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KSIikstriim!

Luottamusmiestoiminta
extreme-laji?
Wikipediaan (netin, ajan mittaan, itsekseen muokkautuvaan
sanakirjaan www.wikipedia.fi) oli
määritelty seuraavaa “Extreme
tai ekstreme on nimitys tietyntyyppiselle urheilulle ja liikunnalle. Alkujaan sana tarkoittaa
äärimmäistä toimintaa, jossa ihLehdessä 2/2006:
2. Pääkirjoitus
3. Puheenjohtajan palsta
4. Insinööriliiton kuulumisia
5. 60-vuotias yhdistys
6. Jazz- ja karting-kutsu
7. Mäet mutkalla
8. Sanomaa opiskelijoilta/JIO
9. Sulkavan soudut ja Henriikka
10. JJNP
11. Insinöörit pilkillä
12.-13. Insinöörimäinen
harrastus
14.-17. Lyhyt oppimäärä
Kaukoidästä
17. Kesäteatterikutsu
18.-19. Keski-Suomen
Insinööri kertoo ja tiedottaa
19. Viroissa
20. Tapahtumakalenteri
Keski-Suomen Insinöörit ry:
http://www.insinooriliitto.fi/ksi/

misen terveys tai henki ovat vaarassa, kuten vuorikiipeilyä tai
base-hyppyjä, mutta sittemmin
merkitys on laajentunut tarkoittamaan monenlaisia perinteisistä
tavoista poikkeavia liikunnan ja
urheilun muotoja, joissa ei välttämättä ole lainkaan mukana
vaaran elementtiä, kuten rullalautailua tai ultimatea.”

Ainakin insinööreille luulisi heittämäni väitteen vaativan lisävahvistusta. Käyttämäni MOT-sanakirjan tulkinta “extremely
[Ik'stri:mli] adv erittäin, äärimmäisen, perin, tavattoman, kovin
She was extremely helpful Hän
oli erittäin avulias, They got
along extremely well He tulivat
erittäin hyvin toimeen.”

Eli liikehdintää, jossa laitetaan itsensä likoon, ylempien toimihenkilöiden perinteistä poikkeavalla
tavalla. LM-toiminta ei ole ylemmillä toimihenkilöillä vielä kovin
perinteistä eli täsmännee. Vaaran
elementin kukin tietysti tulkitsee
tavallaan, jollei mitään uskalla,
ei voi ottaa kantaakaan.
Onneksi joka asiaan ei tarvitse
ottaa kantaa vaan YTN tekee sen
puolestamme.

Ja jälleen osumia eli perin hyvin
tulevat avuliaat luottamusmiehet
toimeen edustettaviensa kanssa,
joten kyllä luottamusmiestoiminnassa lukuisia extreme-lajin piirteitä on.
KSI-extremeterveisin ja lajista lisää yhdistyksen WWW-sivuilla.
Olli B.
olli.backman@luukku.com

Keski-Suomen Insinöörien
virallinen tiedotuslehti 2/2006
Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@luukku.com
Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivultamme, kysäisemällä joltakin hallituksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@luukku.com. Samalla voit
pyytää esim. sähköpostiisi valmiin
ilmoitussopimuspohjan, tietysti
PDF:nä.
Pankki: K-S OP 554301-244717
Painopaikka:
Keski-Suomen Painotuote Oy,
Äänekoski, 2006
Painos: 2600 kpl

Päätoimittaja: Olli Backman
olli.backman@luukku.com
Toimittajat ja avustajat:
Jouni Lemmetti, Tapio Soltin, Tapio
Soltin, Mikko Lukkari, Rauno
Minkkinen, Anniina Sandelin,
Jouni Lemmetti, Seppo Mäkiranta...
IL Hämeen ja Keski-Suomen piiri
piiriasiamies Tapio Soltin
Otavalankatu 9 A
33100 TAMPERE
tapio.soltin@insinooriliitto.fi
AKAVA Keski-Suomi aluetoimiknt
Kalevankatu 4, 40100 JKL
IAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi
fax (09) 4763 7690
Insinööriliitto (jäsentietopalvelu)
puh. 0201 801 877

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edelläkävijä.
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Puheenjohtajan palsta
JÄRKEVÄ
JÄRJESTÄYTYY

tymisen tärkeys ja muistuta siitä
järjestäytymätöntäkin insinööriä.

Olet käyttänyt perustuslaillista
oikeuttasi – yhdistymisen vapautta – ja näin ollen sinulle on jälleen toimitettu yhdistyksemme
tiedotuslehti. Perustuslaki takaa
myös oikeuden olla liittymättä
yhdistyksiin, vaikka jotkut ammattiliitot aikojen saatossa ovat
tätä perusoikeutta ”rikkoneetkin”
työpaikoilla. Koska tämä yhdistymisen oikeus on sinulle perustuslaissa turvattu, sinua ei voida lain
mukaan syrjiä kuulumisestasi ammattiyhdistykseen. Samalla sinulle on annettu myös oikeus edunvalvontaan yhdistyksen kautta.
Edunvalvonnan tarve on korostunut kevään mittaan monien irtisanomisilmoitusten seurauksena.
Nämä irtisanomiset ovat koskeneet myös suurta joukkoa ylempiä toimihenkilöitä ja heidän lähipiiriään.

Irtisanomisten lisäksi otsikoihin
on päässyt myös uraputken toinen pää – insinöörikoulutus ja
sen aloituspaikkamäärät. Aloituspaikkamäärän lisäksi merkittävä
ongelma on se, että suuri osa
opiskelijoista keskeyttää ja ne jotka valmistuvat, joutuvat kärsimään resurssien tuhlauksesta näihin keskeyttäneisiin. Jos aloituspaikka määriä pienennettäisiin ja
opetusresurssit pysyisivät samoina, eivätkö loput opiskelijat saisi
keskimäärin enemmän opetusresursseja opiskelijaa kohden? Tarkoittaisiko tämä parempaa koulutusta ja teollisuudelle ja julkiselle
sektorille parempia vastavalmistuneita insinöörejä? On selvää, että
ammattikorkeakouluverkosto tulee supistumaan, mutta millä aikataululla ja miten leikkaukset
kohdentuvat, jää nähtäväksi. 70
% ikäluokasta ei tulevaisuudessa
voi olla korkeasti koulutettuja.

Liiton toimistossa tunnelmat ovat
olleet avuttomia, kun jäsenkelpoiset insinöörit heräävät liian
myöhään järjestäytymisen tärkeyteen. Eli silloin kun irtisanomispommi on osunut omalle kohdalleen, vaikka niiden uutisten ei pitänyt ”ikinä koskea minua”. Samalla tajutaan, että järjestäytymällä olisi voitu turvata myös se,
ettei lähipiiri joudu kärsimään
vaikeista ajoista. Nämä ihmiset
olisivat nyt valmiit maksamaan
jäsenmaksuja vaikka takautuvasti,
kun pääsisivät jäseneksi ja saisivat
heti käyttöönsä Insinööriliiton
tarjoamat jäsenpalvelut. Valitettavasti asia ei ole niin yksinkertainen. Insinööri – muista järjestäy-

Herää tietenkin kysymys, että
mitä nämä supistamistoimet tarkoittavat Jyväskylälle? Saammeko
jatkossakin kouluttaa teollisuuden tarvitsemat osaajat lähellä,
omassa maakunnassa? Insinööriliiton tutkimus ensisijaisten hakijoiden ja aloituspaikkojen suhteesta kertoo jotain maakuntamme koulutuksen tasosta ja siitä,
kuinka haluttu opiskelupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulun
tekniikan ja liikenteen yksikkö
on. Tutkimuksessa vertailtiin 24
insinöörikoulutusta tarjoavan oppilaitoksen hakijamääriä.

Vuonna 2004 insinöörikoulutukseen Jyväskylään haki melkein
neljä opiskelijaa jokaista aloituspaikkaa kohden. Tämä oli maamme korkein hakijasuhde. Vastaava
suhde seuraavaksi tulleella Tampereella oli vähän yli kolme ja
puoli. Huonoiten vertailussa pärjäsi Kajaani, johon pääsi opiskelemaan lähes jokainen insinööriksi
haluava. Näiden lukujen valossa
Jyväskylällä on varmasti hyvä asema koulutuskentässä jatkossakin.
Jos koulutuksen taso olisi huono,
laatutietoiset nuoret hakeutuisivat todennäköisesti paremman
koulutuksen perässä muualle.
Toivotaan, että omassa maakunnassamme osataan tehdä oikeita
ja kaukonäköisiä ratkaisuja insinöörikoulutusta kehitettäessä,
että sijoitus maamme halutuimpana insinööriopiskelupaikkana
säilyy tulevaisuudessakin.
Muistakaa nauttia kesästä ja levätä kesälomillanne kunnolla, jotta
taas jaksamme laittaa kortemme
kekoon hyvinvointiyhteiskunnan
rakentamisen puolesta kun syksy
saa.
Timo Härmälä
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edunvalvoja
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Liiton ja piirin taholta
Pitkän ja pimeän talven jälkeen
on valo taas vihdoin saamassa
yliotteen ja kevät etenee vauhdilla. Työmarkkinoilla on suhteellisen rauhallista ja tilanne tasavallassa on kokonaisuutena melko
hyvä. Ikävän varjon yleistilanteeseen luovat tietenkin kevättalven
aikana julkitulleet kokonaisten
tehtaiden sulkemispäätökset
metsä- ja elektroniikkateollisuuden piirissä. Toinen selkeä hankaluus työmarkkinoilla tuntuu
olevan yhtäaikainen pitkittyvä
työttömyys ja toisaalta työvoimapula joillakin aloilla.
Insinöörien ja muiden korkeasti
koulutettujen osalta ongelma
tuntuu kärjistyvän nykyiseen
koulutuspolitiikkaan, jossa melkein koko ikäluokka halutaan
vaikka väkisin kouluttaa vähintään ammattikorkeakoulututkintoon asti. Tämän seurauksena on
koulutettujen työttömyyden nopea lisääntyminen ja toisaalta
osittain jo huutava pula tekijöistä ja taitajista käytännön tekemisen aloilla. Osa jo nyt vallitsevasta työttömyydestä piiloutuu täysin koulutusta vastaamattomissa
tehtävissä toimimiseen. Näissä tilanteissa yksilö itse tuntee tulleensa petetyksi ja pieni kansakunta on haaskannut tarpeettomasti rajallisia resurssejaan. Ensimmäiset merkit realiteettien tajuamisesta on tässä asiassa jo havaittavissa.
Järjestöpuolella on Insinööriliiton kevään ohjelmaan ilmaantunut erittäin suuren luokan asia.

Aiesopimus Insinööriliitto IL
ry:n ja Kuntien Tekniset KTK
ry:n yhdistymisestä solmittiin
helmikuun alkupäivinä ja ensimmäiset tiedot kentälle saatiin oikeastaan järjestöjohdon neuvottelupäivillä Jyväskylässä 4.-5.
helmikuuta.
Asia etenee nyt melkoisen nopealla aikataululla koska noin
vuoden kuluttua pitäisi olla valmis käymään seuraavan kierroksen työmarkkinaneuvotteluja yhdistetyin voimin. Järjestötason
yhdistymisen aikataulu tähtää
näillä näkymin päivämäärään
1.1.2008, jolloin yhdistynyt järjestö virallisesti aloittaisi toimintansa.
Yhdistyminen on erityisesti esillä
Insinööriliiton kevätedustajakokouksessa Helsingissä 19.-20.5.

Keski-Suomen Insinöörien osalta
kevään suurin tapahtuma eli laskettelupäivä Riihivuoressa vietettiin tänä vuonna 18.3. Sää ei ollut aivan niin suosiollinen kuin
olisi toivonut, mutta runsaslukuinen joukko piirin alueen laskettelun harrastajia oli kuitenkin
kokoontunut paikalle.
Kevään kuluessa on kuitenkin
vielä tarjolla monenlaista jäsentoimintaa, josta toivon jokaisen
löytävän itselleen sopivaa.
Kevät etenee kuitenkin jo sellaisella vauhdilla, että toivotan tässä
kaikille Keski-Suomen Insinöörit
ry:n jäsenille perheineen
Aurinkoista kevättä ja lämmintä
kesää !
Tapio Soltin
Asiamies
Insinööriliitto IL ry.

Insinööriliiton arvot: Jäsenistön tahdon arvostaminen
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Keski-Suomen
Insinöörit ry 60 vuotta
Keski- Suomen Insinöörit täyttää
tänä vuonna 60 vuotta. Yhdistyksemme perustamisasiakirjat
allekirjoitettiin Insinööriliiton
11. jäsenjärjestönä vuonna 1946.
Insinöörien määrä oli siihen aikaan vähäinen. Arvostus sitä vastoin oli nykypäivään nähden
erittäin korkea. Halu kuulua yhteiseen alueelliseen insinööriyhdistykseen on saanut toiminnan
jatkumaan meidän päiviimme
saakka.
Ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimi J. E. Salisma.
Puheenjohtajan aktiivisuus ja
pyrkimys kehittää uutta insinööriyhdistystä velvoitti seuraavia
puheenjohtajan viestikapulan ottaneita voimallisesti ponnistelemaan paikallisten insinöörien
hyväksi. Tänä vuonna yhdistyksen
puheenjohtajuutta hoitaa juhlavuoden humussa Timo Härmälä.
Laitan tähän luettelona koko yhdistyksemme puheenjohtajaketjun:
1946
J. E. Salisma
1947 – 1949
E. B. Jantunen
1950 – 1951
Matti Jokinen
1952
Yrjö Kero
1953 – 1954
Erkki Immonen
1955 – 1956
Eino Piironen
1958 – 1960

50-vuotisjuhlassa puhujana oli mm, Kalevi Kivistö.
O. Meskanen
1961 – 1962
Veikko Niska
1963 – 1966
Torsti Nousiainen
1967 – 1969
Olavi Rajamäki
1970 – 1971
Olli Töyrä
1972
Eero Raivio
1973
Pentti Palve
1974 – 1975
Teuvo Närvänen
1976 – 1977
Toivo Rauhio
1978 – 1979
Erkki Pylvänäinen
1980 – 1981
Eero Huolman
1982 – 1986
Markku Kuokkanen
1987
Eero Huolman
1988 – 2001
Seppo Mäkiranta
2002 – 2005
Jouni Lemmetti
2006 Timo Härmälä

Kuudenkymmenen vuoden aikana on yhdistyksellämme ollut 22
puheenjohtajaa. Olisi hienoa jos
mahdollisimman moni pääsisi
tulemaan juhliimme.
Vietimme 50 vuotisjuhlia lauantaina 28.9.2996 Vanhan Ortopedian tiloissa. Juhlapuhujina oli
maaherra Kalevi Kivistö, Insinööriliiton tervehdyksen toi puheenjohtaja Matti Viljanen ja
Keski-Suomen Insinööri ry:n puheenjohtaja Seppo Mäkiranta
kertoi 50 -vuotisesta taipaleesta.
Ravintola Kuvernöörissä olleen
ruokailun aikana moni vanhempi insinööri muisteli tapahtumia
yhdistyksen toiminnassa ja lopuksi tanssittiin Dixie Harlem
orkesterin soittaessa. Yhtyeessä
oli soittamassa myös maaherra
Kivistö.

60-vuotisjuhlatoimikunnan
puheenjohtaja
Seppo Mäkiranta
Keski-Suomen Insinöörit ry

Insinööriliiton arvot: Vilpitön valmius sovitteluun ja aitoon sovintoon
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Keski-Suomen Insinöörien

Karting-kisat
Lievestuoreen
ulkoradalla
10.6.2006 klo 12-18
Rata sijaitsee Lievestuoreella ja on 1230 m pitkä
ja 8 m leveä.
Hintaan sisältyy kahdessa ryhmässä lämmittelyt,
aika-ajot ja finaalit kunnon formula-tyyliin sekä
varikkolounas! Lopullinen finaali ryhmien kolmen
parhaan kesken. Kuka on tänä vuonna ykkönen?
Ensimmäinen ryhmä paikalle klo 11:30 ja toinen klo14:00! Sateen varalta ota oma
sadeasu! Hinta vain 20 euroa. Jollet vielä ole ilmoittautunut niin ilmoittaudu
heti tai 2.6. mennessä. sähköpostitse: aulapalveluok1@jsp.fi tai puh (014) 445
1443. 50 henkilöä mahtuu mukaan. Tervetuloa viettämään vauhdikas päivä!
Ilmoittautumiset Aulapalveluun 5.5.2006 mennessä (eli ehkä jo ennen lehden saapumista) email:
(avec-matka)
aulapalveluok1@jsp.fi TAI
Muista ottaa omat eväät,
puh. (014) 445 1443 TAI
vaikka varmaan minimisEdesmenneen Policen
sään kaffepaussi pidetään fax (014) 445 1999 (Ilmoitunnetuin jäsen Sting
kumpaankin suuntaan. Nyt ta myös sähköpostiosoitsaattaa ainakin meille van- sille kaapin päällä pölytty- teesi sekä mahdollisista
hemmille insinööreille soit- välle picnic-korillekin voisi allergioista ja lisätiedoista)
taa jotain kelloja, joten
olla käyttöä.
vaikkei pelkkä jazz kiinOsallistumismaksut Keskinostaisikaan kannattaa
Suomen Insinöörit ry:n jäAlustava aikataulu:
tulla mukaan. Reissu on
sen 30e ja avec 57e, mak10:00 lähtö Jyväskylästä
Keski-Suomen Insinöörien Harjukadun tilausajolaitusun suorittamisesta tulee
ja Keski-Suomen RIA:n
ohjeet sähköpostitse osalrilta LAUANTAINA
yhteismatka. Esiintyjät:
listumisvahvistuksen ja li22.7.2006
Roosevelt Jazz Band, The 14:00-21:00 Porissa konsätietojen yhteydessä.
Dizzy Gillespie All-Star
serteissa, 21:00 tienoolla
Big Band cond. Slide
Ilmoitusta päivitetään yheli konsertin jälkeen paHampton, The Five Cordistyksen WWW-sivulle
luumatkalle
ners Quintet feat. Okou &
www.insinooriliitto.fi/ksi/

Jazz-matka
Poriin 22.7.2006

Severi Pyysalo ja tietysti
Sting. Lisätietoja esiintyjistä: www.porijazz.fi

Insinööriliiton arvot: Terve ammatillinen itsetunto
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perheineen viettämään iloista yhdessäoloa, yhteensä noin 90 henkilöä. Keski-Suomesta oli suurin
piirtein saman verran innokkaita
ulkoilevia insinööri-ihmisiä.
Kaiken kaikkiaan Riihivuoressa
oli tapahtumassamme osallistujia
lähes 200.
Vaikka osallistujia oli jälleen suuri joukko oli erittäin mukava
seurata insinöörien leppoisaa ja
kärsivällistä tilanteiden hallintaa
ja ystävällistä käyttäytymistä,
joka antaa myös ympärillämmekin oleville ihmisille vaikutelman
viihtyvistä ihmisistä ja yhdessäolosta nauttivista perheistä. Oli
hyvä havaita paikallaolevien laskettelijoidenkin havaitsevan insinöörien läsnäolon. Sain muutaman positiivisen kommentin,
jossa tuli esille havaittu paikallaolomme.

räaikaan mennessä, sillä tapahtumien järjestelyjen onnistumisen
kannalta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvat
muutokset osallistujamääriin ja
sovittuihin järjestelyihin aiheuttavat aina ylimääräistä työtä.

MUTKAMÄKEÄ JA
YHDESSÄOLOA RIIHIVUORESSA
teksti Teijo Pajunen
Riihivuoren laskettelurinteillä
vietettiin jälleen Keski-Suomen
Insinöörien järjestämää talviurheilupäivää lauantaina
18.3.2006, jolloin oli kyseisen
viikon ehdottomasti pilvirikkain
päivä. Auringonpaiste siivilöityi
taivaalla olevan harson läpi tuoden valon ja jättäen lämmittävien säteiden lempeän kosketuksen
aistimisen toisena päivänä nautittavaksi. Taivaalta iloksemme
valui, lähes koko päivän, hellästi
laskeutuvia lumihiutaleita, jotka
olivat odotettua pienempiä, kasvattaen kuitenkin keväisen rinteen entisestään runsaslumista
peitettä vähän kerrallaan. Keli
tuntui tällaiselle sunnuntailaskijalle riittävän tahmealle asteen
plussan puolella olevan lämpötilan vaikutuksesta, jolloin lumilaudan vauhti pysyi rinteiden
jyrkemmissäkin kohdissa helposti hallittavissa. Pakkaskeli olisi
mahdollistanut varmaan nopeammat rinteet, mutta toisaalta
olisi tuonut tullessaan myös lisää
vaarallisia tilanteita ja uudenlaisia muksahduksia lumiseen rinteeseen. Kokonaisuutena rinteet
oliva suhteellisen hyvässä kunnossa ja ilma insinöörillekin sopiva ilman aurinkoakin.
Talviurheilupäivään osallistui
Hämeen- ja Keski-Suomen Piirin
alueella olevien yhdistysten jäseniä, joille tapahtuma oli Piirin
tukemana kohdistettu. Mm.
Tampereelta saapui sekä sekä täysi bussillinen että omilla autoillaan suuri joukko insinöörejä

Jälleen oli valitettavasti viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen yli
kaksikymmentä henkilöä ilmoittautumassa talviurheilutapahtumaan, jotka valitettavasti jouduttiin eväämään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on monesti
sitova järjestelyjen osalta, jolloin
pitää saada osallistujamäärät tiedoksi. Jatkossa pitää kaikkien
muistaa ilmoittautua tapahtumiin ajoissa ja viimeistään mää-

On erittäin miellyttävä huomata
kuinka ulkoilu kiinnostaa insinööri-ihmisiä ja liikkuminen
on monessa perheessä koko perheen yhteinen harrastus. Osallistutaan aktiivisesti mahdollisiin
K-SI:n muihinkin tapahtumiin
joukolla, niin tapahtumien järjestämisen ilo säilyy tulevaisuudessakin.
Riihivuoren rinteillä oli erittäin
vilkasta koko päivän, sillä samana päivänä oli useita ryhmiä, jotka olivat päättäneet viettää laskettelemalla lauantaipäivää samana päivänä. Oli ehkä Riihivuoren vilkkain päivä koko talvikautena, mutta siitä huolimatta
hissijonot olivat miellyttävän nopeasti liikkuvia. Halukkailla oli
mahdollisuus olla seuraamassa
alppihiihdon alueleirin alle 13 v.
tulevien, ehkä mitalistien, alppinistien edesottamuksia pujottelurinteellä heidän kilpaillessan rinteessä, johon itse vältin menemästä.

Insinööriliiton arvot: Tiukka tahto tavoitteiden saavuttamiseksi
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Jyväskylän
InsinööriOppilaat JIO ry
Insinööriopiskelijan
kevät
Näin kevät aikaan meillä insinööriopiskelijoilla tuntuu
olevan aikamoista kiirettä. On
harjoitustöitä, tenttejä, kesätyöpaikka stressiä ynnä muuta.
Ainakin itsestä tuntuu että tarvitsisi välillä pari tuntia lisää
päivään. Onneksi tästä keväästä ei ole paljoakaan jäljellä ja
noin kuukauden päästä alkaakin kesäajan rentoutuminen.
Kesällä pitäisi yrittää tehdä
jonkinnäköisiä työsuoritteita
ja käydä yhdessä tai useammassa festivaalitapahtumassa.

seminaarimuotoisen koulutustilaisuuden, Neuvoa seminaarin. Aiheena oli neuvottelu- ja
väittelytaidot. Tilaisuus oli
avoin kaikille insinööri-, tradenomi-, sosiaalialan- sekä
kuntoutuksenohjaaja opiskelijoille. Kouluttajina toimivat
Ulla-Mari Tiainen Insinööriliitosta, Ville-Veikko Rantamaula Tradenomiliitosta sekä
Toimintaa on myös JIOn puo- Mira Kokkonen Talentiasta.
lella ollut riittävästi. Järjestim- Koulutuksen jälkeen vietimme
me matkat Multialle potkuiltaa porukalla ja ohjelmassa
kelkkailun mm-kisoihin sekä
oli Ässiä hatusta teatteriryhLukko-JYP jääkiekon SM-lii- män improvisaatioesitys, juogaotteluun Raumalle. Molem- malaulu kisa, kaiken maailmissa tapahtumissa oli kuuman pelejä sekä tietenkin saulemma erittäin mukavaa. Apnomista. Empiirisen tutkirillipäivänä järjestimme yhteis- mukseni perusteella kaikilla
työssä Talentia Keski-Suomen oli mukavaa ja koulutus koetsekä Tradenomiliiton kanssa
tiin hyödylliseksi. Myös kou-

luttajat olivat innoissaan tämmöisestä koulutuskonseptista
ja ensi keväänä tällaisia tapahtumia tullaan varmasti järjestämään myös muilla paikkakunnilla.
Niin ja nettisivumme ovat
par‘aikaa päivityksen alla ja
julkaisu tulee olemaan ennen
vappua.
Osoitehan on http://
jio.jypoly.fi.
Mikko Lukkari
Pr- & Mediavastaava

Tsekkaa Vappuun mennessä päivättyvät JKL:n
Insinööriopiskelijoiden sivut http://jio.jypoly.fi.
Insinööriliiton arvot: Tiukka tahto tavoitteiden saavuttamiseksi

9

Keski-Suomen INSINÖÖRI 2

Yhdistyksen uuden hallituksen esittelyä
Tervehdys,
olen Henriikka Mäenpää, KeskiSuomen Insinöörien uusi hallitusjäsen 2006-2007. Olen töissä
Moventas Oy:llä ja sivutoimekseni opiskelen uusiutuvan energian
maisteriohjelmassa Jyväskylän
Yliopistolla, pääaineena yritysten
ympäristöjohtaminen. Vuonna
2004 valmistuin Jyväskylästä
englanninkieliseltä Logistics Engineering –koulutusohjelmalta ja
töitä on sen jälkeen piisannut.
Opiskeluaikana olin aktiivisesti
mukana Insinööriopiskelijoiden
toiminnassa ja en malttanut jättää hyviä oppeja valmistuttuani,

joten tästä on hyvä jatkaa yhdistystoiminnan kiemuroissa. Muutoin vapaa-aikani kuluu poliittisissa tapahtumissa, kuvataiteiden
parissa ja uusia asioita oppiessa.
Liikuntaa en voi väittää harrastavani, mutta satunnaisen säännöllisesti nautittuna se on oikein
mukavaa. Ylimääräiset rahat
(mitä aina tietenkin on todella
paljon…) tuhlaan asuntoni remonttiin ja matkusteluun.
Parasta aikaa elämässäni tämän
päivän lisäksi on ollut työharjoitteluni Kanadassa, jossa opitun
lausahduksen haluan vielä tässä
sanoa:

”Slow down, look around, reach
them, touch them. Be where you
are.”

SULKAVAN SUURSOUDUT
-maailman suurin soututapahtuma
Sulkavalla soudetaan 6.-9.7.
maailman suurin soututapahtuma. Lähes 40 vuotta
vanha tapahtuma on koonnut tuhansia ihmisiä viettämään hauskaa ja liikunnallista viikonvaihdetta soudun
parissa. Viime vuosina osallistujia on ollut noin 10 000!
Saimaan kaunis luonto ja
Suomen suvi parhaimmillaan
saa jokaisen nauttimaan ja
rentoutumaan. Tapahtumaan
voi osallistua monella tavalla. Vaihtoehtoja ovat yksinsoutu, vuorosoutu, parisoutu, kirkkovenesoutu ja rennosti matkattava retkisoutu,
jossa yövytään maastossa.
Sadat yritykset ja yhdistykset kokoavat joukkueen ko-

van suosion
saaneeseen
kirkkovenesarjaan. Kirkkovenejoukkueeseen kuuluu 14 soutajaa
ja 1 perämies. Soutureitti,
noin 60 km, kiertää Partalansaaren. Kirkkovenejoukkueelta matkaan kuluu aikaa
noin 4 -7 tuntia.

Juha Tuikkanen

Tavoitteena on koota Keski-Suomen Insinöörit ry:lle
oma kirkkovenejoukkue
heinäkuun toisena viikonloppuna järjestettävään Sulkavan Suursoudut –tapahtumaan. Mukaan lähdetään
rennon letkeässä urheiluhengessä – osallistumiseen
ei tarvita huippukuntoa eikä
aikaisempaa soutukokemusta. Kiinnostuitko? Kysy lisää! Eija Kangas puh 040
5817767 tai
eijakangas@elisanet.fi

Lähde kokemaan Sulkavan
tunnelma!

Kuva: ©2002 Lauri Kolehmainen / Mediaikkuna Oy

Lisätietoja maailman suurimmasta soututapahtumasta
saa
http://www.suursoudut.net/

Insinööriliiton arvot: Halu menestyä
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JJNP - Järjestöjohto
Jyväskylässä Nauttimassa Pakkasesta
Insinööriliiton Järjestöjohdon
Neuvottelupäivät, tuttavallisemmin JJNP 2006, kokoontui 4. –
5.2. Jyväskylän Laajavuoreen talven kovimpien pakkasten keskelle pohtimaan liittomme nykytilaa ja tulevaisuutta. Paikalle oli
saatu kaikkiaan lähes 100 liittoyhteisömme aktiivia ja keskustoimiston henkilökuntaan kuuluvaa. Keski-Suomen Insinöörejä
edustivat ja visaisia kysymyksiä
miettivät Olli Backman, Jani
Hammarberg, Henriikka Mäenpää ja Teijo Pajunen. Lisäksi yhdistyksemme jäsenet, Timo Härmälä ja Seppo Mäkiranta, IL:n
hallituksesta, olivat läsnä. Opiskelijapuolelta saimme edustavuutta JIO:n Paula Rossi ollessa
läsnä IOL:n hallituksesta.

“Älä ikinä unohda sitä, miksi olet järjestäytynyt”, muistutti Björn Wiemers.
Ryhmätöissä paneuduttiin seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin:
- Alueellinen vaikuttaminen
alueyhdistyksien näkökulmasta
- Jäsenpito ja jäsenyyden elinkaarimalli
- Yritysyhdistystoiminta ja yhteyshenkilökysymys yrityksissä

pitää saada viestitettyä selväksi –
IL on työmarkkina- ja edunvalvontaorganisaatio. Jotta jäsenistön etuja pystytään jatkossa ajamaan paremmin ja paremmin,
pitää meidän saada perustettua
lisää yritysyhdistyksiä jäsenten
palvelemiseksi. Jäsenmäärä pitää
saada myös voimakkaalle kasvuuralle, sillä seuraavalla neuvottelukierroksella (2007) joukkovoimalla on taas suuri merkitys.

Ryhmätöiden
yhteenvedossa
puheenjohtaja
Tutustukaahan IL:n jäsensivuilla
Viljanen totesi
olevaan ”Etsi jäsen, kuittaa palseuraavaa: Kuten kinto” –osioon, ja kanna oma
on tullut neuvot- kortesi kekoon yhteiseen eduntelupäivien aika- valvontaan.
na selväksi, Insi- (www.insinooriliitto.fi -> Perusnööriliiton tärtiedot -> Insinööriliitto IL ry ->
kein tehtävä on
Tietoa jäsenyydestä -> Etsi jäsen,
työmarkkinatoi- kuittaa palkinto!). Sillä yhdessä
minta ja edunolemme enemmän ja vaikuttava
valvonta ja näitä neuvottelukumppani työnantajitullaan entuuen pöydässä - nyt ja tulevaisuudestaankin tedessa!
hostamaan ja kehittämään. Jäse- Teksti: Timo Härmälä
Välillä kokeiltiin hiihtoa, koutsin huutaessa vierellä... nistöllekin tämä Kuvat: Olli Backman
“Älä koskaan unohda, miksi olet järjestäytynyt”,
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Keski-Suomen Insinöörit
ry:n pilkkikisat 26.03.06
Keski-Suomen Insinöörit ry järjesti YTN:n pilkkikilpailut jälleen
parin vuoden tauon jälkeen Laukaassa Savion tanssilavan rannassa. Sää oli hiukan epävakainen,
Kisan alkaessa aurinko paistoi siniseltä taivaalta, mutta sitten tuli
hetken aikaa lunta reippaasti. Onginnan jälkeen taas alkoi aurinko
paistaa lämpimästi.
Onkijoiden määrä jäi tällä kertaa
edellisvuosia pienemmäksi. Paikalla oli kuitenkin pilkkivien insinöörien ydinjoukko, jotkut ovat
olleet mukana lähes kaikissa järjestetyissä kisoissa. Ensimmäisethän järjestettiin Laukaan kirkonkylällä Vuojärvellä ja sen jälkeen
aina Saviolla. Keväällä 2005 kisat
peruttiin huonon jäätilanteen
vuoksi ja viime vuonna pidettiin
muuten vain välivuosi. Halukkaille tarjottiin mahdollisuus osallistua Revontuli-pilkkiin.
Syönti oli kohtuullista vaikka
edellispäivänä oli ollut yli 300

hengen joukko kisailemassa.
Vanhoilta tutuilta paikoilta voittajat onkivat kalansa. Olisiko
syytä kenties vaihtaa paikkaa ensi
vuonna? Osallistujien viesti oli,
että kilpailut pitää järjestää myös
ensi vuonna ja päiväksi sovittiin
jo alustavasti sunnuntai
1.4.2007. Päivän kokonaissaalis
oli 11,98 kiloa, josta voittaja
onki lähes kuudesosan.
Tulokset: Miehet
I
Jari Väänänen2314 g
II
Lauri Pastinen1840 g
III
Pentti Leppilampi1428 g

Naiset
I
Tuire Alatalo
II
Noora Mäkinen
III
Leena Ouli

718 g
148 g
76 g

Nuoret
I
Juuso Ouli 560
II
Otto Pekkanen 108
III
Aatu Pekkanen50
Lapset
I
Juho Ouli
II
Jere Ouli

Jouni Lemmetti

Insinööriliiton arvot: Halu menestyä
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Insinöörimäinen harrastus – Geokätkentä
Geokätkentä (geocaching) on maailmanlaajuinen harrastus, jossa käytetään hyväksi satelliittipaikannusta. Tästä lajista on kehittynyt lyhyessä ajassa monenlaisia muotoja ja
variointi jatkuu kaiken aikaa. Geokätkentä on sukua partiolaisten
harrastamalle lodjaukselle, jonka
juuret ulottuvat aina 1850-luvulle
saakka.
Geokätkentä lähti liikkeelle Yhdysvalloista vuonna 2000, kun maan
hallitus poisti GPS-signaalista paikannustarkkuutta heikentävän häirinnän. Yksinkertaisesti sanottuna
harrastus on suunnistusta ja uusien,
hienojen paikkojen löytämistä.
Kätkö voi esimerkiksi olla historiallisesti merkittävä paikka, kaunis
naäköala tai vaikkapa luontopolku.
Varsinainen kätkö on yleisimmin
piilotettu säänkestävä muovirasia,
joka sisältää kätkötiedotteen, lokikirjan ja mahdollisesti joitakin pieniä vaihtoesineitä. Kätkön perustaja on ottanut talteen paikan koordinaatit ja julkaissut ne internetsivustolla kätkökuvauksen yhteydessä. Kaikkien kätköjen kuvaukset

löytyvät kootusti samasta osoitteesta, www.geocaching.com ja
ovat sieltä kenen tahansa luettavissa.
Kätkö voi kuitenkin olla huomattavasti tätä monimuotoisempi.
Lopullisen paikan koordinaattien
selvittäminen saattaa vaatia useita
laskutoimituksia, lukujen etsimistä ja arvoituksien ratkaisemista.
Erillaisia haasteita on siten tarjolla. Kätköjä on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti perustettu satoja
tuhansia, ellei miljoonia. Suomes-

sakin näitä etsittäviä kohteita on jo
lähemmäs 2000 ja uusia perustetaan koko ajan lisää.
Löysin tämän harrastuksen viime
vuonna. Keväällä kuulin työkaveriltani mistä geokätkennässä on kyse
ja syksyllä GPS-vastaanottimen
hankittua päätin myös itse kokeilla.
Ja täytyy myöntää, että laji vei kyllä
mennessään. Tähän mennessä olen
löytänyt kymmenenkunta kätköä ja
perustanut yhden oman. Talvisin
harrastaminen on vaikeampaa lumipeitteen ja pakkasen vuoksi,
mutta nyt on ollut hyvää aikaa ideoida, miettiä uusia kätköpaikkoja
ja kätkentätapoja.
Lajin pariin pääsee varsin pienellä
panostuksella. GPS-vastaanotin ja
käytettävissä oleva internetyhteys
ovat ne tärkeimmät. Käyttökelpoisia paikantimia saattaa löytää käytettynä jo muutamalla kymmenellä
eurolla, mutta pelkkä paikannin ei
kuitenkaan vielä maastossa liikkumiseen riitä. Muistan hyvin kun
lähdin etsimään pikaisesti ensimmäistä kätköä Halsvuorelta, Jyväskylän maalaiskunnasta. Näpyttelin
koordinaatit paikantimeen ja lähdin autoilemaan kohti määränpäätä. Alkuun kaikki näytti hyvältä,
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etäisyys pieneni ja ajelin paikantimen mukaan oikeaan suuntaan.
Kun etäisyys kätköön näytti vähän
toista sataa metriä, parkkeerasin auton levikkeelle ja jalkauduin maastoon. Löysinkin nopeasti suon reunasta jyrkästi nousevan vuorenseinän, vanhoine kalliomaalauksineen. Etäisyys kohteeseen pyöri
kymmenen, kahdenkymmenen
metrin paikkeilla. Paikantimen
tarkkuus metsässä on käytännössä
tuota luokkaa. Aikani pyörittyäni
ja kurkittuani lukuisiin koloihin tajusin, että se kätköhän on tuolla
jyrkänteen päällä! Millähän tavoin
sinne mahtaa päästä?
Pelkän GPS:n kanssa ei maastoon
kannata siis lähteä. Kunnollinen
maastokartta tai vähintäänkin internetistä tulostettu alueen kartta
kannattaa pakata reppuun mukaan.
Poluista ja korkeuskäyristä on
maastossa liikkuessa paljon hyötyä.
Repussa kannattaa olla myös tulostettuna kätkön kuvaus ja siihen
kannattaa tutustua jo kotona. Siitä
voi löytyä vaikkapa lisätietoa alueella viihtyvistä käärmeistä, joita
myös tuolla Halsvuorella vilisee
runsaasti ainakin keväisin. Ihan
joka kivenkoloon ei kannata kättään siis työntää.

Kätköjen löytäminen ja piilojen
ideoiminen eivät kuitenkaan ole se
tärkein seikka tässä harrastuksessa.
Tärkeämpää on luonnossa liikkuminen, lähiseutuun ja paikkojen
historiaan tutustuminen. Insinööri
tarvitsee kuitenkin usein jonkin kivan teknisen vempaimen, tässä tapauksessa GPS-vastaanottimen, aktivoitukseen liikkumaan. Viime
syksynä ulkoilutin paikannintani
Jyväskylän lähimaaston pikkuteillä
ja poluilla löytäen samalla todella
hienoja paikkoja. Sellaisia joita voi

lämpimästi suositella kenelle tahansa. Halsvuori, Vaarunvuori ja Nyrölän luontopolku muutamia mainitakseni.
Luonnon huomioiminen on oleellinen osa tätä harrastusta. Kätköjä
ei tule sijoittaa sellaisille paikoille,
jotka eivät kestä kävijöiden mahdollisesti luonnolle aiheuttamaa
eroosiota. Harrastajia kehotetaan
myös pitämään retkillä mukanaan
roskapussia, johon voi kerätä luontoon heitettyjä roskia. Tästä toiminnasta on vakiintunut harrastajien keskuudessa myös englanninkielinen lyhenne CITO, Cache In
Trash Out.
Lopuksi on vielä välttämätontä
mainostaa perustamaani kätköä.
Kannattaa siis käydä ihailemassa
Päijänteen maisemia Majavuoren
koordinaateissa: N 62° 13.657
E 025° 52.797
Aiheeseen liittyviä linkkejä:
www.geocaching.fi
www.geocaching.com
Jussi Leivonen
jussi.leivonen@pp.inet.fi
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Lyhyt oppimäärä
Kaukoidästä
19.1.2006 hyvin kylmänä pakkasaamuna kuuden aikaan kymmenen innokasta opiskelijaa valui
Helsinki-Vantaan lentoasemalle
keliin nähden vähissä vaatteissa.
Edessä oli pitkä ja väsyttävä 18
tuntia kestävä matka Singaporeen. Matkalle lähti myös logistiikan opettaja Kaius Kuusimurto vaimonsa kanssa. Matkan lopussa joukkoon liittyi myös koulutusalajohtaja Mikko Keskinen.
Matka on järjestetty joka kevät
jo lähes kymmenen vuoden ajan
ja tarkoituksena on tutustuttaa
opiskelijoita Singaporen kulttuuriin ja logistiikkaan. Kuukauden
kestävään ohjelmaan kuului luentoja Ngee Ann Polytechnicissä
ja yritysvierailuja.
Singaporen ihmettelyä
Pääsimme Singaporeen perjantaina 20.1. aamu kahdeksalta.
Lentokoneesta ulos astuessa vastaan puski todella raskas ja kuuma ilma. Olihan se hieman erikoinen ilmastonmuutos, kun
lämpötilaero oli Suomeen verrattuna 60 °C. Monsuunisateet olivat loppuneet muutamaa päivää
aiemmin, saimme siis nauttia aurinkoisesta ilmasta lähes koko
matkan ajan.
Viikonloppu oli juuri alkamassa,
joten saimme rauhassa totutella
paikkaan ennen koulun alkua.
Tuomas Syvänen oli edellisenä
vuonna käynyt Singaporessa, joten hänen johdollaan lähdimme
jo ensimmäisenä iltana tutustumaan kaupungin keskustaan ja
China Towniin. China Townissa

oli jo karnevaalitunnelmaa kiinalaisen uuden vuoden takia, joka
oli kuitenkin vasta viikon päästä.
Saimme heti todeta, että kyseinen juhla on todella suuri kiinalaisille, joita on Singaporen väestöstä lähes 80 %. Kadut ja kujat
olivat täynnä juhlijoita, erikoisia
ruokakojuja ja koristeita. Päädyimme McDonald’siin syömään, koska ihan emme vielä silloin uskaltaneet syödä epämääräisen näköistä haikeittoa tai
muuta sellaista. Tosin itse en kyllä maistanut sitä muulloinkaan.
Singaporelaiset ruoat olivat todella hyviä. Itse menetin sydämeni täysin paikalliseen ruokaan, en

pelkästään maun, vaan myös
hinnan takia: ulkona syöminen
maksoi vain 2-3,5 euroa. Keittiötä ei tullut siis matkan aikana
kertaakaan käytettyä.
Kraanavesi oli juomakelvollista
Singaporessa, mutta Malesiassa
ja Thaimaassa tyydyimme juomaan pullovettä. Ryyppylomalle
ei Singaporeen kannata mennä,
olut saattaa maksaa baarissa jopa
23 $, eli vajaa 12 euroa!
Muutama ensimmäinen päivä
meni lentäen, kävimme mm.
Sentosa-saarella, joka on pieni
saari Singaporen eteläpäässä.
Sentosa on paikallinen virkistysalue, missä oli hiekkarantoja, ra-
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hotellien vieressä saattoi olla juuri näitä röttelötaloja.
Ensimmäisenä Malesiassa pisti
silmään repaleiset kissat, joiden
hännät olivat katkaistut ja sojottivat mitä ihmeellisemmän näköisesti. Malesialaiset katkovat
kissojen hännät kuulemma siksi,
että se karkottaa pahat henget ja
myös siksi, etteivät kissat pääsisi
kiipeämään puuhun tai muualle.

viksia, riisiä ja naudanlihaa. Riisi
ja kasvikset olivat syötäviä, mutta
liha oli kaikkea muuta. ”Liha” oli
sitkeää, siltä osin kun sitä pystyi
oikeasti nimittämään edes lihaksi
ja loput siitä oli jänteitä, kalvoa
ja muuta hyvin epämiellyttävän
näköistä. En suosittele. Tämän
jälkeen en vilkaissutkaan Malesiassa naudanlihaan ja kavereiden
kokemukset olivat samanlaiset
myöhemmin. Kana oli kyllä oikein herkullista.

vintoloita, näkötorneja, akvaario,
delfiinishow jne. Kaunis paikka
kun katsoi saarelle päin, mutta
merellä näkyi kymmenittäin rahtialuksia. Alue nimittäin sijaitsee
aivan maailman suurimman sataman, PSA:n vieressä.
Lukujärjestykset saimme maanantaina. Luentoja oli noin kaksi
tuntia päivässä ja niiden lisäksi
oli viikoittain pari yritys- ja satamavierailua. Ohjelmaan oli laitettu myös Kuala Lumpurin
matka. Lopuksi meille oli annettu pidennetty viikonloppu, jolloin saimme suunnitella omaa
ohjelmaa. Tilasimme siis lentoliput Phuketiin.
Retki Tiomanille
Ensimmäisen viikon jälkeen
meille koitti heti vapaata kiinalaisen uuden vuoden takia, joten
pääsimme lähtemään Singaporesta pienelle reissulle. Lauantaiaamuyöstä kokoonnuimme poikien talon aulaan ja otimme taksit
Singaporen ja Malesian rajalle.
Malesiassa menimme Johor Bahruun, ja sieltä otimme taksit 140
km pitkälle matkalle Mersingiin.
Taksien hinnat olivat vaivaiset
140 ringittiä, mikä oli jo kallista
sikäläisittäin. Kiinalaisen uuden
vuoden takia taksikuskeilla oli
varaa kiskoa enemmän kuin sata
ringittiä (n. 25 euroa) tuollaisesta matkasta.
Malesia on köyhin missä olen
ikinä käynyt. Talot olivat paikoin
todella surkean näköisiä, Suomessa ei voi kuvitella sellaisia
edes näkevänsä. Eivätkä ne olleet
edes vielä sikäläisittäin huonoja.
Luulen, etten astuisi jalallanikaan Malesian slummialueille..
Erikoista oli myös se, että loisto-

Mersingiin päästyämme menimme syömään. Malesiassa oli tavattu lintuinfluenssaa, joten ajattelin syödä siellä naudanlihaa.
Tilasin aterian johon sisältyi kas-

Mersingistä suuntasimme Tioman-saarelle, joka sijaitsee EteläKiinan merellä. Saari on valittu

16

Keski-Suomen INSINÖÖRI 2

joskus yhdeksi maailman kauneimmista saarista. Venematka
kesti pikaveneillä noin tunnin ja
kulki tv:stä tutun Suomen Robinson saaren vierestä. Hintataso
oli saarellakin hyvin alhainen.
Kolme yötä kahden hengen mökissä maksoi noin 15 euroa per
henki. Tosin mökin taso ei todellakaan ollut mitään luksusta,
mutta se ei juuri meitä haitannut.
Tioman oli rauhallinen paikka
lomailulle. Saarella ei hirveästi
ollut aktiviteettia, ainakaan Salangilla, missä me yövyimme.
Päivisin löhösimme rannalla ja
snorklasimme koralliriutoilla ja
illat menivät siihen kun odotimme ruokaa pari tuntia ravintolassa ja joimme sen ajan olutta. Malesiassa eivät tarjoilijat tunnu pitävän kiirettä ruoan tuomisessa,
eivätkä juuri pidä tärkeänä sitäkään kenelle ruoan antavat. Kunhan se ruoka johonkin pöytään
menee.

päivät koulussa ja iltaisin kiertelimme nähtävyyksiä katselemassa
tai olimme asunnoilla. Singaporeen tottui hyvin nopeasti eikä
mennyt kauaa kun kaikki paikat
oli jo nähty. Singaporessa vietimme yhdeksän päivää ja lähdimme
Kuala Lumpuriin.

Singaporeen palattuamme jatkui
koulu ja ”arki” palasi. Kävimme

Viikonloppu Kuala Lumpurissa
Kuala Lumpurissa majoitumme
viiden tähden hotelliin, Hotel Istanaan. Hieman nolotti mennä
t-paidoissa ja shortseissa sellaiseen hotelliin kun kaikki muut
asukkaat olivat puvuissa. Kuala
Lumpurin matka oli halpa, koska koulu oli maksanut majoituksen. Vaikka ei hotelli ollut kallis
muutenkaan, kahden hengen
huone maksoi noin 40 euroa/
henkilö/yö. Ensimmäisenä iltana
lähdimme halvoille ostoksille
China Towniin, missä meno oli
samanlaista kuin Virossa. Piraattituotteita myytiin silmän kantamattomiin. Hinnat olivat huomattavasti halvemmat kuitenkin
kuin Virossa ja tinkimällä hinnat

olivat lähes olemattomia. Niin
oli kyllä laatukin.
Kuala Lumpurissa sataa kuulema
suurkaupunkien tapaan usein,
eikä nytkään tapahtunut poikkeusta. Vielä saapuessamme perjantaina Lumpuriin, paistoi aurinko, mutta vain tunnin verran ja
tämän jälkeen alkoi sataa. Sadetta kesti koko viikonlopun.
Lauantaina lähdimme tutustumaan West Portiin. Satama sijaitsi vajaan tunnin ajomatkan
päässä. Vierailu kesti pari tuntia
ja palasimme jo hyvissä ajoin takaisin kaupunkiin.
Illan ohjelmassa oli taas tutustumista kaupunkiin ja kävimme
Petronas kaksoistornien luona ja
Menara-tornin huipulla.
Malesiassa kannattaa käyttää todellakin joukkoliikennettä.
Otimme Kuala Lumpurista bussin takaisin Singaporeen. Bussi
oli täysipitkä, mutta kyytiin
mahtui vain 16 ihmistä. Penkit

Jatkuu seur. sivulla...

Insinööriliiton arvot: Halu menestyä
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Kesäteatteri Tampereella
Juokse lempesi edestä toi
Tampereen Komediateatteri ke 14.6.2006 klo 19.00 Tampereen Komediateattewww.tampereenkomediateatteri.fi/ riin viime kesänä ennätys-

LINJAT KUUMINA
Lähtö bussilla tilausajolaiturilta, (Harjukatu) klo
17:00
Ilmoittaudu viimeistään
11.5.2006 mennessä
Aulapalveluun sähköpostitse
aulapalveluok1@jsp.fi,
puhelimella:
(014) 445 1443 tai faxilla:
(014) 445 1999.
Olemme alustavasti varanneet 50 paikkaa K-SI:n jäsenelle ja AVECille. Ilmoittaudu heti.
Osallistumismaksu 20 euroa/hlö
olivat vaaleaa nahkaa, jokaisella
oli oma tv, radio, pelikone ym.
Lisäksi bussimatkaan kuului ateria ja kaiken huipuksi penkit olivat hierovat. Hinta oli vaivaiset
17 euroa. Kuuden tunnin matka
ei tuntunut ollenkaan pitkältä.
Ainoa häiritsevä tekijä oli täysillä
puhaltava ilmastointi, mikä oli
ongelma oikeastaan koko kuukauden kaikkialla sisätiloissa. Lähes jokainen vilustuikin sen takia, mutta se oli onneksi nopeasti ohimenevää.

Väliaikatarjoilu leivoskahvit.
Lisätiedot:
Teijo Pajunen 040 7739458

yleisön. Ja niin yleisön kuin
esityksen näyttelijöidenkin
pyynnöstä Komediateatterissa nähdään kesällä farssin
itsenäinen jatko-osa Linjat
kuumina.
Taksikuski John Smith vaimoineen jatkaa seikkailujaan
naapurinsa Stanleyn kanssa.
Tämänkertaisen naurupommin rooleissa nähdään totutusti mm. Jukka Puotila, Jukka Leisti, Marjut Sariola ja
Sanna Majanlahti. Esityksen
ohjaa Panu Raipia.
Katettu katsomo!
Kesto noin n. 2 h (sis. väliajan)

Torstaiaamuna lähdimme Phuketiin ja olimme siellä neljä yötä.
Maanantaina saavuimme ruskettuneina takaisin Singaporeen,
pakkasimme laukut, kävimme
viimeisen kerran syömässä nuudeleita ja juomassa limemehua ja

lähdimme Changi Airportille.
Kuukausi Singaporessa oli ohi.
Anniina Sandelin
Puheenjohtaja
Jyväskylän Insinööriopiskelijat
JIO ry

Sunnuntaina Kuala Lumpurista
palattuamme oli enää vain muutama päivä jäljellä Singaporessa.

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on ammattikuntansa tukija.
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Keski-Suomen INSINÖÖRI kertoo ja tiedottaa
Työsopimus vs.
työehtosopimus
Työsopimuksella (kirjallisella tai
suullisella) työntekijä tai työntekijät yhdessä sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja
valvonnan alaisena palkkaa tai
muuta vastiketta vastaan.
Työsopimuksessa sovitaan mm.
seuraavista asioita:
1. Toimi
Kuvataan työtehtävän keskeiset
tehtävät.
2. Työsopimuksen voimassaolo
ja koeaika
Työsopimus astuu pääsääntöisesti voimaan, kun työntekijä on
sen allekirjoittanut.
Työsopimus on voimassa joko
määräajan tai toistaiseksi.
Työsuhteen alussa on koeaika
ainoastaan silloin, kun siitä on
erikseen sovittu. Koeaika voi
pituudeltaan olla enintään neljä
kuukautta. Jos työsuhteen alussa
on vähintään neljän kuukauden
mittainen koulutus, voi koeaika
olla enintään kuusi kuukautta.
Kahdeksaa kuukautta
lyhyemmässä määräaikaisessa
työsuhteessa koeaika saa olla
enintään puolet työsopimuksen
kestosta.
Määräaikainen työsopimus
päättyy ilman irtisanomista
määräajan päättyessä tai sovitun
työn valmistuessa. Jos
työsopimuksen päättymisen
ajankohta on vain työnantajan

tiedossa, hänen on ilmoitettava
työntekijälle työsopimuksen
päättymisestä viipymättä
päättymisajankohdan tultua
hänen tietoonsa. Viittä vuotta
pidemmäksi määräajaksi tehty
työsopimus on viiden vuoden
kuluttua sopimuksen
tekemisestä irtisanottavissa
samoin perustein ja
menettelytavoin kuin toistaiseksi
voimassa oleva työsopimus.
3. Irtisanomisaika
Jollei muusta sovita, työnantajan
noudatettavat irtisanomisajat
työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
1) 14 päivää, jos työsuhde on
jatkunut enintään yhden vuoden;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde
on jatkunut yli vuoden mutta
enintään neljä vuotta;
3) kaksi kuukautta, jos työsuhde
on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;
4) neljä kuukautta, jos työsuhde
on jatkunut yli kahdeksan mutta
enintään 12 vuotta;
5) kuusi kuukautta, jos työsuhde
on jatkunut yli 12 vuotta.
Jollei muusta sovita, työntekijän
noudatettavat irtisanomisajat
työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
1) 14 päivää, jos työsuhde on
jatkunut enintään viisi vuotta;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde
on jatkunut yli viisi vuotta.
4. Palkka
Palkkauksesta sovitaan
työsuhdetta somittaessa.
Ylemmillä toimihenkilöillähän
palkkaus on yleensä yksilöllinen

ja kannustava. Tässä asiakohdassa
on syytä sopia myös mm.
palkankorotusperusteista.
5. Työaika
Yleensä työaika on 37,5 tai 40 h
viikossa. Jos työaika on 40 h
viikossa niin on syytä sopia ns.
työjanlyhennysvapaista eli
tutummin pekkasista (12,5
päivää / vuosi). Samoin on syytä
huomioida ylitöistä maksettava
korvaus.
6. Vuosiloma
Lomamääräytymisehdot
vuosilomalain mukaan. Toki
paremmin voi aina sopia.
7. Sairausajan palkka
Lakiin perustuva tai on
määritelty sopimusalan TESsissä.
8. Keksinnöt
Työntekijän oikeudesta
tekemiinsä keksintöihin on
säädetty laissa oikeudesta
työntekijän tekemiin
keksintöihin.
9. Koulutus
Työsopimusta tehtäessä on hyvä
sopia työnantajan kanssa yrityksen järjestämästä koulutuksesta.
10. Matkakustannukset
Yrityksessä noudatettavan matkustusohjesäännön tai TESsin
mukaan.

Työsuhteenehdoista voidaan sopia myös kollektiivisesti eli työehtosopimuksilla.

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on yhteiskunnallinen ja kansainvälinen toimija.

Keski-Suomen INSINÖÖRI 2
Työehtosopimus eli TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton
välillä tehty sopimus työehdoista. TESissa sovitaan lakia kattavammin työntekijöiden eduista,
esim. sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, matkakustannuksista, jne. Tätä sopimusta noudatetaan työnantajaliiton jäsenyrityksissä siihen joukkoon työntekijöitä, jotka ovat kyseisen työehtosopimuksen piirissä (eli sopimuksen soveltamisalalla).
Sillä mihin ammattiliittoon kuulut, ei ole tekemistä sen kanssa
mitä työehtosopimusta sinuun
sovelletaan. Ilman ammattiliittoja ei työehtosopimuksia synny,
eikä sovittujen työehtosopimusten noudattamista valvota lainkaan. Siksi ammattiliiton jäsenyys on myös tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamista.
Työehtosopimuksessa voidaan
sopia monista eri asioista. Työehtosopimusten uudistamisen yhte-

Hämeen ja Keski-Suomen insinöörien matka
Viroon 24.5. – 28.5.2006
”Kutsu Seton Kolhoosin esimiehen
syntymäpäiville”
Ohjelma matkalla pääpiirteittäin:
24.5. Tapaamme länsisatamassa
17.30, josta lähdemme M/S Galaxilla 18.30 (uusi laiva), jossa yövymme. 25.5. Aamupalan jälkeen
lähdemme Tartoon 8.15. Tartosta
lähtö 10.30 ainutlaatuiselle laivamatkalle Peipsjärven Piirisaareen,
jossa tutustumme sen historiaan ja
nähtävyyksiin. Lähdemme saaresta
klo 16.00 mantereelle Värskaan ja
siellä Hirvemäen lomakeskukseen.
Halukkaat voidaan viedä Värskan
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ydessä (yleensä 1-3 vuoden välein) sovitaan palkankorotuksista. Yleensä työehtosopimuksessa
sovitaan lisäksi työsuhteen perusehdoista, kuten palkasta (ei kuitenkaan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa), työajasta, vuosilomasta, irtisanomisehdoista ja erilaisista sosiaalisista
ja perhepoliittisista työehdoista.
Lisäksi sovitaan erilaisista menettelytavoista, kuten yrityskohtaisesta oikeudesta poiketa työehtosopimuksesta paikallisesti sopien
ja luottamusmies- ja yhteistoimintajärjestelmistä. Työehtosopimus on minimisopimus eli sen
ehtoja on vähintään noudatettava, mutta työntekijöille voi toki
antaa parempiakin etuja.
Työsuhteen perusehdot sovitaan
työehtosopimuksessa joko lakia
paremmiksi tai alalle käytännössä
sopivammiksi. Nykyisin jätetään
paljon jouston mahdollisuuksia
myös yritystason paikalliseen sopimiseen. Siksi ainakin suuremmissa yrityksissä käytännön työ-

ehdot ovat kussakin yrityksessä
erilaisia.

Sanatorion kylpylää hoitoja saamaan. Ilmoittautumiset heti Hämeenlinnan Insinöörien Pentti
Lammiselle (yhteystiedot alla).
26.5. Lähtö aamupalan jälkeen tutustumaan Obinitsan ympäristöön
ja museoon. Pääsemme kunniavieraiksi Kolhoosin esimiehen syntymäpäiville (ruuat ja juomat), jossa
kaikki tapahtuu niin kuin oli vuosina 1965-1980. Illan vietämme
Hirvemäen lomakeskuksessa. 27.5.
Aamupalan jälkeen lähdemme
kohti Tartoa, jossa yövymme ja
vietämme iltapäivän haluamallamme tavalla. 28.5. Lähdemme Tartosta klo 11.00 kohti Tallinnaa.
Matkan aikana tutustumme autopaikkaan, jossa on 160 venäläistä
autoa muutettu erilaisiksi kuten:

elokuva-auto, sauna-auto, takkaauto, grilliauto, hieronta-auto ym.
Tallinnasta lähdemme klo 20.00
AUTOEKSPRESS 2-lla kohti
Helsinkiä, jonne saavumme klo
21.40

YTN:n kentässä valtakunnallisia
työehtosopimuksia on solmittu
mm. seuraavilla sopimusaloilla:
·Teknologiateollisuus – YTN
teknologiateollisuuden työehtosopimus
·Allianssi – YTN televiestinnän,
tietotekniikkapalveluiden ja tietoteollisuuden työehtosopimus
·Enerta - YTN energiayhteisöjen
työehtosopimus
·SKOL – YTN suunnittelu- ja
konsulttialan työehtosopimus
·PATO – YTN rahoitusalan työehtosopimus
Valtakunnallisten työehtosopimusten lisäksi on neuvoteltu
myös talokohtaisia työehtosopimuksia seuraavilla toimialoilla:
·Finnair Oyj
·Finnvera Oyj
·Yleisradio Oy
Rauno Minkkinen
Yhdistystoimikunnan puh.joht.

Matka tehdään jos osallistujia vähintään 30. Hinta on 340 euroa,
joka maksetaan tilille 15843016440 välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Hintaan sisältyy täysi
ylöspito matka-aikana.
Ilmoittautumiset viimeistään
8.5.2006 mennessä osoitteeseen
pentti.lamminen@pp.armas.fi tai
tapio.soltin@insinooriliitto.fi. Lisätietoja Pentti Lammiselta puh.
0400 208 049.

Insinööriliiton arvot: Yhteisymmärrys järjestökulttuurissa - koko liitossa
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JOUKKOKIRJE
WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista.

http://www.insinooriliitto.fi/ksi/
Hei Jäsen, ilmoittaudu postituslistalle (ksilehti@luukku.com) ja saat
ajoittain infoa mm. tapahtumistamme suoraan sähköpostiiisi.

Muutamia tulevia tapahtumia mainitaksemme
Toukokuu
Insinööriliiton kevätedustajakokous 19.5.2006
Insinööriliiton piirimme Viron matka 24.-28.5. (ilmoitus tässä lehdessä)

Kesäkuu
Uusien jäsenten tilaisuus 7.6.2006
Karting 10.6.2006 (ilmoitus tässä lehdessä)
Kesäteatteri Tampereella (ilmoitus tässä lehdessä)
Melontakurssi 21.6.2006 (iltakurssi)

Heinäkuu
Seniorien matka Viinijuhlille Kuopioon
Sulkavan suursoudut (tiedot osallistumismahdollisuudesta tässä lehdessä)
Pori-Jazz-matka la 22.7. (ilmoitus tässä lehdessä)

Elokuu
Asuntomessut ovat muuten tänä vuonna Espoossa
Luottamusmiesristeily Päijänteellä 9.8. (extreme-laji)

Syyskuu
Syksyn Keski-Suomen INSINÖÖRI-lehti ilmestyy
Yhdistyksemme 60-vuotisjuhlat

Tapahtumistamme voi olla tietoja mm. INSINÖÖRIlehdessä, lisäksi näet ne WWW-sivultamme.
Eli näistä ja muista tapahtumasta saat ehkä helpoimmin Keski-Suomen Insinöörit ry:n WWW-sivulta http://www.insinooriliitto.fi/ksi/ ja sähköisesti suoraan
sähköpostilistalaisille. Ilmoittaudu postituslistalle ksilehti@luukku.com

