lomautuksensa ajalta. Sen sijaan
esimerkiksi vuosilomia kertyy.
Lomautus voi olla osa-aikainen
tai kokoaikainen, voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Oli
lomautuksesi millainen vain, toimi
näin:

1. Työnhakijaksi
Lomautetulle ei makseta palkkaa.
Lomautettu on työssäolo- ja jäsenyysehdot täyttäessään oikeutettu
työttömyyskorvaukseen eli ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyskassastaan
(esimerkiksi
IAET).
Jollet ole minkään työttömyyskassan jäsen niin voit hakea työttömyyspäivärahaa, jota myöntää
Kela. Omavastuuaika on molemmissa tapauksissa viisi lomautuksen viemää työpäivää.
Työttömyyskorvausta saadakseen
on lomautetun ilmoittauduttava
työttömäksi työnhakijaksi alueensa
TE-toimistoon.
TE-toimistoon ei voi ilmoittautua takautuvasti. Eli ilmoittaudu työttömäksi
työnhakijaksi hyvissä ajoin ennen
lomautuksen alkua tai ainakin viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä!
Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi heti lomautuksesta kuultuasi ja toimittaa tarvittavat liitteet
kun saat ne.

2. Lomautusilmoitus
Et voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, ellei
sinulla ole toimittaa TE-toimistoon
kopiota
lomautusilmoituksesta.
Myöhemmin tämä tarvitaan myös
työttömyyskassalle, joten muista
ottaa liitteistä kopiot. TE-toimisto
ei toimita liitteitä eteenpäin.
Työnantaja voi antaa ennakkoselvityksen ja ilmoituksen lomautuk-

 Kuva: TE-toimistoon voi ilmoittautua työnhakijaksi verkossa osoitteessa
www.te-palvelut.fi, klikkaamalla kuvaan merkittyä pyöreää linkkiä ja kirjautumalla
palveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla.

sesta suullisesti. Voi olla, että henkilökohtaista, kirjallista ilmoitusta
pitää pyytää. Pyydettäessä työnantajan on annettava se viivyttelemättä.

Työttömyyskorvausta saadakseen on
lomautetun ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi
alueensa TE-toimistoon.
TE-toimistoon ei voi
ilmoittautua takautuvasti.
Lomautusilmoituksesta tai -todistuksesta pitäisi ilmetä ainakin
lomautuksen syy, alkamisaika, arvioitu kesto sekä lomautetun henkilötiedot.

3. Työttömyyskassaan
Tee ensihakemus työttömyyskassaasi, kun lomautus on kestänyt
kaksi viikkoa. Jos lomautus kestää
alle kaksi viikkoa, voit hakea päivärahaa kassasta heti lomautuksen
päätyttyä.
Työttömyyskassa vaatii useamman
liitteen kuin TE-toimisto. Yksi tärkeimmistä on työnantajan palkkatodistus vähintään 26 lomautusta
edeltävältä työssäoloviikolta.
Palkkatodistus on toimitettava
työttömyyskassaan alkuperäisenä
ja siitä on selvittävä tiedot päivärahan suuruuden määrittelyä
varten.

4. Ilmoita
Insinööriliittoon
Yhdistyslain mukaisesti ilmoitusvelvollisuus on henkilöjäsenellä.
Useat maksavat Insinööriliiton jäsenmaksua työnantajaperinnällä
suoraan palkastaan.
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Selvitä, välittääkö työnantajasi jäsenmaksusi Insinööriliitolle lomautuksesi aikana. Voi olla, että jäsenmaksu pitää maksaa itse.
Mikäli lomautus kestää yli kolme
kuukautta, olet oikeutettu jäsenmaksualennukseen. Alennusta haetaan Insinööriliiton jäsenmaksualennuslomakkeella.
Ilmoita Insinööriliitolle kaikista tilapäisistä katkoista, joita jäsenmaksullesi seuraa. Lomautuksestasi
voit ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla. Insinööriliitto ei saa
suoraan tietoja lomautuksestasi
esimerkiksi työttömyyskassan tai
TE-toimiston kautta.

5. Hämärää?
Alueasiamies!
Töiden uupuminen on ikävä paikka
jokaiselle, niin työnantajalle kuin
työntekijällekin. Mutta joskus työnantaja voi tehdä virheitä lomautusmenettelyssä, joko tahallaan tai
vahingossa.
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Lomautuksen ei pitäisi olla mahdollista, mikäli työntekijälle voidaan osoittaa töitä. Lomautus on
peruttava, mikäli tällaisia töitä ilmenee. Määräaikaisen työntekijän
voi lomauttaa vain, mikäli hän on
toistaiseksi työskentelevän sijainen.
Jos
epäilet
lomautuksessasi
olevan jotain hämärää eikä asia
selviä keskustelemalla työnantajan kanssa, ota yhteyttä Insinööriliiton alueasiamies Olli Backmaniin numeroon 020 180 1845 tai
sähköpostita asiasi osoitteeseen
olli.backman@ilry.fi

6. Lomautuksen
lopettaminen
Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, on työnantajan ilmoitettava
sen lopettamisesta seitsemän
päivää ennen lomautuksen loppumista.
Työntekijä voi ottaa vastaan muita
töitä lomautuksen aikana. Tällöin

lomautetun työsuhde säilyy voimassa ja ensisijaisena työsuhteena. Jos lomautettuun työhön
kutsutaan takaisin ja aiotaan
palata, lomautuksen aikana otetussa uudessa työssä noudatetaan
viiden päivän irtisanoutumisaikaa.
Lomautuksen jatkuttua 200 päivän
ajan voi työsuhteen päättää ilman
karenssia, mikäli lomautuksen loppumiseen on vähintään seitsemän
päivää. Työnantaja maksaa irtisanomisajalta korvauksena palkan,
kuin työnantaja olisi irtisanonut
työntekijän.
Kirjoittaja: Aleksi Koski
Kuvat: Joni Laitinen

Näitä ilmoituksia ja liitteitä tarvitset, mikäli haet päivärahaa
lomautusajaltasi. Useimmat liitteet voi toimittaa sähköisessä
muodossa.

1. TE-toimistoa varten:
kk

kk

Ilmoitus TE-toimistoon heti kun tieto
lomautuksesta tulee.

kk
kk

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen
lausunnon, joka välittyy Kelalle ja työttömyyskassalle.

Lomautustodistus/-ilmoitus.
Palkkalaskelma tai muu todistus, josta
selviää viikoittainen työaika ja palkka
vähintään 26 viikolta. Jos työssäoloehto
ei kohdallasi täyty, voit hakea päivärahan
sijaan työttömyyskorvausta Kelalta.

2. Työttömyyskassaa varten:
kk

kk

kk

Toimita ensihakemus omaan työttömyyskassaasi kaksi viikkoa lomautuksen alkamisen jälkeen.
Lomautusilmoitus (huom. TE-toimisto
ei toimita mitään tietoja Kassaan tai
Insinööriliitolle)
Työsopimus, jos alle kolmen vuoden
kestänyt työsuhde.

kk

kk

kk

Palkkatodistus (vähintään työssäoloehdon (n. 6kk) täyttäneiltä 26:lta työssäoloviikolta).
Lomautuskuukauden palkkalaskelma
(yksikin päivä riittää, älä pyöristä
tunteja).
Neljän viikon välein ansiopäivärahan
jatkohakemus

3. Insinööriliitto:
kk

kk

Insinööriliitto ei saa tietoja TE-toimistosta tai työttömyyskassasta.
Kun lomautus on kestänyt yli kolme kuukautta, voit täyttää jäsenmaksun- alennushakemuksen Insinööriliiton verkkosivuilla.

kk

kk

Kopio tai kuvankaappaus työttömyyskassan tai Kelan maksuilmoituksesta.
TE-toimiston todistus, josta voidaan
todeta kolmen kuukauden työttömyysajan täyttyminen.
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Vesa-Matti Loirin ja Jyväskylä Sinfonian
yhteiskonsertti
 9.5. klo 19  Jyväskylän Paviljonki
Vesa-Matti Loiri ja Jyväskylä Sinfonia. Illan teemana on LOIRI - LEGENDA
LAVALLA.
Mukaan mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu
on jäseneltä 20 € ja avecilta 30 € sisältäen pääsylipun ja väliajalla kahvin/teen ja
kahvileivän.
Ilmoittautumiset 01.04.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
rtapio.laitinen@kolumbus.fi. Ilmoittautumiseen oma ja avecin nimi. Aihe: Loiri
konsertti. Maksuohjeet laitetaan ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

Työelämän pelisäännöt 1

Palkansaajan vaalitilaisuus

Juoksukoulu

 10.3. klo 17–20
 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

 25.3. klo 18
 Jyväskylä

 Kevät-kesä 2015
 Jyväskylä

Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen sisältöön ja työsopimusta
solmittaessa erityistä huomiota
vaativiin kohtiin. Tavoitteena on, että
koulutuksen jälkeen osallistujilla
on parempi valmius perehtyä heille
tarjottuihin työsopimuksiin ja arvioida
mihin sopimuksen allekirjoittamisella
käytännössä sitoutuu.

Eduskuntavaaleihin liittyen on
Jyväskylässä luvassa Palkansaajan
vaalitilaisuus; keskiviikkona 25.3.2015
klo 18 alkaen, SOKOS Alexandra-hotellin Franseska-ravintolassa (respan
vieressä). Luvassa on mielenkiintoisia
aiheita ja potentiaalisia kansanedustajaehdokkaita. Tilaisuuteen kutsutut
ehdokkaat on pyritty valitsemaan,
palkansaajamyönteisyyden ja potentiaalisen läpimenon pohjalta.

Keski-Suomen Insinöörit kartoittavat
jäsenistönsä kiinnostusta mahdollisesti järjestettävään juoksukouluun.
Juoksukoulu toteutettaisiin kevään ja
kesän 2015 aikana ja tavoitteena voisi
olla vaikka Finlandia marathonilla joku
sopiva matka syyskuussa. Jos aihe
herätti kiinnostuksesi, lähetä sähköpostia 31.3.2015 mennessä osoitteeseen timo.t.harmala@elisanet.fi ja
merkitse otsikkokenttään “Juoksukoulu 2015”. Ilmoita toiveesi!

Kohti uutta uraa -seminaari

Salpausselän kisat

 24.3. klo 9:30–16:30
 Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Lahti

 7.3.
 Lahti

Koulutus tarjoaa osallistujille laajan katsauksen tavoista hyödyntää
sosiaalisen median verkostoja
työnhaussa. Ensimmäinen puolikas
koulutuksesta keskittyy työnhakuun
sosiaalisessa mediassa yleisemmin,
sekä asiantuntijuutta korostaviin
verkostoihin.

Seminaarin aiheena on korkeasti
koulutettujen uranvaihtosuunnittelu
ja työllistyminen. Ennen ruokailua
kuulemme vierailijoiden alustukset
tulevaisuuden uramahdollisuuksista.
Iltapäivän workshopeissa on mahdollisuus saada syventävää tietoa
yrittäjyydestä, työn-hausta ja opiskelumahdollisuuksista.

Lahden seudun Insinöörit järjestävät
Salppari-tilaisuuden Salpausselän
kisojen aikaan (6.-8.3.).

Ilmoittaudu Ilry:n verkkosivuilta
tapahtumakalenterista!

Ilmoittaudu Ilry:n verkkosivuilta
tapahtumakalenterista!

Ilmoittaudu Ilry:n verkkosivuilta
tapahtumakalenterista!

Sosiaalisen median työnhaku ja LinkedIn -työpaja
 11.4. klo 10–17
 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Verkossa ei ole vielä tietoa lehden
mennessä painoon, mutta kunhan
ilmoittautumistiedot saamme, löytyvät
ne sivuiltamme www.ksinsinoorit.com

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Yksi lensi yli käenpesän -teatteriesitys
 La 14.3. klo 19  Jyväskylän Kaupunginteatteri
Ken Keseyn Yksi lensi yli käenpesän on aikamme tunnetuimpia amerikkalaisia
klassikoita, niin romaanina, näytelmänä kuin viiden Oscarin elokuvanakin. Tarina
käynnistyy kun R.P. McMurphy (Jukka-Pekka Mikkonen) tuodaan potilaaksi
mielisairaalan, jossa valtaa pitää ylihoitaja Ratched (Hanna Liinoja). Alkaa
tahtojen taistelu, joka ravistelee niin yhteisön rakenteita kuin ihmisten mieliäkin.
Kaikkea seuraa sivusta mykkä todistaja, myyttinen intiaanipäällikkö Bromden
(Henri Halkola). Tarkasti säädellyllä osastolla tallustaa eri tavoin särkyneitä
ihmisiä, jotka hetkeksi syttyvät unelmoimaan toisenlaisesta elämästä, uudesta
mahdollisuudesta. Mikä erottaa hyvän hoidon häikäilemättömästä mielivallasta? Kuka päättää mikä on normaalia? Mikä on se Musta Kone, joka tätä kaikkea
pyörittää? Mikä mun oikein on, isä? Minne mä voin paeta? Rosoisen huumorin
sävyttämä satiiri tökkii normeja terävällä keihäällä ja puolustaa inhimillisyyttä
väkevällä otteellaan. Se on tragedia, jossa on toivoa.
”Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi!” (Eino Leino)
Hinta 20 €/jäsen, 30 €/avec, sis. väliajalla kahvi/tee & makea kahvileipä
Sitovat ilmoittautumiset anniina.sandelin@gmail.com otsikolla “KSI teatteri”
26.2.15 mennessä (oma nimi & avecin nimi). Maksuohjeet annetaan ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

Jäsenetuja Peurungan kylpylästä
 Laukaa
Keski-Suomen Insinöörit ry on jatkanut jäsenetuja Peurungan kylpylän kanssa
vuoden 2015 loppuun asti. Jäsenedut saadakseen jäsen esittäytyy kertomalla
oman nimensä Bistro Nemon (Peurungan kylpylän) kassalla, sekä esittää jäsenkorttinsa.
KYLPYLÄ - arkisin klo 16:00 saakka, 3h (normaalin hinta 15,50 EUR): Jäsenetuhinta 10,50 EUR
KYLPYLÄ - muina aikoina, 3 h (normaali hinta 19,50 EUR): Jäsenetuhinta 15,50
EUR
KUNTOSALI, 3 h (sis. saunan ja suihkun) (normaali hinta 8,00): Jäsenetuhinta
6,00 EUR
LIIKUNTARYHMÄT (sis. saunan ja suihkun) (normaali hinta 8,00): Jäsenetuhinta
6,00 EUR

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.com
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Raportti senioritoiminnasta

Alaikäraja 55
Vaikka pääsääntöisesti senioritoimikunta huomioi senioreita,
järjestää se myös ikärajattomia tapahtumia kaikille jäsenille.
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Senioritoimintaa alettiin kehitellä
vuonna 2003. Tarkoituksena on
luoda sosiaalisia aktiviteetteja
vanhemmille insinööreille. Yleisin
toimintamuoto on lounas, johon
yhdistyy luento tai ekskursio.

15-20 henkilöön. Useimmiten on
lähetettävä etukäteen osallistujien
nimilista vierailun kohteeseen.
Mikäli mukaan mahtuu, niin mielellään otetaan nuorempaakin
väkeä ekskursioille.

Senioritoimikunnan järjestämistä
tapahtumista ikärajattomia ovat
sellaiset, joissa ei ole tilaongelmia.
Tällöin mukaan toivotaankin mahdollisimman paljon eri ikäisiä jäseniä. Tällaisia ovat erityisesti erilaiset kilpailut, kuten pilkkikisat ja
golfturnaukset sekä osa konserttija teatterimatkoista.

Senioritoimikunnan tapahtumista
tiedotetaan Keski-Suomen INSINÖÖRI -lehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla.

Ekskursion kohde rajoittaa usein
tapahtumaan osallistuvien määrän

Pentti Leppiniemi

Mielellämme otamme vastaan
uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Aurinkoisia hiihtokelejä
toivotellen,

Senioritoimikunta
2015
Pentti Leppiniemi, puheenjohtaja,
puh. 050 518 5191, sähköposti
leppiniemi.pentti@gmail.com
Tapio
Laitinen,
jäsen,
puh.
0400
344
439,
sähköposti
rtapio.laitinen@kolumbus.fi
Eero Nieminen, jäsen, puh. 040 351
3011, sähköposti eero.nieminen@
hotmail.com
Keijo Liukkonen puh. 0400 645 128
keijo.liukkonen@pp1.inet.fi

Kiihdytinlaboratorio Jyväskylässä

Ydinfysiikan ytimessä
Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitoksen kiihdytinlaboratorio
(JYFL-ACCLAB) on yksi Euroopan johtavista ydinfysiikan tutkimuslaitoksista.
Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitoksen kiihdytinlaboratorio on
Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö.

löydetty kymmeniä uusia keskiraskaita neutronirikkaita isotooppeja
ja tutkittu niiden rakennetta ja hajoamisominaisuuksia.

sirontakammio sekä erilaiset elektronispektrometrit.

Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusyhteisö, joka kuuluu
oman alansa kansainväliseen parhaimmistoon. Sitä kiihdytinlaboratorio on jo kolmatta kertaa peräkkäin ajanjaksolla 2012–2017.

IGISOL- laitteistoon kytketyn lasersysteemin käyttö on johtanut ainutlaatuisiin tuloksiin eksoottisten
ytimien muodostavien atomien ylihienorakennetutkimuksessa.

Kiihdytinlaboratoriossa on käynnissä lukuisia kiihdytin- ja materiaalifysiikan sovellutuksia. Useat
kotimaiset ja ulkomaiset yritykset
ja tutkimuslaitokset testaavat
elektroniikan komponenttien säteilynkestoa kiihdytinlaboratorioon
tätä tarkoitusta varten rakennetussa säteilyasemassa.

Lisäksi laboratorio on luokiteltu
kansalliseksi infrastruktuuriksi. Se
tarkoittaa, että yksikkö on oleellinen Suomen tutkimus-, kehitys- ja
koulutustoiminnalle. Euroopassa
on vain kaksi muuta vastaavanlaista tutkimuslaitosta.

Laser-systeemit
Laboratorion K 130 syklotroni on
suihkuvalikoimaltaan yksi Euroopan parhaimpia.
Uusimpina kehittämisen kohteina
ovat ionijäähdyttimet ja sähkömagneettiset ioniloukut.
Jyväskylässä kehitetyllä IGISOL
massaseparaattorilaitteistolla on

Läpimurto
Laitoksella suunniteltu kaasutäytteinen rekyyliseparaattori RITU on
tällä hetkellä yksi kiihdytinlaboratorion suosituimmista tutkimuslaitteista. Käyttämällä kiihdyttimen
raskasionisuihkuja
on
RITU:n
avulla päästy käsiksi erittäin neutronivajaisiin raskaisiin ytimiin.
Erityisesti modernien yhteiseurooppalaisten
Ge-ilmaisinjärjestelmien kytkeminen RITU: un on
johtanut läpimurtoon neutronivajaiden raskaiden ytimien inbeam
-tutkimuksessa.
Muita merkittäviä laitteita ovat
reaktiotutkimuksiin
rakennettu
neutroni- ilmaisinlaitteisto ja suuri

Yrityksiä kiinnostaa

Säteilyasemassa on myös aloitettu
ioni- materia vuorovaikutuksiin
keskittyvä soveltavan materiaalifysiikan tutkimus, jossa tutkitaan
PIN- tyyppisten ilmaisimien säteilyn kestoa. Fysiikan laitoksen
ajoituslaboratoriossa
tehdään
myös radioaktiivisuuteen perustuvia ympäristönäytteiden iänmäärityksiä.

Kirjoittaja: Pentti Leppiniemi
Kuva: Väinö Panttila

Seniorit kiihdytinlaboratoriossa
Tiistaina 13.1.2015 viisitoista KSI:n senioria kokoontui yliopiston ruokalaan Ylistönmäellä.
Lounaan jälkeen tutustuimme kiihdytinlaboratorioon yli-insinööri Pauli Hakalan opastuksella.
Miltei kolme tuntia kestäneen tutustumiskier-

roksen päätteeksi kiitimme yli-insinööri Pauli
Hakalaa hyvin mielenkiintoisesta ja seikkaperäisestä esityksestä.
Pentti Leppiniemi
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JIO:n hallitus

Jyväskylän Insinööriopiskelijat ry:n
hallitus 2015

Minna Kurittu

Mikko Siloaho

Joonas Tikkanen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

sihteeri

minna.kurittu@jio.fi

mikko.siloaho@jio.fi

joonas.tikkanen@jio.fi

Joonas Pylvinen

Niki Honkonen

Jarno Välinen

rahastonhoitaja

tutorvastaava

koulutuspolitiikka

joonas.pylvinen@jio.fi

niki.honkonen@jio.fi

jarno.valinen@jio.fi

Perttu Ruuskanen

Juuso Ohra-aho

James Pearce

YH-vastaava

KeHä-vastaava

K-SI-vastaava

perttu.ruuskanen@jio.fi

juuso.ohra-aho@jio.fi

james.pearce@jio.fi

Tommi Kukkonen
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Anni Mäkelä

HuviKulLi

HuviKulLi

(Huvi-, kulttuuri- ja liikuntavastaava)

(Huvi-, kulttuuri- ja liikuntavastaava)

tommi.kukkonen@jio.fi

anni.makela@jio.fi

Juha Penttinen

Oskari Hoppula

Tero Kaikkonen

viestintävastaava

varajäsen, viestintävastaava

hallituksen varajäsen

juha.penttinen@jio.fi

oskari.hoppula@jio.fi

tero.kaikkonen@jio.fi

Uusien mahdollisuuksien aika
Meillä insinööriopiskelijoilla on
se aika vuodesta, kun harjoittelusekä kesätyöpaikkojen haku on
käsillä. Itsellänikin uuden harjoittelupaikan etsiminen tuottaa työtä.
Miten löytää samaan aikaan sekä
oppimista kehittävä että tulevaisuutta ajatellen hyödyllinen työpaikka?
Jos työmarkkinoilla on muutenkin
tiukkaa pitää omia työntekijöitään
palkkalistoilla, kuinka nuori ja kokematon insinööriopiskelija voisi
kilpailla näistä paikoista? Haluan
kuitenkin uskoa, että uudessa sukupolvessa on voimaa ja resursseja
kehittämään yrityksiä eteenpäin.
Tämä on ehkä se meidän valttikorttimme työmarkkinoilla.
Tutkimusten mukaan vuosien
mittaan yhä useampi insinööriopiskelija valmistuu työttömäksi.
Tämän vuoksi jo opiskeluaikana
on hyvä turvata tulevaisuus pahimman varalta. Suhteita joka
suuntaan on hyvä luoda sekä tietenkin varmistaa, että työttömyyskassa on kunnossa. Moni myös

joutuu valitettavasti työhön, joka ei
vastaa koulutusta.
Haluaisin kehottaa ihmisiä, joilla
on työpaikka, arvostamaan tätä.
Heille, joilla työpaikkaa ei ole, läheisen avun saaminen on erityisen
tärkeää. Eihän sitä voi koskaan
tietää, vaikka juuri sinä olisitkin
apu työpaikan saamiseen.

Kuinka nuori ja kokematon insinööriopiskelija voisi kilpailla näistä paikoista?
Itsekin
aloitan
soittelemaan
moneen rakennusliikkeeseen ja
vain toivomaan parasta. Monia takapakkeja ja pettymyksiä mahtuu
tähänkin prosessiin, kuitenkin aktiivisuus ja uskon pitäminen auttavat tässäkin asiassa.

rättävät työnantajissa varmasti
kiinnostusta. Hyville ja ahkerille
työntekijöille pitäisi aina olla avoin
työpaikka vapaana. Tämän takia
yhdistyksenä pyrimme valvomaan
insinööriopiskelijoiden
edunvalvontaa jo opiskeluaikana.
Erityisen tärkeää on, että opetuksemme pysyy laadukkaana ja meitä
tulevaisuuteen valmentavana. Tätä
toivoisin myös jokaiselta työpaikalta. Jokaiselle ihmiselle koko
elämä on oppimisen aikaa, joten
myös työpaikan koulutusmahdollisuudet sekä laadunvalvonta on
elintärkeää.

Minna Kurittu
Puheenjohtaja,
JIO

Myös CV:n ja hakemuksen päivittäminen nykyaikaisemmaksi he17

Musiikkikurssitarjous jäsenille

Aloita soittoharrastus!
Alkusoitto oy tarjoaa musiikin peruskursseja erikoishintaan vain
Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille.
Kun itse aloitin soittoharrastuksen
lapsena, opetus tapahtui aluksi
ryhmässä ja sen jälkeen yksityistunneilla. Opetus oli hyvin tavoitteellista tähdäten kurssitutkintoihin ja lopulta soitonopettajan
ammattiin.

Aikuisopiskelijoiden
määrä on kohonnut
merkittävästi viime
vuosina.
Soitonopiskelun yhteyteen kuuluivat myös pakollisena musiikin
säveltapailun ja teorian tutkinnot.
Opetuksen sisältöön ei juuri ollut
mahdollisuutta vaikuttaa, vaan
opettaja valitsi opeteltavat kappaleet, jotka oli opeteltava asteikkojen, kolmisointujen ja kadenssien ohella.
Ei ihme, että monilla into musiikin
harrastamiseen lopahti.

Nykyään toimin itse sivutoimisena
soitonopettajana
Musiikkikoulu
Alkusoitossa
insinööritöideni
ohella. On ollut hieno nähdä ja olla
vaikuttamassa siihen, miten soitonopetus on kehittynyt vuosien
varrella. Ennen oppilaan vanhempi
veti lapsensa soittotunnille, kun
nyt lapsi vetää vanhempaansa,
että haluaa mennä soittotunnille.
Musiikkikoulussamme oppilaalla
on mahdollisuus vaikuttaa paljon
opetuksen sisältöön, esimerkiksi
minkälaista musiikkia oppilas
haluaa soittaa ja haluaako hän suorittaa tutkintoja ja erillisiä teoriaopintoja. Myös erilaisten kurssien
ja esiintymismahdollisuuksien tarjontaa on lisätty.
Aikuisopiskelijoiden määrä on
kohonnut
merkittävästi
viime
vuosina. Moni aikaisemmin musiikkia harrastanut aikuinen on alkanut uudelleen ottamaan soittotunteja omaksi ilokseen ja kenties
tasapainottamaan
työelämän
tuomia paineita.

Opi nuotit helposti

Kitarahuolto

 La 7.3. klo 11–14
 Musiikkikoulu Alkusoitto Oy,
Kilpisenkatu 7

 La 21.3.–Su 22.3. klo 11-15:30
 Musiikkikoulu Alkusoitto Oy,
Kilpisenkatu 7

Kurssilla tutustutaan nuottimerkintöihin, musiikin perustermeihin ja sointumerkkeihin. Hinta 50 eur.

Opetusta 2x2h /pvä, sisältää 30min
tauon. Hinta 100 eur/hlö.
Kurssilla tutustutaan oman akustisen tai sähkökitaran huoltamiseen ja
perussäätöihin.

Opettajana Mika Laitinen

Opettajana Saku Vuori
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Aikuisoppilaille soitonopettaja on
kuin konsultti, jonka avustamana
opetellaan oppilaan itsensä valitsemia kappaleita. Aikuisopiskelijoiden motivaatio on yleensä
korkea, vaikka haasteena on toisinaan ajan riittävyys. Näissäkin
tapauksissa koulumme pystyy tarjoamaan useita vaihtoehtoja muun
muassa soittotuntien pituuksien ja
määrän suhteen.
Mielestäni
nyt
on
ymmärretty se, että musiikkia voidaan
pitää mukavana harrastuksena,
joka
kantaa
läpi
elämän.

Mika Laitinen
soitonopettaja,
Alkusoitto oy

Lisätietoja myös koululta:
Merja Kopare/Alkusoitto Oy
puh: 040 563 6616
toimisto@alkusoitto.fi
www.alkusoitto.fi

Vaali-ilmoitus

Insinööristä päättäjäksi
Matti Similä, eduskuntavaaliehdokas, Keskusta

Eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat esittäytyvät äänestäjille
eri medioissa, kuten minäkin tässä
artikkelissa.
Olen ehdokkaana Keskustan listalla Keski-Suomen vaalipiirissä.
Koulutukseltani olen ilmailutekniikan insinööri. Työskentelen projektipäällikkönä Patrialla. Asumme
perheeni kanssa Jämsässä, jossa
toimin kaupunginvaltuutettuna. Lisäksi minulla on yrittäjäkokemusta
vähittäiskaupasta.
Osaamista
minulla on perhe- ja koulutuspolitiikasta, yrittäjyydestä ja kokonaisuuksien hallinnasta.
Ensi vaalikaudelle meillä on myös
mahdollista saada ensimmäistä
kertaa pääministeriksi insinööri.
Gallup-ennusteiden mukaan Juha
Sipilästä odotetaan pelastajaa
vaikeuksissa painivalle Suomelle.
Myös 90-luvun laman aikana Suomessa oli valtionvarainministerinä
insinööri Iiro Viinanen, joka oli nostamassa Suomea jaloilleen. Tarvitsemme nytkin insinööripäättäjiä,
joilla on teknistä ajattelukykyä
sekä ymmärrystä taloudesta ja
kansalaisten elämästä. Olemme
saaneet elää monta lihavaa vuotta
ja nyt on edessä sopeutuksen aika.
Suomi velkaantuu kovaa vauhtia,
vaihtotase on alijäämäinen ja elinkeinoelämän rakennemuutos nakertaa työllisyyttä.
Insinöörinä olen oppinut, että
asioita pitää tarkastella usein
isompina
kokonaisuuksina
ja
yhden asian muuttamisella on
yleensä
kerrannaisvaikutuksia.
Toiseksi ison kokonaisuuden läpivieminen voi olla vaikeaa, ilman
että sitä on testattu tai kokeiltu
pienemmässä mittakaavassa.

Tulevalla
vaalikaudella
tarvitsemme uudistuksia mm. sosiaaliturvaan, julkiseen palvelurakenteeseen ja verotukseen. Verotus
on jo niin kireä, että se syö ostovoimaa. Julkiset palvelut ovat niin
säädeltyjä, että se kuormittaa ja
monimutkaistaa järjestelmän vaikeasti ymmärrettäväksi. Ja sosiaaliturva on osin sellainen, että se ei
kannusta työntekoon.

Ensi vaalikaudelle
meillä on mahdollista
saada ensimmäistä
kertaa pääministeriksi insinööri.
Julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan saataisiin jo sillä säästöjä,
että järjestelmä muutettaisiin asiakaslähtöiseksi. Verojärjestelmän
uudistus on hyvä esimerkki siitä,
miten monimutkainen ja harmaita
hiuksia
tuottanut
järjestelmä
voidaan kääntää kansalaista palvelevaksi. Rakenteilla oleva palveluväylä tuleekin ulottaa mahdollisimman moneen julkiseen
palveluun, että päällekkäisiä rakenteita saataisiin vähemmäksi. Verotuksen osalta ei ole nähtävissä
helpotuksia. Muutokset tulisikin
kohdistaa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi niin, että saisimme viennin vetämään ja kotimaisen kysynnän kasvamaan.
Lisätietoja minusta ehdokkaana
löydät http://www.mattisi.fi sivujen kautta.
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Kevätkokous, kutsu

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
22.4.2015 alkaen klo 18:00

Pakollinen
ennakkoilmoittautuminen!

Survo-Korpelan kartano,
Siltakatu 25, 40520 JYVÄSKYLÄ
(http://www.kartanopidot.com)

Sähköpostilla viimeistään
10.4.2015 osoitteeseen:

YHDISTYKSEN kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
kk

kk

kk

kk

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

Lisätietoja tarvittaessa:
p. 040 5135 988.

timo.t.harmala@elisanet.fi

timo.t.harmala
@elisanet.fi
otsikolla
”KSI-Kevätkokous
2015”
Ilmoittautuessasi kerro
nimesi sekä yhteystietosi
(email, osoite, gsm/puh).
Mainitse myös mahdolliset ruoka-aineallergiat
illallista varten.
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Tervetuloa,
Timo Härmälä
puheenjohtaja

Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.com

