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Päätoimittajan ajatuksia
Jossain päin Balia Indonesi- Toisaalta, samaisella rannalla,
assa, noin 11 000 kilometrin paikallinen tuttu virvokkeiden
myyjä moikkaa aina ystävälpäässä kotoa...
lisesti hymyn kanssa ja vielä
nimellä sekä tarjoaa matkamiePakollinen pohjustus
helle penkin istuakseen. PaikalTein varmaan elämäni radikaa- liset ovatkin hyvin sydämellilimman hetkellisen päätöksen, siä ja välittömiä ihmisiä sekä
kun vuoden alussa päätin läh- palvelevat aina hymyillen. He
teväni neljäksi kuukaudeksi ovat myös valmiita ottamaan
pidemmälle lomalle töistä ja sen yhden lisäaskeleen miellyttavallaan kaikesta arjesta. Mat- tääkseen asiakasta. Kuten virkaan pääsin lopulta 8.4.2013 klo vokemyyjä hakiessaan ruokaa
7:50, pelkän menolipun turvin, turistille, vaikka tämä ei hänen
jolloin lähti lento Helsinki-Van- ”toimenkuvaansa” kuulukaan.
taalta kohti Roomaa ja Hongkongin kautta Indonesiaan,
”Insinööriys”
jossa nyt sitten majailen. Tässä
Indonesiassa
mielessä on mielestäni turhaa
edes yrittää kirjoittaa ajankoh- Täällä ollessa olen saanut totaisista asioista Suomesta, muut distaa vähintäänkin, Suomeen
hoitakoon sen puolen.
verrattavissa, outoja sähköasennusratkaisuja, uhkaavasti
Lyhyesti Indonesiasta julkisella paikalla roikkuvaa ja
sateessa käryävää sähkökaaIndonesiassa on paljon ihmisiä, pelia. Lisäksi maailmanlaajuipaljon kaksipyöräisiä kulku- sestikin outoa tapahtumaa, kun
neuvoja, halpaa syödä ja ylei- lentokone laskeutui kiitoradan
sesti elää. Verraten kallista on ohi suoraan mereen. Tästä sai
mm. alkoholi ja teknologia, esi- lukea jopa suomalaisista tiedomerkiksi taulutelevisio maksaa tusvälineistä.
lähes saman verran kuin Suomessa ja olutkin on samoissa Henkilökohtaisesti ehkä tushinnoissa Suomeen nähden. kastuttavinta täällä on ollut
Lämmintä on päivittäin noin internetyhteyden epävarmuus.
Majapaikassani yhteys katkeaa
+30 astetta.
poikkeuksetta 15-30min välein
Tällä hetkellä majailen Balilla, eikä nopeuskaan ole samaa
joka on tunnetustikin turisti- luokkaa kuin Suomessa. Todelkohde. Tämän huomaa etenkin, la pieni asia kaiken muun joukun menee isolle uimarannalle kossa. Toisaalta itselleni tärkeä,
Kutalle, jossa riittää turistik- koska yksi mieltäni askarruttarääsän myyjiä enemmän kuin va asia matkalle lähdössä oli nitarpeeksi, välillä jopa haitaksi menomaan internetyhteyksien
toimiminen ja mahdollisuus
asti.
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työntekoon tällä matkallani.

Etätyöskentely
Siinä mielessä otin kohtalaisen
ison riskin, kun lähdin matkalle
ilman täyttä varmuutta tällaisista asioista. Riskin esimerkiksi tämän lehden, jota luette, taittamisen ja ilmestymisen
kannalta. Näin ollen, jos ja kun,
lehti saadaan painon kautta vihdoin teille jäsenille luettavaksi.
Olkoon se todiste nykypäivän
”maailman pienentymisestä” ja
etenkin mahdollisuudesta tehdä
ja osallistua työtehtäviin muualtakin kuin Suomesta käsin
(joillekin itsestäänselvyys).
Tämä rohkaiskoon työntekijöitä etätyöhön, mutta myös yrityksiä tukemaan ja antamaan
mahdollisuus etätyöskentelyyn.
Lentoliput Euroopassa on halpoja verraten vaikka VR:n junalippuihin Jyväskylä-Helsinki
välille. Mutta pieni irrottautuminen normaaleista työrutiinista ja työpisteestä, voi taas tuoda
aivan uutta potkua ja vaikka
luovuutta ajatteluun että jaksamiseen töissä.
P.S: Jos lehti ei ilmesty, kuten
piti. Olkoon tämä selitykseni ja
pahoitteluni olosuhteisiin vedoten. *smilywink*
Hyvää kevättä ja alkavaa kesää
Suomeen,

Joni Laitinen

päätoimittaja,
Keski-Suomen Insinööri -lehti

Puheenjohtajan palsta
Toisaalta ihmettelen mihin
on hävinnyt poliitikkojen ja
elinkeinoelämän
päättäjien
sanavarastosta sana; kustannuskilpailukyky. Viime vuonna
tuo sana oli vahvasti mukana
miltei jokaisen vähänkin asiantuntevan päättäjän tai elinkeinoelämän henkilön lausunnoissa. Tuo sana on esitetty erittäin
merkittävänä ja tärkeänä asiana
Suomen menestymiselle ja menestymättömyydelle. Minne siis
Sanna Pajunen, kuva
on tuo niin tärkeä sana unohdettu? Pääministeri Katainen
on tämän vuoden maaliskuussa
aikka poliitikot kuinka haastattelussaan sanonut, että
antavat ymmärtää, että Suomi on kilpailukykyinen valpitäisi saada pidempiä tio.
työuria ja korkeampaa eläkkeelleastumisikää on 50-vuoti- Käytännössä Suomen kustanaana työnhakijana erittäin vai- nuskilpailukyky on ollut koko
kea ymmärtää näiden ajatusten ajan melko hyvä, eikä se ole
toteuttamisen olevan mahdol- ollut ratkaisemassa Suomen tai
lista. Työpaikan löytäminen Euroopan taloudellista kriisisinänsä ei ole hankalaa, mutta tilaa. Yleisesti Euroopan mitkun on tarjota työnantajalle yli takaavassa katsottuna myös
50-vuotias, vaikkakin pitkän Suomessa palkkataso on melko
työkokemuksen omaava, tulee matala. Euroalueen vakauttaseinä vastaan. Nykyajan työn- miseksi olisi aikoja sitten piantaja tuntuu olevan kiinnos- tänyt tehdä oikeita päätöksiä
tunut vain nuoremmasta henki- ja jättää kylvämättä miljardeja
löstä ja mielellään sellaisesta, tarkoituksella huonosti hoidetjonka työsuhteen lopettaminen tujen maiden pankkien pelason helppoa tarvittaessa. Myös tamiseksi, joita ei milloinkaan
nuoremman työntekijän saa tulla saamaan takaisin.
halvemmalla. Vaikuttaa osin
myös siltä, että nykyajan nuo- ETLA:n ennusteen mukaan
ret ovat enemmän vapaa-aikaa palkansaajien reaalitulot pienehaluavia ja siten mahdollisesti nevät yhden prosenttiyksikön
vähemmän kiinni työssään tai verran vuonna 2013. Vaikka
toisin sanoen vähemmän kiinni verotuksellisesti on tehty muutyönantajassaan ja sitoutunei- toksia on myös laskennallisesti
selvää, että ostovoima on käysuudessaan.

V

tännössä myös pienentynyt.
Keväällä 2012 hallitus päätti
kehysriihessä, että julkisen talouden sopeutuksen takia veroasteikkoihin yleensä tehty
inflaatiotarkistuksen ja ansiotason nousun kompensointi jäädytetään vuosille 2013–2014.
Myös käyttöönotetun yleisradioveron vaikutus ostovoimaa
pienentävästi on prosentuaalisesti merkittävä. Se, että palkkaneuvotteluissa
päästäisiin
sopimukseen, joka antaisi lisää
reaalista ostovoimaa olisi vahintäänkin toivottavaa.
Omituisia ajatuksia on aiheuttanut myös poliittinen päätöksenteko, joilla ulkomaisia yrityksiä on istutettu Suomeen.
On yrityksiä, jotka, eivät maksa
niille kuuluvia yhteisöveroja Suomeen vaan tulouttavat
voittonsa jonnekin verotuksen
kannalta edulliseen valtioon,
vaikka samalla saavat Suomesta esimerkiksi tuotekehitykseen
rahallista tukea. Veroparatiisissa veroja ei joko ole tai ne ovat
olemattomia. Jonkun pitäisi siis
tehdä jotakin ja avata silmät todellisuuteen.
Aurinkoisesta keväästä
nauttien,

Teijo Pajunen

Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Varapuheenjohtajalta
Suomen tulevaisuus meistä kiinni?

M

inulla oli mahdollisuus olla maaliskuun lopulla Levillä
kuuntelemassa ICT-alan tuulia
ja samassa seminaarissa Teknologiateollisuuden pääekonomistia, Jukka Palokangasta. Palokankaan tulevaisuudenkuva
ei ollut mitenkään ruusuinen,
suoraan lainattuna hän piti suomen taloudellista nykytilaa ja
tulevaisuudennäkymiä ”pelottavina”.
Huomioidaan aluksi pari asiaa:
1) tilaisuus jossa häntä kuuntelin ei ollut työmarkkinatilaisuus ja 2) alla olevat luvut ja
data ovat kuitenkin työnantajapuolen dataa (suhdannekatsaus
1/2013).
Valtion ja kuntien yhteenlaskettu velkamäärä on kasvanut vuoden 2008 jälkeen jo
runsaalla 50 prosentilla eli 34
miljardilla eurolla. Velkamäärän kasvulle ei ole näköpiirissä
käännettä parempaan. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime
vuonna edellisvuotisella tasolla ja oli 67,6 miljardia euroa.
Vuonna 2008 liikevaihtoa kertyi 81,4 miljardia euroa.

ta,
teknologiateollisuudessa
tehdyt työtunnit käyttäytyvät
paljon maltillisemmin kuin
2007 vuoden jälkeen romahtaneet jalostusarvo ja tuottavuus.
Mediassakin on toivottu paljon
uutta Nokiaa ja jotain sellaista
kaivattaisiinkin. Vielä vuonna
2008 tietoliikennelaitteita (suurin osa Nokian matkapuhelimia) vietiin suomesta kuukausitasolla noin 800 miljoonalla
eurolla. 2009 tammikuussa romahdettiin alle 400 miljoonan
euron kuukausiviennin ja siitä
ollaan tultu koko ajan alaspäin
ja joulukuussa 2012 saavutettiin reilusti alle 100 miljoonan
euron kuukausitaso.
Tästä voisi päätellä, että meillä on pelkästään Nokian jäljiltä
tulossa noin 10 miljardin euron
vuosittainen vajaus 2008 vuoteen verrattuna (800 miljoonaa
euroa / kk x 12 kk). Ja muistettavaa on, että moni muukin
teknologiateollisuuden ala on
miinuksella.

Huomioidaan vielä, että yllä
mainitut luvut ovat tosiaan
vientilukuja. Se että vaihdamme nauriita oravannahkoihin
sisämarkkinoilla ei valtion velTuottavuus on yksi merkittävä kaantumista korjaa. Jonkinmoiosatekijä, ja kuten oheisesta ku- sen suuruusluokan voi saada
vasta (sivu 7) voidaan huoma- siitä, että jokaisen suomalaisen
6

vauvasta vaariin pitäisi tuottaa
20 000 eurolla tuotteita ja palveluita vientiin, että edes Nokian jättämä aukko vientimarkkinoilla saadaan paikattua.
Vientituloja puuttuu tällä hetkellä jopa 30 miljardia euroa
vuodessa, jotta yritykset kykenisivät rahoittamaan nykyisen laajuisen julkisen sektorin
ilman lisävelkaantumista! Ja
mitä se tarkoittaa? Loistoristeilijä maksaa noin yhden miljardin, paperikoneen saa noin 0,5

peli
voitetaan?
miljardilla ja tuulivoimalan n. mukainen
Joudummeko ottamaan lakin
0,005 miljardilla.
kauniisti kouraan ja menemään
Mitä sitten voimme tehdä? Saksan malliin? Toivotaan kuiOnko mahdollista, että teknolo- tenkin yhdessä, että luu ei jää
giateollisuuden alat saavat sel- jakajan käteen.
laisen kasvun aikaan, jolla viennin alijäämä kurotaan umpeen
ja sellaisessa ajassa, että valTulevaisuuteen uskoen,
tion velka ei karkaa käsistä? Ja
millä tuotteilla tahi palveluilla?
Timo Härmälä
Vai löytyykö meiltä työntekiVarapuheenjohtaja,
jäpuolelta sellaisia innovatiiKeski-Suomen Insinöörit ry
visia
työmarkkinaratkaisuja,
joilla tämä kansallisen edun
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Alueasiamies

Keppiä vai porkkanaa?

N

äinhän se taas meni.
Käsittääkseni EK:n (eli
sen Elinkeinoelämän
Keskusliitto nimisen työnantajakeskusjärjestön) tekemät
erilaiset esitykset (tai osa niistä) menivät valtion suuntaan
(kaverillisella hyväksynnällä)
toivotun suuntaisesti. Eli EK
omat porkkanansa saatuaan ei
niitä enää muille lähtenyt jakamaan. Toisaalta tokkopa sitä
edes odotettiin? Itseäni tosin
ihmetyttää, että työnantajakeskusjärjestö arvioi tässä vaiheessa työrauhan arvoksi tasan nolla
(0%). Eiköhän se nolla ole neuvottelemattakin tulossa? Erilaisista tai erikoisista keskustelunavauksista tuon toki saattoi jo
ennalta päätelläkin tai ainakin
sitä aavistella. Jos EK ei pystynyt tekemiänsä sopimuksia
pitämään, mitkä olisivat uusien
sopimusten edellytykset?
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Olisiko se sama nolla (0)? Aika puhua mutta pitäisikö olla kohnäyttää.
tuullisen itsestään selvää, että
kannustusta, motivointia tarvitaan ja että organisaationkin
Vitsa sulle,
on uskottava omaan tulevaisuupalkka mulle?
teensa. Joku voisi lisätä, että
Pääsiäistienoolla samaa aihetta noinhan se on erityisesti muuhieman jatkaen. Eli palkansaa- tostilanteessa tai muutoin vaijapuolen virpomat toiveet ter- keana aikana.
veeksi tulevaksi vuodeksi jäävät toteutumatta, jos tuo ”vitsa”
Käykö miten käy?
annetaan mutta palkkaosa jää
toteutumatta. Aiemmin mainit- Joku on sanonut ”Tulee tiukka
tu ”työrauha” on se mitä työ- työmarkkinasyksy”. Niin taiehtosopimuksilla ”myydään”. taa tulla. Tuohan tarkoittaa sitä
Neuvottelukuvioihin toki osal- että työpaikoillakin alkaa nätaan kuuluu erilainen veivaami- kyä se että on tehtävä palkannen mutta nyt keskusjärjestöt korotusten, työehtosopimuskäytännössä siirsivät homman ten ja erityisesti positiiviseen
neuvottelujärjestöille tai ns. suuntaan kehittämisen osalta
liittotasolle, kuten laajemmin jotain. Se jää vielä nähtäväksi,
julkisuudessa kirjoitetaan.
mitkä sopimusalat ovat varsinaisen lakonuhan alla. En usko
Ken vitsaa säästää, se että lähtökohtaisesti edes odotetaan suuria prosenttikorotukalaistaan vihaa?
sia, olisiko aika korjata työehtosopimusten kattavuutta sekä
Esimiestaitoja koetellaan ja
työhyvinvointi- ja sisältökysyvanha sanonta (tai muunnos
myksiä sopimuksissa (eli ns.
sitä) osoittautuu edelleen väätekstiasioita)? Palkankorotukräksi. En näe että organisaatio
sista kokonaan luopumista ei
voi kovin hyvin tai että siitä
kai kuitenkaan voi nähdä edes
saadaan parasta irti vitsaa tai
vaihtoehtona.
keppiä käyttämällä. Kyllä olen
kuullut, ettei ”porkkanoita” ole,
UIL:n jäsenten etuja ajaen,
joten mennään sillä mitä on. Ei
Olli Backman
kuulosta kovin pitkäjänteiseltä
alueasiamies,
eikä lupaavalta kaiken kaikkiUusi Insinööriliitto Häme ja
aan. Helppohan se tietysti on
Keski-Suomi
olli.backman@uil.fi

Uusi Insinööriliitto tiedottaa

Paperikalenteri

Onko perinteisestä kalenterista tullut sinulle turhake?
Yhä useampi on siirtynyt paperikalenterista
sähköiseen kalenteriin. Treffit, treenit ja palaverit voi tarkistaa puhelimesta tai työpöydän tietokoneelta.
Silloin liiton tarjoama taskukalenteri jää pölyttymään pöytälaatikkoon tai
menee suoraan roskakoriin.
Osalle kalenteri on mieluinen ja tärkeä jäsenetu.
Tällaisena se jatkuukin.
Jos et halua enää paperikalenteria, voit peruuttaa sen itsellesi tarpeettomana. Peruuta kalenteri 4.3.–10.5. välisenä aikana osoitteessa:
www.uil.fi/kalenteri.
Peruutuksen teossa tarvittavat tiedot ovat nimi,
sähköpostiosoite sekä jäsennumero.

Uudet yhteystiedot

Liiton asiakaspalvelukeskuksen tavoitat numerosta 0201 801 801. Uudistuneen asiakaspalvelumme laajennettu puhelinpalveluaika on (ma-pe) klo
9.00-16.00.
Asiakaspalvelukeskuksessa palvellaan kaikkiin jäsenyyteen, työsuhteeseen yms asioihin liittyen ja ohjataan tarvittaessa edelleen.
Sähköpostiosoite (esimerkiksi aineiston lähettämistä varten) on muotoa
asiakaspalvelu[ät]uil.fi
UIL:n Jyväskylän toimiston numero on 020 180 1845.
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Tervetuloa mukaan, perinteiselle työmarkkinaristeilylle torstaina 15.08.2013 klo 17:55 - 22:00
Lähtöpaikka on Jämsän Satama (Seppolan Wanha satama,
Satamatie, 42100 JÄMSÄ).
Boarding on kello 17:55 alkaen ja rantautuminen
Jämsään klo 22:00.
Ohjelmassa on boarding, kokoontuminen ja aineiston jako kauniilla kesäilmalla
Tuulikki-laivan lähtöpaikan edustalla. Muutama kiinnostava asiasisältöinen puheenvuorokin on luvassa mm. työsuojeluun, TES-neuvotteluihin/tilanteeseen liittyen,
katsausta palkoista ja työllisyydestä jne.
Aiempaan tapaan otamme myös pientä välipalaa ja nautimme risteilystä sekä kesäiltana viriävistä keskusteluista.
Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu heti tai 1.8.2013 mennessä sähköpostitse
olli.backman@uil.fi tai gsm 040 579 5116. Mainitse yhteystietojesi (vähintään nimi,
yhdistys, email ja gsm) lisäksi mahdolliset ruoka-aineallergiat (sillä sopivassa välissä napostellaan vähän iltapalaa) sekä tietenkin se mihin tilaisuuteen olet ilmoittautumassa. Ilmoittautuneille toimitetaan vielä sähköpostitse osallistumisvahvistus.
Matka on osallistumismaksuton, joten työnantajan tai omalle kohdallesi jää ainoastaan mahdollinen matkakulu.
Lisätiedot:
Olli Backman 040 579 5116 tai olli.backman@uil.fi
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Suurin odotuksin mutta pieninumeroiseen maalieroon tyytyen
Tärkeintä oli tietysti voitto tai no entäpä se reilu peli? Niinpä. Tuota mietin ”SM-liiga… on vain vitsi”-huutojen kaikuessa. Toki huutosakit olivat
varmaan sopineet huudon ja ottivat kantaa johonkin. Tapauksen luulin tietäväni, mutta harvemmin otteluissa käyvälle jäi epäselväksi oliko kannanotto
tehty asian A vai B puolesta. A. SM-liiga antaa liian pienet rangaistukset, kun
kolhitaan mahdollisesti jopa alaikäisiä pelaajia. Jäähyt eivät riitä. B. SM-liiga
antaa rangaistuksia, joita ei pelin luonteen vuoksi tarvitsisi antaa myöhemmin. Jäähyt riittävät.
Kai tuota voi tulkita miten haluaa ja mielipiteet hallissakin poikkesivat kovasti tapahtuneen osalta. Oma mielipiteeni kuitenkin on että (kuten jalkapallossa) laji kärsii, jos ”Slap Shot/Lämäri”-elokuvien tyyli pääsee liigajäille.
Toki elokuva oli komedia ja rankalta 70-luvulta, joten vertaus on täysin
aiheeton? Itse toisaalta en mene hallille katsomaan, ketkä (tähti)pelaajista
tällä kerralla loukkaantuvat. Mieluummin näen hienoja joukkue- tai yksilösuorituksia, asiallisia taklauksia tai tiukkaa vääntöä unohtamatta.
Kuten jypliiga.fi:llä kerrottiin JYP venytti voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi, Pelicansin kustannuksella loppulukemin 2–3 (1–0, 0–2,
1–1). Eivät pelikaanitkaan mielestäni huonosti pelanneet ja loppuluvutkin
kertonevat, että ottelu oli aika tiukka ja olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa.
Keski-Suomen Insinööreille tosin riitti (vain) voitto. Sitä toivottiin, haettiin
ja siihen uskottiin. Samahan voisi toimia osaltaan myös työelämässä, jos
puhutaan omasta organisaatiosta. Kiistatonta lienee että JYP on tällä erää
Jyväskylän paras jääkiekkojoukkue (myös naisten osalta) ja kotijoukkue
kaikki tyynni. Kannustusta tarvitaan, meni syteen tai saveen tai selvyyden
vuoksi siis menestyksen koittaessa (tai tavoittelussa) mutta varsinkin tappion
hetkellä. Tuo toisaalta on kannattajilta (faneilta) sitä tiimihenkeä eli oma
tiimi on se paras mitä on eikä ole muita…
Lätkämatkalle osallistunut jäsen
PS. Lisätietoa tästä ja muista otteluista http://www.jypliiga.fi/ ”ottelut &
otteluraportit”-kohdasta.
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JIO ry:n puheenjohtajan palsta

J

yväskylän insinööriopiskelijat JIO ry:llä menee
hyvin, mutta menkööt! Kevät on tuonut uusia kujeita sekä
haasteita hallitukselle. Syksyinen K-SI vs. JIO paintball –tapahtuma innosti hallituslaisia
viemään insinööriopiskelijat
värikuulasotailemaan huokeaan
hintaan. Tapahtumaan lähti lopulta 44 urheaa soturia ja mustelmilta ei voinut välttyä kukaan. JIO lupasi alkuvuonna,
että järjestää enemmän alkoholittomia tapahtumia ja paintball
oli tässä enemmän kuin onnistunut.
Iloisia uutisia myös toimiston
saralla: JIO on vihdoin ja viimein saanut uuden toimiston.
Tämä oli yksi vuoden tavoitteista ja se on vihdoin käynyt
toteen. Toimisto on nyt ollut
viikon auki ja jäsenistö on
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JIO on myös edistänyt yhteistyötä muiden koulutusalajärjestöjen kanssa ammattikorkeakoulussa sekä myös yliopiston
ainejärjestöjen kanssa, näistä on
esimerkkinä alkuvuonna järjestetyt sitsit. Yhteistyökuvioiden
toivomme auttavan opiskelijoita tutustumaan mahdollisiin tulevaisuuden työkavereihin sekä
luomaan uusia kontakteja.
saanut käydä tutustumassa hallitukseen, hakemassa haalarimerkkejä sekä osallistumassa arvontaan. Toimisto auttaa
viestinnässä sekä Rajakadun
kampuksen insinööriopiskelijoiden aktivoinnissa, mikä on
ollut monen vuoden ongelmana. Toimiston avulla toivomme
jäsenistön tulevan enemmän
tietoiseksi JIOsta sekä meidän
eduistamme.
Toimiston saaminen auttaa yhden tärkeimmän lupauksen toimeenpanossa: viestinnässä. JIO
onkin tällä saralla tehnyt jo suuria harppauksia, kuukausittain
lähetettävät kuukautiset saatiin
takaisin toimintaan, ilmoitustauluja päivitellään aktiivisesti
ja sähköistä mediaa päivitellään
aktiivisesti.

Kuten jo sanoin, JIOlle kuuluu
tällä hetkellä erittäin hyvää,
hallitus tekee töitä JIOn eteen
kiireisestä aikataulustaan huolimatta ja vie JIOa eteenpäin
rytinällä! Kohta hallitus sekä
opiskelijat pääsevät ansaitulle
kesälomalle lataamaan akkuja
syksyn koitoksia varten. Haluankin toivottaa Jyväskylän
insinööriopiskelijat JIO ry:n
puolesta aurinkoista sekä rentoa kesää!

Riina Niskakangas

Puheenjohtaja,
Jyväskylän insinööriopiskelijat
JIO ry

Akava Keski-Suomen

toiminta aluetoimikunnasta alueverkostoksi
Akavan aluetoiminta on uudistunut aluevaikuttamiseksi. Se merkitsee myös Keski-Suomessa
Akavan vaikuttamistoiminnan tehostamista ja akavalaisille tärkeiden asioiden näkyvyyden lisääntymistä.
Akavan aluevaikuttaminen edistää Akavan keskeisten tavoitteiden toteuttamista eri toimintalohkoilla, erityisesti koulutukseen, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin
sekä työelämän laatuun liittyvissä kysymyksissä.
Akavan alueverkostot toteuttavat kuluvan vuoden alusta aluevaikuttamista eri puolilla Suomea.
Alueverkostoja on yhteensä 15, kaikissa maakunnissa. Alueverkosto on akavalaisten yhteinen vaikuttamiskanava kaikkialla Suomessa.
Alueverkosto on kevytrakenteinen toimintatapa, jonka vastuullisena toimijana on aluejohtoryhmä.
Alueverkostoissa ja aluejohtoryhmissä on kattavasti kaikenkokoisten Akavan liittojen ihmisiä
mukana. Verkostomaiseen toimintaan kuuluu, että myös Keski-Suomessa alkaa toimia Akavan
liittojen verkosto, jonka ydin nimetään myöhemmin. Liittojen verkostossa on mukana niidenkin
liittojen aktiiveja, jotka eivät ole mukana aluejohtoryhmässä.
Alueverkostojen toiminnassa korostuvat sekä vaikuttaminen alueen päätöksentekijöihin että
yhteisöllisyys. Käytännön toimintamuotoja ovat esimerkiksi vaalipiirin kansanedustajatapaamiset
sekä seminaarit ja erilaiset tilaisuudet. Näkyvä toimintamuoto on myös Akava-päivä, jolloin yhden
päivän aikana Akava näkyy ja kuuluu Keski-Suomessa.
Aluejohtoryhmä päätti nuorisotakuun toteutumisen yhdeksi kärkiteemakseen.
Akava Keski-Suomi valitsi uudet vastuuhenkilönsä
Akava Keski-Suomen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Peltonen ja varapuheenjohtajaksi
Olli Backman.
Aluejohtoryhmän tehtävänjako:
elinkeino- ja työllisyys Jorma Rihto & Rauno Minkkinen
koulutuspolitiikka Juha Paananen & Jaakko Selin
palvelut Tuula Raitanen & Riikka Rantanen
työelämän laatu Teuvo Antikainen & Marko Tiainen
opiskelija-asiat Antti Väisänen & Olli Backman
Lisätietoja:
- puheenjohtaja Tuula Peltonen gsm 050 512 2156, tuula.peltonen@eduskunta.fi
- varapuheenjohtaja Olli Backman gsm 040 579 5116, olli.backman@uil.fi
Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavassa on 35
jäsenliittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä ja noin 100 000 opiskelijajäsentä.
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KSI:n hallituksen jäseneltä

Ä

Mistä maito on oikeastaan peräisin?

kkiseltään otsikon kysymykseen on helppo
vastata; joko lehmästä
tai kaupasta. No, molemmat
totta sinänsä, mutta asiaa hieman tarkemmin tarkasteltuna
ei maidon olemassaolo olekaan
aivan yksiselitteistä.

Insinöörin näkökulmasta katsottuna tilanne vaikuttaa hieman ongelmalliselta. Mieleeni
putkahtaa heti ajatus, miksi kiimantarkkailua ei voida hoitaa
koneilla, jos se kerran on niin
tarkkaa? Siinäpä se. Jos ajatellaan, että samassa navetassa
on nykyisin kymmeniä lehmiä
ja niistä jokainen yksilö elää
omassa rytmissään, niin täytyy
siinä isäntäväen silmien olla
erittäin harjaantuneita tunnistamaan juuri oikeanlaiset kiimanoireet muiden käytösmuutosten joukosta. Lisäksi asiaa
hankaloittaa se, että jatkuva
tuotantotason nosto on lyhentänyt niin sanotun H-hetken kestoa.

Kaikki tietysti tietävät, että maito irtoaa lehmästä lypsämällä.
Ehkä harvemmalla on tiedossa,
että lypsääkseen lehmän täytyy
ensin poikia. Tästä päästäänkin
hieman monimutkaisempaan
tieteenlajiin. Jotta lehmä voi
poikia, se täytyy ensin siementää. Tämän arvokkaan toimenpiteen suorittaa useimmiten
tehtävään erityisesti koulutettu
henkilö – seminologi eli siementäjä.
Periaatteessa ongelman ratkaisussa voisi yrittää käyttää apuToivottavaa olisi, että siemen- na eläinkohtaista tilastollista
netty lehmä tulisi tiineeksi ja laskentaa yhdistettynä konepoikisi 9 kuukauden kuluttua. näköön, mutta tämä taitaa olla
Mutta mistä tiedetään, milloin- jo hieman kaukaa haettua jopa
ka lehmä tulee sitten siementää? insinöörin
näkövinkkelistä.
Kiimasta. Erityyppisiä kiimoja Joitakin apuvälineitä kiimanpystytään tiettyjen oireiden pe- tarkkailuun on toki olemassa,
rusteella tunnistamaan ainakin kuten esimerkiksi erilaiset akneljä. Sen enempää tarkempiin tiivisuusmittarit ja kiimakalenyksityiskohtiin menemättä toterit, mutta maailma ei ole vielä
tean vain, että ajoituksen suh- kokonaan valmis kiimantarkteen kysymys on tunneista, ja kailunkaan suhteen. Eipä siis
jos siementäjää ei saada paikalle ihme, että jo vuosisatojen ajan
oikealla hetkellä, niin seuraava tästä vastuullisesta tehtävästä
mahdollisuus tarjoutuu noin 3 parhaiten on suoriutunut lehviikon kuluttua. Vastuu kiiman- mien seassa käyskentelevä siitarkkailusta on tilan eläinten pa- tossonni.
rissa työskentelevillä ihmisillä.
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Loppuyhteenvetona tässä pakinassa kaikkien lypsämisien,
kiimantarkkailujen ja siemennyksien jälkeen todettakoon,
että itse aion jatkossakin hakea
maitoni tyytyväisenä sieltä lähikaupan maitohyllyltä, mutta
tiedostaen kuitenkin sen tosiseikan, ettei tämän ”niittyviskin” litrahinta ole vielä kovinkaan paha niihin ponnisteluihin
nähden, jotka on jouduttu ennen
kauppaan tuloa tekemään.
Parhain terveisin
”insinööri-isäntä”,

Tapani Tukiainen

Sihteeri,
Keski-Suomen Insinöörit ry

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIEN KARTINGKISAT 2013
Ajetaan 10.8.2013 klo 12.00 -14.00 Lievestuoreen ulkoradalla.
Lisätietoa radasta voi käydä kurkkaamassa osoitteesta
www.jklkarting.fi. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen
ksikarting@gmail.com 10.7.2013 mennessä. Valitettavasti vain
20 paikkaa on jaossa, joten nopeimmat pärjäävät myös varauksessa.
Varatessasi ilmoitathan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tapahtuma on tarkoitettu ainoastaan Keski-suomen insinöörit ry:n jäsenille. Radalla tasarahalla maksettava omavastuu
on 20 € ja se sisältää:
- Ohjaajakokouksen
- Lainavarusteet
- Aika-ajot ja finaalit
- Pokaalit ja palkintojenjaon
Paikalle on hyvä saapua n. 20 min ennen tilaisuuden alkua.
Tervetuloa!
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Keski-Suomen Insinöörien Tapas ja Viini-ilta
ke 8.5. klo 17:30 – 21:30
Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään nauttimaan hyvistä viineistä ja tapaksista, sekä kuulemaan viinitietoutta hyvässä seurassa.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet. Hinta on
20 EUR jäsen. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän keskustan läheisyydessä
ja tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille.
Sitovat ilmoittautumiset 3.5.2013 mennessä sähköpostilla:
timo.t.harmala@elisanet.fi. Otsikkoon viesti: ”Espanja 2013”.
Mukaan mahtuu 25 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös, jos sinulla on jotain ruoka-aine allergioita.
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Keski-Suomen Insinöörit ry
ylpeänä esittää vuonna 2013:
UIL ry:n Hämeen ja Keski-Suomen piirin
kesäteatteri ”Puhelinluettelo” ke 12.6.
klo 19.00 Tampereen Komediateatterin
katetulla ulkoilmanäyttämöllä.

RÖYHKEÄN HAUSKA KESÄKOMEDIA!
Komediateatterin katetulla ulkoilmanäyttämöllä nähdään röyhkeä, häpeämätön,
aurinkoinen, ilakoiva ja naurattava “Puhelinluettelo”, joka on kotimainen komedia
ihmisistä ja ilmiöistä, yrityksistä ja erehdyksistä.
Takuuhauska huvinäytelmä risteyttää satiiria ja kansannäytelmää, sekoittaa melodraamaa, kaupunkikomediaa ja lähiönaapurien tirkistelyä. Ja kaikkia näytelmän
henkilöitä yhdistää katoava kansanperinne – joka kodin itsestään selvä tuki ja turva
– puhelinluettelo.
Puhelinluettelon rooleissa nähdään kotimaisten koomikoiden aatelistoa. Komedienne, juontaja ja stand up -koomikko Krisse Salmisen lisäksi vauhtia ylläpitävät aina
muikea Samuli Muje, farssivelho Jukka Leisti, kansan rakastama Emilia Pokkinen
ja nouseva kyky Jere Riihinen. Yhdessä he loihtivat kaikki näytelmän yli 30 roolia,
läpileikkauksen Suomen kansasta ja muistakin.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet aveceineen. Hinta
20 EUR / jäsen, 30 EUR / Avec, sisältää lipun näytökseen, kuljetuksen Jyväskylä
– Tampere – Jyväskylä ja väliaikakahvit (norm. 37 EUR, teatteri ja kahvit). Linjaautokuljetus 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 1.6.2013 mennessä sähköpostilla: timo.t.harmala@elisanet.fi. Otsikkoon viesti: ”Kesäteatteri 2013”. Mukaan mahtuu 50 nopeinta ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös, jos tulet kyytiin Hotelli Jämsän
pihasta. Ilmoittautumisesi vahvistetaan sähköpostilla.
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Seniorit

SENIOREIDEN HELMIKUUN
EKSKURSIO
Seppo Nuikka järjesti tutusmisen Hallissa
toimivaan ilmavoimien tekniseen kouluun
11.2.2013. Tämä yksikkö on yksi niistä lopetettavista varuskunnista.
Vierailua seuranneena päivänä 12.2.2013 oli
varuskunnassa viimeinen valatilaisuus.
Insinöörieverstiluutnantti Kari Riekki piti mielenkiintoisen esitelmän teknisestä koulusta 15
seniorille.
Esitelmän jälkeen oli mahdollisuus tutustua
lähemmin F 16 hävittäjään.
Kuvat Jorma Kallonen
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Tulevia tapahtumia kannattaa seurata Keski-Suomen
Insinöörit ry:n
internetsivuilta osoitteessa
www.ksinsinoorit.com.

Seniorit
SENIOREIDEN PILKKIKILPAILU
Senioreiden pilkkikilpailua aloimme suunnitella Laitisen Sepon
kanssa alkutalvesta. Jääolosuhteet olivat kuitenkin pitkään huonot. Ensin jäät olivat heikkoja ja sitten jäällä oli vettä lumen alla.
Paikka varmentui jo viime talvena, jolloin saimme Sepon kanssa
kyseiseltä järveltä isoja ahvenia. Maaliskuun alkupuolen kovat
pakkaset jäädyttivät veden, ja kulku helpottui. Silloin valittiin
kilpailupäiväksi kevätpäiväntasauksen päivä 20.3.2013.
Kilpailupäivän aamuna kokoonnuimme Majatalo Morvaan. Majatalon isäntä Leo Värelä kertoi järvestä saaduista isoista kaloista ja
näytti valokuvaa pilkillä saadusta 1,47 kg ahvenesta. Hän kertoi
myös pikkupoikien väsyttämästä 11,8 kg hauesta.
Toiveikkaina ajelimme järvelle ja tuiskussa kävelimme viimetalviselle kalapaikalle.
Ensimmäisestä avannosta sain kolme pientä ahventa ja seuraavasta yhden, sitten ei pitkään aikaan nykyäkään. Mietin syynä
huonoon syöntiin olevan voimakkaan koillistuulen.
Toisillakin avannoilla oli syönti heikkoa, kunnes Juhani sai ison
ahvenen. Hetken päästä kala katkaisi Keijolta siiman.
Kaikki saimme kaloja, ja lajitkin olivat tavanomaisia; ahvenia,
särkiä ja hauki.
Punnituksen ja palkintojen jaon jälkeen söimme maukkaan keiton majatalossa ja päätimme ensi vuonna uusia pilkkikilpailun.
Tulokset
1. Pentti Leppiniemi		
2. Juhani Kauppila		
3. Keijo Liukkonen		
4. Seppo Laitinen		

640 g
530 g
330 g
200 g

Suurimman kalan, 400 g ahvenen, sai Juhani Kauppila.
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Hyvinkään asuntomessut

Ennakkotiedotus tulevasta messumatkasta
Hyvinkään asuntomessuille 3.8.2013
Lisää asiasta lähempänä ajankohtaa
www.ksinsinoorit.com
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