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Seremoniamestareita

T

änä päivänä uutiset pursuavat tietoja työmarkkinoiden ikävistä asioista ja saavat jäsenistömme varmasti ajattelemaan, mihin tämä kaikki
johtaa. Muutoksiin tulee suhtautua positiivisesti, vaikka helppoa se ei aina ole
– tulee vain muistaa, että kukaan ei ole
niin armoton meitä kohtaan kuin me itse. Synkimpinä hetkinä pitää muistaa oma
ihmisarvo, eikä antaa kenenkään tai minkään horjuttaa sitä!
Tutkimustulokset kertovat karua kieltä
siitä, että samoja ongelmia vatvotaan toistoina kuin rikkimenneitä levyjä. Syytämme itseämme tai muita ikävistä tapahtumista. Vain itse voimme valita paremmat
levyt ja heittää huonot pois. Kuinka helposti unohtuu se tosiasia, että olemme oman
ajatustoimintamme, reaktioittemme ja
tunteittemme seremoniamestareita!

Tässä lehdessä:
Kevät 2009
1.
2.
3.
4.

Kansi
Pääkirjoitus
Puheenjohtaja
Yhteenveto hallituksen
kokouksista
6. Azorit: Taivaan alla on
olemassa paikka...
8. Työnhaku- ja
työttömyysturvainfo

Nykyhetki tulee kokea sellaisena kuin se
nyt on. Miltä kuulostaa ajatus elää myönteisesti? Hyvältä, vaikka se tietää rutkasti
töitä ja voimia. Sen voi tehdä rauhallisesti ja päättäväisesti. Kielteiset tunteet tulee
kuitenkin hyväksyä, sillä ne auttavat kehittymään. Kun oman toiminnan tavoitteet ovat selkeitä, niin myönteisyys ja motivoituneisuus kirivät huippuunsa, ja sitä
nopeammin pääsee nauttimaan oman toiminnan tuloksista.
Muistakaa, kun jotain kuihtuu ja jotain kuolee, niin jotain syntyy uudestaan,
edesmenneen Aki Sirkesalon laulun sanoja lainatakseni.
Voimia kevääseen toivotellen,
SANNA LEHTINEN

9. JJNP 6.-7.2.2009
10. Energian kulutus
11. Yritysten Taitava
Keski-Suomi
12. Novelli: Makaronilaatikko
14. Verenluovutus auttaa
aina
16. Special: Säilyketölkinavaaja
17. Senioritoiminta
18. Alueasiamies:

Miksi työpaikka meni
tai ei mennyt?
19. VPJ: Taantuma
ruuhkauttaa liittoa
20. Työelämän ABC
- Vuosiloma
21. Himos-retki
22. Sukuvika-kesäretki ja
Golf-tapahtuma
23. Vuorilampi, YTNristeily ja Ruskaretki
24. Power Park

Pj:n näppäimiltä

K

eski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenmäärä on ollut suotuisassa
kasvussa vuonna 2008. Jäsenmäärän kasvu vuonna 2008 oli yli 4%. Olemme alueyhdistysten joukossa viidenneksi suurin. Kovin monen alueyhdistyksen
jäsenmääräkehitys näyttää vuoden 2009
alussa laskevaa käyrää. Keski-Suomen Insinöörien jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan myös vuoden 2009 alkupuolella.
Yksittäisen jäsenen kohdalla henkilökohtainen tilanne ei näytä yhtä valoisalta vaan on hyvin paljon toisenlainen. Lukuisat lomautus- ja irtisanomisuutiset antavat kovin synkän kuvan tulevaisuudesta. Kukaan ei tunnu tietävän kestääkö tätä taantuma vielä ensi vuosi vai vielä vuodet 2011 ja 2012 vai voimmeko odottaa
jo ensi vuonna parempaa huomista. Henkilökohtaisesti toivon käännettä parempaa jo ensi vuonna. Jatkuvat yt-neuvottelut ja irtisanomisuhan alla työskentely
eivät motivoi työntekijöitäkään saavuttamaan parastaan. Tuskinpa kukaan toivoo lisää yt-neuvotteluja työpaikallaan,
jos neuvottelujen tarkoituksena on ylempien toimihenkilöiden irtisanomiset. Ehdotan Akavalle, että se myötävaikuttaa aktiivisesti siihen, että aloitetaan pikaisesti
yt-lain kokonaisuudistus, jotta laista saadaan toimivampi. Edellinen uudistushan
tuli voimaan 1.7.2007. Tehtäköön nyt sellainen uudistus, joka antaa paremmat valmiudet neuvotella asioista myös huonoina aikoina.

Uusi Insinööriliitto UIL ry on laatinut
jäsenyysstrategian vuodelle 2015 saakka. Jäsenyysstrategiaan on kirjattu kolme visiota:
1. Jäsenmäärä on 90 000 ja jäsenpito 90 %
2. Jäsenen edunvalvonta hoidetaan hyvin
koko jäsenyyden ajan
3. Uusi Insinööriliitto on vahva vaikuttava ja sisäisesti yhtenäinen
Jäsenmäärän kasvu on haasteellinen tavoite. Vuoden 2009 alussa jäsenmäärä
oli opiskelijajäsenet mukaan lukien noin
62 000. Jostain pitäisi saada lähes 30 000
lisäjäsentä. Visioon kirjattu yhteistyö muiden insinööri- ja tekniikan alan järjestöjen kansa lienee se keino, jolla tavoitteeseen päästään. Jäsenrekrytoinnilla ja jäsenpidolla tavoitteen saavuttaminen lienee mahdotonta.
Jäsenen edunvalvonnassa riittänee kehitettävää niin koulutuspolitiikassa kuin
työelämäkysymyksissäkin. Liiton vahva
vaikuttaja-rooli on haasteellinen. Valta tulee ottaa. Sitä tuskin annetaan – ainakaan
vapaaehtoisesti. Vahvassa vaikuttamisessa auttaa merkittävästi liiton sisäinen yhtenäisyys. Jäsenistö voi siihen omalla, aktiivisella toiminnallaan ratkaisevasti vaikuttaa. Liitto on sellainen kuin jäsenistö
sen haluaa olevan.
Aurinkoista kevättä
RAUNO MINKKINEN
Puheenjohtaja

!

UIL:n jäseneksi liittyminen on
helppoa!
Lähetä tekstiviesti
UIL 1 ETUNIMI
SUKUNIMI numeroon 16176,
Niin liitto ottaa
sinuun yhteyttä
ja laittaa asian
kuntoon.
Tekstiviestin
lähettäminen on
maksutonta.
Voit liittyä jäseneksi myös liiton
nettisivuilla
www.uil.fi
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Piirikokous

Yhteenveto Keski-Suomen
Insinöörit ry:n hallituksen
kokouksista 1 ja 2.

HALLITUKSEN
KOKOUS 1/2009
7.1.2009
Hallituksen sihteeriksi (vuodeksi 2009)
kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta, Olli
Backman. Teijo Pajunen luovutti kokouksen sihteerin tehtävän Olli Backmanille. Yhdistyksen taloudenhoitajaksi (vuodeksi 2009) kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta, Eija Kangas. Yhdistyksen tiedottajaksi ja Keski-Suomen INSINÖÖRIlehden päätoimittajaksi (vuodeksi 2009)
valittiin Sanna Lehtinen. Keski-Suomen
INSINÖÖRI-lehden taittajaksi (vuodeksi
2009) valittiin Päivi Kantonen. Yhdistyksen työmarkkinatoiminnasta vastaavaksi
henkilöksi valittiin Paula Rossi.
Päätettiin toimittaa tarvittavat ilmoitukset yhdistysrekisteriin ja UIL :oon sekä niiden tekijät. Jäsenrekisterin käyttöoikeusvaltuutus vuodelle 2009 päätettiin antaa vain puheenjohtajalle. Päätettiin laajakaistayhteyksistä puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle ja taloudenhoitajalle vuonna 2009. Varapuheenjohtaja Timo
Härmälä siirtyi johtamaan puhetta ja hallituksen jäsenet, joita asia koski eivät osallistuneet kohdan käsittelyyn. Päätöksenä
yhdistys kustantaa laajakaistayhteyden
puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle
ja taloudenhoitajalle, vuodeksi 2009. Lisäksi on mahdollista ottaa kuukausimaksullinen virustorjunta. Myönnettiin vuodeksi 2009 yhdistyksen tilinkäyttöoikeus
taloudenhoitaja Eija Kankaalle. Yhdistyksen matkakustannukset maksetaan aiempaan tapaan Keski-Suomen Insinöörien
Matkustusohjesäännön mukaan.
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Hämeen ja Keski-Suomen piirikokous
13.1.2009 Jyväskylässä Osallistujat: Timo
Härmälä, Rauno Minkkinen, Teijo Pajunen, Sanna Lehtinen ja yhteinen varahenkilö Antti Levänen. Tukianomus piirille
kokonaisuudessaan 5500 euroa ja puheenjohtaja toimittaa ajoissa asiamiehelle.
UIL:n Järjestöjohdon neuvottelupäivät
6. – 7.2.2009 Hämeenlinnassa. Pääteemoina neuvottelupäivillä ovat: Jäsenyysstrategian valmistelu, jäsenyys, jäsenhankinta
ja –pito, Ajankohtainen työmarkkinatoiminta, tuleva neuvottelukierros, Keskusjärjestösuhteet JJNP:lle mennessä selvitetään mitä keskusjärjestöistä saadaan, Työmarkkinatoiminnan alueellinen tukeminen, Elinkeinopoliittinen vaikuttaminen,
Tutkimustoiminnan kuulumiset, Lähitulevaisuuden talousnäkymät, valtionhallinnon elvytystoimet. -Yhdistyksen valitsemat edustajat ovat Eija Viitanen, Eija Kangas, Antti Levänen, Paula Rossi ja
Sanna Lehtinen.

Toimikuntien perustaminen
vuodelle 2009 ja kokoonkutsujien nimeäminen
Perustetut toimikunnat ja koollekutsujat:
Viestintätoimikunta, kokoonkutsuja Sanna Lehtinen .
Senioritoimikunta, kokoonkutsuja
puuttuu ja Yhdistystoimikunta, kokoonkutsuja Rauno Minkkinen.

Tapahtumat vuonna 2009
Tulevat tapahtumat vuonna 2009 ja vastuuhenkilöiden nimeäminen. Todettiin
tapahtumat ja valittiin vastuuhenkilöt
tapahtumalistaan. Palveluntarjoaja Cromitan tarjous tapahtumajärjestämisestä,
postituksista sekä sähköpostilistan päivityksestä ja ylläpidosta
Kuultiin Cromitan edustajien esitys.
Varapuheenjohtaja Timo Härmälä hoitaa sopimuksen viimeistelyn ja hänet
valtuutettiin allekirjoittamaan tapahtumajärjestelyihin liittyvän sopimuksen

Keski-Suomen Insinöörit ry:n puolesta.
Päätetään onnittelukorttien postituksesta vuonna 2009. Tarjouksen perusteella
otetaan palvelu edellä mainitulta palveluntarjoajalta.
Toimiston avaimet, uusille hallituksen
jäsenille. Yhdistyksen pysyväisohjeet, Yhdistystoimikunta tekee esityksen yhdistyksen pysyväisohjeista.
www.ksinsinoorit.com -sivuille lisätään
lomakkeet ja muut halutut dokumentit.
Täydennetään kokouksia ja tapahtumia,
otetaan Historia-osuus työn alle. Päivitetään hallituksen tiedot, viestintätoimikunta jatkaa kehittämistä ja päivittää hallituksen tiedot. Yhdistyksen sähköpostilista päivitetään vastaamaan nykyhetkeä.

HALLITUKSEN
KOKOUS 2/2009
10.2.2009
Hallitus vahvisti toimikuntien kokoonpanot vuodelle 2009. Yhdistystoimikunta: Pj
Rauno Minkkinen, Timo Härmälä, Pekka Makkonen, Seppo Salminen, Paula
Rossi, Martti Hänninen, Antti Levänen
ja Tero Rinne. Senioritoimikunta: Pj Juhani Kaarisalo, Mauno Kauppinen, Tapio Laitinen ja Pentti Leppiniemi. Viestintätoimikunta: Pj Sanna Lehtinen, Jussi Leivonen, Jere Kääriäinen, Päivi Kantonen, Pertti Meuronen, Jussi Orava ja
Olli Backman
Niilo Keränen hyväksyttiin kantajäseneksi 1.1.2009 alkaen. Yhdistyksen postilokero-ohjaus korjattiin määräaikaisella osoitteenmuutoksella, joka on voimassa 10.2.2010 asti. Hallituksen yhteystiedot
päivitetty. JIO ry:n tapaaminen Tekniikan
yksikön johtajan Mikko Salmisen kanssa
27.1. Läsnä JIO ry:sta Tero Rinne ja Jukka Hämäläinen sekä Keski-Suomen Insinöörien Antti Levänen.

Kuultiin katsaus Akavan Keski-Suomen
aluetoimikunnasta. Jäseniä UIL ry:ltä
vuonna 2009 ovat Tero Rinne (Jyväskylän Insinöörioppilaat) ja Seppo Salminen,

Yhteistyö
Uuden Insinööriliiton Hämeen ja KeskiSuomen piirimme hyväksyi toimintatuet esityksemme mukaisesti. Piirin uusi pj
on Jani-Petri Semi (Valkeakosken Insinöörit). Aloitettiin läheisempi yhteistyö
Lahden Seudun Insinöörien kanssa. Perustettiin työryhmä piirin toiminnan kehittämiseksi Jani-Petri Semi (Valkeakosken Insinöörit), Timo Härmälä (KeskiSuomen Insinöörit), Olli Backman (UIL),
Jyrki Koskinen (Tampereen Insinöörit)
sekä Tapio Soltin (UIL).

Kampanjia ja toimintaa
Senioritoimikunta on pitänyt 9.2.2009
järjestäytymiskokouksensa. Verenluovutuskampanja on käynnissä. Kampanjaan
voi osallistua käymällä luovuttamassa
Jyväskylän veripalvelutoimistossa 1.2. 11.10.2009 välisenä aikana. Toimiston tiskiltä löytyy Keski-Suomen Insinöörien jäsenille ilmoittautumisvihko, joten muista
kertoa virkailijalle jäsenyydestäsi! Kampanjan päätyttyä osallistujien kesken arvotaan urheiluvälineliikkeen lahjakortti.
Merkittiin tiedoksi Akavan ansiomerkkiesitykset, Jyväskylän Insinöörioppilaiden
ja Keski-Suomen Insinöörien hallitusten
Siltailta 31.1.2009. Toimiston avainlista on päivitetty. Toimiston vuokra nousi 1.2.2009 alkaen 16,81€/kk). Insinööriopiskelijapäivät ovat tänä vuonna Jyväskylässä 17. - 18.10.2009.

Kuva: Jussi Orava

Akavan toiminta

Pekka Makkonen ja Olli Backman KeskiSuomen Insinöörit. Tulossa useita tapahtumia vuodenvarrella, joista moni on vielä päivämäärättä. Perinteiset ”flooran päivän” 13.5. tapahtuma ja 27.10. Työelämätyöryhmän syysseminaari hyvin varmoja, vaikka toimintasuunnitelmaesitys ja
budjettiesitys 2009 eivät vielä olekaan palanneet hyväksyttynä Akavasta. JärjestöJohdon NeuvotteluPäivät JJNP olivat Hämeenlinnassa 6. -7.2.2009, Keski-Suomen
Insinöörien jäsenistä Eija Kangas, Teijo
Pajunen, Antti Levänen, Timo Härmälä
ja Paula Rossi. Läpikäytiin yhdistyksen
lomakepäivityksiä.
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Taivaan alla on

Koneen laskeutuessa
viiden ja puolen tunnin
lennon jälkeen Ponta
Delgadan kentälle oli
omituinen olo, sillä ei
osannut odottaa mitään.
Parempi niin, sillä näin
matkasta tulee mielenkiintoisempi kuin tarkkaan suunniteltu ulkomaanmatka. Kaikki, mitä
saa kokea on juuri sitä,
mitä on tullut hakemaan.
Nimittäin seikkailua.

S

aari, nimeltään São Miguel, löytyy Atlantilla olevan saariryhmän joukosta ollen sen suurin
yksittäinen saari. São Miguel on noin
65 km pitkä ja keskimäärin 14 km leveä ollessaan kapeimmillaan noin 8
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km. Saari on mukavasti kyljellään olevan ryynimakkaran muotoinen. Saariryhmän, johon kuuluu asuttuja saaria yhteensä yhdeksän, joiden asukasluku on noin 240 000, tunnistaa nimellä Azorit, joka on autonominen,
eli itsehallinnollinen, alueellinen osa
Portugalia. São Miguelin asukasluku
on noin 130 000 henkilöä. Azorilla
on oma lippu kuten Ahvenanmaalla
Suomessa. Saariryhmä sijaitsee noin
1 500 kilometriä Portugalin rannalta avomerelle suunnistaen Madeiran
pohjoispuolelta kohti Pohjois-Amerikkaa. Azorit on tuliperäisen maaperän synnyttämä saarten kokonaisuus.
Vaikka saaret ovat tulivuorten muodostamia, on niiden vehreys ja kasvillisuus ällistyttävän runsas. Ilmasto läpi vuoden suomalaisen kesän kaltainen. Golf-virta tuo lämmintä vettä
saaren läheisyyteen ja osaltaan vaikuttaa ilmastoon. São Miguelin saarella
vietetyn viikon loman aikana tuli koettua mitä mielenkiintoisimpia asioita,
joita ei osaa olettaa olevankaan.
Saarelle tullessa jo havaitsee sen ole-

van tavallisuudesta poikkeavan. Rannat vaikuttavat olevan meren pinnasta kymmenien metrien korkeudessa.
Siellä täällä näkyy tummahiekkaisia
uimarantoja. Kyliä on rakennettu sekä alaville osille saarta, että vuorten
rinteille aivan huippujen tuntumaan
asti. Koko saari näyttää olevan vihreää niittyä, hedelmällistä viljelystä, lehti- ja havupuumetsää tai sademetsän
omaista viidakkokasvillisuutta.
Tarkemmin tutkiessa kahden kaupungin Ponta Delgadan ja Ribeira
Granden lisäksi on saarella lukuisia
pienempiä asutuskeskuksia ja kyliä,
jotka osaltaan piiloutuvat vuoristojen
ja metsien kätköihin. Lehmiä laidunnetaan vuoristoisilla rinteillä paljon,
joten tuntuu siltä, että katsoo mihin
suuntaan tahansa, missä osassa saarta
tahansa, kaupungissa tai maaseutukylässä voi aina löytää lehmiä. Saarella
kulkevat tiet ovat alun perin syntyneet
hevosten ja karjan kulkemista reiteistä, mutta ovat ajan saatossa levennetty autoillakin kuljettaviksi. Kuitenkin
kylien kadut ovat rakennusten välis-

olemassa paikka….

sä vielä niin kapeita, ettei niissä välttämättä mahdu autolla kuin yhdensuuntaiseen liikenteeseen. Jos katu
on kaksisuuntainen, on vastaantulijoiden kohdatessa oltava erittäin huolellinen ja varovainen, jotta kohtaaminen tapahtuu ilman kosketusta kanssa-autoilijaan. Autojen peilit suositellaan käännettäväksi jos pysäköi kadun varteen. Kaupunkien välissä on
rakennettu valtateitä, jotka vastaavat
Euroopan valtateitä.
Saarella on useita tulivuoren kraatereita, jotka on asutettu. Kraaterijärviä on useita, jotka ovat maisemallisesti huikeita ja vangitsevat katsojansa käsittämättömällä kauneudellaan. Saaren länsipäässä on kraateri
Cete Cidades, joka on halkaisijaltaan
monta kilometriä ja pitää uumenissaan kaksi järveä ja rakennetun kylän, joka näyttää olevan kuin turvallisessa lintukodossa vuorten syleilyssä. Furnasin kylässä, joka on lähempänä saaren itäistä päätä, on mahdollista käydä kylpemässä vuoren sisältä
pulppuavan yli 40 asteisen veden vir-

taamassa luonnon muokkaamassa altaassa. Samaisessa kylässä on paljon
geyshirejä, joissa vesi kiehuu ja nostattaa korkeita höyrypilviä taivaalle.
Toinen lämpimään, kuitenkin hieman alle 30 asteiseen, kylpyyn mahdollistava luonnon paikka löytyy saaren keskivaiheilta Ribeira Granden
eteläpuolelta. Paikan nimi on Caldeira Velha, joka on myös haavemaisen kaunis, runsaskasvinen, alue.
Kaakossa, paikassa nimeltään Faial
de Terra löytyy mieliin painuvan vaikuttava putous, muutaman kilometrin vuoristovaelluksen jälkeen, jossa virtaa kylmää vettä. Alue on kuin
satukirjoista otettu sademetsä, jossa
kuulee jos jonkinlaisen linnun laulavan ja korkeiden vuorien kohotessa
ympärillä ajatukset vain tyhjentyvät
mykistyen mielen ihmetellen omaa
pienuuttaan. Saarella tuntuu olevan
vain paikkoja ja kokemuksia, jotka
tuntuvat miellyttäviltä.
Paikalliset ihmiset vaikuttavat erittäin ystävällisiltä ja varsinkin vieraillessa jonkin pikkukylän kahvilassa

ovat otettuja kun saavat vieraakseen
ulkomaan eläviä.
Saaren monimuotoisuus viehättää
matkailijaa ja piirtää kuvitelmiin jo
seuraavaa matkaa takaisin paikkaan,
jollaista ei osannut olevan olemassakaan.
TEIJO PAJUNEN, teksti
PAULA MOISIO, kuvat
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Työnhakuja työttömyysturvainfo Jyväskylässä
Onko syytä varautua ja saada asiantuntevia neuvoja tai onko tilanne jo
osaltasi ajankohtainen?

U

HUOMIO Insinööri!
Jollet jo ole niin ilmoittaudu ihmeessä Keski-Suomen Insinöörien sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen ksitapahtumat@
gmail.com
Sähköpostilistalaisille lähetetään mm. tietoja tulevista Keski-Suomen Insinöörien tai yhteistyötahojen tapahtumista ja mahdollisesti muutakin ajankohtaista tai mielenkiintoista aineistoa.
Jos olette jo sähköpostituslistallamme, mutta
yhteystietonne ovat muuttuneet, muistattehan
päivittää ne edellä mainittuun osoitteeseen.
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usi Insinööriliitto ja Keski-Suomen Insinöörit ry järjestävät 7.5. klo 13-16 Työnhaku ja
työttömyysturvainfon Tourulan Kivääritehtaan Lounasravintola Ruutisarvessa (Asekatu 3C, Jyväskylä).
Päivä jatkuu hieman myöhemmin toisella tilaisuudella samassa paikassa klo 17-20 CV:n päivitys- ja työnhakuinfo, uralla etenemään haluavalle tai ihan vain pahaan päivään varautujille ja tietonsa päivittäville
Molemmissa tilaisuuksissa esiintyvät UIL:n uraasiantuntija Seija Utriainen ja UIL:n alueasiamies Olli Backman. Lisätietoa tilaisuudesta tulee mm. KeskiSuomen Insinöörien www-sivulle. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tilaisuus on Keski-Suomen Insinöörien jäsenille maksuton.
Ilmoittautumiset 1.5. mennessä (ilmoita ainakin nimi, email ja gsm-numerosi sekä kumpaan osioon osallistut, mahdollista on osallistua molempiinkin) Olli Backmanille gsm 040 579 5116 tai email
olli.backman@uil.fi. Kumpaankin tilaisuuteen maksimi 40 henkeä/tilaisuus. Järjestetään sitten lisää, kun
kiinnostuneita on.
Keski-Suomen Insinöörit ry lisää www-sivulleen
www.ksinsinoorit.com lomautetuille ja irtisanotuille
kohdennettua materiaalia ja linkkejä aineistoon. Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille ja esimerkinomaisesti täytetty mallilomake. Päivärahan hakijoita on runsaasti ja kerralla oikein täytetty lomake
ei ainakaan hidasta käsittelyä osaltanne.

JJNP 6.-7.2.2009
Järjestöjohdon neuvottelupäivät järjestettiin
Hämeenlinnan Aulangolla, jonne järjestöaktiiveja osallistui toistasataa. Tuttujen kasvojen
lisäksi oli ilahduttavaa
huomata, että myös uusia aktiiveja oli uskaltautunut mukaan toimintaan ja virkistämään eri
yhdistysten toimintaa.

P

aikkana Aulanko toi mieleen
vanhat suomalaiset elokuvat,
vaikka yhtäläisyyttä ei enää ollut havaittavissa entisaikojen tunnelmallisiin paikkoihin.
Neuvottelupäivien anti oli moninainen ja paljolti järjestökentässä vellonutta epävarmuutta ja epätietoisuutta valaiseva. Uusia ajatuksia järjestöjen toimintaan saatiin jälleen levitettyä ja vaihtaa kuulumisia toisten
yhdistysten edustajien kanssa hedelmällisin keskusteluin sekä neuvottelupäivien aikana, että illallisen jälkeen
rennommissa ympyröissä.
Neuvottelupäivät avasi UIL:n pu-

heenjohtaja Pertti Porokari, jonka
jälkeen kuultiin Hämeenlinnan kaupunginjohtajan, Tapani Hellstenin,
tervehdys ja pieni sekä historiallinen, että tulevaisuuteen katsova katsaus Hämeenlinnasta.
Varsinainen ohjelma alkoi UIL:n
johtaja Ismo Kokon esityksellä nykyisen työmarkkinatilanteesta ja seuraavan neuvottelukierroksen kuvioista.
Kuulimme Jaakko Kianderilta Palkansaajien tutkimuslaitoksen esityksen Suomen talousnäkymistä.
Päällikkö Heidi Husarin katsauksessa pääsimme nauttimaan elinkeinopolitiikan ajankohtaisista asioista.
Tarkastelimme jäsenyysstrategiaa Ari Impivaaran esityksen muodossa.
Ryhmätyönä oli uusien kuvioiden
ja ajatusten löytäminen jäsenhankintaan ja -pitoon liittyvistä asioista.
Illan jo hämärtyessä kuulimme vielä Pertti Porokarin ja Ari Kiiraksen
näkemykset UIL:n YT-neuvottelujen
kulusta ja selvityksen UIL:n uudesta
organisaatiosta.
Päivän päätteeksi oli tilaisuus vastaanottaa Oulun Insinöörien luovuttama, jo perinteiseksi muodostuneen
Oulun ja Keski-Suomen välisen jäsenhankintakilpailun, palkkio. Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenkehitys oli vuonna 2008 prosentuaali-

sesti suurempi kuin oululaisilla, joten tällä kertaa tämän kisan voitto
tuli meille.
Toisen päivän aloitti aihe: Työmarkkinatoiminnan alueellisen tukeminen,
UIL:n asiamies Matti Koskinen. Tämän jälkeen tuli vuoro ryhmätyölle,
jossa käsiteltiin työmarkkinatoiminnan alueellista tukemista toimintapiireittäin.
Ryhmätöiden jälkeen Pertti Porokari antoi valaistusta keskusjärjestöjen roolista rakennemuutoksessa.
Asiamies Jaakko Koivumäki antoi selvitystä jäsentutkimuksena tehdystä kyselystä ilmasto- ja energiapolitiikasta.
Koulutuspolitiikan kuulumisia kertoi johtaja Hannu Saarikangas.
Neuvottelupäivät päätti Pertti Porokari.
Tällaisten neuvottelupäivien merkitys järjestöjen ja järjestöaktiivien
toiminnalle on tärkeä sen mahdollistaessa ajatusten vaihdon ja henkilöiden tutustumisen sekä järjestötoiminnan kannalta tärkeiden asioiden
yhteisen läpikäynnin, että tiedottamisen toteutuessa vuorovaikutteisessa tilaisuudessa.
TEIJO PAJUNEN, teksti
TIMO HÄRMÄLÄ, kuvat
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Insinööreillä merkittävät
mahdollisuudet vaikuttaa
energian kulutukseen

Nykyiset Euroopassa käytettävät hyötysuhderajat 2- ja 4-napaisille moottoreille.

Kotitalouksien energiansäätövinkkejä löytyy tänä päivänä lähes
kaiken tyyppisistä lehdistä. Aihe on tärkeä maailman energian
kulutuksen kasvettua sietokyvyn ylärajalle. Moni kuitenkin
pitää kotitalouksien energiansäästöpotentiaalia mitättömänä
tekijänä. Tosi asia on, että kaikki keinot on syytä käyttää. Tulee
muistaa, että isokin virta muodostuu pienistä puroista.

L

ukuisien pienten energiansäästökeinojen lisäksi teollisuudessa on mahdollista tehdä merkittäviä parannuksia lyhyillä takaisinmaksuajoilla. Lähes kaikilla teollisuuden aloilla käytetään sähkömoottoreita. Teollisuuden käyttämästä sähköenergiasta moottorit kuluttavat 60–70
%. Palvelusektorilla osuus on 30–40 %.
Vaikka sähkömoottoreiden hyötysuhteet ovat hyviä (usein yli 90 %) verrattuna polttomoottoreihin, on niissä
merkittävä säästöpotentiaali. Usein
moottorit käyvät tehtaissa pitkiä aikoja ja niitä on asennettuna paljon, yhdessä paperitehtaassa jopa 4 000.
Vasta vuosikymmen sitten luotiin eurooppalainen EFF-hyötysuhdeluokitus, jossa on kolme luokkaa
parhaasta EFF1:stä huonoimpaan
EFF3:een. EFF3-moottorien käyttö on
vähentynyt rajusti: vuonna 2000 niitä
myytiin 43 %, kun vuonna 2005 niitä
myytiin enää 4 % moottoreista. Käytännössä valinnat tehdään nyt EFF1- ja
EFF2-luokan moottoreiden välillä.

Miksi valita kalliimpi?
EFF1-moottorit ovat hankintahinnaltaan vain noin 10–15 % kalliimpia kuin
EFF2-moottorit. Paremman moottorin avulla saavutettava energiansäästö
kuroo hintaeron huonomman hyötysuhteen moottoriin pian kiinni ja tämän jälkeen EFF1-moottori säästää rahaa ja tuo myös käyttövarmuutta matalammalla käyntilämpötilallaan ver-
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rattuna EFF2-moottoreihin. Moottorien käyttöiät ovat pitkiä, isoilla EFF1moottoreilla jopa 30 vuotta. Moottorin
hankintahinta edustaa siis vain noin
yhtä prosenttia moottorin eliniän kustannuksista.
Tarkastellaan esimerkkinä kahta 11
kW moottoria: Eff1 (hyötysuhde >
91,0 %) ja Eff3 (hyötysuhde < 88,4 %).
Kun valitaan Eff1-luokan moottori
Eff3-luokan moottorin sijaan, saavutetaan seuraavat säästöt 8 000 h/vuosi
käytöllä: Energiansäästö: 2 288 kWh/
vuosi, CO2 päästöjen vähennys: 1 144
kg/vuosi.
Toisessa esimerkissä tarkastellaan
hiukan isompaa 45 kW 1500rpm
moottoria, jonka elinkaareksi on arvioitu 15 vuotta. Laskelma on tehty
energian hinnalla 0,07 €/kWh. Vertailtavan EFF2-moottorin hyötysuhde on 93,0 % ja EFF1:n 94,8 %. EFF2:n
hankintahinta on 3 408 € ja EFF1:n
3 888 €. Energiansäästö vuorokaudessa on 22,1 kWh eli 1,55 €/vrk. Hankintahinnan erotus saadaan takaisin 310
päivässä. Tämän jälkeen EFF1-moottori säästää lopun elinkaarensa aikana 7 991 euroa.
Yllä olevissa esimerkeissä ei ole
huomioitu investointirahan korkokustannusta.
Käytännön toimiin
Insinööreillä on nyt siis entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sähkömoottoreiden aiheuttamaan hiilidiok-

sidikuormitukseen sekä samalla säästää rahaa pienempänä energialaskuna.
Moottorihankintojen lisäksi on syytä
huomioida myös laitteistojen mukana toimitettavien moottorien energialuokat. Laitteistotoimittajilta voi vaatia EFF1-luokan moottoreita.
Motiva on julkaissut jo vuonna
2004 korkeahyötysuhteisten moottorien hankintasuosituksen. Suositus on
tarkoitettu liitettäväksi hankintaohjeeseen ja siinä kuvataan perusperiaatteet
sekä tarkat laskentamallit hankinnan
taloudelliselle kannattavuudelle.
Motivan hankintasuosituksen mukaan vertailtaessa hyötysuhdeluokkaan EFF1 kuuluvan sähkömoottorin hankinnan kannattavuutta EFF2ja EFF3-moottorien hankintaan tulee
huomioida:
• sähkön hinta
• investointieron suuruus
• hyötysuhteiden ero
• moottorin käyttöaika
• laskentakorko
Luokitusten kehitys
Eurooppalaisen EFF-luokituksen lisäksi maailmalla on käytössä useita
erilaisia hyötysuhdeluokituksia. Hyötysuhteelle on nyt luotu uusi mittausstandardi IEC 60034-2-1:2007. Uuden standardin mukainen mittaus on
tarkempi ja mm lisähäviöt on määritelty tarkemmin. Valmisteilla on standardi IEC60034-30, joka valmistuessaan määrittelee maailmanlaajuiset IE
(International Efficiency) hyötysuhdeluokat. Tulevan standardin arvioidaan valmistuvan vuonna 2010. Siihen asti voimassa ovat nykyiset EFFluokitukset.
EIJA KANGAS
Lähteet ABB, Fläktwoods, Motiva

Yritysten
palveluksessa
Osaajista tullaan lähituMonesti pk-yrityksen omat resurssit
kehittämistyölle ovat niukat. Keslevaisuudessa käymään
kisuomalaisten yritysten ei tarvitse
kovaa kilpailua. Uutisoi- yksin miettiä ratkaisuja osaamisen
kartuttamisen haasteisiin. Me Yritysduista irtisanomisista
ten Taitavan Keski-Suomen osaamishuolimatta on ICTpäälliköt olemme erikokoisten ja eri
aloilla toimivien yritysten kumppatoimialalle ennustettu
neita juuri osaamiseen liittyvissä kyjopa kahden prosentin
symyksissä.
kasvua kuluvan vuoden
Mitä voimme tarjota yrityksille?
Osaamiskartoituksia,
kehittämistoiaikana. Oman henkilösminnan suunnittelua ja apua rahoitön osaaminen on yritys- tusmallien ja sopivien kumppanien paikallistamisessa. Mikä parasta,
ten yksi menestymisen
osaamispäällikköpalvelun hyödyntätae. Keskisuomalaisilla
minen sinällään ei aiheuta yrityksilyrityksillä on osaamisen le ylimääräisiä kustannuksia. ”Kukakehittämisessä kumppa- pa ei tällaisilla ehdoilla haluaisi käydä keskustelua siitä, mitä oman yrininaan tämän vuoden
tyksen ja henkilöstön osaamisen tealussa työnsä aloittanut rästämiseksi voisi tehdä?”
seitsemän osaamispäällikön tiimi.
ICT-yritysten verkosto
toiminnassa

A

siakasta kannattaa kuunnella
myös osaamisen kehittämistä suunniteltaessa – on hyvä miettiä, missä asioissa meidän on
opittava toimimaan uudella tavalla ja
mitä erityistä hyötyä siitä on asiakkaallemme? Entä mitä tämä edellyttää meiltä yrityksenä – ja yksilöinä?
Näihin kysymyksiin kannattaa etsiä
vastauksia ennen koulutusohjelmien
käynnistämistä tai kursseille hakeutumista. Kehittämällä rohkeasti uuden oppimisen kykyä voidaan yritysten kilpailukykyä nostaa entisestään,
jopa aivan uudelle tasolle.

Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka avulla keskisuomalaiset yritykset voivat aiempaa
paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstönsä osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoimintaa. Maaliskuuhun mennessä Yritysten Taitavan Keski-Suomen toimintaan oli jo
lähtenyt mukaan yli sata keskisuomalaista yritystä.
Yksittäisten yritysten osaamisen kehittämisen lisäksi rakennetaan myös
yritysten välisiä verkostoja. Tällainen verkosto toimii esimerkiksi ICT-

alan yritysten kesken Jyväskylän seudulla. Verkostossa voidaan toteuttaa
koulutusta yhteishankintana, markkinoida kootusti avoimia työpaikkoja tai vahvistaa toisilta oppimista. Ns.
opinkierrosten toteuttaminen on yksi tapa etsiä ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä yritysten konkreettisiin kysymyksiin. ”Verkoston tapaamisissa on
erinomainen mahdollisuus löytää yhteistyökumppani, alihankkija tai uusi
hyvä tapa toimia.”
Osaamisterveisin,
NINA RAUTIAINEN
Osaamispäällikkö
Yritysten Taitava Keski-Suomi
www.yritystentaitava.fi
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Kirjoituskilpailun
2/2009 voittaja
Sarja: novelli

Makaronilaatikko
Kaksoset olivat vihdoin
onnistuneet lähtemään
kouluun, palattuaan
ensin takaisin pari kertaa
hakemaan unohtuneita jumppavarusteita
ja sitten unohtuneita
kotiläksyjä. Pikkuinen
puolestaan oli jo mennyt
aamupäiväunille, joten
pitkästä aikaa tein itselleni oikein haudutettua
teetä ja nautin sen korvapuustin kanssa.

J

a sitten päivän ohjelman suunnittelu: pyykkien silitystä vauvan
nukkuessa, uutta Santanan levyä
kuunnellen; vauvan syöttö ja vaipan
vaihto; sitten, jos kävisi hyvä tuuri
ja vauva jaksaisi leikkiä hetken yksinään, olisi vuorossa vessan siivous ja
pesukoneen täyttö; sen jälkeen ulkoilua ja kaupassa käynti vauvan kanssa.
Sitten kaksoset tulisivatkin jo kotiin
koulusta, ja jos he jaksaisivat viihdyttää vauvaa hetken, voisi alkaa suun-
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nitella iltaruuan laittoa. Makaronilaatikkoa?
Makaronilaatikkoa, niinpä niin, siinä tiivistyi koko tämänhetkinen elämäni... hyvää, mutta niin tylsää ja
riskitöntä. Ammattikorkeakoulussa
tietotekniikkaa opiskellessani meille taottiin päähän ohjelmistokehittämisen tärkeintä ohjetta: “Hyvä, halpa, nopea – valitse kaksi”. Kotiäitinä
minun piti pystyä parempaan kuin
ohjelmistosuunnittelijana, ja kaiken,
ruuan varsinkin, piti olla hyvää, halpaa ja nopeaa. Makaronilaatikko oli
tästä malliesimerkki, ja sitä söimmekin vähintään kerran viikossa. Jossain
vaiheessa keksin sentään lisätä valkosipulia tehdäkseni siitä vähän eksoottisempaa, mutta siihen tuotekehittelyni oli sitten tyssähtänytkin.
Mutta siskoltahan olin saanut linkin uudelle kotiäitien keskustelupalstalle, sinne voisi postittaa viestin ja
kysyä muilta äideiltä, olisiko heillä ideoita perinteisen makaronilaatikon piristämiseksi. Kun vauvakin oli
vielä syvässä unessa, hain kannettavan tietokoneeni ja postitin pikaisen tiedustelun: “Hei! Viisihenkinen
perheemme rakastaa makaroonilaatikkoa, mutta kaikkien näiden vuosien jälkeen olisi kiva jotenkin uudistaa

käyttämääni reseptiä, vaikka käyttää
muitakin mausteita kuin sipulia, valkosipulia ja pippuria. Onko kenelläkään ideoita?” Se oli sillä tehty, sitten
vain vastauksia odottamaan.
Tuntia myöhemmin, kun vauva nukkui edelleen, kirjauduin sisään keskustelupalstalle ja olinkin jo saanut
vastauksen: “Turha siihen reseptiin
on mitään eksoottisempaa mennä lisäilemään, sitten ei vaan kelpaa lapsille, ne kun on niin ronkeleita kaiken erilaisen suhteen.” Kiukustuin –
millainen asenne tuo nyt muka oli?
Meidän lapset ainakin olivat kaikkiruokaisia, eikä valkosipulinkaan lisääminen makaronilaatikkoon ollut
tuottanut ongelmia. Melkein jo aloin
kirjoittaa tulikivenkatkuista vastausta, mutta sitten tajusin, että se olisi
vain johtanut hyödyttömään väittelyyn siitä, olivatko lapset tyypillisesti nirsoja ruuan suhteen vain eivätkö, enkä suinkaan ollut kiinnostunut
keskustelemaan tästä aiheesta, halusinpa vain uuden version makaronilaatikon reseptistä.
Kuopuksen syötettyäni kirjauduin
pikaisesti uudelleen sisään keskustelupalstalle, kun vauva kerran tuntui
viihtyvän hetken itsekseen syöttötuo-

lissa soittorasiaa katsellen ja kuuunnellen. Ja kysymykseeni oli saapunut
toinenkin vastaus: “Tarkoit siis varmaankin makaronilaatikkoa etkä makaroonilaatikkoa? Sehän kirjoitetaan
yhdellä o:lla. Olisi suotavaa, jos tämän
keskustelupalstan jäsenet kiinnittäisivät enemmän huomiota kielioppiin ja
oikeinkirjoitukseen.” Harmitti – totta kai tiesin, miten “makaroni” kuului
kirjoittaa. Kaksi o:ta oli vain lipsahdus, kun kiireissäni yritin saada viestin kirjoitettua, ennen kuin vauva heräisi. Mutta entäpä varsinainen kysymykseni? Siihen en
ollut saanut vastausta.
Kaksoset tulivat koulusta ja suostuivat hauskuuttamaan pikkuveljeä hetken, niin
että saatoin tarkistaa, oliko viestiini
tullut vielä uusia vastauksia, ennen
kuin aloittaisin makaronilaatikon teon. Tuorein vastaus kuului: “Toivottavasti todellakin tarkoitit, että teet perheellesi makaronilaatikkoa, etkä lihamakaronilaatikkoa. Varmastikin olet
tietoinen lihantuotannon ympäristövaikutuksista, etkä vastuuntuntoisena
äitinä tuhoa planeettaamme ja lastesi
tulevaisuutta. Lihantuotantohan vaikuttaa ilmastonmuutokseen enemmän kuin liikenne, ja lihakarjan laidunmaiden leviäminen on suurin syy
Amazonin sademetsien häviämiseen.
Voitko todellakin ottaa tämän omalletunnollesi, jos käytät jauhelihaa makaronilaatikossa?” Huh, syyllisyyden
valtava taakka sai hartiani kumaraan,
mutta ei auttanut mikään: koululaiset olivat nälkäisiä ja mies oli jo tulossa töistä kotiin. Sitäpaitsi jääkaapissa oleva jauheliha oli joka tapauksessa käytettävä, joten ei muuta kuin
jauheliha ja sipulisilppu pannulle kärisemään. Mutta makaronilaatikko oli
nyt siis tehtävä perinteiseen tapaan, ilman uusia lisukkeita.

Lasten mentyä nukkumaan otin kannettavan tietokoneen mukaani vuoteeseen, niin että saisin tarkistaa vielä kerran, olisiko vaihtoehtoisia makaronilaatikon reseptejä ilmaantunut.
Ja vielä yksi vastaus olikin saapunut:
“Tiedatkö ollenkaan, miten epäterveellistä makaronilaatikko on lapsille? Makaroni on ravintoarvoltaan
köyhää ja täyttää pienet vatsat pitkäksi aikaa tarjoamatta kuitenkaan lasten
tarvitsemia vitamiineja ja ravintoaineita, juusto on rasvaista ja lihottavaa,
suola on erityisen vaarallista lapsille ja aiheuttaa korkeaa verenpainetta,
kananmunat nostavat kolesterolitasoa ja
ketsupissa
on niin paljon sokeria ja suolaa, että
monissa englantilaisissa kouluissa on
hiljattain kokonaan kielletty sen antaminen lapsille.”
Väsyneenä suljin tietokoneen. Ja
minä kun olin luullut, että keskustelupalstan tarkoituksena oli yhdistää uupuneita äitejä ja tuoda helpotusta arjen pyörittämiseen, ei suinkaan syyllistää. Olivatko vastaukset
vain huonosti onnistunutta huumoria tai hyvin piilotettua sarkasmia,
joka oli jäänyt minulta huomaamatta? Vai silkkaa vattuilua? Vai olivatko
kaikki vastaajat todellakin kirjoittaneet kommenttinsa tosimielellä? Missä olivat kaikki normaalit, tervejärkiset kotiäidit, kun tämä keskustelu-

”Makaronilaatikkoa,
niinpä niin, siinä tiivistyi koko tämänhetkinen elämäni...
hyvää, mutta niin
tylsää ja riskitöntä.”

Kirjoituskilpailu jatkuu!

palsta tuntui olevan täynnä kaheleita. Ehkä normaaleilla äideillä ei ollut
aikaa ja energiaa palstan keskusteluihin osallistumiseen, kun taas kaiken maailman hörhöillä ei muuta ollutkaan kuin aikaa, eikä elämässään
muuta sisältöä kuin vääntää tikusta
asiaa Internetin keskustelupalstoilla ja tunkea omaa yhden asian liikettään joka keskusteluun, jopa viattoman tuntuiseen kysymykseen makaronilaatikkoa koskien.
Olin hämmentynyt: eikö kotitekoinen makaronilaatikko enää ollutkaan
poliittisesti korrektia ruokaa? Olisi
kai pitänyt tuntea katumusta: olinhan paitsi julma äiti, joka yritti pakottaa lapsensa kokeilemaan eksoottisia
ruoka-aineita, joista he eivät todennäköisesti pitäisi, myös vastuuntunnoton vanhempi, joka ei välittänyt sen
paremmin lastensa terveydestä kuin
heidän elinympäristönsä tilastakaan,
eikä edes osannut kirjoittaa kunnolla. Mutta en sitten ehtinyt sen pidempään potea syyllisyyttä, kun pikkuinen heräsi nälissään ja piti kiireesti
valmistaa yövelli.
Velliä tehdessäni mietin, että voisi tietysti laittaa makaronilaatikkoon ensi kerralla tomaattiviipaleita päälle.
Tuoreilla tomaateilla saisi makaronilaatikosta terveellisemmän ja maukkaamman. Mutta kummatkos nyt olivatkaan taas ympäristöystävällisempiä: Suomessa kasvihuoneessa suurella energiamäärällä kasvatetut tomaatit vai Espanjasta rekalla tuodut
tomaatit?
JOHANNA AROLA
johanna.arola@ntlworld.com

!

Muistathan osallistua kirjoituskilpailuumme! Sarjoja ovat novelli, kolumni
ja lehtijuttu. Kilpailu on voimassa vuoden 2009 ja seuraava voittajakirjoitus julkaistaan numerossa 3. Tähän lehteen tulevat kilpailutyöt tulee lähettää toimitukselle osoitteeseen ksilehti@gmail.com 14.8. mennessä. Voittajakirjoitukset palkitaan!
Lue lisää www.ksinsinoorit.com/jasenelle/tiedotteet/
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Verenluovutus
auttaa aina
Olettehan huomanVerenluovuttajan perus- tävän korkeana. Lisäksi tulisi huolehtia myös siitä, että elimistössä on taredellytykset
neet Keski-Suomen
peeksi rautavarastoja. Säännöllisille
Insinöörien järjestämän Luovuttajan tulee olla terve. Luovutta- verenluovuttajille tarjotaan elimistön
jan tulee olla 18–65-vuotias. Verta voi omien rautavarastojen ylläpitämisekverenluovutuskampanluovuttaa, kunnes täyttää 66 vuotta.
si rautatabletteja, vaikka hemoglobiijan, joka jatkuu aina
Uusi luovuttaja voi olla korkein- ni olisikin sallituissa rajoissa.
11.10.2009 saakka. Osal- taan 59-vuotias. Uudeksi luovuttajaklistujien kesken arvotaan si katsotaan myös ne henkilöt, jotka
ovat luovuttaneet verta edellisen ker- Mitä tapahtuu
lahjakortti urheiluliikran ennen vuotta 1995.
Veren hemoglobiini tulee olla mie- Verenluovutus tapahtuu makuu- tai
keeseen.
Suomessa luovutetaan vuosittain lähes 300 000 pussia verta. Yhdestä luovutetusta veripussista saa avun useampi potilas, sillä luovutettu veri jaetaan osiin punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Potilas saa vain tarvitsemaansa veren osaa, jolloin hoito on
tehokasta ja turvallista.
Verestä tehtäviä valmisteita ja lääkkeitä tarvitaan muun muassa leikkauksiin, anemiaan ja syövän hoitoon
sekä verenvuototautia sairastaville.
Usein niiden avulla voidaan pelastaa potilaan elämä. Toistaiseksi ei ole
keksitty tekoverta, joka korvaisi luovutetun veren. Sopivien keinotekoisten hapenkuljettajien (punasolujen
tehtävä) kehittämiseksi tehdään tutkimusta, mutta kuluu vielä paljon aikaa
ennen kuin nämä valmisteet saadaan
rutiinikäyttöön. Kaikkia veren eri soluja ei varmasti koskaan voida korvata keinotekoisesti.
Sekä verenluovuttajien että potilaiden veriryhmäjakauma on sama, joten kaikkien veriryhmien luovuttajia
tarvitaan. Pulaa voi tulla myös kaikkein yleisimmästä veriryhmästä.
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hillä 135–195 g/l ja naisilla 125–175
g/l. Hemoglobiini mitataan ennen verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee painaa vähintään 50 kg.
Luovuttajan tulee olla asunut Pohjoismaissa viimeisen kolmen kuukauden ajan. Luovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä Suomen viranomaisen myöntämällä, kuvallisella henkilötodistuksella. Verenluovuttajakortti ei käy henkilöllisyyden todentamiseen.
Kahden luovutuksen välillä tulee
naisilla olla 91 vuorokautta ja miehillä 61 vuorokautta. Naiset voivat
luovuttaa verta enintään neljä kertaa
vuodessa ja miehet enintään kuusi
kertaa vuodessa. Veripalvelun suositus on, että naiset luovuttaisivat verta 1–3 kertaa vuodessa ja miehet 3–4
kertaa vuodessa.

Ennen
Verenluovuttajan tulisi välttää raskaita ja rasvaisia aterioita 2-3 tuntia
ennen verenluovutusta. Sen sijaan
on suositeltavaa, että luovuttaja joisi tavallista runsaammin ja söisi jotain pientä.
On tärkeää huolehtia siitä, että veren hemoglobiinipitoisuus pysyy riit-

puolimakuuasennossa. Verta otetaan
laskimosta 450 ml ja veripussi täyttyy
5–10 minuutissa. Verenluovutuksen
jälkeen pistokohta sidotaan tukevalla sidoksella. Kaikkineen luovutukseen on hyvä varata aikaa puolesta
tunnista tuntiin.
Verenluovutuksesta voi perääntyä
missä vaiheessa tahansa, vielä vaikka
verenluovutuspedillä. Luopumisen
syytä ei tarvitse erikseen kertoa.

Jälkeen
Veren hyytymistekijä- ja vasta-ainepitoisuus palautuu ennalleen noin kahdessa vuorokaudessa. Verihiutaleiden
määrä nousee verenluovutusta edeltäneelle tasolle viikossa ja punasolujen määrä 1–3 kuukaudessa edellyttäen, että elimistön rautavarastot ovat
kunnossa.
Verenluovutuksessa verivolyymi
vähenee ja hemoglobiini laskee noin
10–15 g/l. Sen vuoksi kovaa fyysistä
rasitusta, kuten lenkkeilyä tai raskasta kuntosaliharjoittelua, tulee välttää
luovutuksen jälkeen koko loppupäivän ajan. Myös saunomista tulisi välttää. Kovassa rasituksessa jälkihaitan
riski kasvaa ja luovuttajalle voi tulla
huonovointisuutta, heikotusta ja hui-

Kuva: SPR Veripalvelu, Ritva Tuomi
mausta. Fyysinen suorituskyky palautuu seuraavan 12–24 tunnin aikana. Normaali kuntoharjoittelu on
mahdollista jo luovutusta seuraavana päivänä, mutta maratonennätykseen tai vastaavaan erittäin raskaaseen suoritukseen kannattaa tähdätä
vasta kuukauden kuluttua luovutuksesta, jotta maksimaalinen suorituskyky ehtii palautua.

Haitat
Yleisin oire on huonovointisuus, joka voi johtaa pyörtymiseen. Pyörtyminen on mahdollista vielä joitakin
tunteja luovutuksen jälkeenkin. Lisäksi pistokohtaan voi tulla mustelma. Kaikki verenluovuttajat ovat vakuutettuja verenluovutuksesta aiheutuneiden oireiden eli komplikaatioiden varalta. Verenluovuttajien vakuutus on voimassa verenluovutustilaisuudessa ja välittömillä matkoilla
kotiin tai työpaikalle.

Hyvä yritys
Kävelin odottavin mielin veripalvelun
toimipisteeseen Väinönkadulla ja sain
pirteiltä neideiltä käteeni lapun johon
piti täyttää osoitetiedot ja ruksia ruutuja mm. sairauksista ja vierailuista
malaria-alueilla. Ensikertalainen kun
olin, täytyi muutama kohta jättää tyhjäksi ja kysyä henkilökunnalta tarkennuksia. Kun oli vuoroni päästä terveydenhoitajan juttusille, niin ilmoitin suvussani esiintyvästä veren hyytymistä haittaavasta taudista.
Hoitajan oli soitettava lääkärille ja

tiedusteltava asiaa tarkemmin, puhelimen toisesta päästä tuli varmistus: ennen kuin olen käynyt varmistavissa tutkimuksissa, on minulla pysyvä verenluovutuskielto. Kiitokseksi hyvästä yrityksestä sain kuitenkin
keksiä ja pullaa, sekä raikasta mehua. Tulevaisuudessa käyn lääkärin
luona ja mikäli vereni on kunnossa,
suuntaan suoraan SPR:n verenluovutuspisteelle hoitamaan ”kansalaisvelvollisuuteni”.
JUSSI ORAVA
JIO ry
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Special sivu esittää

Insinöörinvehkeet
Osa 2: Säilyketölkinavaaja
Nykyajan säilyketölkki on
parannettu versio Nicolas
Appert´n 1800-luvun alussa tekemästä keksinnöstä.
Tuolloin tölkit tehtiin käsin ja avattiin ”voimalla”.
50 vuotta myöhemmin
tölkeissä alettiin käyttää
ohuempaa metallia ja
ensimmäinen tölkinavaaja
patentoitiin Yhdysvalloissa
vuonna 1858. Vuonna 1931
esiteltiin ensimmäinen sähkökäyttöinen tölkinavaaja.
Jo 1800-luvulla säilyketölkistä tuli vakiokulutustavaraa pääasiassa teollistuneissa maissa, mutta se
tunnetaan lähes kaikkialla.

S

äilyketölkeissä on useimmiten kehä, jonka ulkomitta on hieman suurempi kuin tölkin muiden osien.
Tämä kehä on tarpeellinen tölkin avaamiseksi tölkinavaajan avulla. Tölkittäminen tapahtuu nykyään siten, että pohja ja
reuna liitetään ensin toisiinsa, tämän jälkeen tölkki täytetään. Lopuksi kansi liitetään reunaan.
Testiryhmä otti kohteekseen Bilteman
teknisennäköisen tölkinavaajan joka selvästikin vaati tarkempaa tutustumista.
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”Laitteessa” on peräti 23 osaa! Mukana ei
tullut käyttö- eikä huolto-ohjeita.
Toiminto on seuraavanlainen: sakset
avataan ja tölkin reuna otetaan hammasrattaan ja pyöreän terän väliin. Puristetaan pihdit kiinni ja käännetään kahvasta
joka pyörittää rattaita. Terän pitäisi leikata tölkin yläreunaa vasten kansi pois joka
sitten tipahtaisi alas.
Luulisi olevan helppoa. Näin ei kuitenkaan käynyt, leikkaus ei mennyt suoraan
reunaa pitkin vaan käänsi koko tölkkiä ja
suuntasi keskelle. Terä tylsyi nopeasti ja
kahva ei yllättäen pyörittänytkään rattaita. Selvisi että avaajaa ei voi pyörittää kuin
myötäpäivään, muuten osat irtoavat ruuvista ja tippuvat pois. Useista yrityksistä
vain murto-osa onnistui kiitettävästi pitkien kokeilujen jälkeen.
Koska tölkinavaaja ei toiminut sille tarkoitetussa tehtävässä, joutui testiryhmä
keksimään laitteelle vaihtoehtoisia käyttökohteita: linja-auton hätävasara, pähkinänsärkijä sekä rengasrauta olivat toimivimmat ratkaisut. Avaajaa voi käyttää myös kevyenä vasarana, jopa tietyn
kokoiset naulat saa vedettyä pois pihtiosalla. Kehuja voi antaa ainoastaan turvallisuudesta: terän takana on irrotettava muovisuoja joka estää käyttäjää kolhimasta itseään terävään kiekkoon. Vertailuna perinteistäkin perinteisempään
GWS avaajaan on Bilteman tölkinavaaja
pelkkää lipaston täytettä, tosin modernina keittiövälineenä avaaja käy ehkä jopa
osaksi sisustusta.
JUSSI ORAVA
JIO ry

Seniorit keilasivat Laajavuoressa
Seniorit keilasivat Jyväskylän Rantasipi Laajavuori -hotellissa 16. maaliskuuta. Tilaisuus ei ollut varsinainen kilpailu,
vaan siinä kilpailtiin lähinnä omaa itseään vastaan. Kuitenkin pikkuhiljaa kilpailuvietti voitti,
ja alkoi jonkintasoinen
kilpailu paria vastaan.
Ainoastaan kolmella
seniorilla oli oma pallo ja kengät, muut heit-

Senioritoiminta
Keski-Suomen Insinöörit
ry:n seniorijäsenet ovat
useamman vuoden ajan
kokoontuneet seniorilounaalle joka kuukauden
toinen maanantai.

T

ilaisuuksissa on ollut luennoitsijoita. Viime vuonna luennoitsijoina olivat mm. toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy:stä
aiheena Keski-Suomen jätehuollon tulevaisuuden suunnitelmat ja toimitusjohtaja Juha Lappalainen Jyväskylän Energia
Oy:stä aiheena Keski-Suomen energiahuolto ja Keljonlahden voimalaitos. Tämä jälkimmäinen tilaisuus oli avoin kaikille KSI:n jäsenille.
Tänä vuonna on seniorilounaat pidetty Ravintola Old Brick’s Innissä Kauppakadulla vanhassa tiilitalossa. Lounailla on
keskulteltu päivän tapahtumista, harrastuksista sekä mietitty tulevaa toimintaa.
Seuraava lounas ja ekskursio on 11.5.09
Moventas Wind Keljon tehtaalla. Tästä tapahtumasta on tarkemmin tässä lehdessä
ja yhdistyksen nettisivuilla. Tilaisuus on
avoin kaikille jäsenille.

Kesä- elokuussa pidetään taukoa ja syksylle on luvassa lounaita ja ekskursioita.
Kylpylähotelli Rantasipi Lajavuoren uuden keilaradan ensimmäiset asiakkaat olivat KSI:n seniorit 16.3.09 klo 15.00.
Radat todettiin hyviksi, ja uudet varusteet mainioiksi. Tapahtuma päätettiin uusia 14.4.09.
Golf-tapahtuma järjestetään 9.6.09 Jyväs-Golfin radalla Sippolanniemessä.
Tästä tapahtumasta on tarkemmat tiedot toisaalla tässä lehdessä ja nettisivuilla.
Tämä tapahtuma on avoin kaikille KeskiSuomen Insinöörit ry:n jäsenille.
Loka-marraskuussa järjestetään teatteri-ilta Jyväskylässä Avec-tapahtumana.
Teatterista tarkemmin syyskuussa yhdistyksen nettisivuilla.
Joulukuussa on joululounas. Siitäkin
tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla.
Senioritoimikunta on pyrkinyt verkottumaan muiden insinööri- alueyhdistysten senioreiden kanssa. Yhteydenottoja on
ollut Ouluun, Tampereelle ja Lahteen.
Uusia kasvoja ja mielipiteitä toivottaisiin näihin tilaisuuksiin.
PENTTI LEPPINIEMI

tivät lainapallolla lainakengissä.
– Itsekin olen viimeksi
keilannut Reikjavikissä
joskus kahdeksan vuotta
sitten, mutta Laajavuoressa sain jo kolme kaatoa ja kaksi paikkoa kolmanteen sarjaan, kertoo
Pentti Leppiniemi.
Keilaustekniikkaa seniorit lähtevät hiomaan
uudelleen 14.4.09 klo
15.00.

• 11.5.09 klo 12:00 seniorilounas ja ekskursio Moventas Wind Keljon tehtaalla. Mukaan mahtuu 25
ensimmäistä ilmoittautujaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.5.09.
Yhteyshenkilö on Väinö Panttila vaino.panttila@pp.tnnet.fi (puh. 040
579 2301). Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhtystietosi (email, osoite ja
gsm / puh). Pyritään järjestämään kimppakyytejä Keljoon.
• Kesä- elokuussa ei ole
lounastilaisuuksia.
• Syys- lokakuun lounastilaisuudet ovat 14.9.,
12.10. ja 9.11. Lounas /
ekskursio paikoiksi on
kaavailtu Patriaa Hallissa, Valtraa Suolahdessa
ja Nordeaa Jyväskylässä.
Tarkennukset paikoista,
kellonajoista ja yhteyshenkilöstä tulevat yhdistyksen nettisivuille elokuun aikana.
• Joululounas
7.12.
klo 12.00. Joululounaan
paikka ja yhdyshenkilö
ilmoitetaan yhdistyksen
nettisivuilla marraskuun
alussa.
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Miksi työpaikka meni tai
ei mennyt?

!

Maailmassa
valmistuu
vuosittain
noin
1 000 000
uutta
insinööriä
• Kiinassa 300 000
• Intiassa 400 000
• USAssa 70 000
• Suomessa 8 000
• Ruotsissa 10 000
• muu maailma
200 000
• Euroopassa
320 000 (2004)
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Tyrmistys on suuri, kun
oma tai läheisen työpaikka
lähtee eikä muuten hämmästytä syyttä. Muutos
on raju eikä siinä paljon
Muutosturvasta puhuminen auta. Muutosturva on
sinänsä hyvä juttu, kun sen
vielä saisi osuvammaksi
myös korkeammin koulutetulle (kuten insinöörille,
vaikka ilman amk-mallin
tutkintoakin). Osa työpaikan pitäneistä saa taas
ihmetellä, miksi jäi töihin?

T

yönantajat ne eivät vaan koskaan
opi. Voisi ajatella että tuo on vähän liioitellusti sanottu mutta ei.
Työnantajat ovat jo pitkään ”harjoitelleet” YT-neuvotteluja ja ”rivien tiivistämistä”. Harrastelijoiden puuhastelua. Eivätkö he koskaan opi, on ensimmäinen
ajatus, kun kuulee miten kurjasti irtisanottuja on kohdeltu.
Esimies voi ”sujauttaa” irtisanomisilmoituksen jonkin muun palaverin tai asian varjolla. Tuntuu olevan kova pala esimiehillekin ja miksei olisi sillä hekään eivät tiedä miksi joku on omasta ryhmästä
irtisanottu. Miksi ja miksi minä, ovat ihan
asiallisia kysymyksiä ja mielestäni vastauksen kuuleminenkin on ihan oikeutettua. Jonkun muun vastauksen kuin ”en
tiedä” tai ”arvalla vedettiin”.

Onkohan työnantajalla enää
mitään linjaa tai arvoja?
Työnantajat ovat näemmä ottaneet linjan,
että nyt surutta vähennetään, kun mah-

dollisuus kerrankin on. Kun muut niin
miksei mekin karsita, saneerata, tiivistetä rivejä, tehosteta toimintaa, tehdä järjestelyjä tai vaikkapa harkita vielä yksikön
lakkauttamista. Siinä sitten yhteiskuntavastuut ja puheet henkilöstön ja osaamisen arvostuksesta piilotetaan pöytälaatikkoon ja enää yrityksen verkko-osion
kätköistä voi etsimällä löytää korulauseita yrityksen arvoista.

Osaamisen ulosmittaus
Hiljainen tieto katoaa organisaatiosta,
jollei se ole jo kadonnut. Laatujärjestelmiin ja muihin kirjauksiin on ehkä saatu osa hiljaisesta tiedosta kirjattua mutta
entä sen soveltaminen. Historiallakin on
tapana toistaa itseään ja on kyseessä sitten uuden tiedon haltija tai pitkän kokemuksen omaava, on aina vaan riskiryhmässä. Kun tilanne heikkenee saavat yli
viisikymppiset ja alle kolmekymppiset
lähteä. Ei tuo 30–50-vuotiaidenkaan ikähaarukka mitenkään erityisen turvassa
ole mutta ei sentään pahiten jyrän alla.
Kyllähän tämän pitää tarkoittaa sitä, että viimeistään työntekijäpuolikin unohtaa työnantajan huomioinnin kasvavissa
palkkapyynnöissään
Koska olet viimeksi pyytänyt palkankorotusta tai kilpailukykyistä alkupalkkaa?
Ei työnantaja palkkaa kuitenkaan, jollei katso tarvitsevansa. On ilmiselvää, ettei työnantaja tai osakeyhtiö varsinkaan,
pidä arvostuksen nimissä tai mitenkään
järkeen vedoten edes pitkän uran tehnyttä
töissä. Viimeinen hetki on pyytää korotus
jonkinlaisen tukipaketin muodossa mutta
silloin ollaan jo pahasti jälkijunassa.
OLLI BACKMAN
olli.backman@uil.fi

Aurinkoista ja mahdollisuuksia
avaavaa kevättä,
TIMO HÄRMÄLÄ
Varapuheenjohtaja,
Uusi insinööriliitto ry ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
P.S. Montako vuotta on siitä, kun keskusteltiin nettiriippuvuudesta ja sen haitoista? Ei kovin monta. Nykyään ”riippuvuus”
on tainnut tulla normaaliksi ja hyväksytyksi olotilaksi. Sinun pitää olla 24/7 tavoitettavissa yhteisöpalveluiden kautta, ja
oltava koko ajan uusimmassa ja trendikkäimmässä yhteisössä mukana. Jos olet
vielä tänä päivänä Facebookissa olet jo
auttamattomasti OUT. Oletko sinä valmis pitämään virtuaalittoman kesän ja
tapaamaan kavereita tuolla todellisessa
maailmassa?

Taantuma ruuhkauttaa liittoa ja

P

ositiivista on ollut huomata, että
monet tahot ovat aktivoituneet tämän vaikean tilanteen edessä. On
saatu herätettyä eri medioissa keskustelua siitä, miten maakuntamme pärjää jatkossakin kilpailukykyisenä paikkana yrityksille toimia ja ennen kaikkea työllistää.
Yhteinen vahva tahto on, että osaajat työllistyvät alueellemme ja sitä kautta KeskiSuomi jatkaa kehittymistään eikä horjahda veitsenterältä kuihtuvan ja kituuttavan
seutukunnan polulle.
Ikävintä kaikessa on, että lomautukset
ja irtisanomiset osuvat henkilökohtaisesti
myös monen jäsenemme kohdalle oman
tai läheisen kautta. Toisaalta se antaa ehkä aikaa miettiä, että mikä tässä kiireisessä
yhteiskunnassa on todella tärkeää ja mitä
itse haluaa omalla elämällään tehdä. Pitkällä tähtäimellä pakkomuutos voi olla
joskus myös hyvä ratkaisu – asennoitukaa siihen positiivisesti.

Tällaisessa tilanteessa
liiton palvelujen tarve
on kasvanut räjähdysmäisesti. Ikävää on, että siihen ei ole pystytty reagoimaan halutulla
nopeudella. Kun jäsen
tarvitsee tukea ja vastinetta jäsenmaksulleen
kiperimmin, niin hän joutuu jonottamaan
palvelua kohtuuttoman kauan. Ennen
kaikkea luottamusmiesten ja alueyhdistysten aktiivien pitäisi saada liiton palvelut käyttöönsä minimillä vasteajalla. Heille tarjottu palvelu koskettaa normaalisti
isoa joukkoa jäsenistöä.
Liiton hallitus on reagoinut tilanteeseen
voimakkaasti lisäämällä resursseja jäsentietopalvelussa ja lakiyksikössä. Toivottavasti tämän lehden ilmestyessä tilanne on
liiton toimistolla normalisoitunut ja vuodenvaihteen molemmin puolin syntyneet
ruuhkat on saatu purettua pois, ja palvelutaso on huipussaan.

uhkaa maakuntaa

Keski-Suomikin on saanut
osakseen ikävien uutisten
ryöpyn. Erityisesti Nokian
ilmoitus luopua Jyväskylän
toimipisteestänsä kosketti henkilökohtaisestikin.
Useita ystäviä ja tuttuja
sekä omaa alaa koskeva
ilmoitus sai miettimään
alan työpaikkojen ja tietenkin osaamisen säilyvyyttä
maakunnassa. Tosin vähällä
ei ole päässyt keskisuomalainen konepaja- ja rakennusteollisuuskaan.
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Työelämän ABC - Vuosiloma
Uusi vuosilomalaki
(162/2005) tuli voimaan
vuoden 2005 alussa.

L

akia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja
virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalakia ei sovelleta merimiehiin, tavanomaisena harrastustoimintana tehtävään työhön, työvoimahallinnon toimenpiteissä oleviin,
perhehoitajiin, omaishoitajiin eikä
opetushenkilöstöön, jonka vastaavista vuosilomaeduista on sovittu työ- tai
virkaehtosopimuksin.
Vuosilomalakia sovelletaan tietyin
rajoituksin sekä työ- että virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalaissa säädetään vuosiloman pituudesta,
vuosilomapalkasta, lomakorvauksesta ja vuosiloman antamisesta.

Miten loma määräytyy?
Lomakautta edeltävä vuoden pituinen
aika on 1.4.-31.3., jolta ajalta lomaoikeus lasketaan.
Mikä on lomakausi?
Lomakausi on 2.5.-30.9. välinen aika.
Mikä on täysi lomanmääräytymiskuukausi?
Täysi lomanmääräytymiskuukausi on
kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle
on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai ns. työssäolon veroista päivää.
Jos kuitenkin työntekijä on sopimuksen mukaisesti töissä niin harvoin, ettei hänelle kerry ainoatakaan
14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle
on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai
työssäolon veroista tuntia.
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Mitä tarkoittaa työssäolon veroinen
aika?
Työssäolon veroisena pidetään poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälleen palkan. Lisäksi työssäolon veroisina pidetään myös niitä työpäiviä
tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä
työtä (esimerkiksi äitiys-, erityisäitiys-,
isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon, sairauden
tai tapaturman, lääkinnällisen kuntoutuksen tai lomauttamisen takia).
Täydellinen luettelo löytyy vuosilomalain 7 §:stä.
Mikä on lomaoikeus?
Työntekijällä on oikeus saada lomaa
2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
Milloin työntekijällä on oikeus vapaaseen?
Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai alle 35 tuntia eikä siten ansaitse lainkaan vuosilomaa, on työsuhteen kestäessä oikeus
halutessaan saada vapaata 2 arkipäivää
kultakin kalenterikuukaudelta, jonka
aikana hän on ollut työsuhteessa.
Mitä tarkoittaa säästövapaa?
Työnantaja ja työntekijä saavat sopia
18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella
tai sen jälkeen säästövapaana. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, jos siitä ei aiheudu
työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Milloin loma annetaan?
Työntekijälle on annettava kesäloma
(24 arkipäivää) lomakautena 2.5.-30.9.
Talviloma (24 arkipäivää ylittävä
osa) annetaan lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua 1.10-30.4 välisenä aikana.
Vuosiloma annetaan työntekijälle
työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja työntekijä
sovi loman pitämisestä.
Miten vuosilomapalkka ja –korvaus
määräytyvät?
Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista paitsi enintään 6
päivän pituiselta lomajaksolta. Vapaata
ansaitsevalle lomakorvaus maksetaan
vapaan yhteydessä tai muutoin viimeistään lomakauden päättyessä.
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta
lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai
lomakorvausta. Lomakorvaus lasketaan noudattaen soveltuvin osin, mitä
säädetään vuosilomapalkasta.
Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työnantaja on velvollinen
antamaan työntekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen
perusteet.
Työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijän vuosilomista ja säästövapaista sekä vuosilomalain
perusteella määräytyvistä palkoista ja
korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta
on käytävä ilmi vuosilomien pituudet
ja ajankohdat sekä palkkojen ja korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet.
Vuosilomapalkan ja -korvauksen
laskemiseen avuksi löytyy lomake seuraavasta osoitteesta: http://www.tyosuojelu.fi/upload/vuosiloma2008.pdf
SANNA LEHTINEN, teksti&kuva
Lähde: Työsuojelupiiri

Insinöörit

rinteessä

Piirin tukemaa, perinteistä
talviurheilupäivää, vietettiin
Himoksella 14.3.2009. Osallistujia Keski-Suomen ja Tampereen Insinöörit ry:istä oli
lähemmäs 250 henkilöä.
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Keski-Suomen Insinöörit ry
ylpeänä esittää

Sukuvika-kesäteatteri
UIL ry:n 90-vuotisjuhlakesäteatteri ”Sukuvika”
ke 10.6. klo 19.00 Tampereen Komediateatterin katetulla ulkoilmanäyttämöllä.

U

uden Insinööriliiton 90vuotisjuhlakesäteatterinäytöksenä Ray Cooneyn sairaanhyvä sairaalafarssi Sukuvika.
Pieni valkoinen hätävalhe saa aikaan tapahtumien vyöryn. Vyyhdin
selvittämiseksi tarvitaan mm. poliisi, nunna, sekopäisiä selityksiä, koira, joukko rakastajattaria ja rauhoittavia. Kukaan ei oikein tunnu tietävän kuka kukin oikeasti on. Rooleissa nähdään takuuvar-

ma kaksikko Jukka Puotila ja Jukka Leisti.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita
kaikki jäsenet aveceineen. Hinta 20
EUR / jäsen, 30 EUR / Avec, sisältää lipun näytökseen, kuljetuksen
Jyväskylä – Tampere – Jyväskylä ja
väliajalla tarjottavat liiton 90-vuotisjuhlakahvit (norm. 33,50 EUR ).
Linja-autokuljetus lähtee Jyväskylän tilausajolaiturista (Harjukatu) klo
16.30 ja pysähtyy matkalla Hotelli
Jämsän pihassa, josta on mahdollista nousta kyytiin. Paluu Jyväskylään
noin klo 24.00.
Sitovat ilmoittautumiset 4.6. mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com
tai www.ksinsinoorit.com -sivujen
ilmoittautumislomakkeen kautta.
Mukaan mahtuu 50 nopeinta
ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita
myös, jos tulet kyytiin Hotelli Jämsän pihasta.

Kuvat: www.jyvasgolf.fi

Keski-Suomen
Insinöörit ry:n
senioreiden
Golf-tapahtuma
Tervetuloa Keski-Suomen Insinöörien Golftapahtumaan tiistaina
9.6.09. Paikka on JyväsGolf Sippolanniemessä.
Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta. Ensimmäinen lähtö on klo
14.00- 15.00 ilmoittautujien määrästä riippuen.
Osallistumismaksuonjäseniltä15€/
hlö sisältäen 18 väylää, saunan, keittolounaan ja kilpailunjohtopalvelut. Sitovat ilmoittautumiset 29. toukokuuta
mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.ksinsinoorit.com
tai
sähköpostilla
osoitteiseen
ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
kertoa tasoitus ja voi esittää toivomuksen lähtöajasta.
Lisätiedot:
Sähköpostilla Keijo Liukkonen
keijo.liukkonen@pp1.inet.fi
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Ylemmän toimihenkilön ilta
Laajavuoressa
Vuorilammen savusaunalla 14.5.2009
Onko työpaikallasi YTneuvoteltu tai oletko
luottamusmies tai kiinnostunut toimimaan
sellaisena? Jos vastasit
johonkin kyllä on tämä tilaisuus suunnatu sinulle.

• Suunnittelualan ja Tampereen Insinöörien toiminnasta, Tapio Soltinin
(suunnittelualan asiamies)
• Luottamusmiestoiminta Keski-Suomessa ja katsauksia, Olli Backman
(teknologiateollisuus ja tarvittaessa
muitakin aloja sekä tilanne KeskiSuomessa)
• Kysymykset ja keskustelut
Lisätietoa tilaisuudesta tulee mm.
Keski-Suomen Insinöörien www-sivulle. Päästetään vähän höyryjä pihalle ja luonnollisesti nautitaan illalla
Vuorilammen savusaunasta ja eväistä. Tilaisuus on Keski-Suomen Insinöörien jäsenille maksuton. Osallistujamäärä rajataan käytettävissä olevan tilan mukaan.
Ilmoittautumiset 8.5. mennessä (ilmoita ainakin nimi, email ja gsm-numerosi, tilaisuus johon ilmoittaudet sekä mahdollisista ruoka-aineallergioista) Olli Backmanille gsm 040 579 5116
tai email olli.backman@uil.fi. Kysy-

U

usi Insinööriliitto ja KeskiSuomen Insinöörit ry järjestävät 14.5. klo 17-24 tilaisuuden juuri sinulle, Laajavuoressa Vuorilammen Savusaunalla.
http://www.laajavuori.com/savusauna

Tilaisuuden ohjelmassa:
• Ylemmät Toimihenkilöt ja KeskiSuomen Insinöörit, Paula Rossi (työmarkkinavastaava)

TULOSSA

YTN-risteily Päijänteellä elokuussa
Jo perinteeksi muodostunut elokuinen
luottamusmiesristeily
on tulossa tänäkin
vuonna.
Laiva on lastattu, jälleen kerran,
tiukasti työmarkkinapainotteisella ohjelmalla, hyvällä ruoalla ja antoisilla keskusteluilla.

Vanhaan malliin on luvassa myös
runsas materiaalipaketti kotiinviemisinä.
Lisätietoja tulee ennen pitkää
Keski-Suomen Insinöörien sivuille www.ksinsinoorit.com ja sähköpostilistalaisille erikseen.

myksiä voi esittää ennakkoonkin.
Keski-Suomen Insinöörit ry lisää sivulleen www.ksinsinoorit.com
luottamusmiehille tai luottamushenkilönä toimimisesta kiinnostuneille kohdennettua materiaalia ja linkkejä aineistoon. Ajantasainen alan
työehtosopimus on hyvä olla kätevästi saatavilla itselle ja muillekin sitä kaipaaville. Luottamusmiesilmoitus että luottamushenkilövalintatilaisuuden dokumentit nopeasti printattavissa, jottei valintatilaisuudesta tule
ylimääräistä hommaa.

Ruskaretken
ennakkoinfo!
Keski-Suomen Insinöörit ry järjestää
RUSKARETKEN Isojärven kansallispuistoon 20. syyskuuta.
Lisätietoja lähempänä ajankohtaa
nettisivuilta www.ksinsinoorit.com
ja lehdestä nro 3. Kansallispuistosta
löytyy tietoa www.luontoon.fi -osoitteesta.
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Insinöörin
keikkakalenteri
TOUKOKUU
 28.5. Juniorit

Hemingway’s
 11.5 Seniorilounas ja ekskursio
Moventas Wind
Keljon tehtaalla
 14.5. Alueellinen
työmarkkinatoiminta, Vuorilammen sauna
KESÄKUU
 6.6. Power Park
 Kesäteatteri
 25.6. Juniorit
Hemingway’s
ELOKUU
 Luottamusmiesristeily
 27.8. Juniorit
Hemingway’s
27.8.2009
SYYSKUU
 20.9. Ruskaretki
Isojärven kansallispuistoon
 24.9. Juniorit
Hemingway’s
 14.9. Seniorilounas, Ravintola Old
Brick’s Inn
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Tapahtumia & Toimintaa
Koko perheen retki PowerParkiin
HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisTervetuloa mukaan KeskiSuomen Insinöörit ry koko järjestyksessä!
perheen retkelle 06.06.2009
Sitovat ilmoittautumiset
Power Parkiin.
Luvassa karting-kisailua ja temmellystä huvipuistossa. Matkaan lähdetään klo
7.00 Harjukadun tilausajolaiturilta, paluu
sovittuna ajankohtana.

Osallistumismaksu
Kerätään linja-autossa matkan alussa, varaathan tasarahan mukaasi.
Aikuiset 35 € (sis. matkat, karting, ranneke huvipuistoon ja ruokailu)
Aikuiset 20 € (sis. matkat, ranneke huvipuistoon ja ruokailu)
Lapset (alle 130 cm) 10 € (sis. matkat,
ranneke huvipuistoon ja ruokailun)
Mukaan mahtuu yhteensä 100 henkilöä ja kartingiin 60 henkilöä.

25.5.2009 mennessä sähköpostitse
ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com
-osoitteeseen tai internet-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Ilmoittautuessa seuraavat maininnat:
osallistujien nimet yhteystiedot (puh. ja
email), osallistuminen kartingiin, huvipuistorannekkeiden määrä ja koko: maxi, mini (alle 130 cm).
Ilmoittautujille tulee lähempänä ajankohtaa lisätietoja matkasta.
Lisätietoja
www.ksinsinoorit.com,
www.powerpark.fi sekä
Satu Haka, satu@cromita.com

logo: www.powerpark.fi

