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stun junassa ja mietin, miten helppoa tänä päivänä on kantaa mukanaan opiskelu- ja työasiat ja viihde!
Kannettava tietokone laukkuun ja menoksi! Monelleko jäsenelle tämä on tuttua, jopa arkipäivää? Itse olen kuluttanut
lukuisia tunteja jo tänä vuonna reissatessa; milloin julkisilla kulkuvälineillä, milloin omalla autolla. Jälkimmäisellä ei voi
hyödyntää kannettavaa tietokonetta, mutta onneksi äänikirjat ovat keksitty!
Näppäimet naksuen ja ajatukset kiinni kirjoittamisessa, kuulen konduktöörin
kysyvän, minne olen matkalla. Kertoisin
lopullisen päämäärän, jos sen tietäisin –
siis sen määränpään, milloin reissaamisen määrä rauhoittuu elämässäni. Kysäisen ohimennen konduktööriltä, jos voisin vaihtaa paikkaa, jotta istuisin junan

suuntaan. Ihan vain sen takia, että selkä
menosuuntaan istuminen alkaa tuntua
niin päässä kuin vatsassakin. Asiakaspalveluintoinen konduktööri ohjaa vapaalle paikalle ja saan taas hyvillä mielin jatkaa naputtelua.
Näin syntyi tämänkertainen päätoimittajan juttu. Seuraavasta ei voi vielä tietää,
onhan kesäkin välissä ja monia jäsenille suunnattuja tapahtumia, joihin toivon
runsasta osallistumista! Kaikista tapahtumista ei lehdessä ole mainosta, mutta
muistakaa jälleen kurkkailla nettisivuillemme!
Aurinkoista kesän odottelua,
SANNA LEHTINEN
päätoimittaja

Tässä lehdessä: Kevät 2010
2.
3.
4.
6.

Pääkirjoitus
Puheenjohtaja
JJNP
Ilman rajariitoja
kannustavassa
palkkausjärjestelmässä
8. Yle Keski-Suomen
vierailu
8. Seniorit Harjun
Betonilla

9. Yhdessä enemmän!
10. JYP hävisi ja voitti
11. Insinöörit Himoksella
12. Passi & hammasharja
13. Pelejä ja ”pikkupoikia”
14. Alueasiamies:
Näkökulmia
15. Onnittelut
16. Diivat – Riemastuttava
komedia

17. VPJ: Kansallista,
kansainvälistä &
paikallista
18. Tapahtumia: mm.
Makkaraa ja olutta,
PowerPark,
Golf,
Päijänne-risteily,
Naistenpäivä
20. Älä ota kesäkissaa!

Pj:n näppäimiltä

Onko toimihenkilöyhteistyöllä
tulevaisuutta?

O

n ollut antoisaa todeta vuoden
ensimmäisen jäsenlehden ilmestymisen jälkeen, että lehteämme
luetaan laajalti myös Keski-Suomen Insinöörien jäsenalueen ulkopuolella.
Toimihenkilöyhteistyö olisi voimavara työpaikkatasolla sekä toimihenkilöille
että työantajalle, jos sitä tehtäisiin yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se
mikä häiritsee ja vaikeuttaa asiaa etenkin
teknologiateollisuudessa on pitkään esillä ollut soveltamisrajakysymys eli minkä
liiton neuvottelemia ja sopimia työehtosopimuksia työpaikkatasolla sovelletaan
ylempiin toimihenkilöihin. Tätä asiaa ei
ole nähty ongelmana Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä. Maailmaa suurempana ongelmana asia nähdään Toimihenkilöunioni TU ry:ssä. Toki kehitettävää
ylempien toimihenkilöiden työsuhteen
ehdoissa on, mutta ei siinä määrin kuin
Toimihenkilöunionin suunnalta annetaan ymmärtää. Ja kyse ei todellakaan ole
Toimihenkilöunionin huolesta ylemmän
toimihenkilön työsuhteen ehtoja kohtaan,
vaan avoimesta jäsenhankinnasta.
Tulee muistaa, että jokainen toimihenkilö saa kuulua siihen ammattiliit-

toon kuin itse haluaa – toki ammattiliiton säännöt huomioiden. Työnantaja kuitenkin viime kädessä määrittää sovellettavan työehtosopimuksen. Toimihenkilön jatkojärjestäytymisellä ei ole mitään
tekemistä häneen sovellettavan työehtosopimuksen kanssa.
Uuden Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton tekemän Tekniikan opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen mukaan
vuonna 2009 kesätöissä oli 83 %, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 93 %. Meidän tulee huolehtia omasta ammattikunnastamme ja antaa insinööriopiskelijoille mahdollisuuksia kehittyä sekä kartuttaa ammattitaitoaan ja osaamistaan käytännön harjoittelulla. Insinööriopiskelijat
ovat tulevaisuuden osaajia, joten ammattikuntamme on pidettävä huolta omistaan
ja turvattava sen tulevaisuus sekä arvostus. Meidän tehtävämme on taata, että
tässä maassa riittää aitoja ammattilaisia
myös tulevaisuudessa.

Hyvää kesää,
RAUNO MINKKINEN
puheenjohtaja

!
Uusi
toimisto!
Keski-Suomen
Insinöörien
toimisto on
muuttanut!
Uusi osoite
on voimassa
1.4. alkaen:
Keskustie 22 A,
40100 Jyväskylä
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Neuvottelupäiville osallistui yli sata henkilöä
valtakunnallisesti eri yhdistysten aktiiveja, UIL ry:n
henkilökuntaa sekä UIL ry:n hallituksen edustajia
tuoden oman panoksensa yhteisten asioiden
hoitamisen edistämiseksi sekä paikallisesti
yhteisön yhteisen toiminnan parantamiseksi.

Järjestöjohdon

neuvottelupäivät

Kuopiossa 5.–6.2.2010 kylpylähotelli Rauhalahdessa

K

eski-Suomen Insinöörit ry:llä
oli kiitettävän runsas osallistujajoukko, joista osa oli tehtäviensä ja luottamustoimiensa vuoksi UIL ry:n edustajina tilaisuudessa.
UIL ry:n asiamies Olli Backman, UIL
ry:n varapuheenjohtaja Timo Härmälä, Keski-Suomen Insinöörit ry:n
puheenjohtaja Rauno Minkkinen ja
hallituksemme edustajat Sanna Lehtinen, Eija Viitanen ja Teijo Pajunen
osallistuivat Keski-Suomen Insinöörit
ry:n jäseninä neuvottelupäiville.
Ennen varsinaisen ohjelman alkua oli mahdollisuus ilmoittautumisen lomassa tutustua Kuopiossa tulevana kesänä järjestettävien asuntomessujen esittelymateriaaliin ja järjestömme kanssa yhteistyösopimuksen tehneen vakuutusyhtiö IF:in ständiin. Ennen tilaisuuden avausta suoritettiin vielä vakuutusyhtiön järjestämässä arvonnassa kahden palkinnon
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arvonta siihen osallistuneiden kesken.
Toisen palkinnoista, Brut vintage 1998
Lanson Gold Label -shampanjan, voitti onnekkaasti Timo Härmälä.

500 asuntoa vuosittain
Neuvottelupäivien avauksen jälkeen
puheenvuoron piti Kuopion kaupungin edustaja, joka toi tervehdyksen
neuvottelupäiville. Kuopion teknisen
toimen johtaja Tapio Räisänen kiitti mm. neuvottelupäivien järjestämisestä Kuopiossa.
Tervehdyksessään hän kertoi hieman Kuopion kaupungista ja poimi
joitakin lukuja kertoen esim. Kuopiossa tuotettavan vuosittain noin 500
uutta asuntoa vuosittaisen väestönkasvun ollessa yli 600 henkilöä. Tapio Räisänen toivotti neuvottelupäiville menestystä.

Ajankohtaista tietoa
Ajankohtaista asiaa Suomen taloustilanteeseen ja tulevaan kehitykseen
antoi Elinkeinoelämän keskusliiton
Itä-Suomen aluepäällikkö Jarmo
Immonen. Hän esitteli EK:n laatimaa helmikuun 2010 suhdannebarometriä, jossa on laajasti käsitelty koko Suomen talouteen, työelämään ja kansalaisiin vaikuttaneita ja
vaikuttavia asioita sekä menneiden
vuosien, että arvioita tulevien vuosien osalta.
Hän esitti myös EK:n näkemyksiä
muun maailman tilanteeseen ja kehittymisnäkymiä, joissa oli vielä hieman
negatiivissävytteinen ote, mutta usko tulevaisuuteen näyttäisi hiljalleen
kääntyvän positiiviseksi. Suomessa
on vielä näköpiirissä työllisyyden supistumista ja suhdannetilanne valtaosalla toimialoista on alavireistä.

”

Usko tulevaisuuteen näyttäisi hiljalleen
kääntyvän positiiviseksi”

Suhdannenäkymiä tarkastellessa on
miellyttävämpi aistia valtaosan toiminnoista tuottavan odotusta ja kehityksen suuntaa voimakkaammin kohti positiivista, jolloin voidaan katsoa
maamme toimintojen olevan taantuman jälkeen taas menossa kohti noususuhdannetta, kunhan jaksamme vielä tovin yrittää viedä hitaasti kulkevaa
alustamme kohti parempia vesiä.

Porokarin katsaus
UIL ry:n puheenjohtaja Pertti Porokari piti katsauksen UIL ry:n nykytilanteesta ja antoi valaistusta menneiden tapahtumien osalta kertoen viimeisten vuosien kronologisesti tapahtuneiden asioiden kulusta. Hän kertoi
esimerkiksi KTK ry:n ja IL ry:n yhdistymiseen ja KTK ry:n eroamiseen liittyvien tapahtumien etenemisestä puheenjohtajan silmin katsottuna. Erittäin valaiseva ja mielenkiintoinen puheenvuoro, joka antoi vastauksia moneen kysymykseen.
Jäsenmaksuihin liittyvänä yksityiskohtana tuli esille mm. irtisanomisista ja lomautuksista johtuvien jäseniemme tulojen pienentymisestä seuraavan mahdollisuuden saada UIL
ry:n jäsenmaksuista alennusta. Jäsenmaksusta alennusta saavien määrän
on arvioitu kasvavan ainakin syksyyn
asti, joka vaikuttaa negatiivisesti liiton

budjetoidun jäsenmaksutulon kertymään. Jäsenmäärä on vuonna 2009,
UIL ry:n jäsenrekisterin mukaan, kasvanut 1,1 %, joka taas puolestaan on
pienempi kuin odotettu jäsenmäärän kasvu. Järjestäytymisaste on alle
40 % koko insinöörikunnasta, johon
toivoisi saatavan kohennusta. Kaikki
nykyiset jäsenet voivat omalta osaltaan vaikuttaa järjestäytyneiden insinöörien lukumäärään kertomalla
liiton olemassaolosta.
UIL ry:n sääntöihin ollaan muotoilemassa uudistuksia ja ajanmukaistuksia, joista keskusteltiin ja käsiteltiin niiden mahdollisista sisällöistä
evästäen valmistelevan toimikunnan
tehtävää laatia ehdotus sääntömuutoskohtiin, jotka käsitellään tulevissa edustajakokouksissa. Sääntömuutosasioita esitteli varapuheenjohtaja
Pekka Liimatainen ja puheenjohtaja Pertti Porokari.

Jatkot Jätkän kämpällä
Päivän päätteeksi siirryimme Jätkän
kämpälle, samassa pihapiirissä olevaan savusaunan lämpöön uskaliaimpien käydessä myös avannossa
kastautumassa. Itsekin kävin hangessa jättäen muutaman ”enkelinkuvan”. Saunomisen jälkeen siirryimme päivälliselle. Tilaisuudessa saimme jälleen todeta positiivisena asia-

na Keski-Suomen Insinöörien voittaneen leikkimielisen jäsenhankintakilpailun, josta on vuosittain käyty
kisa Oulun Insinöörien kanssa. Prosentuaalinen jäsenmäärän lisäys oli
meillä suurempi kuin Oulussa. Vastaanotimme heiltä palkinnon. Illan
aikana saimme myös nauttia Kuopion käsikello-orkesteri Dolcen erittäin
viihdyttävästä esityksestä.

Painavaa asiaa myös
lauantaina
Lauantaina saimme kuulla seminaariosuuden, jossa johtaja Ismo Kokko,
asiamiehet Olli Backman, Björn Wiemers ja Ulla-Mari Pasala esittivät jäsenhankintaan ja jäsenpitoon liittyvistä asioista merkittävää informaatiota
ja tilastoja, toimintatapaa ja keinoja jäsenhankintaa tukevista asioista.
Kotimatkalle lähdettiin jälleen hyvin positiivisin ajatuksin asiapitoisen, yhteistoimintaa tukevan ja parantavan järjestöjohdon neuvottelupäivien jälkeen. Toivottavasti saamme näitä, yhteistyötä vahvistavia ja
valtakunnallista toimintaa tukevia,
neuvottelupäiviä toteutettua jatkossakin yhtä hyvässä ja aktiivisessa ilmapiirissä.
TEIJO PAJUNEN, teksti
BJÖRN WIEMERS / UIL, kuvat
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”

Rakennusmestari
voi tehdä insinöörin
tai diplomi-insinöörin
hommia tai päinvastoin,
jos tehtävänkuva ja
henkilön kyvyt ja taidot
mahdollistavat asian.

Ilman rajariitoja
kannustavassa
palkkausjärjestelmässä
TYÖSUHTEEN PYSYVYYS • TYÖAJAN JÄRJESTELYT • OSALLISTUMINEN • MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA • PALAUTE TYÖSTÄ • ARVOSTUS
KOULUTUS • MAHDOLLISUUS KEHITTYÄ • ERIKOISPALKKIOT • ALOITEPALKKIOT • PALKKA • TULOSPALKKIO • EDUT

Työehtosopimukset yksityisellä sektorilla sovitaan yrityksissä erikseen
ylempien toimihenkilöiden, toimihenkilöiden
ja työntekijöiden välillä.
Tämä on alakohtaisesti
johtanut niin sanottuihin
rajariitoihin palkansaajajärjestöjen kanssa keskenään sekä yrityksien ja
työnantajan kanssa.
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E

dellä mainituilla työntekijäryhmillä on erilaiset työehtosopimukset. Tämä on johtanut samassa yrityksessä toimivien
työntekijöiden erilaiseen kohteluun.
Muun muassa ylitöistä maksetaan sen
mukaan, minkä sopimuksen piirissä
työntekijä on. Julkisella sektorilla työskentelevälle tämä on vierasta ja tunnetaan epäoikeudenmukaiseksi.
Julkisella sektorilla on sopimusneuvotteluiden jälkeen voimassa yleissitova virka- ja työehtosopimus (VES ja
TES). Tarkastelen tässä julkista sektoria vain valtion osalta. Kuntapuolella
pätevät lähes samat asiat, neuvottelu-

järjestöt vain ovat toiset. Nämä vessit
ja tessit ovat kaikille valtion palveluksessa oleville samat. Rajariitoja julkisella puolella ei siis ole, eikä virastojen sisällä tunneta sopimusmielessä
ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä tai työntekijöitä.
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että
valtiolla eri työntekijäryhmät olisivat
samassa kasassa. Valtiolta löytyvät samat työntekijäryhmittymät kuin yksityiseltäkin puolelta, ehkä joiltain osin
laajemminkin ja osin neuvottelutoiminnan ulkopuoleltakin; Skaalaa löytyy duunarista presidenttiin. Yleissitovan virkaehtosopimuksen noudat-

tamista paimentaa virastokohtaisten
tarkentavien virkaehtosopimusten
osalta Valtiovarainministeriön alainen Työmarkkinalaitos. Poikkeamia
yleissitovuudesta ei siis sallita.

Palkkaukseen voi
vaikuttaa omalla
tehtävänkuvallaan ja
suoriutumisella
Virkaehtosopimuksen (noin kolme
senttimetriä paksu opus valtiolla)
oleellisin osa on palkkausta ja palkkausjärjestelmää sekä työaikoja koskevat sopimustekstit. Valtiolla palkanmaksu ei enää perustu viran perusteella määräytyvään palkkaluokkaan,
palkkataulukkoon, vaan yhteisesti sovittavaan palkkausjärjestelmään.
Palkkausjärjestelmästä käytetään
nimitystä VPJ eli valtion palkkausjärjestelmä. VPJ sisältää palkan muodostumisen kannalta kaksi tärkeää
osiota eli vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen. Vaativuus
määräytyy henkilön tehtävänkuvan
perusteella ja suoriutuminen arvioidaan vuosittain.
Yleensä suoriutumisen osuus on
40–50 % vaativuudesta laskettuna.
Näiden kahden tekijän mittaamiseen
on kehitetty kaupallisia palkkausjärjestelmäsovelluksia. Tällaisia ovat
esimerkiksi Columbus, Palkka Vaaka ja HAY-palkkausjärjestelmät. Lähes kaikki virastot ovat viimeisen
kymmenen vuoden aikana siirtyneet
VPJ:n piiriin.
VPJ:n käyttöönotolla ja VALPASohjelmalla valtion sektori on kuronut
umpeen valtion ja yksityisen sektorin
palkka-eroa. VALPAS-ohjelmalla on
seurattu valtion ja yksityisen sektorin
palkkojen kehittymistä. Samankaltaisista tehtävistä maksetut palkkaerot
ovat olleet tuhansia euroja ylempien
osalta. Palkkakäyrän alapäässä valtion toimistotyöntekijät ovat joiltain
osin jopa edellä yksityistä puolta.
Avain palkanmuodostuksessa julkisella sektorilla ei siis ole eri työntekijäryhmien kanssa sovittavat tessit,

vaan yhteisesti sovittava virkaehtosopimus ja siihen liittyvä palkkausjärjestelmä. Virkaehtosopimuksen tekstiosat ovat kaikille samat. Työntekijäjärjestöt eivät linnoittaudu tietyn ryhmittymän taakse niin avoimesti kuin
yksityisellä puolella. Varsinaisia rajariitoja ei synny, koska rajoja ei ole
olemassa.
Palkkausjärjestelmässä katsotaan
kokonaisuutta, ja työntekijän palkka muodostuu hänen tehtävänkuvansa mukaan. Rajat eri koulutuspohjan omaavien työntekijöiden välillä ovat osittain menneet päällekkäin; Rakennusmestari voi tehdä insinöörin tai diplomi-insinöörin hommia tai päinvastoin, jos tehtävänkuva
ja henkilön kyvyt ja taidot mahdollistavat asian.
Tämä on lisännyt kilpailua tehtävistä. Itsestäänselvyys ei enää ole, et-

Palkka on yksi osa
kokonaistyytyväisyyttä
Sanotaan, että julkinen sektori ei voi
olla palkkajohtajana, vaan se seuraa
yksityistä sektoria, jonka palkkakehitys heijastaa yleistä markkinatilannetta ja bruttokansantuotteen kasvua. Näin varmaan on. Julkisen sektorin palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei
voida kuitenkaan kuroa umpeen, ellei valtiovarainministeriö varaa riittävästi rahaa valtion uusien palkkausjärjestelmien käyttöön. Tämä taas on
politiikkaa, josta pitkälti päättää kulloinkin vallassa oleva hallitus.
Työntekijän kokonaistyytyväisyys
muodostuu palkkioista ja kannustimista. Palkka on siis vain yksi osatekijä työpaikan hyvyyttä tai huonoutta arvioitaessa. Tätä asiaa kuvaa hyvin alla oleva kuva:

Jaettavat palkkiot ja kannusteet. (Matti Vartiainen, 1997)
tä tietyllä koulutuspohjalla saat tietyn
tason viran hoitaaksesi. Insinöörien
edunvalvonnan osalta tämä on tuonut lisähaasteita. Kouluttautuminen
ja suoriutuminen tehtävistä ovat henkilökohtaisen palkkakehityksen kannalta oleellista. Palkkapottien osalta JUKO:n neuvottelijana virastossa
haen tietysti ratkaisuja, jotka kohdistuvat kannustavasti palkkakäyrän ja
vaativuuksien yläpäähän, jossa rajojen puuttumisesta huolimatta suurin
osa akavalaisista palkansaajista on.

Uutta työpaikkaa hakiessa kannattaa palkkauksen tason ohella ottaa selville millainen kulttuuri on eri työpaikoissa esimerkiksi koulutuksen ja kehittymisen osalta. Ammattiyhdistyksen jäsentä tässäkin asiassa palvelevat
UIL ry:n alue-asiamiehet ja työpaikkojen luottamusmiehet.

PEKKA LIIMATAINEN
varapuheenjohtaja
Uusi Insinööriliitto UIL ry
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Kuva: Väinö Panttila

Keski-Suomen Insinöörien seniorit vieraili

Yle Keski-Suomen tiloissa 8.2.

Y

leisesittelyn piti assistentti Pirkko Tainio, jonka jälkeen seurasimme, kun toimittaja Heli Kaski
tuotti juontoa ja välillä liikennetiedotusta hyvin tiukassa aikataulussa. Kello 13.30
kuuntelimme livenä Keski-Suomen uutiset Riikka Pennasen lukemana.

Timo Keränen esitteli Suomi Express
-ohjelman tekoa ja taustoja. Tiedä vaikka olisi saanut vinkin ohjelmaan.
Lopuksi uusi Yle Keski-Suomen päällikkö Pekka Autio vastaili meidän kysymyksiimme.

Seniorit Harjun Betonilla
Maanantaina 8.3. yksitoista
Keski-Suomen Insinöörit
ry:n senioria lounasti
Harjun Betonilla.

L

ounaan jälkeen tutustuttiin tuotantotiloihin isäntämme toimitusjohtaja Eero Niemisen opastuksella.
Tuotantotilojen siisteys ja pitkälle viety
automaatio yllättivät.
Laukaantietä ohi ajellessa on miettinyt,
että miehet lapioivat betonia muotteihin
kovettumaan. Todellisuus on aivan toisenlainen. Betonimassa syötetään automaattisesti muotteihin, tärytetään ja valukappaleet kulkevat liukuhihnaa pitkin
uuniin kuivumaan.
Kuivumisen jälkeen kappaleet siirretään automaattisesti jälleen liukuhihnalle jälkikäsittelyä varten. Mosaiikkilaatat
hiotaan viimeisintä teknologiaa olevilla
koneilla, vallikivet halkaistaan jne.
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Tämän jälkeen robotti pakkaa kappaleet ja sen jälkeen automaattiset pakkauskoneet paketoivat kuormalavat.
Tuotekehitystä on vuosien mittaan tehty todella paljon niin laitteiden kuin itse
tuotteiden eteen.
Kahvilla tehdaskierroksen jälkeen Eero
Nieminen kertoi perheyrityksen historiasta. Samalla hän kertoi värikkäästi Suomen betoniteollisuuden ja Keski-Suomen
teollisuuden historiasta.
Harjun Betoni työllistää noin 140 henkilöä, ja tuotteita on viety mm. Siperiaan
ja Saudeihin. Päämarkkina-alueet ovat
Suomi ja Ruotsi.
Keljonlahden voimalaitoksen ja lukuisten markettien valut ovat työllistäneet
merkittävästi Harjun Betonia.
Parhaimmat kiitokset Eero Niemiselle,
todelliselle Seniorille.

PETTI LEPPINIEMI

Uudessa Insinööriliitossa on kolmekymmentä
alueyhdistystä ympäri
Suomen niemeä. Alueyhdistykset on ryhmitelty
toiminnallisiin piireihin,
joista yksi on Hämeen ja
Keski-Suomen piiri.

M

eidän piirin alueyhdistykset sijaitsevat seuraavilla
paikkakunnilla: Riihimäki, Forssa, Hämeenlinna, Lahti, Valkeakoski, Tampere ja Jyväskylä. Jäseniä piirin alueella on yli neljännes
koko liiton jäsenmäärästä, joten yhdessä muodostamme joukon, jossa
on voimaa.
Vuosi sitten Hämeen ja Keski-Suomen piirin toimintaa tehostamaan perustettiin kehitystyöryhmä, joka loi
uudet raamit tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle piiritoiminnalle. Päälinjoina uudistettiin kokouskäytännöt ja piirrettiin suuntaviivat alueyhdistysten tiiviille yhteistyölle. Piirin
sisällä on pieniä ja suuria alueyhdistyksiä, joilla on erilaiset resurssit toteuttaa jäsenistölleen edunvalvontaa
ja tapahtumia.
Yksi piirin sisäisen yhteistyön hedelmistä on piirin tapahtumat, joista esimerkkinä mainittakoon Himoksen talviurheilupäivä maaliskuussa.
Piirin tapahtumat keräävät osallistujia koko piirin alueelta, joka mahdollistaa isompien ja laadukkaampien tapahtumien järjestämisen piirin tuella.
Piirin yhteiset tapahtumat ovat myös
mainio paikka verkostoitua ja tavata
kollegoja muualtakin kuin oman yhdistyksen alueelta.
Liittotasolla tiivis piirin sisäinen
yhteistyö mahdollistaa asioiden valmistelun ja laajemman konsensuksen
saavuttamisen oli kyseessä sitten asia,
josta liitto haluaa mielipiteen tai asia

jota alueyhdistykset haluavat ajaa liiton suuntaan. Piirin kokouksissa teitä
edustavat ”hyvät tyypit”, joiden kanssa saadaan aikaan rakentavaa ja asiantuntevaa keskustelua. Piirin tuella
alueemme pienetkin yhdistykset saavat paremmat asetelmat ajaa omia näkemyksiään liittotasolla. On aivan eri
asia esitellä asia liittokokouksessa viidensadan jäsenen yhdistyksenä, kuin
Hämeen ja Keski-Suomen piirin yhteisenä näkemyksenä. Piirin nimissä
voimme julkaista painavia kannanottoja myös liittoyhteisön ulkopuolella
vaikkapa jäsenten paikallisesti kohtaamista työelämän epäkohdista.
Piirin toimintasuunnitelma luo yhtenäisen linjan alueyhdistysten toimintaan ja peilaa ajankohtaisesti alueellista tilannetta. Yhteisen suunnitelmallisen mallin mukana pienemmätkin alueyhdistykset saavat työkaluja, joilla ne voivat kehittää ja tukea omaa toimintaansa. Yhtenä osana
piirin toimintasuunnitelmaa ovat insinöörikoulutus ja opiskelijatoiminta.
Myös liittotasolla edellä mainitut
asiat ovat nousseet tärkeään asemaan
ja sitä varten on perustettu Silta-projekti. Silta mahdollista isojen inssien
ja opiskelijoiden tiiviimmän yhteistyön ja häivyttää rajaa, jonka yli valmistuva insinööri on siirtynyt. Oli kyseessä sitten liittoyhteisö tai työelämä,
nuoret insinöörit ovat voimavara, jota
tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki te, joilla on mahdollisuus työpaikallanne vaikuttaa opiskelijoiden harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkoihin, tarttukaa tähän mahdollisuuteen. Olemalla aktiivisesti mukana opiskelijoiden kouluttamisessa
saatte juuri sellaisia insinöörejä palkkalistoillenne kuin toivotte.

Kuva: Timo Härmäläinen

Yhdessä enemmän!

Yhteistyöterveisin,
JANI-PETRI SEMI
Hämeen ja Keski-Suomen
piirin puheenjohtaja
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JYP
HÄVISI JA VOITTI
Yksi odotetuimmista
Keski-Suomen
insinöörien tapahtumista
oli 20.3, jos katsotaan
halukkaiden
osallistujien määrää ja
ilmoittautumisnopeutta.
Olli sai alta aikayksikön
bussin täyteen.
Enemmänkin olisi
halunnut lähteä mukaan.

L

ähdimme aikataulussa Jyväskylän tilauslaiturista. Poimimme
muutaman jääkiekkofanin matkalta ja iloiset tilaisuuden vaatimalla
tavalla pukeutuneet insinöörit olivat
matkalla Hakametsän halliin kannustamaan JYP:iä. Oli meillä kaksi jämsäläistä Tappara-faniakin joukossa.
Olli oli hankkinut matkalle evästä,
eikä pettänyt menyyn suhteen. ” Ollin
banaanit ” löytyivät listalta.
Ilman tupakkataukoa porskutimme
suoraan perille. Istumapaikkamme oli
vat hyvät, ihan maalin takana.
Meidän lisäksemme paikalle oli saapunut hyvä joukko muita JYP:in kan-
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nattajia. Heistä oli sopivasti eloa, joten kuuluttaja joutui useamman kerran pyytämään yleisöä kannustamaan
myös Tapparaa. Kuuluttaja lupasi jopa palkinnon parhaasta Tappara aiheisesta kannustuksesta. Ainut yleisöpalkinto jaettiin vain naiselle, joka
oli 2 000 000 SM-liigan katsoja kaudella 09-10. Olisi luullut, että tämä liigaennätys olisi saanut aikaan enemmän ääntä 7 511 hengestä. Se oli varmaan innottomin hämäläinen ihmisjoukko, jonka olen nähnyt. Olikohan
se sitä kuuluisaa hämäläistä hitautta,
etteivät pysyneet nopeatempoisessa
pelissä mukana.
JYP painosti koko pelin ajan, mutta maalin tekeminen oli vaikeaa. JYP
pelasi kaksi kertaa viisi vastaan kolme ylivoimaa, joista vain toisen osasivat hyödyntää. Varsinainen peli päättyi tasan 3–3. Jatkoajalla Tappara teki maalin ja voitti pelin. Suotaneen se
heille. JYP sen sijaan voitti runkosarjan ja pokkasi pokaalin. Joukkue kävi
myös kiittämässä kannattajiaan kiitokseksi hyvästä kannustuksesta.
Lähdimme hyvillä mielin kotimatkalle, vaikka muutama mustanmakkaran
himoitsija jäikin nuolemaan näppejä.
EIJA VIITANEN, teksti
OLLI BACKMAN, kuvat

Insinöörit

Himoksella

Kuvat:
JUSSI LEIVONEN

Piirin tukemaa, perinteistä talviurheilupäivää,
vietettiin Himoksella 13.3.2010. Osallistujia oli tänä
vuonna Keski-Suomen Insinööreistä, Tampereen
Insinööreistä, Valkeakosken Insinööreistä, Lahden
seudun Insinööreistä ja Forssan seudun Insinööreistä.
11
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Passi
hammasharja
– riittävä matkaajan selviytymispaketti?

!
MATKASTRESSIN
VÄLTTÄMISEKSI:
• tarkista kohdemaan passija viisumikäytännöt
• ota riittävät rokotteet,
lääkkeet ja matkavakuutus
(internet ei ole turvallinen
lääkkeiden tilauspaikka)
• sähköpostissa kannattaa
säilyttää passin ja
lentolippujen kopiot
• ensiapu- ja
hygieniatarvikkeet
• tärkeät numerot
paperilapulla
• avoin mieli
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Toiset nauttivat vapaa-ajasta kiehtovan kirjan ääressä,
ja toiset etsivät kesäkuntoaan metsän poluilla. Harrastuksia on monenlaisia,
mutta useiden ihmisten
sydämet täyttävät matkailun virikkeet.

L

oma on aikaa, jolloin halutaan irrottautua arjesta ja kokea hienoja
kokemuksia. Useille lomille lähtö
aiheuttaa matkastressiä. Syynä voivat olla matkavaihtoehdot tai ennakkoon tehtävät asiat. Kannattaa muistaa, että useassa maassa on Suomen suurlähetystö, josta löytyy apu hädän hetkellä.
Maapallo on täynnä mielenkiintoisia ja
sykähdyttäviä kohteita, joista saattaa olla vaikea valita. Pariisista löytyy tuoreita trendejä muodinmaailmasta historian
lehtien seassa. Romanttinen ilta Pariisin
läpi kulkevan Seinen varrella saattaa huo-

mattavasti piristää avioliittoa. Uuden kulttuurin kajoa etsivän kannattaa suunnata
Saudi-Arabian seudulle tai Aasiaan. Dubai sijaitsee Persianlahden rannalla ja on
kehittynyt muutaman vuosikymmenen
saatossa matkailijoiden puuhamaaksi.
Shoppailijoille on megaluokan ostoskeskuksia ja vanhoja arabialaisia soukkeja
(toreja), joista löytyy mm. kultaa ja mausteita. Huikeiden rakennusnähtävyyksien
jälkeen on hyvä suunnata tuulettumaan
aavikkosafareille, joissa pääsee ratsastamaan kamelilla. Jos mieli halajaa nauttimaan rennosta ilmapiiristä ja lämmöstä,
niin kannattaa suunnata Karibianmerelle,
jossa ihmiset omaavat stressittömän elämäntavan ja kyvyn nauttia elämän pienistä asioista.
Mikä voisikaan olla parempaa kuin auringon lasku riippumatossa puhtaan ja
valkoisen rannan kupeessa. On hyvä pitää mielessä, että matka on aina matkaajan näköinen, eikä pidä sitoutua mihinkään normeihin.
JOONAS LENSU, JIO ry

Pelejä ja ”pikkupoikia”
B
Unelma oman tietokonepelin tekemisestä ei
ole insinöörille outo.
Niille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleville nuorille, jotka
muodostavat ryhmän
nimeltä Bendy Patrol
Games, on tämä unelma
jokapäiväistä elämää. He
ovat alkaneet toteuttaa
sitä. Tarkoituksena heillä
on luoda täysin valmis
tietokonepeli, joka osallistuu Assembly Summer
2010 -tapahtumassa järjestettävään kilpailuun.

endy Patrol Games sai alkunsa allekirjoittaneen mielessä,
kesällä 2009. Ideana oli koota
oma ryhmä, joka koostuisi eri osaalueita opiskelevista nuorista, osallistumaan Helsingissä pidettävään Assembly-tapahtumaan. Ensin käytimme syksyn omien ohjelmointitaitojemme kehittämiseen sekä pelien yleisen teorian opiskeluun. Teimme yhden tekstipohjaisen seikkailupelinkin
siinä sivussa. Toden teolla projekti
lähti käyntiin kuitenkin joulukuussa,
kun alkoi ihmisten mukaanhoukutteleminen pelin luomiseksi.
Tämä onnistuikin ilman suurempia ongelmia, ja jouluun mennessä
oli kasassa kahdeksan motivoitunutta
nuorta, joihin kuului kolme ohjelmoijaa, kolme graafikkoa, yksi äänisuunnittelija ja yksi tarinan kirjoittaja.
Koulun alkaessa keväällä oli ryhmä koossa kokonaisuudessaan ja työ
alkoi. Aloitimme määrittelemällä pellin tyypin sekä yleisen rakenteen. Koskka kenelläkään ei ollut aikaisempaa
kkokemusta pelien tekemisestä, päättimme tehdä 2D-seikkailu/tasohyppelypelin, jonka uskoimme olevan
p
m
mahdollisuuksiemme rajoissa. Täm
mä osoittautui myöhemmin hyväksi päätökseksi. Tämän jälkeen suunn
nittelimme pelin valmiiksi paperille
p
pienintä yksityiskohtaa myöten. Kun

saimme suunnitelun vietyä päätökseen, alkoi hiljalleen pelin toteuttamien käytännössä.
Tällä hetkellä peli on saatu ensimmäiseen testattavaan muotoon. Tämä
tarkoittaa sitä, että lähetämme pelin
eteenpäin ulkopuolisten ihmisten kokeiltavaksi ja kommentoitavaksi. Tällä tavalla toivottavasti huomaamme,
mikäli suunnittelussa tai toteutuksessa on ollut joitain virheitä. Useita kuukausia on kulunut siitä, kun aloimme
rakentaa peliä paperille, ja edelleen
on paljon työtä tehtävänä. Edessä tulee olemaan vielä kaikkein vaikeimmat vaiheet, tällä hetkellä jokainen
on onneksi saanut nukkua rauhassa
yöunensa. Pyrimme välttämään parhaamme mukaan yöunien menettämistä sekä liikaa stressiä.
Projekti on täydellinen opiskelijoille, sillä opiskeluaikana on helppo löytää ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita omasta alastaan ja ovat valmiita oppimaan sekä uhraamaan vapaa-aikaansa tehdäkseen totta yhteisestä unelmasta.

ANTTI RUOTSALAINEN, teksti
PEKKA SUOPELLONMÄKI,
kuvien grafiikka
JIO ry
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Näkökulmia
T l d ti
Talouden
tilanne on vielä
sen verran huono, että pitää poimia muutamia positiivisiakin asioita esiin.

T

yöttömyyskassa IAET on saanut
käsittelyjononsa purettua ja (nyt
maaliskuun lopussa) tulleiden ensihakemusten käsittelyaika on enää 2–3
viikkoa. Jatkohakemusten käsittelyajat
ovat pysyneet jotakuinkin 1–2 viikossa.
Helmikuussa 2010 IAET-kassaan tulikin
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vähemmän ensihakemuksia, kuin vastaavana aikana edellisvuonna.
Helmikuun työllisyyskatsauksen mukaan lomautettujen määrä on kääntynyt
laskuun. Kuitenkin lomautettujen lukumääräksi on arvioitu vielä 64 000 henkeä,
mikä on varsin iso määrä sekin.
Ei tilannetta kuitenkaan voi positiiviseksi sanoa, sillä työttömyysaste oli jo 9,2
prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, tarkoittaen, että (Työvoimatutkimuksen mukaan) työttömiä oli 242 000, mikä on
42 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on selkeästi suurempaa ns. vastavalmistuneiden joukossa ja rahatilanne
ajaa/pakottaa helposti muihin kuin insinöörin töihin.
Vastaavasti väheneminen on nähtävissä
myös työllisten määrässä. Tilastokeskuk-
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sen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 42 000 vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni ja yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Työllisyysaste oli 66,4 prosenttia eli
1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden helmikuussa.
Se positiivisesti alkaneesta tilastopläjäyksestä. Satamalakko loppui ja viennistä
hyvinkin riippuvainen Suomen talous saa
taas tavaraliikenteen kulkemaan. Satamalakossa tuntui välillä olevan tilanne, ettei
osapuolilla ollut kovin tarkkaa tietoa/näkemystä, mistä oikein neuvotellaan. Toki
sekin voi vaikeuttaa neuvotteluja ja saattoi
pitkittää tilannetta, ainakin johtaen keskusteluun lakko-oikeudesta.
Kemian alalla toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä on myös oma työtaistelunsa
käynnissä, onhan alalla insinöörejäkin. Tavoitteissa on selvästi kerrottu, mistä halutaan neuvotella/mitä tavoitellaan, siltikään
työehtosopimusneuvotteluasioista ei ole
vielä mikään (juttua kirjoittaessa) edennyt varsinaiseen neuvottelupöytään. Miksi näin? Eivätkö insinöörit ja muut ylemmät toimihenkilöt olekaan (edes) samalla viivalla työehtojen suhteen? Aika on siis
muuttunut ja turvaa tarvitaan, nyt varsinkin taloustilanteen kiristyttyä.
Aurinkoista kevättä ja
parempaa loppuvuotta toivoen,
OLLI BACKMAN
alueasiamies, Uusi Insinööriliitto

Keski-Suomen Insinöörit ry:n edustajia valittu
Uuden Insinööriliiton valiokuntiin vaikuttamaan.
JÄRJESTÖVALIOKUNTA:
Rauno Minkkinen, jäsen & Martti Hänninen, varajäsen
KOULUTUS- JA ELINKEINOPOLIITTINEN VALIOKUNTA:
Timo Härmälä, puheenjohtaja & Antti Levänen, varajäsen
VIESTINTÄVALIOKUNTA:
Sanna Lehtinen, jäsen & Jussi Leivonen, varajäsen
YRITTÄJIEN VALIOKUNTA:
Markku Helke, jäsen
TES-VALTUUSKUNTA:
Rauno Minkkinen, jäsen

Onnea!

Onnittelut valituille ja vastuullista valiokuntakautta.
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– riemastuttava
komedia
KES
KESKI-SUOMEN
INSINÖÖRIT
INS
RY YLPEÄNÄ
Y
ESITTÄÄ:
ESIT

UIL ry:n Häme ja
meen
Keski-SuoK
men piirin
kesäteatteriretki
atteriretk ”Diivat”
ke 16.6. klo 19.00
Tampereen
Tamperee Komediateatterin
diateatter katetulla ulkoilmanäytulko
tämöllä.

D

iiva on ilottelu,
iivat
jossa kaksi tunnetjos
tua Shakespearenäyttelijää rypevät rahapulassaan. Työ kuin työ
pulassaan
kelpaisi, jos
j vain talous
kohenisi. Kuin taivaan
lahjana herrat saavat
ja saikuulla iäkkäästä
iä
miljonääritädisraasta m
tä, joka etsii sukulaisiaan. Kuvaan astuu
myös kuvankaunis
sukulaistyttö (Sasuk
tu Silvo).
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Tämä Pennsylvaniassa tapahtuva komedia on tyyliltään iloinen uutuus Komediateatterin kesätarjontaan. Diivat poikkeaa totutusta farssiperinteestämme keskittymällä enemmän luonteisiin ja tilanteisiin unohtamatta hervotonta naurun
remakkaa. Diivat kruunaa kesäpäivän!
• Käsikirjoitus Ken Ludvig
• Ohjaus Panu Raipia
• Lavastus Marjatta Kuivasto
• Pukusuunnittelu Ulla-Riitta
Lehtonen
• Rooleissa Satu Silvo, Jukka Leisti,
Antti Majanlahti, Anu Raipia,
Heikki Railevirta, Irmeli Hirvonen,
Hannu Kivinen ja Jani Johansson.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet aveceineen. Hinta 20 €/jäsen ja 30 €/avec, sisältäen lipun
näytökseen, kuljetuksen Jyväskylä – Tampere – Jyväskylä ja väliaikakahvit (norm.
33,50 €, teatteri ja kahvit). 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: ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com
www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Mukaan mahtuu
50 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös, jos tulet kyytiin Hotelli Jämsän pihasta.

Kansallista,
kansainvälistä
paikallista

&

Viime lehdessä kirjoitin
siitä, mitä kaikkea jäsenmaksulla voi saada –
edunvalvontaa.
Sitä tehdään parhaillaan
monella sopimusalalla.

T

ätä kirjoitettaessa kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt valmistautuvat jatkamaan työtaistelutoimenpiteitä saadakseen alalle työehtosopimuksen.
Jostain kumman syystä työnantajapuolen kattojärjestö ei ole tästä samaa
mieltä ylempien kanssa. Sama tilanne
näyttää tulevan eteen myös elintarviketeollisuudessa. Sielläkään työehtosopimusta ei tulla näillä näkymin saamaan ilman työtaistelutoimenpiteitä.
Poikkeavaa tällä sopimuskierroksella on, että suurimmat väännöt – ainakin ylempien kohdalla – käydään
asiakysymyksistä, eikä palkankorotuksista. Tiukkoja neuvotteluja käydään siedettävien työolojen ja sopimiskulttuurin puolesta.
Hyvänä esimerkkinä jo toteutuneesta edunvalvonnasta ihan kansainväliselläkin tasolla on teknologiayritys Fujitsu Technology Solutions, joka joutuu maksamaan useiden miljoonien eurojen hyvitykset
yhteistoimintaneuvottelujen laiminlyönnistä yhdelletoista ammattiliitolle. Uusi insinööriliitto UIL ry saa
hyvityksinä noin 166 000 euroa. Noin
puolet työntekijöistä ajoi korvaus-

kannetta ammattiliittojen kautta ja nelisenkymmentä itsenäisesti. UIL
ry:n kautta korvauskannetta valtakirjalla ajaneet
saavat kuuden kuukauden palkan korkoineen,
eli noin 11 kuukauden
palkan. Itsenäisesti kanteitaan ajaneet työntekijät (lue: järjestäytymättömät kanssasisaremme
ja -veljemme) jäävät todennäköisesti korvauksetta, koska he eivät valittaneet tuomioistaan
korkeimpaan oikeuteen.
(Lähde STT/UIL).
Vuonna 2009 oli 73 seutukuntaa,
joista yhdessä kolmasosassa oli positiivinen väestökehitys. Koko valtakunnassa Jyväskylän seutukunnan
väestökehityksen kasvu oli toiseksi
vahvinta Oulun seutukunnan jälkeen.
Kuntatasolla yksi neljäsosa kunnista kasvattaa väestöpohjaansa ja tässäkin Jyväskylä tuli hienosti hopealle Oulun jälkeen. Kehä III:n ulkopuolella on viidestä kuuteen kaupunkia, joiden tulevaisuuden kehityskaari
on positiivinen usealla mittarilla mitattuna. Tässäkin joukossa Jyväskylä
ja sen seutukunta on mukana. Haasteellisina aikoina tällaiset uutiset antavat uskoa siihen, että täällä KeskiSuomessa pärjätään ja porskutellaan
tulevinakin vuosina. Tämä tuonee
hienoja mahdollisuuksia myös Keski-Suomen Insinöörit ry:lle ja sen jäsenkunnalle.

Kuva: Björn Wiemers / UIL
Kesä ja kärpäset saavat siis tulla,
TIMO HÄRMÄLÄ
varapuheenjohtaja
Uusi insinööriliitto ry ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
P.S. Tilasimme Jyväskylässä sijaitsevan huonekaluliikkeen valikoimasta
kaapin, joka palautettiin reklamaationa myyjäliikkeeseen. Hyvää asiakaspalvelua tarjonnut varastomies tarkisti koneelta, että tuotetta löytyy valmistajan varastosta Säynätsalosta ilmoittaen samaan hengenvetoon, että toimitusaika on yhdestä kahteen viikkoa.
Mitä? No, kaappi menee ensin liikkeen keskusvarastoon Lahteen, josta
se toimitetaan myyjäliikkeen varastoon. Onkohan nyt ihan kaikilla ajantasainen käsitys tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä logistiikasta?
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Makkaraa ja olutta
-tapahtuma 4.6.
klo 18.00 alkaen
SURVO-KORPELASSA
KUOKKALA, JYVÄSKYLÄ
Keski-Suomen Insinöörien jäsenille tilaisuus,
jossa tutustutaan erilaisiin makkaran makuihin
(6 erilaista), sinappien erilaisuuteen ja mukaan
perunasalaattia, vihersalaattia, leipää ja levitettä. Niin ja tietysti tutustutaan erilaisten oluiden
makuihin.
Tapahtuman omavastuu on 10 €, joka maksetaan tilaisuuteen saavuttaessa, varaattehan mielellään tasarahan mukaan. Tilaisuus on 40 henkilölle ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 7.5. mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com -osoitteeseen tai www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Lisätietoja Martti Hänninen puh. 040 580
6419; sähköposti martti.hanninen@metso.com

Ruskaretken
!
o
f
n
i
o
k
k
a
n
en
örit ry
Insinö
Keski-Suomen kin vuonna
järjestää tänä en!
ruskaretk
milloin?
Mutta minne jajossain
Ne selviävät
teesta:
vaiheessa osoit t.com.
ri
www.ksinsinoo
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Kuva: Timo Härmälä

Kesällä
hurvittelemaan!

T

ervetuloa mukaan Keski-Suomen Insinöörit ry:n järjestämälle koko perheen retkelle Alahärmän Power
Parkiin 12.6. Ohjelmassa karting-kisailua ja huvipuisto-temmellystä. Matkaan lähdetään klo
7.00 Harjukadun tilausajolaiturilta, paluu illalla (aika sovitaan tarkemmin bussissa).
OSALLISTUMISMAKSU
Kerätään linja-autossa matkan alussa, varaathan tasarahan mukaasi.
Aikuiset 40 € (norm. 83,50 €) Hinta sisältää matkat, kartingin, rannekkeen huvipuistoon ja ruokailun.
Aikuiset 25 € (norm. 46 €) Hinta sisältää matkat, rannekkeen huvipuistoon ja ruokailun.
Lapset (alle 130 cm) 15 € (norm. 39 €) Hinta sisältää matkat, rannekkeen huvipuistoon
ja ruokailun.
Mukaan mahtuu yhteensä sata henkilöä ja
kartingiin 45 henkilöä. HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
ILMOITTAUTUMISET
Sitovat ilmoittautumiset 27.5. mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com
-osoitteeseen tai www.ksinsinoorit.com -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
sähköpostitse: Satu Haka,
satu@cromita.com

NAISINSINÖÖRIEN
TEATTERIRETKEN
ENNAKKOINFO!
Keski-Suomen
Insinöörit ry
järjestää
naisinsinööreille
teatteriretken
KEURUULLE
heinäkuussa.
Lisätietoja tulossa lähiaikoina, joten seuratkaahan
www.ksinsinoorit.com.

GOLF
Golf-tapahtuma 3.6. JyväsGolfin kentällä Sippulanniemessä. Tapahtuma on avoin
kaikille Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille. Samalla ratkaistaan Keski-Suomen
Insinöörit ry:n mestaruudet
eri sarjoissa.
Mukaan mahtuu 60 ensiksi ilmoittautunutta. Ensimmäiset lähdöt ovat klo
15.00. Omavastuuosuus on
20 €/hlö, sisältäen 18 väylää,
saunan, keittolounaan uudistetussa ravintolassa ja kilpailun johtopalvelut.
Ilmoittautumiset 25.5.
mennessä keijo.liukkonen@
pp1.inet.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee kertoa tasoitus ja toivomus lähtöajasta.
www.jyvas-golf.fi

&

Iltaristeily
työmarkkinaasiaa
Jyväskylästä S/S Suomella
18.8.2010
Astu laivaan keskiviikkona 18.8. klo 18.00.
Lähdemme Jyväskylän satamasta risteilylle
Päijänteen saaristoon, paluu satamaan
noin klo 22.30.

Matkalla saamme kuulla esityksiä niin työllisyystilanteesta ja työsuojeluasioista, kuin insinöörejä koskevasta työehtosopimustilanteesta (YTN, Ylemmät Toimihenkilöt).
Yhdistyksen nettisivuille www.ksinsinoorit.com tulee myöhemmin lisätietoja ja tarkennusta illan ohjelmaan. Laiva on s/s Suomi
ja matkalla nautimme myös iltapalaa, joten ilmoitathan mahdolliset allergiasi.
Olet tervetullut mukaan elokuiseen, asiapainotteiseen iltaristeilyyn. Ilmoittautumiset ja lisätietokyselyt sähköpostilla:
olli.backman@uil.fi
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HUHTIKUU
 24.4. Tekniikan
tempaus
 25.4. Ähtärin
eläinpuisto
 28.4. Kevätkokous
TOUKOKUU
 10.5. Seniorilounas
KESÄKUU
 3.6. Golf Sippulanniemessä
 4.6. Makkaraa
ja olutta
 9.6. Työmarkkinatilaisuus
Näsijärvellä
 12.6. PowerPark
 16.6. Diivatteatteriretki
HEINÄKUU
 Naisten teatteriretki Keuruulle
ELOKUU
 18.8. Työsuhdeasiaa
-risteily
Päijänteellä
20

ÄLÄ OTA KESÄKISSAA!

Insinöörin
keikkakalenteri

