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”Insinööri on mukana luomassa 
tekniikkaa, joka koituu luonnon 
ja ihmisen hyväksi. Insinööri on 

kaikissa toiminnoissaan suojelemassa 
kasvien, eläinten ja ihmisten elämää. 
Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epä-
sopua ja pyrkii kehittymään yhä taita-
vammaksi ongelmien ratkaisijaksi. In-
sinööri miettii kehityksen suuntalinjo-
ja ja välttää vahingollisten tavoitteiden 
toteutumista.”

Tämä on Arkhimedeen vala, jonka jo-
kainen insinööri on valmistuessaan van-
nonut. Vala pitää sisällään monia lupauk-
sia toimenkuvamme säilyttämiseksi, jo-
ten noudatammehan tätä edelleenkin!

Keski-Suomen Insinöörit ovat luo-
neet tämän jäsenlehden, jonka tarkoi-
tuksena on tuoda jäsenistölle tietoa ko-
tiin perinteisellä tavalla. Uudistusta on 
tapahtunut jälleen; aiemman päätoi-

mittajan, Ollin, lempilapsi sai nyt uu-
den päätoimittajan, joka lupaa pitää hy-
vää huolta siitä. On ilo esittäytyä tässä 
roolissa Teille, hyvät Keski-Suomen In-
sinöörien jäsenet. Hyvästejä Olli ei kui-
tenkaan ole heittämässä, tulette sen kyl-
lä huomaamaan...

Kevät etenee huimaa vauhtia koh-
ti kesää. Ottakaa energiaa elämäänne 
auringonpaisteesta ja antakaa sen akti-
voida itsenne Keski-Suomen Insinöö-
rit ry:n tapahtumiin! Voitte seurata nii-
tä nettisivuilta www.uil.fi/ksi ja jäsen-
lehdestä. Odotamme aktiivista osallis-
tumista tapahtumiimme, Teitä varten-
han toimimme!

Pirteää kesän odotusta kaikille,
Sanna Lehtinen
tiedottaja
smklehtinen@gmail.com

Ihmemies-insinööri
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Pj:n näppäimiltä

Kahden viikon päästä tästä päi-
västä, kun kirjoitan tuoretta pu-
heenjohtajan palstaa, on aika 

katsoa vaihteeksi menneeseen ja hakea 
sitä kautta eväitä tulevaisuuteen. Kevät-
kokouksessa jäsenistömme ja hallitus 
saa yhteenvedon vuodesta 2007 ja siitä, 
miten se on onnistunut täyttämään yh-
distyksemme jäsenistön toiveet. 

Nämä kevätkokouksen keskustelut 
antavat osaltaan eväitä tulevaisuuden 
suunnitteluun ja toiminnan kehittämi-
seen. Valitettavaa on, että tässäkin asi-
assa hyvin pienen ryhmän ääni tulee 
kuuluviin, sillä yhdistyksen kokouk-
siin osallistuu 20 – 40 jäsentä päättä-
mään noin 2 500 maksavalle asiakkaal-
le tarjottavista jäseneduista. Jos tietäi-
sin keinon, jolla saisimme paikalle esi-
merkiksi 10 % jäsenistöstämme, niin 
minulla olisi varmasti loistava tulevai-
suus konsulttina? 

Olen yrittänyt uusien jäsenten tilai-
suuksissa ja muissakin yhteyksissä mo-
tivoida jäseniämme vaikuttamaan yh-
teisiin asioihimme saapumalla koko-
uksiin – kun käyt yhdistyksen kevät- 
ja syyskokouksessa, niin olet jo kui-
tannut Keski-Suomen Insinöörit ry:lle 
maksamasi 24 euron jäsenmaksun ko-
kousruokailuilla. Kaikkiin muihin ta-
pahtumiin osallistuminen vie sinut siis 
saamapuolelle.

Toinen lähestyvä vaikuttamisen paik-
ka on Uuden Insinööriliiton kevätko-
kous toukokuussa. Tässä kokouksessa 
hyväksytään liitollemme päivitetty mis-
sio, visio ja strategia vuoteen 2015 asti. 
Kuten kaikki tietävät, niin ennustami-
nen on vaikeaa – etenkin tulevaisuuden 
ennustaminen. Liitto on käyttänyt pal-
jon resursseja siihen, että kevätkokouk-
sessa otettava suunta antaisi liitolle - ja 
meille ylemmille toimihenkilöille - toi-
mintaedellytykset tulevaisuudessakin. 

Valinnoil-
la pyritään 
varmista-
maan, et-
tä ne ta-
kaisivat jä-
s e n i s t ö l -
le euroop-
palaisittain 
kilpailuky-
kyiset työs-
kentelyolo-
suhteet. Tä-
mä on tär-
keä keino 
saada mo-
tivoitunei-
ta työntekijöitä, joiden avulla 
voimme taata maamme kilpailu-
kyvyn ja talouskasvun jatkossakin. 

Yhdistyksemme hallitus on osaltaan 
yrittänyt hahmotella tulevaisuutta ja 
miettiä miltä oma toimintakenttämme 
näyttävät vuonna 2015. Olemme halli-
tuksena halunneet aktiivisesti vaikuttaa 
liittomme luotsaamiseen omilla lausun-
noillamme siitä, miten asiat täällä Kes-
ki-Suomessa nähdään. Jäsenistömme 
näköinen liitto ja paikallinen toimin-
ta rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, 
jota hallintomme vie ahkerasti eteen-
päin. Sinulle jäsen tämä näkyy laaduk-
kaina palveluina taholtamme myös tu-
levaisuudessa.

Lisääntyvä auringonvalo auttaa la-
taamaan akkuja siihen asti kunnes kesä 
vaihtuu syksyyn, ja pääset pitelemään 
seuraavaa jäsenlehteä käsissäsi. 

Leskenlehtiä odotellen,

Timo Härmälä
puheenjohtaja

Kevätkokousten 
kynnyksellä



1Kuka olet, mitä olet tehnyt ja 
mitä tulet tekemään?

Olen Uuden Insinööriliiton ai-
ka tuore alueasiamies Olli B. Teh-
tyä on tullut jo vaikka mitä, varsin-
kin insinöörien edunvalvontaan ja 
järjestötoimintaan liittyen. Aiem-
min niin Keski-Suomen Insinöö-
rien kuin vanhemman Insinöörilii-
ton ja Uuden Insinööriliiton sekä 
yksityissektorin neuvottelujärjestö 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:
n, kuin Akavankin tiimoilla. Tar-
koitus on kehittää ja parantaa in-
sinöörien ja muiden tekniikan am-
mattilaisten (lue UIL ry:n jäsen-
ten) edunvalvontaa Keski-Suomen 
ja Päijät-Hämeen alueella.

2Onko liitto jäseniä varten vai 
jäsenet liittoa varten?

Jäsenethän ne UIL ry:n muodos-
tavat eli aika 
helppo vas-
tata, että 
UIL ry on 
jäseniään 
varten.

3Kuinka jäsenistö saa äänensä 
kuuluviin päätöksiä tehtäessä 

liittotasolla?
Ehkä parhaiten valitsemiensa 

edustajiensa kautta. Kevätkoko-
uksessa olikin taas Keski-Suomen 
Insinöörit ry:llä UIL:n edustaja-
kokousvalinnat esillä. Liiton pää-
töksentekijöillä ilmeisesti tarkoi-
tat erityisesti hallitusta ja edustaja-
kokousta? UIL:n hallituksessa on 
kaksi keskisuomalaista ja edusta-
jakokouksessa Keski-Suomen Insi-
nöörit ry:llä kolme paikkaa. Tietys-
ti jäsenyhdistys voi monella muul-
lakin tavalla osallistua ja olla myö-
tävaikuttamassa UIL:n toimintaan 
ja päätöksentekoon.

4Kuinka jäsenpitoa voidaan 
vahvistaa?

Liiton jäsenyydelle ei liene yh-
tä yksittäistä syytä. Voisi ajatella, 
että esim. ”turvaa ja tukea”. Tur-
vaa, niin työsuhteen ehtojen kehit-
tämisessä kuin ennen työttömyy-
den tai erilaisten ongelmien kohda-
tessa. Tukea, varsinkin silloin jos ja 
kun kuitenkin jotain tulee tapahtu-
maan. Ei myöskään pidä unohtaa 
monia liiton tarjoamia erilaisia etu-

ja ja alennuksia, vaikkei liitto mi-
kään alennuspajatsonjärjes-
täjä olekaan. Viihteellisen-
kin toiminnan mukanaan-
tuoma yhteenkuuluvuus ja 
sen piristävä vaikutus on 
myöskin havaittu merkit-
täväksi insinööriporukkaa 
yhdistäväksi tekijäksi.
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5Kuinka jäsenistöä saataisiin 
aktivoitua?

Työnantajapuoli tuntuu (yllättä-
en?) erityisesti panostavan tuohon 
aktivointiin. Eli jottei työpaikalla 
tallata, onkin syytä olla selvillä eri-
tyisesti oikeuksistaan (velvollisuuk-
sista tuntuu muutenkin tulevan in-
formaatiota eri suunnilta). Keski-
Suomen Insinöörithän on poikke-
uksellisen hyvä tilanne, sillä perin-
teikäs Keski-Suomen INSINÖÖRI 
-lehti on hyvä tapa jakaa informaa-
tiota ja kutsua moniin, vaikkapa 
viihteellisempiinkin, insinööreille 
järjestettyihin tilaisuuksiin.

6Mikä merkitys alueasiamie-
hen saamisella Jyväskylään 

on liittoyhteisön ja jäsenistön 
kannalta? Miten UIL:n alueasia-
miehen toimiston saaminen Jy-
väskylään parantaa Keski-Suo-
men Insinöörit ry:n jäsenten etu-
ja? Kuinka UIL palvelee jatkos-
sa paremmin keskisuomalaisia 
jäseniä?

Jo yli kymmenen vuotta on keski-
suomalaisilla ollut voimakas tarve 
ja tahtotila oman asiamiehen saa-
miseksi Jyväskylään. Varsinkin lii-
ton hallituksen jäsenemme ovat pa-
nostaneet jäsenten toiveen toteut-
tamiseen, nyt näkyvin tuloksin. 
UIL:n (Keski-Suomen) alueasia-
mies oli aiemmin Tampereella, näh-
däkseni Jyväskylä on verrattain kes-
kemmällä Keski-Suomea ja näin ol-
len lähempänä varsinkin keskisuo-
malaisia jäseniä. Avautunut toimis-
to antaa mahdollisuuden tavata jä-
seniä muutenkin kuin puhelimitse 
ja sähköpostitse, vaikka onkin aina 
hyvä sopia toimistolle tulostaan etu-
käteen (esim. gsm 040 579 5116 tai 
olli.backman@uil.fi), jottei tavoita 
vikkelästi liikkuvan asiamiehen si-
jasta pelkkää tyhjää toimistohuo-
netta). Keski-Suomen Insinöörit ry 
tulee tekemään jatkossakin tulokse-
kasta yhteistyötä UIL:n kanssa, jo-
ten eiköhän tämä ala näkyä myös 
kysymyksessäsi mainittuna paran-
tuneena jäsenpalveluna.

7Mitä mieltä olet paikallisesta 
sopimisesta? Pitääkö sitä li-

sätä, ja jos pitää, niin missä asi-
oissa?

Jos työpaikalla on äärimmäisen 
hyvä neuvottelu- ja sopimuskulttuu-
ri, niin eikun vaan sitten jatketaan 
hyvää yhteistyötä. Muualla on eh-
dottomasti ensin luottamusmiehen 
asema varmistettava, jotta edes läh-
tökohtaisesti olisi paikallisten neu-
vottelujen mahdollisuus. Vai kuu-
lostaako tasapuoliselta neuvottelu-
asemalta, jos toinen osapuoli pyrkii 
sanelemaan paikallisen sopimuk-
sen sisällön ja sen lisäksi vielä päät-
tää vastaneuvottelijan aseman.

Luottamusmiehet saavat hyvää 
taustatukea työehtosopimuksesta, 
edellyttäen että toimialalla on so-
vittu sitovasti luottamusmiehen ase-
masta, irtisanomisturvasta, korva-
uksista, ajankäytöstä yms. olennai-
sesta toimintaympäristöstä. Paikal-
lisissa neuvotteluissa ei ole mitään 
syytä tehdä tarpeettomia uhrauk-
sia tai luopua turhaan oikeuksis-
taan tai työehtosopimuksen suo-
mista korotuksista. Työehtosopi-
muksiin tulleet paikallisesti sovit-
tavat korotukset ovat aiheuttaneet 
kovasti kysymyksiä.

Toteutunut neuvottelematon 
”tupla tai kuitti”-tilanne ei oikein 
tunnu tyydyttävän (muidenkaan 
työnantajajärjestöjen edustajia). 
Puhutaan ”puoliperälaudallisesta” 
mallista (esim. jos teknologiateolli-
suudessa luottamusmies hyväksyy 
työnantajan ehdotuksen, jaetaan si-
ten koko 100 % paikallisesti neuvo-
teltavasta korotuspotista, muuten 
jaetaan kaikille vain 50 % kyseises-
tä korotuksesta). 

8Miten näet UIL:n ja TU:n 
yhteistyön Keski-Suomessa?

Molemmat toimivat Järjestöjen-
talolla samassa kerroksessa, joten 
kai siinä yhteistyön riski on. Yh-
teistyöhän onnistuu, jos siitä on 
molemminpuolista etua. Ottakaa 
kantaa, jos olen mielestänne vää-
rässä.

9Kuinka YTN:n työmarkki-
nallista painoarvoa saataisiin 

kasvatettua?
Jäsenmäärää kasvattamalla ja 

olemassaolevien jäsenten tietoja pa-
rantamalla. Itse asiassa Ylemmät 
Toimihenkilöt, YTN, ja Akavan 
työmarkkinallinen painoarvo ovat 
juuri ne tämän päiväisistä työmark-
kinajärjestöistä nopeimmin kasva-
vat. Luottamusmiestoimintaan ja 
luottamusmiesverkoston laajenta-
miseen panostaminen on myös ns. 
”asian keskiössä”.

10 Mikä on alueasiamiehen    
             rooli Keski-Suomen Insi-
nöörit ry:n toimintaa koskevissa 
kysymyksissä? Millaisissa asiois-
sa Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
jäsen voi lähestyä uutta alueasia-
miestä ja missä asioissa pitää yh-
teyttä ottaa liittoon?

Keski-Suomen Insinöörit ry on it-
senäinen Uuden Insinööriliiton jä-
senyhdistys. Asiamies ei välttämät-
tä ole kyseisen yhdistyksen jäsen. 
Oma roolini yhdistyksessä on muo-
toutunut Keski-Suomen Insinöörit 
ry:n jäsenyyden ja siihen liittyvän 
aktiivisen toimimisen kautta.

Seuraavassa syyskokouksessa va-
litaan uusia hallitusedustajia, joten 
on mahdollista, ettei minua siihen 
valita. Näin ollen roolini Keski-Suo-
men Insinöörit ry:ssä pienenisi, joll-
ei sitä valtakirjoilla varustautuneet 
kokousedustajat halua äänestää toi-
sin. Alueasiamies on näppärä en-
sikontakti omaan työpaikkaan tai 
yleensä liittoon liittyvissä asioissa, 
vaikka jo ennenkuin ongelma äityy 
riidaksi. Kaikkiin kysymyksiin to-
sin en lupaa suoraa vastausta vaan 
tarvittaessa selvitetään ensin tilan-
ne ja ohjataan siten edelleen, par-
haalle saatavilla olevalle asiantunti-
jalle. Alueasiamies on nimenomaan 
se liiton edustaja alueellaan.

Sanna Lehtinen,
tiedottaja &
Olli Backman,
UIL, alueasiamies

5
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Mercedes-Benzin museo sijait-
see Stuttgartissa aivan Daim-
lerChryslerin tehtaiden tun-

tumassa. Tämä futuristinen uusi mu-
seorakennus otettiin käyttöön touko-
kuussa 2006. Sen arkkitehtuuria ja käy-
tännöllisyyttä on hämmästelty ja mo-
ni kävijä tuleekin museoon aivan vain 
näistä syistä.

Tämä yhdeksänkerroksinen raken-
nus tarjoaa koko autoilun historiikin ai-
na sen alkuhetkistä nykypäivään saak-
ka. Näyttely etenee kronologisesti läh-
tien 1880-luvun alkutaipaleista ja päät-
tyen tämän päivän formuloihin ja tule-
vaisuuden konseptiautoihin.

Kävijän ei tarvitse pelätä kuitenkaan 
joutuvansa keskelle moottoreita ja insi-
nöörijargonia, vaan autoilu kytketään 
museossa taitavasti maailmanhistorian 
tapahtumiin. Lisäinformaatiota jaetaan 
selostuksen muodossa, joka on valitta-
vissa mukana kulkeviin kuulokkeisiin 
oman mielenkiinnon mukaan.

Mersu-museoon kannattaa varata rei-
lusti aikaa 2 – 5 tuntia. Kerroksia yhdis-
tävät rampit ovat loivia, ja ne on suun-
niteltu myös pyörätuolilla tai lastenrat-
taiden kanssa liikkuville. Museon yhte-
ydessä on myös myymäläosasto, kahvi-

la, ravintola ja ulkoterassi. Jos mielessä 
ovat auto-ostokset, museosta voi jat-
kaa suoraan viereiseen Mercedes-Benz 
Centeriin, jossa esillä on 130 auton va-
likoima tämän hetken malleja.

Faktaa rakennuksesta

mPohjapinta-ala: 4 800 m3

mKorkeus: 47,5 m
mTilavuus: 210 000 m3 

mNäyttelytilaa: 16 500 m2

mNäyttelyesineitä: 1500
mAutoja: 160
mBetonia: 120 000 t 
mIkkunapintaa: 14 000 m2  
mSähkö- ja tietoliikennekaapelia:
630 km 
mLämpöputkea: 100 km

 
Näyttelyn kiertämiseen tarvittava kul-
kumatka on 1,5–5 kilometriä. Näytte-
lyyn voi tutustua samanaikaisesti mak-
simissaan 1 200 henkilöä.

Lisätietoja:
http://www.museum-mercedes-benz.com

Jussi Leivonen
hallituksen jäsenM
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Ihminen haluaa elämältään turval-
lisuutta, toteuttaa itseään ja näh-
dä tekojensa vaikutukset ympäris-

tössään. Lisäksi monen tavoitteena on 
jättää jälki olemassa olostaan jälkipol-
vienkin arvioitavaksi. Myös arvostus, 
mielihyvä, jatkuvuus ja johdonmukai-
suus ovat asioita, joita moni meistä toi-
voo jossain vaiheessa maallisen vaelluk-
sensa aikana. Jos vielä psyykkinen olo-
tilakin on siedettävä tai eheä, voidaan 
näiden kaikkien asioiden täyttyessä ke-
tä tahansa pitää onnekkaana ja onnel-
lisena ihmisenä. 

Jäsenpalvelu on tärkeä osa jokaisen 
ammatti- ja minkä tahansa muun yh-
distyksen toimintaa. Jäsenten toivei-
ta pyritään kuuntelemaan ja toteutta-
maan mahdollisuuksien mukaan. Li-
säksi jäsenistölle tarjotaan tiettyjä etu-
ja vastineeksi rahallista korvausta eli 
jäsenmaksua vastaan. Uudessa Insi-
nööriliitossa jäsenmaksua vastaan saa 
näkyvänä hyötynä eli kotiin kannettuna 
Insinööri -lehden 12 kertaa vuodessa, 
kalenterin, jäsenkortin ja viikoittaisen 
Tekniikka ja talous -lehden . Edellä mai-
nittujen lisäksi kotiosoitteeseen tulee 
kunkin paikallisyhdistyksen omaa tie-

dotusmateriaalia. Oletteko tähän tyy-
tyväisiä? Minä en olisi.

Jäsenistölle tarjotaan erilaista kou-
lutusta, henkistä ja fyysistä hyvinvoin-
tia edistäviä tapahtumia sekä mahdol-
lisuuksia verkostoitumiseen. Silti järjes-
tettyä tilaisuutta joutuu pitämään on-
nistuneena, jos paikalle saapuu järjestä-
jien lisäksi 10-20 jäsentä. Tapahtumien 
osallistumisprosentti pyörii muutaman 
prosentin paikkeilla, kun sitä vertaa 
yhdistyksen jäsenmäärään (yli 2 600). 
Siispä joudun yleistämään, että monet 
Teistä kokevat saavansa rahalleen vas-
tinetta muutamasta lehdestä, kalente-
rista ja jäsenkortista. Olette harvinai-
sen vähään tyytyväisiä.

Siispä haastan Teidät kanssajäsenet 
mukaan kehittämään Keski-Suomen 
Insinöörien toimintaa. Mikäli koette, 
ettei mikään tarjoamastamme tapah-
tumista ole kiinnostustesi kohteena, 
olette vapaita tarjoamaan meille uusia 
ideoita niistä koulutus- tai vapaa-ajan-
viettotavoista joita toivoisitte Teille jär-
jestettävän. 

Antti Levänen
hallituksen jäsen

Mitä jäsen haluaa?
Kolumni
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Suomalaiset pitävät ammattiliit-
toon liittymistä edelleen tärkeä-
nä. Peräti 90 % kansalaisista 

katsoo, että ammatillinen järjestäyty-
minen on nykyaikana tarpeellista. Mie-
lipide-eroja aiheuttaa lähinnä se, onko 
asia erittäin vai ainoastaan melko tar-
peellista. Suomalaisista noin puolet (46 
%) arvioi järjestäytymisen erittäin tar-
peelliseksi. 

Tiedot käyvät ilmi TNS Gallup OY:n 
keväällä 2006 tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kaikki ikäluo-
kat kokevat järjestäytymisen olevan tar-
peellista. Merkillepantavaa tuloksissa 
on, että järjestäytymistä aiheellisena 
pitävät kaikki väestöryhmät yhteiskun-
nassa olipa sitten kysymys työntekijäs-
tä tai yrittäjästä.

Palkansaajakeskusjärjestöjen arvosa-
nat jäsentensä etujen ajamisessa ovat 
säilyneet vakaina. Kaikkien palkan-
saajakeskusjärjestöjen arvioidaan aja-
neen jäsenkuntansa etuja vähintään 
tyydyttävästi.

Järjestäytymisvapaus on yksilön va-
paus valita, mihin järjestöihin kuuluu, 
missä toimii ja mitä perustaa ja jär-
jestön sääntöjen mukaan lakkauttaa. 
Järjestäytymisvapaus on yhdistymis-
vapauden erikoistapaus, joka koskee 
järjestöjä, etenkin ammattiyhdistyksiä 
ja työnantajaliittoja. Järjestäytymisva-
pauteen kuuluu myös vapaus olla jär-
jestäytymättä. Tällöin ketään ei pakote-
ta kuulumaan järjestöön. Ammattiyh-
distyksillä ja työnantajaliitoilla on jär-
jestäytymisvapauden vallitessa oikeus 
neuvotella työehtosopimuksista

Miksi kuulua 
ammattiliittoon?

1. Edunvalvonta
Parempi palkka, aikaa elämälle ja 

muut työsuhdeasiat kuntoon. Lait ja so-
pimukset tuovat jäsenille parhaan mah-
dollisen hyödyn ja edut työelämässä.  
2. Luottamusmies

Valvoo sopimusten ja lakien noudat-
tamista. 
3. Oikeusturva

Jos ongelmatilanteita tulee, voit aina 
kääntyä liiton puoleen. Jopa maksutto-
mat oikeudenkäyntipalvelut ovat jäse-
nen käytössä. 
4. Työsuhdeneuvonta

Jäsenelle hyviä vinkkejä ja viisautta 
työelämästä. 
5. Työttömyysturva lomautus- ja 
työttömyystilanteessa

Ansiosidonnainen on aina parem-
pi kuin pelkkä peruspäiväraha. Pelkkä 
työttömyyskassan jäsenyys on kuitenkin 
uhkarohkeaa. Irtisanomis- ja lomautus-
tilanteisiin liittyy isoja ongelmia. 
6. Koulutusta jäsenille ja luottamus-
henkilöille

Oman osaamisen päivittämistä, kol-
legojen tapaamista, tietoa työelämästä, 
työhyvinvoinnin kursseja. 
7. Jäsentapaamiset ja -tapahtumat, 
ostoedut

Kivoja virkistystapahtumia, joissa voi 
laajentaa sosiaalista verkostoaan. Liitot 
tarjoavat myös mm. polttoaine-alen-
nuksia, lomamökkejä ja muita alennuk-
sia, joita kannattaa käyttää. 
8. Jäsenlehti

Saat ajankohtaista tietoa omasta alas-
ta, työelämästä ja liiton tapahtumista. 
9. Vakuutusturva

Monilla liitoilla jäsenetuihin kuuluu 
myös esimerkiksi matkavakuutus, joil-
lakin myös matkatavaravakuutus. 
10. Työsuojelu

Osa työntekijän oikeusturvaa ja edun-
valvontaa

Rauno Minkkinen
hallituksen jäsen

Ammattiliiton jäsenyys
Esimerkkejä ammatti-
yhdistysliikkeen ja työ-
markkinakehityksen
tärkeistä tapahtumista 
Suomessa:

m1917: 8 tunnin työ-
aikalaki 
m1922: Vuosiloma
4–7 päivää 
m1937: Kansaneläkelaki 
m1939: Vuosiloma
5–12 päivää 
m1940: Tammikuun kih-
laus: työntekijä- ja työn-
antajajärjestöt alkavat 
neuvotella keskenään 
m1946: Vuosiloma 12–
14 päivää 
m1947: Työehtosopi-
musjärjestelmä vakiin-
tuu. Luottamusmiehet
vakiintuvat osaksi työ-
elämää. 
m1948: Lapsilisälaki 
m1959: Yleiseksi työ-
ajaksi 45 tuntia/viikko 
m1960: Vuosiloma 18–
24 päivää 
m1968: Ensimmäinen
tupo Liinamaa I 
m1970: Yleiseksi työ-
ajaksi 40 tuntia/viikko 
m1973: Neljän viikon
kesäloma 
m1977: Talviloma
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Insinöörin nimike on usein vulgaa-
rietymologisissa esityksissä johdet-
tu englannin sanasta engine ”ko-

ne”, johon olisi lisätty tekijäpääte -er. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että näkemys 
on virheellinen. Todennäköisimpänä 
pidetään sitä, että nimike on johdettu 
latinan sanasta genie ”nero” ja viittaa 
ensimmäisten insinöörien, linnoitusten 
ja piirityskoneiden rakentajien, oivalta-
vaan kykyyn. Luonnollisesti tulkinta so-
pii erinomaisesti insinööriammattikun-
nan pirtaan.

Insinööreillä tarkoitettiin useimmis-
sa länsimaiden armeijoissa linnoittami-
seen, siltojen rakentamiseen ja räjäy-
tystöihin erikoistuneita joukkoja, joi-
ta nykyään kutsutaan Suomessa sak-
salaiseen tapaan pioneereiksi (ranskas-
sa vanh. sapoeur ”sapööri”). Ruotsissa 
diplomi-insinöörejä kutsutaankin sivii-
li-insinööreiksi (civilingenjör) erotuk-
seksi varsinaisista (sotilas-)insinööreis-
tä. (Wikipedia 12.3.2008)

Lukijoiden toiveesta lehdessä alkaa uusi “Inssiäkin kiin-
nostaa” -juttusarja. Nämä jutut eivät ole insinööreille.

Neljä oppituntia
organisaatiostrategiasta

JIO ry esittää



1Mies menee vaimonsa jäljiltä suih-
kuun. Ovikello soi ja rouva avaa 

vain kylpypyyhe ympärillään. Naapu-
rin isäntä se siellä. Virnistää ja lupaa 
maksaa tuhat euroa, jos nainen pudot-
taa pyyhkeensä. Nainen suostuu, mies 
katselee aikansa, maksaa ja lähtee vihel-
lellen matkoihinsa. Nainen palaa kyl-
pyhuoneeseen kuivaamaan tukkaansa. 
Mies kysyy kuka siellä ovella oli. Vai-
mo vastaa, että naapuri vain. ”Maks-
oiko se sen tonnin, jonka lainasin sil-
le eilen?”

Opetus: Älä pimitä tärkeää taloudel-
lista tietoa. 

2Pappi otti kyytiinsä liftaritytön. Ty-
töllä oli minihame ja kohta pastori 

oli kiusauksessa, jota ei voinut vastus-
taa. Käsi kävi tytön polvella, muka va-
hingossa, mutta pian se alkoi lipsumaan 
yhä useammin vaihdekepiltä tytön rei-
delle ja jäikin sinne. Tyttö alkoi soper-
tamaan: ”Luukas 13:24, voih, muista 
Luukas 13:24...” ja menee aina vain pu-
naisemmaksi poskiltaan. Pappi hillitsi 
itsensä ja huulta purren, tiukasti tiehen 
tuijottaen ajoi perille. Tyttö jäi kyydis-
tä, heitti merkitsevän katseen ja kiitteli 
kyydistä. Pappi ajoi suoraa päätä kotiin-
sa ja etsi raamatun josta lukee: Luuk-
kaan evankeliumi: 13:24: ”Kilvoitelkaa 
päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sil-
lä monet, sanon minä teille, koettavat 
päästä sisälle, mutta eivät voi.”

Opetus: Pidä itsesi ajan tasalla työ-
hösi liittyvissä asioissa, muuten saatat 
menettää monta tilaisuutta. 

3Laihialaisisäntä oli reissun päällä ja 
tuli erään isännän kanssa tehneeksi 

sonnikaupat. Sonnin hinta 1000 mak-
settiin käteisellä ja sovittiin että osta-
ja laittaa rengin hakemaan seuraavana 
päivänä. Yöllä sonni kuitenkin kuoli ja 
ostaja vaati, että kauppa perutaan. Myy-
jä ei suostunut ja niinpä kuollut sonni 
nostettiin traktorin lavalle ja laihialai-
nen lähti kotiinsa. Jonkun ajan pääs-
tä isännät tapasivat Seinäjoen Tango-
markkinoilla. Myyjä tarjosi paukut ja 
kysyi hieman aristellen mitä sille ru-
holle tapahtui.
– Minä pistin sen päävoitoksi arpajai-

siin. Myin 300 arpaa, 20 kappale.
– No mutta se sonnihan oli kuollut!! Ei-
kö siitä noussut hirmu meteli?
– Ainoa, joka oli tyytymätön, oli voit-
taja, mutta annoin hänelle rahat ta-
kaisin. 

Opetus: Tappiossa on aina voiton 
siemen. 

4Nuori mies menee apteekkiin ja pyy-
tää yhden kondomin. Hieman leveil-

len hän selittää apteekkarille, että lopul-
takin tyttöystävä on kutsunut päivälli-
selle ja on sellainen kutina, että yöllä 
saattaa lopultakin onnistua. Sitten hän 
sanoo, että otetaan vielä toinenkin, tyt-
töystävän sisko on flirttaillut sillä lail-
la, että saattaa olla saumaa sielläkin. 
Poika kaivaa lompsan ja on jo maksa-
maisillaan, kun sanoo, että laita ukko 
vielä kolmaskin kortsu, talon emäntä-
kin on aika vetävän näköinen. Tulee il-
ta ja kaikki paitsi isäntä istuvat pöydän 
ääressä ja lukevat ruokarukousta, kun 
isäntä asettuu pöydän päähän ja ristii 
kätensä. Sitten kaikki tarttuvat ateri-
miin paitsi sulhasmies, joka pitää pää-
tään alhaalla. Lopulta tyttö pukkaa poi-
kaa ja suhauttaa: 
– En tiennytkään että olet noin harras 
uskovainen. 
– Enkä minä tiennyt, että isäsi on ap-
teekkari. 

Opetus: Älä puhu strategisista suun-
nitelmista ulkopuolisten kuullen, se 
saattaa kaataa hyvänkin yrityksen. 

Seuraavaksi muutamia faktoja joilla 
voit hämmästyttää työkavereitasi: 
– 80 prosentilla maailman eläimistä on 
kuusi jalkaa.
– Coca-Cola oli alun perin vihreää.
– Tiikereiden nahkakin on raidalli-
nen.
– Mikki Hiiren luoja Walt Disney pel-
käsi hiiriä.
– Jotkin delfiinilajit nukkuvat toinen ai-
vopuolisko hereillä.

Ja mietelause vielä lopuksi: Parempi 
viikko vuntierata kuin päivä tehrä tur-
haa työtä.

JUSSI ORAVA, JIO ry
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RKoko maailman väestöstä 
1,32 miljardin kiinalaisen 
osuus on 20 %, mikä tar-

koittaa, että joka viides ihminen 
maailmassa on kiinalainen. Kiinas-
sa syntyy vuosittain noin 16 miljoo-
naa lasta ja kuolleisuus vuodessa on 
noin 8,5 miljoonaa. Tasaisen väes-
tönkasvun takaamiseksi syntyvyy-
den tulisi olla 2,1 %, mutta Kiinas-
sa luku on huomattavasti tämän alle 
eli 0,6%. Pienestä syntyvyysluvusta 
huolimatta suuri väestönmäärä kui-
tenkin takaa sen, että Kiinan asukas-
luku kasvaa edelleen, vaikkakin hi-
taammin kuin ennen. Kasvun odo-
tetaan saavuttavan huippunsa 2030-
luvulla ja alkavan tämän jälkeen hi-
taasti laskea. 

Kiinan väestöstä 42 % asuu kau-
pungeissa ja 58 % maaseudulla. 
Noin 140 miljoonan siirtotyöläisen 
arvioidaan liikkuvan jatkuvasti maa-

seudun ja kaupungin välillä. Suurin 
osa siirtotyöstä sijoittuu suuriin kau-
punkeihin ja erityisesti maan itäran-
nikolle. Paitsi siirtotyöläisten, myös 
nuoren sukupolven aiempaa ylei-
sempi muutto maaseudulta kaupun-
keihin aiheuttaa merkittäviä alueel-
lisia eroja ja luo paineita kaupunki-
en energiantuotannolle. Jo nyt Kii-
nassa käytetään luonnonvaroja 43 % 
yli niiden uusiutumisasteen. 

Shanghain pysyvän asukasmää-
rän arvioidaan vuoden 2007 lop-
puun mennessä saavuttavan 18,45 
miljoonaa, mutta siirtotyöläisten an-
siosta todellinen asukasmäärä ylit-
tää reilusti 20 miljoonan. Kaupun-
gin ulkopuolelta ja muista provins-
seista tulevien siirtotyöläisten mää-
rän arvioidaan Shanghaissa kas-
vavan edelleen voimakkaasti. Joka 
vuosi kaupunkiin muuttaa keski-
määrin noin puoli miljoonaa uutta 

siirtotyöläistä.
Kiina kohtaa tulevina kolmena 

vuosikymmenenä saman, mutta vai-
kutuksiltaan huomattavasti laajem-
man ongelman kuin useat länsimaat. 
Kiinalaisten keski-iän nopea nousu 
ja ikääntyvän väestön suuri määrä 
suhteessa työikäiseen väestöön ai-
heuttavat paineita valtion maksa-
miin eläkkeisiin ja vanhustenhuol-
toon. Kiinassa on tällä hetkellä 130 
miljoonaa eläkeikäistä, mikä määrä 
tulee yli kaksinkertaistumaan vuo-
teen 2030 mennessä ja kolminker-
taistumaan vuoteen 2050 mennes-
sä, jolloin yli 30 % väestöstä tulee 
olemaan eläkeikäisiä

Kasvavan eläkeväestön tuomat 
haasteet näkyvät erityisesti Kiinas-
sa, koska toisaalta eläkeläisten suu-
ri määrä edellyttäisi kohtalaista väes-
tönkasvua ja nuoria veronmaksajia, 
kun taas paineet syntyvyyden sään-

   Kiinan väestöpolitiikan haasteet
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   Kiinan väestöpolitiikan haasteet
nöstelyyn ja maan kokonaisväkilu-
vun alentamiseen ovat edelleen ole-
massa. Ilman syntyvyyden säännös-
telyä Kiina ei tulevaisuudessa kuiten-
kaan pystyisi elättämään koko kan-
saansa. Jo tämänhetkisellä väestö-
määrällä tilanne on enemmän kuin 
haasteellinen. 

Kiinassa Deng Xiopingin toimes-
ta vuonna 1979 aloitetun yhden lap-
sen politiikan ansiosta maan väes-
tönkasvu on hidastunut jonkin ver-
ran. Alun perin väliaikaisena ratkai-
suna tarjotun politiikan on tarkoitus 
jatkua ainakin viisivuotisen suunnit-
telukauden 2006 - 2010 loppuun. Po-
litiikan vaikutuksesta Kiinan väkilu-
ku on vähentynyt sen soveltamisen 
ensimmäisinä 20 vuonna noin 300 
miljoonalla ihmisellä.

Poikkeuksen yhden lapsen poli-
tiikkaan tekevät nyt synnytysiässä 
olevat, 70- ja 80- luvuilla syntyneet 

parit, joista kummallakaan puoli-
solla ei yhden lapsen politiikan mu-
kaisesti ole sisaruksia. Jotta väes-
tönkasvun säännöstelyä ei pidettäi-
si liian rajuna, tällaisten parien on 
mahdollisuus myös kaupunkialu-
eilla synnyttää kaksi lasta ilman toi-
sesta lapsesta normaalisti maksetta-
vaa maksua.

Yhden lapsen politiikan arvioi-
dut vaikutukset kärjistyvät etenkin 
tulevaisuudessa miespuolisen väes-
tön ja poikamiesten suureena mää-
ränä suhteessa naisiin. Tällä hetkel-
lä jokaista 100 tyttöä kohden synny-
tetään 119 poikavauvaa. Normaa-
lin syntyvyyden tilanteessa suhde-
luku on 105 poikavauvaa 100 tyt-
töä kohti. Luvun kertautuessa vuosi 
vuodelta arvioidaan vuonna 2030 
Kiinassa olevan 30 miljoonaa mies-
tä enemmän kuin naisia, mikä ai-
heuttaa ongelmia esimerkiksi per-

hesuunnittelussa ja prostituution li-
sääntymisessä. 

Shanghaissa yhden lapsen poli-
tiikan noudattaminen tarkoittaa si-
tä, että toisesta lapsesta maksetaan 
60 000 RMB:n (noin 6 000 euron) 
kertakorvaus kaupungille. Todelli-
suudessa vain hyvätuloisilla kau-
punkilaisilla on mahdollisuus yh-
tä useampaan lapseen, sillä Shang-
haissa keskimääräinen ansiotulo 
vuodessa on 20 000 RMB (noin  
2 000 euroa). 

Katja Hämäläinen
SUOMEN Shanghain
pääkonsuLaatti

Lue juttu kokonaisuudessaan  
Keski-Suomen Insinöörien www-
sivuilta osoitteesta:

http://www.uil.fi/ksi/
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Ennakkoinfo jäsenmatkasta
Keski-Suomen Insinöörit järjestää jäsenmatkan ju-
nalla Pietariin, Pohjolan Venetsiaan 4.-7.9.2008. 
Matka on avec.

Lisätietoja matkasta rauno.minkkinen@gmail.com 
tai puh. 040 7171 897. Ilmoittautumiset samoin 
kuin hinta- ja matkatiedot myöhemmin ilmoitetta-
vana ajankohtana. Lisätietoja matkasta myös yh-
distyksen www-sivuilta: www.uil.fi/ksi/

Tarjoamme ehdokkaina 
oleville jäsenillemme 

palstatilaa
jäsenlehteemme nro 3.

- Jutun tulee olla
pituudeltaan noin puoli

A4-sivua. Mukaan voi 
myös laittaa valokuvan.

- Lehden nro 3 materiaali-
päivä on 15.8.2008

- Materiaalit ja
mahdolliset kysymykset

osoitteeseen
ksilehti@gmail.com

Jos jäsenistöstämme löy-
tyy yli kolme ehdokasta,

laitamme yhteisilmoituk-
sen Keskisuomalaiseen.

KUNNALLISVAALI-
EHDOKKAAT!

Tekniikan tempaus 
pidetään 26.4.2008 
Jyväskylän 
Kauppakadulla 
alkaen klo 10:00 ja 
päättyen klo 16:00. 
Tarjolla on simaa 
ja ilmapalloja.



Senioritoimikunnan tiedotteet
Niitä Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäseniä, jotka haluavat vastaanottaa sähkö-
postitse informaatiota senioritoimikunnan tulevasta toiminnasta pyydetään lä-
hettämään sähköposti osoitteeseen: jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi.

Viestiin riittää tekstiksi ”senioritoimikunnan tiedotteet”, mutta toivottavaa on, 
että siinä mainittaisiin myös lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero.  Antamal-
la yhteystietonsa puhelimitse numeroon 014 445 1443 pyrimme järjestämään tie-
dottamisen tekstiviesteinä tai kirjeitse.
   Senioreita pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa pj Veikko Sulka-
koskelle osoitteeseen  veikko.sulkakoski@elisanet.fi tai puhelimella  
040 833 5102 mahdollista tulevaa tiedottamista varten.
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Mato-ongelle!
Launtaina 16.8. järjestetään koko perheen onkiretki Jyväskylän Köhniöjärvellä 
klo 15 - 18. Kokoontuminen ja opastus uimarannalta. Kaikille ongintaan osal-
listuville lapsille luvassa palkinto. Retkiläisille tarjolla mehua ja evästä. Paikan 
päällä muutama onki lainattaviksi, mikäli omia varusteita ei ole.

Tervetuloa retkeilemään! Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätiedot: Hannu Pursiainen, puh. 044 093 9859.

Pipsa Vasenius, JIO ry

Junioritoimikunnan terveisiä
Junioritoimikunnan ensimmäinen tapahtuma on takanapäin. 6. maaliskuu-
ta järjestimme Uusien Jäsenten tilaisuuden Nordean tiloissa. Uusille jäsenille 
esiteltiin Keski-Suomen Insinöörien ja Akavan toimintaa.

Pyrimme mahdollistamaan nuorille ja nuorekkaille insinööreille väylän ver-
kostoitumaan ja uusien ystävien löytymiseen. Seuraavat ”junioreiden” illanis-
tujaiset pidetään ravintola Heminway’sissa torstaina 29.5.2008 klo 18:30. Ta-
pahtuma on kaikille jäsenille avoin. Pyrimme kartoittamaan samalla jäsenkun-
nan toiveita tulevia Junioritoimikunnan tapahtumia varten. Lisätietoja saa al-
lekirjoittaneelta joko sähköpostitse antti.levanen@gmail.com tai puhelimitse 
050 543 3131. Tervetuloa kaikki mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Antti Levänen
Junioritoimikunta, puheenjohtaja



Lomalle Kokko-
lan saaristoon tai
pääkaupungin
sykkeeseen?

Lomailipa sitten luonnon helmas-
sa tai kaupungin sykkeessä, löy-
tyy 80 persoonallisen SRM-hos-

tellin joukosta sopiva majoituskohde.
Uusin tulokas hostelliketjussa on 

Kokkolan edustalla ulkosaaristossa, 
Tankarin majakkasaarella, sijaitseva 
Majatalo Tankar Inn. Hostelli on en-
tinen luotsiasema, jossa on viisi kah-
den hengen huonetta. Ainutlaatuisen 
luonnon lisäksi saarella voi tutustua 
mm. majakkaan sekä hylkeenpyynnin 
historiaan.

Pääkaupungin vilinään

Vuoden 2008 SRM-hostelliksi on valit-
tu Hostel Academica Helsingissä, joka 
avaa ovensa jälleen kesäksi. Academi-
can viihtyisät ja tilavat huoneet muka-
vuuksineen ja keittiöineen sopivat vaati-

vampaankin makuun. Päivän voi aloit-
taa virkistävällä aamusaunalla ja -uin-
nilla, jotka sisältyvät majoitushintaan. 
Hostellissa on rento ja kansainvälinen 
ilmapiiri. Pääkaupungin monet nähtä-
vyydet, ravintolat ja ostosmahdollisuu-
det ovat kävelymatkan päässä.

Hyödynnä jäsenetusi

Uuden Insinööriliiton jäsenet majoit-
tuvat SRM-hostelleihin 2,5 euroa hal-
vemmalla esittämällä voimassa olevan 
jäsenkortin. Kaikki SRM-hostellit löy-
tyvät osoitteessa www.hostellit.fi.

Lisätietoja: Suomen Retkeilymaja-
järjestö-SRM ry, Yrjönkatu 38 B 15, 
00100 Helsinki, puh. (09) 565 7150, 
e-mail: info@srm.fi, www.hostellit.fi.

Jäsenetuja

16

Lajiesittelyssä jousiammunta
Jousiammunnasta kiinnostuneet Keski-Suomen Insinöörien jä-
senet ovat tervetulleita Jyväskylän Viitaniemeen 14.5.2008 tutustu-
maan lajin saloihin. Opettajina toimivat Jyväs-Sulka ry:n jäsenet. 

Paikkoja on rajoitetusti, eli nopeat syövät hitaat. Ilmoittaudu siis 
ajoissa, viimeistään 7.5.2008 puh. 014 4451 440 tai osoitteeseen 
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi. 

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja sähköpostilla. Tapahtu-
massa säävaraus eli ajankohtana sataa niin tapahtuma siirretään.
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Keski-Suomen Insinöö-
rit ry ylpeänä esittää

Kesäteatteri 
Lainalakanat

Keskiviikkona 11.6. kello 19:00 
Tampereen Komediateatterin 
katetulla ulkoilmanäyttämöllä.

Marc Camolettin klassikkofarssi, jos-
sa Jukat Puotila ja Leisti ilotulittavat 
näyttämöllä. Luvassa on salailua, sala-
rakkaita ja valkoisia valheita, joten nau-
rakaamme itsemme läkähdyksiin. Ber-
nandin vaimo Jacqueline ei lähdekään 
viikonlopuksi äitinsä luo, koska Robert, 
parin bestman ja sattumalta myös Ja-
quelinen rakastaja, saapuu yllätysvie-
railulle. Bernand huolestuu vaimon-
sa suunnitelmista, sillä hänen oma ra-
kastajattarensa, upea malli Brigitte, on 
tulossa yökylään. Suhdesoppa on val-
mis, kun taloon on vielä tilattu intiimis-
tä illallisesta huolehtimaan keittäjätär, 
joka on sattumalta rakastajatar-mallin 
kaima. Kiihkeät tunteet ja väärinkäsi-
tykset aiheuttavat näytelmässä sellaisen 
sotkun, että jo esityksen näkeminen eh-
käisee tehokkaasti salasuhdehaaveiden 
syntymistä.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 
jäsenet aveceineen. Hinta 10 euroa/jä-
sen, 20 euroa/avec, sisältää lipun näy-
tökseen, kuljetuksen Jyväskylä – Tam-
pere – Jyväskylä ja väliajalla kahvit. Lin-
ja-autokuljetus lähtee Jyväskylän tilaus-
ajolaiturista (Harjukatu) klo 16:30 ja py-
sähtyy matkalla Hotelli Jämsän pihassa, 
josta on mahdollista nousta kyytiin. Pa-
luu Jyväskylään noin klo 24:00.

Sitovat ilmoittautumiset 4.6.2007 
mennessä Timo Härmälälle sähköpos-
tilla: timo.t.harmala@elisanet.fi tai 
tekstiviestillä 040 5135 988. Mukaan 
mahtuu 50 nopeinta ja paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moita myös, jos tulet kyytiin Hotel-
li Jämsän pihasta. Tiedustelut sähkö-
postilla.



Hyvä keskisuomalainen YTN-
luottamusmies tai luottamus-
miestoiminnasta kiinnostunut!

Keski-Suomen perinteinen YTN-
luottamusmiesristeily on keskiviikko-
na 20.08.2008 klo 17:50-22:30. Ka-
lenterissasi onkin ehkä jo kyseinen ajan-
kohta varattuna tilaisuudelle.

Lähtöpaikka on Jyväskylän Satama, 
lähellä Jyväskylän keskustaa. Boarding 
alkaa klo 17:50 ja rantautuminen Jyväs-
kylään noin klo 22:30. Ohjelmaa ja il-
moitusta päivitetään Keski-Suomen In-
sinöörien www-sivulla. Käy katsomassa 
viimeisin versio ennen koulutusta! 

Alustava ohjelma

Klo 17:50: Boarding, kokoontumi-
nen ja aineiston jako. Kauniilla kesäil-
malla Höyrylaiva S/S Suomen (http://
www.paijanne-risteilythilden.fi/laivat.
htm) edustalla.

Klo 18:00: Koulutusta laivan ravin-
tolasalissa. Avauspuheenvuoro, yksi-
tyissektorin luottamusmies, Keski-Suo-
men Insinöörit ry. Mahdollisten lai-
vasta jäävien asiantuntijoiden puheen-
vuorot. Tälläerää varmistuneet esiin-
tyjät: YTN-teknologiateollisuus asia-
mies Björn Wiemers, UIL-asiamies 
Tapio Soltin ja TEK-asiamies Petri 
Partanen.

Klo 19:00: Suomi irtautuu JKL:n sata-
masta kesäillan risteilylle Päijänteelle.

Klo 20:08: Ajankohtaisasiaa (sopi-
vassa välissä myös pientä välipalaa ja 
risteilystä nauttimista)

Vapaata keskustelua ja palaute.
Noin klo 22:30: Rantautuminen Jy-

väskylän satamaan.

Ilmoittautumiset

Paikkoja on rajoitetusti, kuten aina eli 
nopeat syövät, hitaat eivät.

Ilmoittaudu mieluusti hyvissäajoin 
ja 10.08.2008 mennessä sähköpostit-
se ksitapahtumat@gmail.com tai gsm 
040 579 5116 / Olli Backman.  Mai-
nitse yhteystietojesi (vähintään nimi, 
yhdistys, email ja gsm) lisäksi mahdol-
liset ruoka-aineallergiat (sillä sopivassa 
välissä napostellaan vähän iltapalaa) se-
kä tietenkin se mihin tilaisuuteen olet il-
moittautumassa. Ilmoittautuneille toi-
mitetaan vielä sähköpostitse osallistu-
misvahvistus.

Tilaisuus on Hämeen ja Keski-Suo-
men osallistumismaksuton YTN-luot-
tamusmieskoulutus, joten työnanta-
jan tai omalle kohdallesi jää ainoas-
taan mahdollinen matkakulu. Lisä-
tiedot: Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
www-sivut (http://www.uil.fi/ksi/) ja 
ksitapahtumat@gmail.com

Koulutusterveisin,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Y
T

N
-l

u
o

t
t
a

m
u

sm
ie

s,
h

y
p
pä

ä
 l

a
iv

a
a

n
!

18



 19 



Tapahtumia &
Toimintaa

Huhtikuu
m26.4. Tekniikan 
tempaus

Toukokuu
m12.5. Seniorilounas
m14.5. Lajitutustu-
minen jousi-
ammunta
m29.5. Junioritoi-
mikunnan illanistu-
jaiset

Kesäkuu
m11.6. Kesäteat-
teri Lainalakanoissa, 
Tampere
m14.6. Koko per-
heen retki Power-
Park, Alahärmä

Heinäkuu
m12.7. Tammerfest, 
Tampere

Elokuu
m16.8. Onkiretki
m20.8. LM-risteily

Syyskuu
m4.9. Jäsenmatka, 
Pietari
m8.9. Seniorilounas

Insinöörin
keikkakalenteri Power Parkiin

Ohjelmassa

Karting -kisailua ja  huvipuisto -temmel-
lystä. Matkaan lähdetään klo 7:15 Har-
jukadun tilausajolaiturilta, paluu sovit-
tuna ajankohtana.

Osallistumismaksu

Kerätään linja-autossa, sisältää matkat, 
rannekkeen huvipuistoon, kartingin ja 
ruokailun. Aikuiset 20 euroa/hlö ja lap-
set (alle 130 cm) 10 euroa/hlö. Mukaan 
mahtuu yhteensä 100 henkilöä ja kar-
tingiin 45 henkilöä. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.

Sitovat ilmoittautumiset

31.5.2008 mennessä sähköpostitse 
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi, puh. 
(014) 445 1443, fax (014) 445 1999. 
Ilmoittautuessa seuraavat maininnat: 
osallistujien nimet, yhteystiedot (puh ja 
email), osallistuminen kartingiin, huvi-
puistorannekkeiden määrä ja koko: ma-
xi, mini (alle 130 cm).

Lisätietoja

Sanna Lehtinen
(smklehtinen@gmail.com),
www.powerpark.fi

Keski-Suomen Insinöörit ry järjestää 
14.06.2008 koko perheen kesäretken
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