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Painos: 3 050 kpl
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Kansikuva: Joni Laitinen

Toimittajat ja avustajat:
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man
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Olli Backman
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gsm. 020 180 1845
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Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
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00520 Helsinki
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IAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi,
fax. (09) 4763 7690
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Ensimmäistä kertaa tämän 
lehden päätoimittajana 
minusta tuntuu ettei mi-

nulla ole mitään sanottavaa. Hen-
kilökohtaisesti takanani pitäisi 
olla suuri muutoksen vuosi, mut-
ta aamulla huomasin herääväni 
lähes identtiseen elämään kuin 
vuosi sitten. Paitsi että vieläkin 
epävarmempaan.

Suomen työmarkkinatilanne on 
yhtä huono tai jopa huonompi 
kuin vuosi sitten. Hallitus kertoo 
säännöllisesti uusista leikkauk-
sista ja veronkiristyksistä. Kehi-
tellään uusia lakeja ja sääntöjä 
ilman hyviä perusteita tai argu-
mentoidaan asioilla, jotka lähes 
jokaisesta suomalaisesta tuntuu 
naurettavalta tai epärelevantilta.

Tuntuu, että taantuma on vaan 
kiristänyt otettaan Suomesta ja 
tällä hetkellä se on alkaa olemaan 
myös minun elämässäni käsin-
kosketeltavissa. Kai minä olen ol-
lut onnekas tähän asti, toisaalta se 
on saanut minut myös varomatto-
maksi. Tai ehkä minä vain luotan 
siihen, että aina sitä jotain keksii 
ja onhan minulla tietysti insinöö-
riliiton turvaverkko allani, johon 
voin tarvittaessa turvautua.

Päätoimittajan ajatuksia

Toisaalta miten paha se tilanne 
nyt sitten on Suomessa..?! En 
minä osaa sanoa. Käytännössä 
minun elämäni ei kuitenkaan ole 
vielä muuttunut mihinkään suun-
taan. Vaikkakin tummia pilviä 
näkyy horisontissa, ei se vielä ole 
takuu myrskystä. Varmasti on ih-
misiä, jotka ovat joutuneet myrs-
kyn riepoteltaviksi, mahdollisesti 
jo aikaa sitten. Elämät tuppaavat 
muuttumaan niin hyvässä kuin 
pahassa, mutta ihminen on on-
neksi todella sopeutuvainen eliö.

”Myrsky” horisontissani menin 
tänään ulos lukemaan ja mietti-
mään mitä sitä kirjoittaisin leh-
teen. Ulkona paistoi aurinko ja 
auringossa oleva lämpömittarini 
näytti yli +20 astetta. Aurinko 
lämmitti mieltä ja kehoa, kuulin 
lintujen laulavan ja mietin, miten 
hienoa on nähdä ja tuntea kesän 
taas saapuvan Suomeen.

Kävin hetki sitten pyörähtämässä 
taas Aasiassa, jossa paikallinen 
otti puheeksi miten hieno maa 
Suomi on. ”Eikö olekin?”, mi-
nulta vielä varmisteltiin. Aloin jo 
vastaamaan, että itse asiassa tällä 
hetkellä maa on pienoisessa taan-
tumassa/lamassa tms... Mutta vii-
meiset sanat takertuivat kurkkuu-
ni ja katseeni kääntyi maahan. 
Sillä sekunnilla Suomen ongel-
mat tuntuivat pieniltä verrattuna 
paikallisten kokemiin vääryyk-
siin nähden. Lopulta päädyinkin 
vain toteamaan, että näinhän se 
on.

Toisin sanoen Suomessa on vielä

Ei mitään sanottavaa, vai?
paljon hyvää ja tavoittelemisen 
arvoista, mutta ihailtavaa on näh-
dä etteivät ihmiset ota kaikkea 
mukisematta vastaan. En oikeas-
taan voi toivoakaan muuta kuin, 
että Suomessa keskityttäisiin 
jatkossa olennaiseen, leikkauk-
set kohdistuisivat järkeviin koh-
teisiin sekä ihmisten annettaisiin 
tehdä työtä ja yrittää ilman yli-
määräistä vaivaa.

Pidetään siitä kiinni mitä meillä 
on kuitenkaan perusturvan kär-
simättä. Törmäsin Singaporen 
lentokentällä amerikkalaiseen 
kaveriin, joka totesi ettei ole 
enää olemassa ”amerikkalaista 
unelmaa”. Hänen unelmansa oli 
muuttaa joku päivä Eurooppaan, 
paremman elämän toivossa. Se 
on mielestäni tavoittelemisen 
arvoinen asia, joka meidän tulee 
pitää mielessä. Suomen kannal-
ta toivoisin, että Björn ”Nalle” 
Wahlroos oli ensimmäinen ja 
viimeinen ”esimerkkiä” näyttävä 
kansalainen.

Tuokoon aurinko ja lämpö
toivoa elämiimme,
Joni Laitinen

päätoimittaja,
Keski-Suomen Insinööri -lehti
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Puheenjohtajan palsta

perusteella. Tässäkin asiassa kan-
nattaa olla aktiivinen ja antaa pa-
lautetta hallitukselle. Peurungan 
eduista tarkemmin toisaalla tässä 
lehdessä.

Yhdistys on jalkautunut myös 
Facebookiin – liity ryhmään ja 
vaikuta! FB-ryhmän nimi on: 
“Keski-Suomen insinöörit ry”. 
Sosiaaliseen mediaan jalkautumi-
nen on osa sähköisen markkinoin-
nin ja tiedottamisen kehittämistä. 
Tämä perinteinen painettu lehti 
kun ilmestyy vain neljä kertaa 
vuodessa, niin haluamme jatkos-
sa tarjota jäsenistöllemme ajan-
tasaisempaa tietoa yhdistyksen 
tapahtumista ja muista tärkeistä 
asioista.

Parempaa Insinöörijohtamista 
toivottaen,

Timo Härmälä
Puheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

yhteinen oppiminen, tarinoiden 
kertominen, asiakaskuuntelu 
sekä uuden tiedon hyödyntämi-
nen. Kehitämme ja toteutamme 
johtamisen foorumeita, opinkier-
roksia ja johtajamentoripankkia 
yhdessä. Ennen kaikkea yhdessä 
tekeminen.

Johtaminen koetaan usein esi-
miehen ja alaisen väliseksi sekä 
liiketoimintajohtamisen työ-
kaluksi. Tämän vuoksi myös 
yritystasolla johtaminen pitäisi 
mieltää ja jalkauttaa koko organi-
saation toimintatavaksi. Monesti 
unohdetaan organisaatiotasosta 
riippumatta se kaikkein tärkein 
– itsensä johtaminen. Vaikka 
monella meistä on alaisia, niin 
vielä useammalla on esimies. Ja 
alaistaidot on voittajayrityksen 
kannalta mielestäni tärkeämpiä 
asioita, kuin esimiestaidot.

Olemme myös tehneet uudenlai-
sia kokeiluja jäsenetujen saralla. 
Sinulle jäsen on neuvoteltu ra-
hanarvoiset jäsenedut Peurungan 
kylpylän kanssa. Tarkoitus on 
kokeilla, kuinka hyvin jäsenet ot-
tavat tämän tyyppiset edut omak-
seen. Yhteistyösopimus on teh-
ty aluksi vuoden 2014 loppuun 
asti ja tämän jälkeen arvioidaan 
jatko kertyneiden kokemusten

Kevät on hyvällä mallilla 
ja yhdistyksessäkin ta-
pahtuu kaiken moista. 

Yhtenä uutena ja näkyvänä asia-
na on Insinööriliiton järjestämät 
koulutus- ja muut tapahtumat 
yhdistyksemme alueella. Esi-
merkiksi Linkedin ja SoMe työn-
haussa -koulutus keräsi paljon 
innokkaita kuulijoita ja oppijoi-
ta. Koulutus on hyvä esimerkki 
resurssiviisaudesta ja joukkovoi-
masta – tätä samaa koulutusta 
järjestetään muuallakin suomessa 
ja kouluttaja on alansa huippua. 
Pelkillä Keski-Suomen Insinöörit 
ry:n resursseilla tällaista tuskin 
olisi saatu järjestettyäkään. Kiitos 
siis Insinööriliiton henkilökun-
nalle hienosta jäsenpalvelusta.

Liiton järjestöjohtaja Mikko 
Wikstedt kirjoitti Insinööri-leh-
den numerossa 2/2014 hyvästä 
johtamisesta. Tämän teeman 
ympärillä tehdään aktiivisesti 
töitä myös meidän maakun-
nassamme teemalla ”Parempi 
Johtaa Hyvin” jonka tavoitteena 
on tehdä Keski-Suomesta pa-
remman johtamisen maakunta. 
Ydinasioita hankkeessa ovat

PAREMPI JOHTAA HYVIN
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Järjestö- ja seuratoimintaa

On se vaan mukavaa, että 
järjestö- ja seuratoimin-
ta on vielä iskussaan 

Keski-Suomessa. Hienosti sen 
huomasi Vaajakoskella olleissa 
SM-hiihdoissakin, joissa olin itse 
mukana, omalla vaatimattomal-
la panoksellani. Monet muuthan 
olivat jo aiemmin tehneet jopa 
satoja tunteja (tai enemmänkin) 
työtä, jotta Riitta-Liisa, Aikku, 
Sini, Pike, Kerttu, Matti, Iivo, 
Sami ja kumppanit pääsivät la-
dulle näyttämään kisakuntoaan 
ja mittelemään lukuisten muiden 
hiihtäjäsankareiden ja sellaisiksi 
tahtovien kanssa.

Keski-Suomen Insinööreillä 
ja Huhtasuon Hiihto 2000:lla 
oli hyvässä yhteistyössä sovit-
tu jäsenkorttialennuskin kisali-
puista. Niin ja olihan se tietys-
ti mukava nähdä paikanpäällä

asiallinen joukko lajista kiinnos-
tuneita insinöörejä perheineen.

Enemmän kuin SM-hiihdot

Voisi sanoa, etteivät ne SM-
hiihdot niin pyöri, jos kaikki 
vaan katsovat sitä kotona TV:stä. 
Olkoonkin että noin 300 hen-
gen talkooporukassa olisi ollut 
epäilemättä useita, jotka olisivat 
muutoin seuranneet kisoja TV:stä 
(tai vaikka paikan päällä). Paikan 
päällä ja eri tehtävissä työsken-
nelleen saattoi vain hyvin vaih-
televasti seurata kisoja, jos ollen-
kaan. Aivan mielettömän hienoa 
oli havaita talkoolaisten työmo-
raali ja se että talkootoimijat oli-
vat valinneet TV:stä tallennetun 
ja jälkeenpäin katsottavan lähe-
tyksen kisojen seuraamistavaksi. 
Pieni mutta aktiivinen hiihtoseu-
ra oli huomioinut hyvin niin kat-
sojat, kilpailijat, yhteistyökump-
panit, Ylen jne ja niinpä homma 
toimikin hienosti.

Lunta ei tullut tupaan, vaikkei 
tänä talvena juuri laduillekaan. 
Eli toisin sanoen haasteita ja 
ylitsepääsemättömiä esteitäkin 
oli mutta ne kierrettiin tai lume-
tettiin eikä lannistuttu. Itselleni 
jäikin mieleen päällimmäiseksi 
hieno talkootiimini sekä pai-
kanpäällä sattumalta näkemäni 
Aino-Kaisa Saarisen ja Anne 
Kyllösen loppukirikamppai-
lu, ehkä lähinnä Stadion- ja 
TV-yleisön viihteeksi, koska

Alueasiamies

keskinäisistä sijoituksista ei enää 
kamppailtu.

Ammattijärjestö toiminnassa 
ammattijärjestötoiminnassa

Insinööriliitto ja monet muutkin 
ammattijärjestöt kaipaavat ehkä 
näkyvämpien työpaikkatoimi-
joittensa (luottamusmiehet, työ-
suojeluvaltuutetut ja muut henki-
löstöedustajat) lisäksi aina uusia 
aktiivitoimijoita. Tässä vaiheessa 
voikin olla hyvä ottaa, pohjusta-
mani vertauskuvallisuus, esiin 
eli yritysyhdistystoimijat, yhdis-
tysten aktiivit ja muut järjestön 
intresseistä kiinnostuneet ovat 
sitä nimenomaan kunnioittavassa 
mielessä tarkoitettua ”talkoovä-
keä”, ihmisiä joita ilman homma 
ei pyöri.

Suomessa työehtosopimusalalla 
olevia kunkin henkilöstöryhmän 
sopimusneuvotteluja voi aivan 
mainiosti pitää ”SM-kisoina”, 
monessakin mielessä. Otetaan 
nyt tuo asiallisin eli neuvottelu-
tilanteeseen vaikuttaa niin suh-
danteet ja taloustilanne (keli) 
kuin ennusteetkin (latuprofiili). 
Hyvä ennakkovalmistautuminen 
ja harjoittelu ovat varmasti pai-
kallaan ja kokemusta karttuu ai-
emmista neuvotteluista/kisoista 
ja uutta opitaan koko ajan joten 
kokemusta karttuu joka rintamal-
la. On sitten kyseessä työtais-
teluvalmius (tai kunto), riittävä 
motivaatio tai vaikkapa tehtä-
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vään valitut tarkoituksenmukai-
set välineet (hiihtovälineet), on 
rinnastuksia helppoa tehdä. Ei 
onnistuneesta voitelusta haittaa-
kaan ole, vaikka työehtosopi-
musneuvotteluissa ei sen osalle 
paljon painoarvoa jää…

TES-neuvottelut ovat voima- ja 
kestävyyslaji eli aivan kuten mur-
tomaahiihtokin, insinöörit toki 
sitä tekniikkaa koskaan unohta-
matta... 

Aurinkoisin järjestötoimintater-
veisin

Olli Backman
Alueasiamies,

Insinööriliitto Häme ja
Keski-Suomi

olli.backman@ilry.fi

P.S: Lisää Huhtasuon hiihto 
2000sta:
www.huhtasuonhiihto2000.fi/

Insinööriliiton puheenjohtaja 
Pertti Porokari vaatii, että työn-
antajajärjestöjen tyytyväisyys 
hallituksen kehysriihipäätöksiin 
näkyy lisääntyvinä investointeina 
ja uusina työpaikkoina.
– Kun katsoo isojen työnantaja-
järjestöjen reaktioita, hallitushan 
suorastaan helli elinkeinoelämää 
ja työnantajia. Lehtiä lukiessa 
tuntuu siltä, että kehysriihipää-
töksistä löytyvät likimain kaikki, 
mitä teollisuus on ymmärtänyt 
hallitukselta pyytää, Porokari sa-
noo.

Hänen mukaansa suomalaisen 
vientiteollisuuden merkityksen 
tunnustaminen hyvinvoinnin ki-
vijalkana on hallitukselta sinäl 
lään oikeansuuntainen linjanve-
to. Porokarin mielestä metsään 
kuitenkin mennään, jos hallituk-
sen ylitsevuotava ymmärrys ja 
kädenojennus valuvat pelkästään 
omistajien taskuun.

– Nyt jos koskaan elinkeinoelä-
mältä ja yrityksiltä on lupa odot-
taa investointeja ja tätä kautta 
myös uusia työpaikkoja Suo-
meen. Yksittäisenä teollisuusala-
na vaatimuksen voi esittää eten-
kin metsäteollisuudelle, joka on 
noin parin vuosikymmenen ajan 
pääasiassa keskittynyt hävittä-
mään suomalaista teollisuutta ja 
työpaikkoja.

– Kehyspäätöksessä metsäteolli-
suus sai läpi kaiken haluamansa. 
Kun takana on syksyllä solmit-
tu työllisyys- ja kasvusopimus, 
jossa palkansaajat sitoutuivat 
poikkeuksellisen mataliin ja os-
tovoimaa heikentäviin palkan-
korotuksiin, yrityksiltä on oikeus 
vaatia konkreettisia tekoja työlli-
syyden parantamiseksi. Suomek-
si sanottuna tämä tarkoittaa työtä 
ja investointeja kotimaahan, Po-
rokari toteaa.

Hän muistuttaa, että ahkeralle, 
työtä tekevälle palkansaajalle 
hallituksen kehysriihipäätökset 
eivät paljon anna. Moni asia, ku-
ten työmatkakulujen omavastuu-
osuuden nostaminen, merkitsee 
työssäkäynnin kallistumista ja 
ostovoiman edelleen heikkene-
mistä.

– Tavallaan hallitus sysää tämän-
tapaisilla päätöksillä työn teke-
misen kustannuksia yritykseltä 
palkansaajan niskaan. Ei näin voi 
loputtomiin jatkaa, jos samaan 
aikaan työpaikkojen määrä vä-
henee. Kyllä maksajan eli pal-
kansaajan selkäranka jossain vai-
heessa taittuu, Porokari sanoo.

IL viestintä

Hallitus helli työnantajia
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JIO ry:n puheenjohtajan palsta

Kevät on tullut ja kesäkin tulee 
pian

Tervehdys lukijat. Kevät te-
kee tuloaan kovaa vauhtia 
ja onkin aika suunnata kat-

seet kohti kesää. Ennen sitä kui-
tenkin voitaisiin katsastaa kuinka 
yhdistys jakselee tällä hetkellä ja 
mitä vielä tapahtuu kevään aika-
na.

Kevään aikana kerkeääkin vielä 
tapahtua vaikka ja mitä. Ensim-
mäisenä etappina tulee IOP Ro-
vaniemi, johonka onkin lähdössä 
yllättävän paljon jäsenistöä. Voi-
taisiin puhua jo ennätysmääristä 
näin lähivuosien osalta. Tämän 
lisäksi viime vuonna suuren suo-
sion saanut JIO goes Paintball 
tapahtuma tulee jälleen. Pääsi-
säislauantaina jäsenistö pääsee 
ottamaan mittaa toisistaan ja an

taa kuulien puhua mitä mieltä to-
veristaan on.

Tänä keväänä myös uusi Laulu-
matti^2 sai päivänvalonsa vih-
doin ja niitä on saatu yhdistyksen 
toimistolle myyntiin. Olemme 
ajatelleet nostattaa insinöörikult-
tuuria Jyväskylässä ja kastaa 
uuden Laulumatin käyttöön Lau-
lumatti saunoo tapahtumassa 
22.4. Vanhalla Ortopedialla kello 
17:00 alkaen. Paikalle ovat ter-
vetulleita yhdistyksen jäsenten 
lisäksi myös K-SI:n jäsenet. Lau-
lumatteja on myynnissä paikan-
päällä 5 € hintaan.

Ja vielä viimeisimpänä tapahtu-
mana keväällä on K-SI:n kanssa 
yhdessä tuotettu perinteinen 
Tekniikan tempaus tapahtuma 
kävelykadulla 26.4. Tulkaa hake-
maan ilmaista simaa sekä ilma-
palloja.

Tässä oli yhdistyksen kevään 
tapahtumat ja voimmekin vetää 
yhteen, että yhdistyksellä menee 
hyvin sekä insinöörikulttuuria 
elvytetään pienin askelin.

Kuitenkin ennen kuin opiskeli-
jat päästetään kesäloman viet-
toon tai kesätöihin, täytyy 
rutistaa viimeiset viikot kou-
lunpenkeillä. Palauttaa vii-
meiset harjoitustyöt ja suorittaa 
mahdolliset kokeet alta pois. 
Tässä vaiheessa kevättä rupeaa 

useammallakin opiskelijalla ole-
maan kesälomat mielessä ja halu 
unohtaa kouluhommat taas het-
keksi ja päästä rentoutumaan.

Itsekin voin hyvällä omalla tun-
nolla luokitella itseni niihin opis-
kelijoihin sillä kevät on ollut 
erittäin raskas. Koulun, työn ja 
perhe-elämän pyörittäminen ar-
jessa on veloittanut vapaa-ajan 
käytännössä nollaan. Mutta kai-
kesta huolimatta keväästä on kui-
tenkin kohta selvitty kunnialla, 
vaikka tiukkaa se on tehnyt. Voin-
kin hyvillä mielin viitata omaa 
aiempaa artikkeliini ja todeta, 
että oikeassa olin kirjoittaessani, 
että vaimokkeesta ja pienestä tyt-
tärestä saa ammennettua voimaa, 
jolla jaksaa arjessa eteenpäin.

Tahdonkin muistuttaa, että muis-
takaa lähimmäisiänne pienillä te-
oilla ihan normaalinakin päivänä. 
Pienilläkin teoilla saa lähimmäi-
selle tehtyä hyvän mielen. Se saa 
teidätkin voimaan paremmin ja 
auttaa jaksamaan paremmin.

Kaikille teille ja perheillenne hy-
vää kevättä ja tulevaa kesää toi-

vottaa,
Joni Launonen

Puheenjohtaja,
Jyväskylän Insinööriopiskelijat 

JIO ry
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Tekniikan tempaus

Perinteinen Tekniikan tem-
paus -tapahtuma on taas 
täällä.

Jyväskylän Insinööriopiske-
lijat jakavat kävelykadulla 
(Kompassilla) simaa ja kaa-
supalloja sekä keskustelevat 
ihmisten kanssa insinööreis-
tä ja insinööriopiskelijoista 
että heihin liittyvistä asioista 
yhteistyössä Keski-Suomen 
Insinöörien kanssa.

Tervetuloa ständille
lauantaina 26.4.2014

K-S Insinöörit järjestää heinäkuussa kesäteatteritapahtuman. Tällä hetkellä
kaikkia kesäteattereita ei ole vielä julkaistu, joten jätä tietosi alla olevan linkin 

takaa löytyvälle lomakkeelle internetissä, niin ilmoitamme tapahtumasta
juhannusviikolla:

http://goo.gl/pyAe8q

Ilmoitus tulee näkyviin myös K-S Insinöörien internetsivuille.

Huom. Tämä ei ole sitova ilmoittautuminen, vaan kartoitamme vaihtoehtoja ja 
ilmoitamme juhannusviikolla kaikille vastanneille!

K-S Insinöörit - Kesäteatteri 07/2014
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Tulevia tapahtumia

Insinöörien joukkuekisailut lauantaina 17.5. klo 14:00 Apian urheilukenttä,
Valkeakoski

RENTOA YHDESSÄOLOA JA LEPPOISAA KISAILUA

Valkeakosken Apian urheilukentällä vietetään reipas kisailupäivä toukokuussa. 
Tapahtuman juoni on viettää yhteistä aikaa ja siinä sivussa kisailla seitsemässä 

leikkimielisessä joukkuelajissa. Joukkueen koko on 4-8 henkilöä. Jokaisesta lajis-
ta joukkue saa pisteitä lajikohtaisen sijoituksen perusteella ja eniten pisteitä ke-

rännyt joukkue pokkaa suurimman pokaalin. Kentällä kisailijoiden huippuvireen 
ylläpitämiseksi on huoltopiste, josta löytyy juomaa ja kisamakkaraa.

Kisailuiden jälkeen (klo 18) siirrytään hotelli Waltikan saunalle jälkipeleihin. Sau-
nomisen jälkeen (klo 20) puhtoinen kisailuväki siirtyy nauttimaan runsaan illalli-

sen hotellin kabinettiin, jossa tapahtuu myös joukkueiden palkitseminen.

Urheilukentälle tarvitset mukaan rutkasti reipasta kisailumieltä sekä mukavat 
vaatteet ulkona liikkumiseen. Saunalla on talon puolesta pyyhkeet sekä saunajuo-
maa. Ruokailun yhteydessä tarjottavat ruokajuomat vesi, maito, kotikalja sisälty-

vät kisailumaksuun. Muut ruokajuomat ostetaan itse tarjoilupisteestä.

Tervetuloa kisailemaan joukkueiden piirinmestaruudesta Valkeakoskelle.

Keski-Suomen insinöörit maksaa osallistumismaksun ja tarvittaessa tukee
kimppakyytejä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen joukkueenjohtaja Sami Selänniemeltä:
selansa.ssn@gmail.com tai nettisivuilta.

IL HÄMEEN JA KESKI-SUOMEN PIIRINMESTARUUS
JOUKKUEKISAILUT LA 17.5.
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Tulevia tapahtumia

Kilpailu järjestetään Jyväskylä Karting Centerin ulkoradalla Ruuhimäessä Lieves-
tuoreella lauantaina 9.8.2014 kello 12.00 alkaen. Kesto noin kaksi tuntia. Kilpailu 
ajetaan radalta saatavilla vuokra-autoilla ja varusteilla. Aiempaa kartingkokemus-

ta ei tarvita.  Kilpailuun kuuluu lämmittelyajo, aika-ajo ja finaalit. Omavastuu 
20,00 € maksetaan paikanpäällä käteisellä tasarahana. 

Sitovat ilmoittautumiset 1.7.2014 mennessä osoitteeseen ksikarting@gmail.com. 
Paikkoja 21 kappaletta. Varatessasi ilmoitathan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 

puhelinnumerosi.

Paikalle on hyvä saapua n. 20 min ennen tilaisuuden alkua.

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIEN KARTING 2014

Jäsen, pysy ajanhermolla mitä on meneillään

Nettisivut, joita kannattaa seurata
 http://www.ksinsinoorit.com
 http://www.ilry.fi
 http://www.akava.fi

Facebook ryhmät
 Keski-Suomen Insinöörit ry
 Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry
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Talviurheilupäivä

Järjestettyjä tapahtumia

Perinteinen Hämeen- ja Keski-Suomen piirin talviurheilupäivä
vietettiin Himoksella 8.3.2014.

Aamu valkeni sateisena ja lämpötila oli plussan puolella. Keski-Suomen osallistujamäärä oli 
tällä kertaa pienehkö. Vaikuttiko sää ja myös alkanut flunssakausi moniin peruuttamisiin. Mutta 
ne jotka saapuivat paikalle, saivat iloisesti huomata, että aurinko alkoi paistaa ja rinteet olivat 

erinomaisessa kunnossa. 

Himoksella oli myös lasketteluväline esittelyä, joten saimme
mahdollisuuden kokeilla uutuuksia rinteessä. Esittelijän hyvän asiantuntemuksen ansiosta, sain 

alleni taitoihini ja paino/pituuteeni sopivat sukset testattavaksi. Tulivatko kaupat, jää
arvailunne varaan.

Rinteessä tuli nälkä, joten keittolounas maistui. Tällä kertaa maittava lounas oli mahdollista 
nauttia joko länsirinteen ravintolassa, jossa oli meille varattu kokonainen sali tai pohjoisrinteen

ravintolassa, jos oli sinne lautaillut/suksinut ja nälkä iski.

Päivän muistoksi saimme kauniissa säässä ulkoilemisen lisäksi IL:n buffit.

Kiitos Tampereen toimistolle, hyvistä järjestelyistä. Lippujen jako kävi helposti ja nopeasti. Näin 
minullekin jäi aikaa rinteeseen :)

Eija Viitanen
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Järjestettyjä tapahtumia

Insinöörit keilaamassa
6.3 Keski-Suomen Insinöörit oli-
vat, ei niin perinteisen keilauk-
sen parissa Kanavuoren luolassa. 
Luotikeilauksessa pallo, oikeam-
min luoti, on huomattavasti pie-
nempi, ja se lähetetään keiloja 
kohti suurella nopeudella 22 
pistoolin avustuksella. Keilat ja 
pistelaskujärjestelmä ovat samat 
kuin perinteisessä keilauksessa.

Lajin idea onkin tarinan mukaan 
saatu keilaradalla, kun puolet 
palloista oli mennyt ränniin, että 
olisipa pistooli millä olisi saanut 
kaataa keilat. Tällä hetkellä kah-
della radalla lajia voi harrastaa 
Jyväskylässä ja Helsingissä. La-
jin maailmanennätys on noin 180 
pistettä.

Jokainen sai vaihtelevasti osumia, 
välillä jopa täyskaatoja tai paik-
koja. Voittaja selvisi tällä kertaa 
ylivoimaiseen tyyliin, vaikka 
taisi allekirjoittanut puolivälissä 
johtaakin, taisi lopussa väsymys 
iskeä. Tarina ei kerro sitäkään 
pääsikö pariskunnan rouva sa-
malla autolla kotiin, kun ampui 
viimeisessä ruudussa ohitse. Vas-
taavia lajeja harkitaan jatkossa-
kin toimintaan ja hallitukselle voi 
ehdottaa kiinnostuksiaan.

Muistakaahan käydä äänestämäs-
sä.

Terveisin
Sami Selänniemi

Tulokset
Nimi Tulos Sij.
Janne Tulokas 100 1
Eetu Tuovinen 73 2
Sami
Selänniemi

69 3

Pertti
Meuronen

69 4

Susanna
Salonen

68 5

Keijo Salonen 65 6
Timo
Vauhkonen

65 7

Jarmo Nevala 62 8
Jorma
Kallonen

57 9

Teemu 
Roponen

43 10

Janne Tulokas
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Keski-Suomen Insinöörit ry ylpeänä esittää vuonna 2014: 

IL HÄMEEN JA KESKI-SUOMEN PIIRIN 
KESÄTEATTERITAPAHTUMA KE 11.6.2014 

Tampereen Komediateatterin katetulla ulkoilmanäyttämöllä

NASEVA JA NAURETTAVA KESÄFARSSI!

Hulvaton brittifarssi Riemurahat, jossa juoni on farssitaituri Cooneyn taattuun tyyliin na-
sevan nautittavaa sekuntipeliä. Farssi on täynnä vauhtia, väärinkäsityksiä, puolituhmuuk-
sia ja ovista säntäileviä ihmisiä aivan kuten kunnon farssissa kuulukin olla. Henry Perkins 
saapuu syntymäpäivänään kotiin melkein miljoonan rikkaampana. Hän sattui olemaan 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja salkut menivät sekaisin. Tästä alkaa farssimestari 
Cooneyn tyylin mukaisesti nautittava sekuntipeli, johon sotkeutuvat ystäväpariskunta, 

poliisi, taksikuski ja italialainen gangsteri.

Ray Cooneyn farssit ovat olleet Komediateatterissa takuuvarmoja naurupommeja ohjaaja 
Panu Raipian johdolla. Pääroolissa nähdään koomikko Tom Lindholm, joka tunnetaan 

erityisesti ”Kyllä isä osaa”-sarjan isänä, ja Kanttori Piiparisena TV2:n  maalaiskomediois-
ta, kuten ”Vain muutaman huijarin tähden” ja ”Mooseksen perintö”. Henryn rahasalkun 
ympärillä pyörivinä naisina nähdään aina erinomaiset Petra Karjalainen ja Mari Turunen. 
Debyyttinsä tamperelaisissa teattereissa tekee lukuisista televisio-ohjelmista tuttu kan-

sansuosikki, näyttelijä-juontaja Janne Kataja.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet aveceineen. 
Hinta 20 EUR / jäsen ja 30 EUR / Avec, sisältää lipun näytökseen, kuljetuksen Jy-
väskylä – Tampere – Jyväskylä ja väliaikakahvit (norm. 39 EUR, 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 1.6.2014 mennessä sähköpostilla:
ksiteatteri@gmail.com Otsikkoon viesti: ”Kesäteatteri 2014”. 

Ilmoita puhelinnumerosi ja jos tulet kyytiin Hotelli Jämsän pihasta.

Mukaan mahtuu 50 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.. 
Ilmoittautumisesi vahvistetaan sähköpostilla.
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Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään nauttimaan hyvistä 
viineistä ja maukkaista juustoista, sekä kuulemaan viinitietoutta 

hyvässä seurassa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet. Hinta 
on 20 EUR jäsen, varaa osallistumismaksu käteisellä mukaan. Paik-

kana on Ruthin vintti, jonne pääsee Yliopistonkatu 18:sta, sisäpihan 
puolelta.

Sitovat ilmoittautumiset 2.5.2014 mennessä sähköpostilla: 
timo.t.harmala@elisanet.fi. Otsikkoon viesti: ”Viini-ilta 2014”. 

Mukaan mahtuu 22 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoita myös, jos sinulla on jotain ruoka-aine

allergioita.

Keski-Suomen Insinöörien Juustot ja viinit-ilta ke 8.5. klo 
17:00 – 21:00
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Ke 7.5.2014 klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ville Matvejeff, kapellimestari
Susanna Andersson, sopraano

Melis Jaatinen, mezzosopraano
Tuomas Katajala, tenori
Waltteri Torikka, basso

Jyväskylän Oopperakuoro, valm. Marjukka Manner
Jean Sibelius: Väinön virsi
Jean Sibelius: Oma maa

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9
 

”Oodi ilolle, oodi keväälle!

Kevätkauden suurtapaus pureutuu kahden säveltäjämestarin viimeisiin orkesteri-kuoroteoksiin. Jean 
Sibeliuksen kantaatit ovat jääneet sinfonioiden rinnalla vähemmälle huomiolle, mutta niiden mestaril-
lisuus käy ilmi jo ensimmäisten sävelten kajahtaessa. Sibelius sävelsi Oma maa -kantaatin Lapinlahden 

sairaalassa punakaartia piileskellessään kevättalvella 1918, mutta jo toiveikkaissa tunnelmissa, sillä tieto 
sodan lopun lähestymisestä levisi ympäri maata. Väinön virsi on Sibeliuksen viimeisiä orkesteriteoksia 

ja sen säkeet – ”Hyvin aina elääksemme, kunnialla kuollaksemme, Suomenmaassa suloisessa, kaunihis-
sa Karjalassa” – kajahtavat kuin testamenttina Suomen kansalle säveltäjämestarin vetäytyessä Ainolan 

hiljaisuuteen.
 

Ludwig van Beethovenin hiljaisuus 9. sinfonian sävellystyön parissa oli toisenlainen: säveltäjä oli me-
nettänyt kuulonsa. Tämä ei kuitenkaan estänyt luomistyötä, ja kuuroutunut säveltäjä kokosi itsensä 

nousten 12 vuoden tauon jälkeen lavalle johtamaan kantaesityksen Wienissä 7.5.1824 – täsmälleen 190 
vuotta sitten! Finaalin lauluosuus pohjautuu Friedrich Schillerin Oodi ilolle -runoon, joka kehottaa maa-

ilman kansoja veljeyteen kaikkivaltiaan Luojan silmien alla. Hymni on myös EU:n tunnussävelmä.”

Ilmoittaudu mukaan
Hinta jäsenille 15 eur, avec 20 eur

sisältää väliaikakahvit

Ilmoittaudu pe 2.5.2014 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
e.h.viitanen@gmail.com

(ilmoita monta lippua, jäsen vai avec sekä puhelinnnumerosi)
30 ensimmäistä mahtuu mukaan

OODI KEVÄÄLLE
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Senioritoiminta

Maanantaina 12.5.14 klo 10.00 on vierailumme kohde
HONKARAKENNE, osoite Hongantie 41, Karstula.

(58 tietä Kyyjärvelle päin Humpin ja Karstulan kirkonkylän
risteykseen, Jyväskylästä tullessa vasemmalla puolella)

Tehtaan esittelyn ja tehtaaseen tutustumisen jälkeen Honkarakenne
tarjoaa lounaan.

Klo 14.00- 16.00 tutustumme Aritermin tehtaaseen Saarijärvellä.

Mukaan mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen 6.5.14 
mennessä sähköpostilla eero.nieminen@hotmail.com .

Kimppakyytien järjestämiseksi ilmoita, tarvitsetko kyytiä tai voitko 
tarjota kyytiä.

Ilmoita myös osoitteesi ja puhelinnumerosi.

TERVETULOA!

Toukokuun seniorilounas ja ekskursio
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Senioritoiminta

SENIORIT KESKISUOMALAISESSA

KSI:n seniorit vieraili-
vat Keskisuomalaisessa 
10.3.2014.

Sanomalehti Keskisuomalainen 
on tällä hetkellä vanhin suomen-
kielellä ilmestyvä sanomalehti.

3.12.1870 Heikki Fabian Hel-
minen sai luvan julkaista Keski-
Suomi-nimistä sanomalehteä.

Ensimmäinen Keski-Suomi il-
mestyi 7.1.1871. Lehden tarkoi-
tus oli edistää suomalaisuuspyr-
kimyksiä sekä sisältää uutisia ja 
ilmoituksia.

Kirjailija Juhani Aho tuli vuonna 
1885 Keski-Suomen päätoimitta-
jaksi.

Ahon lisäksi toimittajakuntaan 
1880 luvulla kuuluivat mm. myös 
päätoimittajana toiminut Teuvo 
Pakkala sekä Johannes Linnan-
koski ja Kauppis- Heikki.

Nimellä Keskisuomalainen leh-
ti ilmestyi ensimmäisen kerran 
3.1.1918.

Keskisuomalainen myytiin pai-
noineen 1932 kilpailevalle maa-
laisliittolaiselle sanomalehti Saa-
rijärven Paavon tukiyhtiölle Oy 
Keskimaalle. 

Saarijärven Paavo lakkautettiin 
ja Keskisuomalaisesta tuli Maa-
laisliiton (Suomen Keskusta) ää-
nenkannattaja.

1980 luvulla yhtiö hankki omis-
tukseensa useita paikallislehtiä. 
Vuonna 1983 Keskisuomalainen 
osti ilmaisjakelulehden nimeltä 
Suur- Jyväskylän Lehti.

Vuonna 1986 Sanomalehti Kes-
kisuomalainen julistautui sitoutu-
mattomaksi sanomalehdeksi.
2000 luvulla lehti keskittyi verk-
kotoimintaan. Vuoden 2003 ke-
väällä julkaistiin Keskisuomalai-
nen ensimmäisenä sanomalehtenä
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Senioritoiminta

Teimme myös kierroksen lehti-
talossa. Painokoneet olivat sillä 
hetkellä huollossa, joten emme 
nähneet totista tohinaa. Oppaa-
namme olleelta Mikko Kaaki-
selta saimme kuulla, että hänen 
aikanaan 30 vuoteen lehti ei ole 
jäänyt koskaan ilmestymättä nii-
nä päivinä, kun sen on pitänyt il-
mestyä. Joskus on kylläkin tullut 
joitain aikataulullisia ongelmia.

Omassa postilaatikossani Keski-
suomalainen on yleensä aamulla 
klo 4.

Pentti Leppiniemi

Kuvat: Väinö Panttila

Verkkolehteen panostetaan tänä 
päivänä erityisesti. Viimeisen 
vuoden aikana on sähköinen ti-
laaminen kehittynyt 2 000 tilaa-
jasta 9 500 tilaajaan.

Paikalla olleille senioreille tarjot-
tiin tilaisuus tutustua veloitukset-
ta kahden viikon ajan verkkoleh-
teen.

Kiitimme levikkijohtaja Erkki 
Ekosta vierailusta ja seikkaperäi-
sestä esityksestä.

Pentti Leppiniemi luovutti Erkki 
Ekoselle Keski-Suomen Insinöö-
rit Ry:n standaarin.

Suomessa näköispainoksena ver-
kossa.

Vuonna 2013 Keskisuomalainen 
Oyj osti omistukseensa 95 % 
Suomen Lehtiyhtymä konsernis-
ta.

Tällä hetkellä Keskisuomalainen 
Oyj julkaisee 58 lehteä ja sen lii-
kevaihto on noin 150 milj. €.

Mediamyllerryksessä sanomaleh-
ti Keskisuomalainen on pitänyt 
pintansa ja ilmestyy seitsemänä 
päivänä viikossa. Seitsemänä 
päivänä viikossa ilmestyvistä sa-
nomalehdistä Keskisuomalainen 
on viidenneksi suurin levikin ol-
lessa 61 163 lehteä.
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JÄSENETUJA PEURUNGAN KYLPYLÄSTÄ

Keski-Suomen Insinöörit ry on sopinut uusia jäsenetuja Peurungan kylpylän
kanssa vuoden 2014 loppuun asti. Jäsenedut saadakseen jäsen esittäytyy

kertomalla oman nimensä Bistro Nemon (Peurungan kylpylän) kassalla, sekä
esittää jäsenkorttinsa. Lisäksi Eläkeläisten, Opiskelijoitten ja työttömien

tulee esittää tähän etuun oikeuttava todistus.

Sopimusetuhinnat ja palvelut:
KYLPYLÄ - arkisin klo 16:00 saakka, 3h (normaalin hinta 15,50 EUR):

Jäsenetuhinta 10,00 EUR

KYLPYLÄ - muina aikoina, 3 h (normaali hinta 19,50 EUR):
Jäsenetuhinta 15,00 EUR / Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 12,00 EUR

KUNTOSALI, 3 h (sis. saunan ja suihkun) (normaali hinta 8,00 / 6,50 EUR):
Jäsenetuhinta 6,00 EUR / Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 4,50 EUR

LIIKUNTARYHMÄT (sis. saunan ja suihkun) (normaali hinta 8,00 / 6,50 EUR):
Jäsenetuhinta 6,00 EUR / Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 4,50 EUR

IISEE Aero 45´, IISEE Focus 60´ ja IISEE Screen 45´ sisäpyöräilyt sekä
Indoor Cycling 30´+ Circuit 45

Circuit, Core training (keskivartalo)
Peurunka Kahva, Power Kahva

Zumba
PeurunkaPump

Jooga-tunnit
Box & Core –circuit

Shindo-rentousvenyttely, Pilates
Lavatanssin alkeet


