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Olli Backman, Aleksi Koski

Insinööriliiton
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 Jyväskylä
gsm. 020 180 1845
olli.backman@ilry.fi

Aktiivisuus - onko se
menetetty?
Arvoisat Keski-Suomen Insinöörit ja jäsenlehden lukijat
osoittakaa minulle ja muille hallituksen jäsenille, että
nykypäivänäkin osataan olla aktiivisia. Etenkin, jos siihen
annetaan oikeat työkalut, foorumit ja kanavat. (Toivottavasti
olemme ne teille tuottaneet.)
Viestinnän kehittäminen on lähtenyt hyvin vauhtiin, mutta
vielä kaivattaisiin pientä ponnistusta jäsenistöltä, jotta
voimme saattaa tutkimustyön kunnialla loppuun.
Itsekin olen kohtuu
tuore tapaus järjestöaktiivin toimessa,
Insinööriliiton toiminnassa mukana olemisessa. Haikeana olen
saanut monet kerrat
kuunnella vierestä,
kun pidempään toiminnassa olleet aktiivit puhuvat “paremmista ajoista”. Tällöin kun olin enemmän tapa kuin poikkeus, että esimerkiksi Keski-Suomen Insinöörien jäsenretkelle
kylpylään lähti useampi linja-autollinen ihmisiä mukaan.
Nykyään on kuulemma niin paljon vaikeampi saada ihmisiä
mukaan toimintaan, eikä nyt tarvitse edes puhua hallitustoiminnasta, vaan edes viihtymään ja harrastamaan. Vaikka
ei olisi pahitteeksi nähdä välillä kevät- ja syyskokouksissa
uusiakin kasvoja ja mahdollisia uusia hallituslaisia.

“Kaikki palaute ja aktiivisuus on positiivista ja otetaan ilolla
vastaan!”

Lupasin istuvalle hallitukselle ja itselleni, tehdä voitavani
sen eteen, että jäsenistö saadaan taas tavoitettua viestinnän keinoin ja toivottavasti sitä myötä myös aktivoitumaan.
Edes hieman paremmin. Vuosi 2015 sen minulle näyttäköön.

(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
Ratavartijankatu 2 A, 8 krs.
00520 Helsinki
puh. 020 180 1801

Toivoisinkin, että mahdollisimman moni ottaisi osaa tulevaan sähköiseen kyselyyn, joka julkaistaan myöhemmin.
Toki kaikki palaute ja aktiivisuus on positiivista ja otetaan
ilolla vastaan. Tulee palaute sitten facebook-ryhmän kautta,
minulle suoraan tai osoitetaan aktiivisuus osallistumalla
tapahtumiin tai hyödyntämällä yhdistyksen etuja, palveluita
tmv. Kaikki otetaan nöyrästi vastaan.

IAET

Yhteistyöterveisin,

Insinööriliitto

(työttömyyskassa)
www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi,
fax. (09) 4763 7690

Joni Laitinen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2015

Timo Härmälä

Jarmo Nevala

Joni Launonen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

sihteeri (ei hallituksen jäsen)

040 513 5988

040 033 6036

045 632 1479

timo.harmala@ksinsinoorit.com

jarmo.nevala@ksinsinoorit.com

joni. launonen@ksinsinoorit.com

Joni Laitinen

Paula Rossi

Anniina Sandelin

040 187 3565

040 869 3731

044 558 4561

joni.laitinen@ksinsinoorit.com

paula.rossi@ksinsinoorit.com

anniina.sandelin@ksinsinoorit.com

Sami Selänniemi

Juhani Paananen

tiedottaja

Tapio Laitinen

työmarkkinavastaava
0400 344 439

040 527 8232

040 302 1055

tapio.laitinen@ksinsinoorit.com

sami.selanniemi@ksinsinoorit.com

juhani.paananen@ksinsinoorit.com

Susanna Salonen

James Pearce

varajäsen

opiskelijaedustaja
044 021 0819

susanna.salonen@ksinsinoorit.com
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james.pearce@jio.fi

Mihin olemme menossa?

Vuoden 2015 isoimmat työsarat
hallituksella tulevat olemaan
viestinnän kehittäminen ja
valmistautuminen vuoden 2016
juhlavuoteen.

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!

Viestinnän kehittämisen kunnianhimoinen päätavoite on
saada jäsenet aktivoitumaan viestinnän ja markkinoinnin
keinoin. Sivutavoitteena on tehostaa hallituksen toimintaa
viestinnän osalta siten, että olemassa olevilla resursseilla
palvellaan mahdollisimman hyvin jäsenistöä ja hallitustoimintaa.
Toinen iso työsarka tulee olemaan valmistautuminen
vuoden 2016 juhlavuoteen, kun Keski-Suomen Insinöörit ry
täyttää 70 vuotta.

Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle lähettämällä sähköposti osoitteeseen

sihteeri@
ksinsinoorit.com
Sähköpostilistalaisille
lähetetään mm. tietoa
tulevista
Keski-Suomen
Insinöörien tai yhteistyötahojen tapahtumista.

Liity yhdistyksen
Facebook-ryhmään!
Keski-Suomen Insinööreillä on oma suljettu Facebook-ryhmä. Siellä
ilmoitellaan tulevista tapahtumista ja voit vaikkapa antaa palautetta,
kysyä tai toivoa jotain.
Etsi Facebookista ”Keski-Suomen insinöörit ry” ja liity!
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Puheenjohtajan palsta

Ay-teräsmiehiä kaivataan!
Luin tuoreinta SASK:n julkaisemaa Työmaana Maailma -lehteä.
SASK:han on siis Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus,
joka
tukee
ammattiyhdistysliikkeen työtä kehittyvissä maissa.
Pääsanoma on, että työntekijäliitoilla on iso rooli työlainsäädännön
kehittämisessä näissä kolmansissa maissa. Ay-liikkeessä kytee
siellä vahva vaikuttamisen henki.
Tiesitkö, että esimerkiksi Filippiinit
on toiseksi vaarallisin maa Kolumbian jälkeen ammattiliittoaktiiveille rekisteröityjen murha- ja pahoinpitelytapausten perusteella?
Vuosien 2006–2012 aikana Filippiineillä kirjattiin 62 ay-aktiivin
murhaa tai epäselvää kuolemantapausta, pahoinpitelyluvuista puhumattakaan. Lähteäkseen ajamaan
yhteistä asiaa, paikalliset ay-aktiivit asettavat itsensä likoon ja kirjaimellisesti myös hengenvaaraan.
Aatteen palo ja voima täytyy olla
valtaisa. Aikamoisia ay-teräsmiehiä ja -naisia ovat? Meillä ay-aktiivin arki taitaa olla vähemmän
vaarallista ja tylsää monessakin
suhteessa.

Operaatio vakiduuni
Mutta millaisia ay-teräsmiehiä me
tarvitsisimme kotimaassa? Mikä
yhteinen asia saisi insinöörien keskuudessa yhtä vahvan palon syttymään yhteisten asioiden ajamiseksi? Ja millaisia ominaisuuksia
vaikka
luottamusmiessupersankarilta vaadittaisiin? Vai pitäisikö
asiaa lähestyä ennemmin koko ayliikkeen ja insinööriliiton suunnalta
– mikä on nykyaikaisen ay-liikkeen
päämäärä, missio?
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Millaisen yhteiskunnan haluamme
rakentaa jäsenistöllemme? Yksi
konkreettinen ay-asia, jossa Insinööriliittokin on mukana, löytyy
netistä: www.operaatiovakiduuni.
fi. Operaation päätavoite on saada
kansalaisaloitteen kautta läpi lakimuutos, joka kieltäisi niin sanotut nollatuntisopimukset työn-

itsensä likoon ja argumentoimalla
muut mukaan. Tulevat ay-supersankarit voisivat ehkä hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä kaikkea
yhdessä tekemisellä voisikaan
saada aikaiseksi. Ottaa esimerkkiä
Kolumbian ja Filippiinien virkaveljistä; uhmata tuulimyllyjä meidän
mittakaavassamme, ilman hengen
vaaraa.

“Jos olet allekirjoittamassa nollatuntisopimusta, niin tarkistuta se aina liiton
asiakaspalvelussa.”

Välillä tulee sellainen olo, että
maailma ja työnteon raamit
koetaan liiankin valmiiksi. TES-neuvotteluissa on monia tavoitteita
työntekijän arjen parantamiseksi,
mutta voisiko tavoitteet saada
jollain uudella tavalla näkyvämmiksi rivijäsenille? Tällöin niiden
eteen pystyisi jokainen tekemään
paremmin töitä. Ja keksimään
ehkä uusia tapoja tavoitteisiin pääsemiseen? Insinöörihän rakastaa
ongelmien ratkaisemista. Onko
tämä se meidän valttikortti ja supervoima ay-supersankareina?

antajan puolelta. Työntekijä voisi
edelleenkin omaan elämäntilanteeseensa vedoten tehdä työsopimuksia joissa viikkotyöajaksi on
määritelty esimerkiksi 0–40 h/vko.
Jos olet allekirjoittamassa nollatuntisopimusta, niin tarkistuta
se aina liiton asiakaspalvelussa.
Sekä keskustele asiantuntijoiden
kanssa siitä, että mitä haittoja
ja vaaroja kyseisenlaisen sopimuksen allekirjoittamisesta voi
seurata esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta.

Insinöörin supervoima
Joka tapauksessa mekin tarvitsisimme lisää ay-teräsmiehiä ja
-naisia, jotka laittaisivat itsensä
täysillä likoon. Niitä arjen sankareita jotka nostavat epäkohdan
kissat pöydälle ja antavat asioista
keskustellessa niille kasvot. Tekevät sitä arkista puurtamista
yhteisen asian eteen laittamalla

Supersankarimaista kesää toivotellen,

Timo Härmälä
puheenjohtaja

Alueasiamies

Aika erikoista?
Keski-Suomi
meni
kohisten
Kainuun ohi Helmikuun työttömyysasteessa. Kärkipaikka ”vanhojen maakuntien joukossa” ja
lähes 18 prosentin työttömyysasteella ei paljon jätä selittelynvaraa.
Vai jättääkö? Usein olemme olleet
kärkiviisikossa tai jopa ns. mitalisijoilla mutta piikkipaikan pitää tarkoittaa todellisia aktiivisia toimia
tilanteen kääntämiseksi. Helppo
tuo oli tietysti sanoa mutta vaikeampi tehdä?
Kärkkäimmät ovat jo ottaneet
aiheen
eduskuntavaalikampanjaansa. Sinänsä asia onkin erittäin
hyvä ottaa voimakkaasti esille
ja työllisyyden lisääminen ”Keski-Suomen maakunnassa” on ensiarvoisen tärkeää. Keinot kuitenkin
taitavat olla yksittäisellä kansanedustajaehdokkaalla
vähissä?
Niinpä, jollei uutta teollisuutta ja
kauppaa tule eivät palvelutkaan
tunnu enää kunnolla pyörivän.

Uuden ajan
odotuksin
Parempien aikojen odottelu ei riitä
tai kannata vaan tarvitaan toimia.
Kukin voi tehdä uraa jatkavia tai
suuntaavia liikkeitä ainakin omalta
kohdaltaan, oli sitten kyseessä
mikä omaa itseä kehittävä toimi
tahansa. Yleisesti lienee tiedossa,
että matalasuhdanteen aikana
kasvanut työttömyys ei edes kor-

keasuhdanteen aikana laske taantumaa edeltäneelle työttömyyden
tasolle. Tätä sitten puidaan eri medioissa ja foorumeilla mutta mitä
jää käteen?

sillä jos tarjonta on kasvanut kysynnän myötä ja näin ollen palvelun
käyttökin… Lienee aika luonnollista
että liitossa panostetaan sellaisiin
palveluihin, joita jäsenistö kaipaa.

Sinänsä mielenkiintoinen mutta
vaikeasti
uskottava
väittämä
”Synkät työllisyysnäkymät osin ti-

Minimivaatimuksina ovat mielekäs
työ ja todellinen mahdollisuus
aivotyön tehokkaaseen käyttämiseen. Jollei työ niitä tarjoa tai
mahdollista ja työn jatkuvuuskin
vaikuttaa epävarmalta niin ajatukset vähintään harhailevat, oman
toimeentulon varmistamisen tiimoilla…

“Mitä palveluja Sinä
kaipaat, olivat ne
sitten jo liiton nykyisessä valikoimassa
tai eivät?”
lastoharhaa”, kiinnosti Jyväskylän
Ylioppilaslehdessä. Lienee paikkansapitävää että näkökulmasta
johtuen mikä tahansa voi olla tilastoharha tai poikkeama. Uutta näkemystä kuitenkin kaivataan. Jos
tuo herätti mielenkiintoa niin juttu
löytyy netistä googlaamalla.

Ura kiinnostaa
edelleen

Tähän loppuun varmaan sopiikin
kysymys, mitä palveluja Sinä
kaipaat, olivat ne sitten jo liiton nykyisessä valikoimassa tai eivät?
Kesän odotuksin,

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

Kohti uutta uraa tai eteenpäin nykyisellä työuralla? Tuohan on kaunis
ajatus mutta kyllä se näyttää ainakin insinöörejä kiinnostavan
onhan liiton urapalvelujen kysyntä/
tarve kasvanut aiemmasta. Kaipa
tuotakin voi tilastoharhana pitää
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Alueasiamies Olli Backman

Who you gonna call?
Onko jokin oudolla tolalla työsuhteessasi? Tiedätkö, keneen
voisit olla yhteydessä? Jos työnantajan kanssa keskustelu ei
luonnistu tai luottamusmiestä ei löydy, on vastaus: alueasiamies.
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– Tällä alueella asuvat insinööriliiton jäsenet voivat ottaa minuun
aina yhteyttä jos on työsuhdeongelmia. Tai sellaisia jäsenyysasioita, joista haluaa lisätietoja ja
keskustella, niin vähintään voin
ottaa pallon vastaan ja laittaa
eteenpäin, kuvailee toimeaan Insinööriliiton alueasiamies Olli
Backman.

Älä arkaile
yhteydenottoa
Alueasiamieheen otetaan yhteyttä
hyvin monenlaisten asioiden tiimoilta: työsuhdeasioissa, kuten
työttömyyteen tai lomautuksiin
liittyen, toisaalta kysytään käytännön neuvoja jäsenyydestä tai
moni tarkistaa alueasiamieheltä,
onko jokin tietty asia vaikkapa
työsopimuksen suhteen kunnossa.
Saapuvia puheluita alueasiamies
saa kuukaudessa noin 120 kappaletta ja sähköpostia noin 900 kappaletta. Työmarkkinatilanne vaikuttaa yhteydenottojen määrään ja
aiheisiin.
– Esimerkiksi lomautus- ja irtisanomisuhkien määrä on kasvanut
merkittävästi, 2009 vuoden tasolle,
Backman kertoo.

Yhteistyömies
Olli Backman on Insinööriliiton (IL)
palkkalistoilla oleva työntekijä.
Keski-Suomen Insinöörit (KSI) on
IL:n aluejärjestö, jonka tehtävänä
on järjestää räätälöityä toimintaa
alueen jäsenille. KSI ry:ssä ei ole
ainuttakaan palkattua työntekijää,
vaan se toimii vapaaehtoisista
alueen jäsenistä kootun hallituksen voimin. KSI:lle alueasiamies
on keskeinen tuki- ja yhteyshenkilä
kattojärjestön suuntaan.
Backman ei vietä päiviään pelkästään Keski-Suomessa, vaan
on myös Hämeen alueasiamies ja
työskentelee pääsääntöisesti ko.
toimialueella eikä päivystä toimistolla.

 Kuva: Jyväskylässä Olli Backmanin toimisto löytyy Järjestöjen talosta, mutta
sinne ei kannata mennä turhaan odottelemaan, jollei tapaamista ole sovittu
ennalta. Olli voi olla Lahdessa.

miston oven taakse ei kannata
tulla ennalta sopimatta. Kohtuullisen harvoin olen paikan päällä,
Backman sanoo.

“Lomautus- ja irtisanomisuhkien määrä
on kasvanut merkittävästi, 2009 vuoden
tasolle.“
Jäsenneuvonnan ja KSI:n tukemisen lisäksi alueasiamies pitää
yhteyttä työpaikkojen luottamusmiehiin sekä muihin alueyhdistyksiin ja alueen insinööriopiskelijayhdistyksiin.

Alueasiamies
Olli Backman
Insinööriliitto IL ry,
Häme ja Keski-Suomi
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 JYVÄSKYLÄ
gsm 040 579 5116,
puh. 020 180 1845
olli.backman@ilry.fi

– Olen mukana tukemassa yhdistysten toimintaa, esimerkiksi
jäsenhankintaa, -pitoa ja edunvalvontaa, Backman tiivistää.
Kirjoittaja: Aleksi Koski
Kuvat: IL (vas.), Aleksi Koski (yllä)

– Yhteyttä kannattaa ottaa puhelimitse tai sähköpostitse, toi9

Työllisyyskatsaus

Keski-Suomi on työttömin
Keski-Suomi teki helmikuussa historiaa vajoamalla valtakunnan
synkimmäksi työttömyysalueeksi.
Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan helmikuun lopussa
22 916 työtöntä työnhakijaa,
1 537 enemmän kuin vuosi sitten
helmikuussa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli helmikuun
lopussa 355 360, vuotta aiempaan
tilanteeseen verrattuna 31 567
enemmän.
Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi myös
tammikuusta kun suunta Hämettä
lukuun ottamatta oli kaikissa
muissa ELY-keskuksissa laskeva.
Lukumääräisesti
Keski-Suomen
työttömyyden kasvu tammikuusta
oli 304, josta suurin osa kertyi lisääntyneistä lomautuksista.
Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli
työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli helmikuun lopussa
ELY-keskusten korkein.

Avoimet työpaikat
Keski-SuomenELY-keskuksenalueella oli helmikuun aikana 2 932
avointa työpaikkaa, tammikuuhun
verrattuna 768 ja viime vuoden helmikuuhun verrattuna 66 enemmän.
Helmikuun avoimista työpaikoista
oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 985. Kuukauden aikana
täyttyi 1 495 työpaikkaa ja kuukauden lopussa työpaikoista oli
avoinna 1 490.
Työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa kohti oli Keski-Suomessa
helmikuun aikana 13, enemmän oli
ainoastaan Kainuussa (16) ja Pohjois-Karjalassa (14). Koko maassa
10

 Kuva: Työttömyysaste (mukaanluettuna lomautetut) ELY-keskuksittain (%)

yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 6
työnhakijaa.

Kurjimmat kunnat
Koko maan 70 seutukunnan
korkein
työttömyysaste
helmikuun lopussa oli Äänekosken
seutukunnan 21,9%. Kolmanneksi
korkein oli Saarijärven-Viitasaaren
seutukunnan 21,2%. Näiden väliin
sijoittui Itä-Lappi (21,8%). Keski-Suomen seutukuntien matalin
työttömyysaste oli Joutsan seutukunnan 16,5%.
Koko maan 317 kunnasta yhdeksäntoista työttömyysaste oli
helmikuun lopussa vähintään
kaksikymmentä prosenttia. Keski-Suomesta
yhdeksäntoista
joukkoon lukeutuivat Karstula
(23,0%), Saarijärvi (22,9%), Kinnula
(22,8%), Äänekoski (22,6%), Kivijärvi (20,4%), Viitasaari (20,3%) ja
Kannonkoski (20,0%). Työttömyys-

asteella mitaten Keski-Suomen
kuntien parhaimmistoa edustivat
Muurame (12,3%) sekä Multia ja
Kyyjärvi (molemmat 14,6%).
Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista
oli Keski-Suomessa 32,5%, Uudenmaan (32,7%) jälkeen toiseksi
korkein. Koko maassa vastaava
osuus oli 28,8%.
Lähteet:
Keski-Suomen työllisyyskatsaus
27.2.2015, Keski-Suomen Elykeskus
Satakunnan työllisyyskatsaus 2/
2015, Satakunnan Ely-Keskus

Järjestöedut työttömälle

Ei vain rahaa työttömälle
Ammattijärjestö tukee työuraa, myös sen taitekohdissa. Työttömyyden sattuessa muistetaan yleensä työttömyyskassa, mutta
lisäksi jäsen voi hyödyntää lukuisia muita etuja.
Jäsenmaksualennus
Hae Insinööriliitolta jäsenmaksualennusta, jos sinulla ei ole vuonna
2015 palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa vähintään kolmen
kuukauden ajalta. Alennuksen saa
myös, jos on erityisen alhaiset
tulot, oleskelet ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti.
Jäsenmaksualennus haetaan täyttämällä Jäsenmaksualennushakemus 2015 -lomake.

Laki ja oikeus
Työtön kokee helposti olevansa
yksin ja vailla apua. Ammattijärjestössä näin ei ole. Esimerkiksi
Insinööriliiton
alueasiamiehen
kanssa voit keskustella, mikäli
näet irtisanomisessa tai uuden
työpaikan hakemisessa jotain epämääräistä.
Insinööriliiton
jäsenillä,
myös
työttömillä, on käytössä puhelinneuvonta yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Etu
koskee myös jäsenen samassa taloudessa asuvaa perhettä. Neuvoa
voi kysyä esimerkiksi perinnöistä
ja testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista.
Lakimiesten puhelinneuvonnan ulkopuolella jäävät työ- ja virkasuhteeseen sekä työtehtäviin liittyvät
kysymykset. Niissä käänny esimerkiksi alueasiamiehen puoleen.

Työnhakuapu
Insinööriliitto tarjoaa jäsenilleen
kohdennettuja, maksuttomia työn-

hakukanavia. Työpaikkatorin ja
Kesäduunitorin palveluja pääset
käyttämään jäsensivuille kirjautuneena.

alennusta muista, itse ottamistasi
Ifin vakuutuksista.

Työnhakupalveluiden jäsensivuille
on koottu ohjeita ja käytännön
vinkkejä muun muassa työhakemuksiin ja haastattelutilanteisiin
liittyen.

Matkustamiseen on useita etuja
esimerkiksi yöpymiseen ja kulkuvälineisiin. Polttoaineesta, voiteluaineista sekä pesupalveluista
saa alennusta Teboil-huoltamoilla.

Jäsensivujen Palkkanosturilla on
mahdollista tarkistaa, miten oma
palkka
asemoituu
suhteessa
muihin insinööreihin tai esimerkiksi uutta työpaikkaa hakiessa
haarukoida käypää palkkatoivetta.

Insinööriliiton jäsenenä voit rekisteröityä sivulle Jäsenedut.fi. Palvelussa on mukana yli sata yritystä,
joukossa valtakunnallisia ketjuja,
yksittäisiä yrityksiä ja verkkokauppoja.

Vakuutukset

Myöskään KSI:n järjestämät tapahtumat eivät katso työllisyystilannetta. Lisäksi KSI:llä on omia
yhteistyökumppanietuja alueella,
esimerkiksi kylpylähotelli Peurunkaan.

Insinööriliiton jäsenet ovat vakuutettuja työelämän tilanteiden ja
vapaa-ajan varalta. Jäsenyyteen
sisältyy oikeusturva- ja vastuuvakuutus, joka korvaa työsuhteesta
johtuvissa riita- ja rikosasioissa
oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot sekä antaa turvan vahingonkorvausvelvollisuuden osalta.
Vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
korvaa tapaturmia. Vapaa-ajan
matkaturvapakettiin sisältyy matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus, matkavastuuvakuutus ja
matkaoikeusturvavakuutus.
Vakuutussopimukset on tehty
If
vahinkovakuutusyhtiö
Oy:n
kanssa. Insinööriliiton liittovakuutusnumero on 201-4532933. Voimassa olevan jäsenkortti toimii
matkavakuutustodistuksena. Erillisen
matkavakuutusodistuksen
voi tilata Ifin asiakaspalvelusta tai
Ifin Insinööriliiton nettisivuilta. Insinööriliiton jäsenenä saat myös

Alennukset

Lisäkoulutus
Insinööriliiton järjestämiin koulutuksiin voi osallistua myös työttömänä.
KSI:n jäsen voi hakea yhdistykseltä koulutustukea. Sitä voidaan
myöntää maksimissaan 100 euroa
per jäsen per kalenterivuosi. Koulutustuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruudesta.
Muista myös IL:n sivuilta ladattavat YTN-oppaat, kuten Immateriaalioikeudet työsuhteessa, Johtajasopimusopas,
Osakassopimusopas, Paranna palkkaasi sekä
Yrittäjän opas.
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Kesäteatteri 2015: Tankki täyteen
 10.6. klo 19  Tampereen Komediateatteri

Kesä on täällä nopeammin kuin uskotkaan. Tänä suvena lorotellaan petrolia
tankkiin ja vissyä Reinikaisen juomalasiin, kun Tampereen Komediateatterissa
esitetään tv:stä tuttu klassikkokomedia Tankki Täyteen. Luvassa on hulvaton
teatterileikki, jossa tv-sarjan alkuperäisnäyttelijöistä on saatu puhuttua kaksi tähteä mukaan: Tuire Salenius tulee näyttelemään oman roolinsa Ullana
ja Ilmari Saarelainen Juhana Viléninä! Mitä hauskaa siitä syntyykään, kun jo
eläkkeelle siirtynyt Ilmari hyppää 35-vuotiaaksi Juhanaksi, joka on päättänyt
muuttaa viimein pois kotoa. Muissa rooleissa nähdään mm. Aimo Räsänen ja
Petra Karjalainen. Käsikirjoitus on Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen käsialaa
ja tarinan on teatterilavalle sovittanut Outi Keskevaari. Näytelmän on ohjannut
Hannu Raipia.
Lisätietoja näytelmästä löytyy Komediateatterin nettisivuilta osoitteesta:
http://www.komediateatteri.fi/ohjelmisto/tankki-tayteen (qr-koodi alla)
Bussi lähtee tilausajolaiturilta (Harjukatu, Jyväskylä) klo 16:30.
Kyytiin pääsee myös Hotelli Jämsän pihalta n. klo 17:10.
Paluu tapahtuu heti teatterikappaleen päätyttyä ja Jyväskylässä ollaan noin
klo 23:00.
Osallistumismaksu:
KSI:n jäsen 20,00 eur
AVEC ei jäsen 30,00 eur
Ilmoittaudu 10.5.2015 mennessä:
ksiteatteri@gmail.com
Ilmoita osallistujien nimet (jäsen/AVEC) ja puhelinnumero, josta saa kiinni tarvittaessa. Ilmoita myös mikäli tulet kyytiin Jämsästä.
Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.
Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet osallistumismaksun suorittamisesta, jolla
varmistaa paikan teatterimatkalle.
teatteriterveisin,
Teijo Pajunen.

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Osallistu tapahtumiimme
Kesäteatteri- ja Huvipuistoretki 07/2015
VASTAA JA VAIKUTA!!!
K-S Insinöörit järjestää kesällä kesäteatteri- ja huvipuistoretken. Tällä hetkellä kaikkia kesäteattereita ei ole vielä julkaistu, joten jätä tietosi verkkolomakkeeseen, niin ilmoitamme sinulle tapahtumasta juhannusviikolla. Ilmoitus
tulee näkyviin myös Keski-Suomen Insinöörien internetsivuille. Samalla lomakkeelle kysytään myös alustavia ehdotuksia huvipuistoretken kohteeksi.
Linkki lomakkeeseen: http://goo.gl/lzSt6x

Konjakit tutuiksi -koulutus
 13.5. klo 17:00 - 21:00

 Jyväskylä

Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään nauttimaan hyvästä seurasta, asiapitoisesta ohjelmasta ja makupaloista. Aiheena tällä kertaa konjakit ja vastaavat
nautintoaineet. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet.
Hinta on 20 EUR / jäsen, varaathan osallistumismaksun käteisellä mukaan.
Jyväskylän keskustan läheisyydessä sijaitseva koulutuspaikka vahvistetaan
osallistujille ennen koulutusta.
Sitovat ilmoittautumiset 1.5.2015 mennessä sähköpostilla:
timo.t.harmala@elisanet.fi
Otsikkoon viesti: ”Konjakki 2015”
Mukaan mahtuu 20 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoita myös, jos sinulla on jotain ruoka-aineallergioita.

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.com
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Keski-Suomen Insinöörien Karting 2015
 8.8. klo 12  Lievestuore

Kilpailu järjestetään Jyväskylä Karting Centerin ulkoradalla Ruuhimäessä
Lievestuoreella lauantaina 8.8.2015 kello 12.00 alkaen. Kesto noin kaksi tuntia.
Kilpailu ajetaan radalta saatavilla vuokra-autoilla ja varusteilla. Kilpailuun kuuluu
lämmittelyajo, aika-ajo ja finaalit. Omavastuu 20€ maksetaan paikanpäällä käteisellä tasarahana.
Aiempaa ajokokemusta ei tarvita. Tule pitämään hauskaa radalla!
Paikkoja 21 kappaletta. Sitovat ilmoittautumiset 15.7.2015 mennessä:
ksikarting@gmail.com
Varatessasi ilmoitathan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
Paikalle on hyvä saapua n. 20 min ennen tilaisuuden alkua.

Tarjolla neuvoja
frisbeegolfiin kesällä

Keski-Suomen Insinöörien
työmarkkinailta

Senioreiden
tapahtumailmoitukset

 Jyväskylä

 7.5. 2015 klo 16:15–18:00
 Kalevankatu 4 5. krs, Insinööriliiton
toimisto, Jyväskylä

 Keski-Suomi

Haluatko tutustua lajiin tai oletko
käynyt jo itsenäisesti heittelemässä,
mutta haluisit saada vinkkejä heittojesi kehittämiseksi?
Nyt se on mahdollista, kun Keski-Suomen Insinöörit järjestävät
kesällä yhdessä Laajiksen kanssa
oppitunnit. Mikäli kiinnostuit niin laita
sähköpostia osoitteeseen:

ja kiinnostuneille teatteriesitys klo
18.30 kaupunginteatterissa…
Lue lisää:
http://www.ksinsinoorit.com/

Seniorilounaiden ja -tilaisuuksien aikatauluja kannattaa seurailla yhdistyksen kotisivuilta, etusivulta.
Siellä aina viimeisin ja ajankohtainen
tieto.
Kuten myös muiden tapahtumien
osalta.

joni.launonen@ksinsinoorit.com
otsikolla Frisbeegolf niin ilmoitan kesällä tarkemmin aikataulusta ja
sisällöstä. Ilmoitus ei ole vielä sitova.

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Osallistu tapahtumiimme
Keilamestaruus 2015
 Toukokuu  Jyväskylä, (Äänekoski)

Keski-Suomen insinöörit ry järjestää jäsenille keilailun insinöörimieliset KSI:n
mestaruuskilpailut. Tapahtuma toteutetaan toukokuussa.
Tarvittaessa alkukarsinnat heitetään sekä Jyväskylän että Äänekosken keilahallissa. Loppukilpailu heitetään joko Jyväskylän tai Äänekosken keilahallissa.
Pisteenlaskun ja tarvittavan tekniikan hoitaa keilahalli.
Alkukarsinnat on 4 tai 6 sarjaa normaalein tasoituksin, eikä tarvitse kuulua
mihinkään keilailuseuraan. Lisätietoa keilailusta saat esim. www.keilailu.fi.
Kilpailussa menestyminen on mahdollista tasoitusten vuoksi kaikentasoisilla
heittäjillä. Keilahallilta saat käyttöösi sekä keilailukengät että heittopallot.
ILMOITTAUDU KISAAN 30.4.2015 mennessä osoitteessa:
ksikeilailu@gmail.com
Anna ilmoittautuessasi osoitteesi ja puhelinnumerosi. Osallistumismaksu on
10,00 €, joka maksetaan paikanpäällä. Tarkemmat tiedot kilpailun ajankohdasta
ja paikasta ilmoitetaan osallistuville heittäjille.
Hyvät palkinnot!
Teijo Pajunen
puh: 040 773 9458

Liikuntatapahtumatuki!
 Keski-Suomi
Keski-Suomen insinöörit tarjoavat jäsenilleen 10 € avustusta keskisuomalaisiin
liikuntatapahtumiin osallistumisesta.
Säännöt ovat seuraavat:
• Tuki myönnetään kerran per jäsen
• Tuen voi hakea lähettämällä kuitin tapahtumakuluista osoitteeseen
teijo.pajunen@ksinsinoorit.com
• Kuitissa tulee näkyä osallistujan nimi ja sähköpostissa Insinööriliiton
jäsennumero

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.com
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Raportti KSI:n pilkkikilpailusta

Kalojen kitoihin
Kilpailu pidettiin kevätpäiväntasauksen päivänä 21.3.2015
Jämsän Morvassa Myllyjärvellä.
Kisaan oli ilmoittautunut seitsemän insinööriä. Kuusi insinööriä
oli aamulla paikalla Majatalo
Morvan pihalla. Juhani Kauppilalle
oli tullut viime hetken este. Edellisessä kisassa kaksi vuotta sitten
Juhani sai kilpailun suurimman
kalan, 400g ahvenen.

Kuuluisa Myllyjärvi
Myllyjärvi on kuulu kohtuukokoisista kaloista. Pilkillä siitä on saatu
1,47kg ahven, ja pikkupojat uistelivat lautalta käsin 11,8kg hauen.
Ennen kilpailua kävin tänä talvena
Myllyjärvellä
Laitisen
Sepon
kanssa kaksi kertaa pilkillä.
Ensimmäisellä kerralla sain hauen
ja 745g painavan ahvenen. Toisella
kerralla sain kaksi haukea, joista
suurempi painoi 1,2kg. Muita kaloja
en toisella kerralla saanutkaan.
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Sää kilpailupäivänä oli aurinkoinen,
mutta pohjoisesta puhalteli kylmä
tuuli. Lämpimän sai, kun juoksenteli kiinni tuulen sieppaamia
rukkasia liukkaalla jäällä. Ilman
kunnollisia liukuesteitä jäälle ei
ollut asiaa. Reikää poratessa piti
saappaalla painaa ahkion narusta,
ja reiän valmistuttua ahkio piti
köyttää kairaan, muuten tuuli olisi
vienyt ahkion.

Kuun asento
kohdillaan
Edellisenä päivänä syntyi uusi kuu,
joten kuun asennon mukaan kalan
syönnin piti olla kohdillaan.
Reilu puolen tunnin pilkkimisen
jälkeen sain hauen, ja Timo sai
kaksi nättiä ahventa. Pikkuahvenia
nousi jään päälle harvakseltaan.

Pohjoistuulella oli varmaan osuutensa huonohkoon syöntiin. Puolisen tuntia ennen kilpailuajan
umpeutumista Timon tasapainoon
kävi iso kala. Siima kuitenkin
katkesi. Siinä meni varma voittokala ja hyvä tasapainopilkki.
Minultakin on tällä järvellä mennyt
useita pilkkejä isojen kalojen kitoihin. Parin vuoden takaisessa
kisassa myös Keijo menetti pilkin
jonkin kalan leukaperiin. Jostain
kumman syystä ne isommat kalat
usein karkaavat.
Kolmen tunnin pilkkimisen jälkeen
menimme Majatalon pihaan punnitsemaan kalat. Palkintojen jaon
jälkeen menimme sisään lohikeitolle. Kyllä maistui keitto hyvälle
tuulisen päivän päätteeksi.
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Yhteistuumin päätimme uusia pilkkikilpailun ensi vuonna.

Tulokset

Suurimmat kalat

Toivomme runsaampaa osanottoa,
kyllähän insinööreissä kalamiehiä
ja -naisia löytyy.

1. Pentti Leppiniemi 875 g

Hauki 810 g
Pentti Leppiniemi

Kirjoittaja: Pentti Leinonen

2. Timo Hannonen 725 g
3. Lauri Pastinen 650 g
4. Seppo Laitinen 625 g

Ahven 375 g
Timo Hannonen

5. Keijo Liukkonen 340 g
6. Mauno Kauppinen 140 g

JIO puheenjohtaja

Somen pyöritys
Sosiaalinen
media,
tuttavallisemmin some, on meillä jokaisella mukana niin arjessa kuin
työssäkin. Voin luokitella itseni
some-riippuvaiseksi, koska käytän
säännöllisesti tiettyjä kanavia
kuten Facebookkia ja Instagramia.
Mutta miten some sitten liittyy ylipäätään järjestötoimintaan?
Voin ainakin opiskelijakentältä
luvata, että meidän jäsenistöstämme vähintään puolet käyttävät
säännöllisesti somea. Juuri siksi
se onkin meille opiskelijoille tehokkain tapa viestiä jäsenistölle
tärkeistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

“Jokainen jäsen
on orientoitunut
juuri omaan lempikanavaansa”
Jäsenistömme aktiivisuuden lisääminen on yksi oleellisimmasta
tehtävistämme. Ja koska suurin
osa jäsenistämme käyttää some-kanavia, täytyy meidänkin yh-

distyksenä olla mukana näiden
viestintäkanavien
pyörteissä.
Aktiviteeteistä on hyvä luoda tapahtumia ja viestiä niistä eri kanavissa. Jokainen jäsen on kuitenkin
orientoitunut juuri omaan lempikanavaansa ja välillä onkin haastavaa saada hallinnoitua jokaista
kenttää. Onneksi apuna on linkitykset, joiden kautta sama viesti
kulkee kaikkiin tiedotteisiin. Mutta
lopulta kuuluukin kysymys, onko
järkevää kirjoittaa sama viesti sekä
Facebookkiin, Twitteriin ja sähköpostiin?

Sometilioletus?
Myös meidän hallituksen välinen
viestintä
tapahtuu
pääsääntöisesti internetin välityksellä.
Sähköposti ja pilvipalvelut ovat
oleellisena osana meidän tiedonjakoamme. Oletetaan, että jokaiselta löytyy sähköpostiosoite sekä
Facebook-profiili tai Whatsapp.
Nykyään tämä ei tuota ongelmia,
koska myös osa koulutöistä suoritetaan internetin välityksellä.
Mutta onko tämä suunta oikea vai
väärä? Kuljemme kaikki älypuhelin
kädessä emmekä huomioi ympä-

ristöä. Tuleeko somesta meille lopulta rasite, vai onko se jo sitä?

Hetki itselle
Itse tykkään välillä vain pysähtyä
ja kuunnella maailmaa. Jätän
tiedostaen puhelimeni kotiin ja
lähden lenkille tai kauppaan ilman
sitä. Jätän välillä salaa lukematta
sähköposteja ja siirrän tärkeän
some-päivityksen tekoa iltaan.
Jokaisen pitäisi löytää somettamiseen ja älylaitteiden käyttöön
kultainen keskitie. Miten se tapahtuu, sen päättää jokainen itse.
Kehottaisin kuitenkin jokaista
pyhittämään hetken ihan vain itselleen. Siitä saa yllättävän paljon
voimaa ratkoa uusia ongelmia ja
ehkä silloin kehittyy uusi idea tulevaisuutta varten.

Minna Kurittu
Puheenjohtaja,
JIO
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Ryhmähaastattelutuloksia ja ilmoitus uudesta kyselystä

Näin insinöörit vastasivat pitääkö paikkaansa?!
Vuodenvaihteessa KSI järjesti ryhmähaastatteluja jäsenilleen
viestinnästään ja toiminnastaan. Osanottojen peruutusten takia
ryhmähaastatteluja täydennetään sähköisellä kyselyllä koko
jäsenistölle. Lue tuloksia ja vastaa myöhemmin, oletko samaa
mieltä!

Vuodenvaihteessa KSI järjesti
ryhmähaastatteluja
jäsenilleen
viestinnästään ja toiminnastaan.
Jäsenrekisteristä valittiin satunnaisesti sata henkilöä, joille soitettiin joulu-tammikuussa osallistumiskutsu tammikuussa ja
helmikuussa pidettyihin haastatteluihin. Haastattelut toteutti yhteisöviestinnän maisteri Aleksi Koski.

Peruutuksia,
peruutuksia
KSI:n jäsenet ilmoittautuivat mielellään tutkimukseen, kahteen
ryhmäkeskusteluun sai helposti
30 nimeä. Osallistuminen oli jäsenillemme huomattavasti vaikeampaa: ryhmäkeskusteluissa oli
yhteensä seitsemän jäsentä.
Peruutuksia haastatteluun tuli sähköpostitse ja perään soitetun puhelinsoiton perusteella. Yleisimpiä
syitä olivat äkillinen työkiire, työmatka sekä vaikeudet saada lastenhoitajaa. 40 euron S-ryhmän
lahjakortti ja Subwayn leivät eivät
itsessään olleet riittävä porkkana
osallistumisen lisäksi.
Kaikeksi onneksi osallistujat olivat
hyviä keskustelijoita ja hyvin monipuolinen otos, joukossa eri kokoisissa yrityksissä työskenteleviä,
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eri ikäisiä, eri paikkakunnilla asuvia
sekä yksi nainen.
Joka tapauksessa, joskin ryhmäkeskustelusta tuli useita hyviä
vinkkejä sekä ideoita viestinnästä
ja toiminnasta, ei sen pohjalta voi
tehdä yleistäviä päätelmiä. Tästä
syystä myöhemmin tässä kuussa
järjestetään laajempi sähköinen
kysely koko jäsenistölle.

Työhön hurahtaneet
Haastateltuja insinöörejä voisi
luonnehtia “työorientoituneiksi”.
Työssä keskeisintä heille on mielekkäät työtehtävät ja hyvä työyhteisö. Työtehtävien mielekkyys
kattaa mielenkiinnon lisäksi erityisesti osaamisen ja työtehtävien
vastaavuutta. Työyhteisön hyveitä
ovat rento mutta asiallinen ilmapiiri ja reilu työnantaja, joka takaa
vakituisen toimeentulon ja työtehtäviä vastaavan työn.
Ammattijärjestöltä jäsenet odottavat ennen kaikkea lähiapua tarvittaessa: että mikäli kohtaa työelämässä ongelmia, voisi ottaa
yhteyttä ja saada apua. Seuraavaksi eniten haluttiin työelämän
ohjeita, vinkkejä ja tietoa sekä
mielekkäitä vapaa-ajan tapahtumia. Kouluttautumisen tarjoamisen nähtiin olevan työnantajan

velvollisuus, mutta esimerkiksi yhteismatkoja messuille tai yleisiin
seminaareihin nähtiin positiivisina
ideoina.
Mielenkiintoista oli, että vaikka
kaikki haastatellut näkivät paikallisen työsuhdeavun tärkeimpänä
ammattijärjestön ominaisuutena,
ei kukaan haastatelluista tiennyt,
mikä tai kuka on alueasiamies.
Heidän onnekseen haastattelut
tehtiin hänen toimistonsa luona
Järjestöjen talolla ja tästä syystä
tässä lehdessä esitellään Olli Backmania sivulla 8.

Viestintä menossa
oikeaan suuntaan
KSI on ostanut Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimistolta (SPYM)
ulkoasun lehdelle (käytössä tässä
ja edellisessä lehdessä), verkkosivuille ja sähköiselle uutiskirjeelle.
Ryhmähaastattelujen perusteella
uudistus on onnistunut: uuden ulkoasun koettiin olevan asiallisen
ja ammattimaisen oloinen, kuin insinööri. Yhden kommentin mukaan
ero vanhaan on siinä, että nyt
lehteä kehtaa jopa lukea.
Suunniteltujen eri KSI:n kanavien
koettiin kattavan kaikkien haastateltujen viestintätoiveet: osa näki

parhaaksi viestintäkanavaksi tapahtumille ja KSI:n asioille Facebook-ryhmän, osa tämän lehden
ja osa sähköisen kuukausikirjeen.
Liikaa viestintää ei kukaan haastateltu kokenut KSI:ltä saavansa.

Toiminta hyvää,
väki kiireistä
Ryhmäkeskusteluun osallistuneet
arvioivat KSI:n tapahtumat edelliseltä vuodelta. Jokainen löysi
tapahtumien joukosta yhden tai
useamman erittäin kiinnostavan
tapahtuman ja useita hyvin kiinnostavia tapahtumia. Kuitenkin
osanotto tapahtumiin oli haastatelluilla heikkoa.
Suurin syy osallistumattomuuteen
oli tiedon puute. Lehteä ei ollut
luettu, Facebook-ryhmään ei kuuluttu eikä sähköpostiviestiä avattu.
Tähän puolestaan suurin syy oli
haastateltujen mukaan vanhan ulkoasun lisäksi yleinen tietotulva.
Verkkosivuja ei koettu tiedotuskanavana vaan lähinnä paikkana,
josta löytyy yhteystietoja tarvittaessa.
Toiseksi suurin syy osallistumattomuuteen oli kiire ja työorientoituneisuus: tapahtuman pitäisi olla
joko viikonloppuna tai illalla ja
asuinpaikkaa lähellä sekä loppua
riittävän aikaisin, että jaksaa seuraavana päivänä mennä töihin.
Lisäksi kaikin puolin kiinnostava
ja ensiluokkaisesti järjestetty tapahtuma saattaisi mennä haastateltujen mukaan silti ohi yllättävien
työkiireiden vuoksi.
Ratkaisuksi ongelmaan haastatellut ehdottivat keppiä ja porkkanaa:
Maksettaisiinko osa tai koko
maksu etukäteen, tai olisiko rangaistusmaksu, mikäli jättää tulematta ennakkoon perumatta?
Voisiko maksulta tai rangaistukselta välttyä hankkimalla toisen
ihmisen tilalleen? Voisiko saada
ylimääräistä alennusta ottamalla
kaverin mukaan?

Joitakin toiveita
Suurin yksittäinen yllätystulos
ryhmähaastatteluissa oli, että
ekskursiot paikallisiin yrityksiin
koettiin yksinä mielenkiintoisimmista tapahtumista. Nämä ovat
olleet lähinnä seniori-jäsenten järjestämiä, mutta silloinkaan ekskursiot eivät ole olleet vain senioreille rajattuja ja muilta kiellettyjä.
Tapahtuman ilmoittaminen seniori-eksursiona kuitenkin rajaa osallistumismahdollisuuden haastateltujen mielestä pois, koska he
uskovat, ettei nuoremmat saisi
tällöin osallistua lainkaan. Tästä
syystä mielenkiintoisimpiin eksursiokohteisiin suunnitellaan uusintaeksursioita ja eksursiokäytäntöjä
pohditaan jatkossa.
Tapahtumissa mainitaan aina avec,
mutta haastatellut halusivat siihen
selvennyksen, että avec voisi olla
puolison sijaan esimerkiksi työkaveri. Uusia alennuksia toivottiin
jäsenille, esimerkiksi edes pientä
alennusta elokuvalippuihin.
KSI:n etusivulle toivottiin isoa
Apua!-nappia, jonka kautta löytyisi
apua työsuhdeongelmiin kun niitä
kaivataan. Tämä ajatus on työn
alla parhaillaan verkkosivu-uudistusta tehtäessä.

Samaa mieltä?
Vastaa kyselyyn!
Ryhmähaastattelut olivat hyvin
mielenkiintoista kuultavaa viestinnän ja tapahtumien järjestämisen näkökulmasta. Jäsenemme
vaikuttavat myös olevan mukavaa
ja älykästä keskusteluseuraa.
Mutta koska he ovat myös kiireisiä,
järjestämme tässä kuussa sähköisen kyselyn, jossa kysymme Sinulta, oletko samaa mieltä haastateltujen kanssa, vai näetkö toisin?
Sekä onko sinulla jotain toiveita,
ideoita, haukkuja tai parannusehdotuksia KSI:n viestintää tai toimintaa ajatellen?

 Kuva: Kyselyyn osallistujien kesken
arvotaan 10 kappaletta 40 euron S-ryhmän
lahjakortteja

kyselyyn löytyy verkkosivuilta
http://www.ksinsinoorit.com Osallistujien kesken arvotaan 10 kappaletta 40 euron S-ryhmän lahjakortteja (voimassa 29.12.2016
saakka).
Kirjoittaja: Aleksi Koski

Kiinnostavimmat
tapahtumat KSI:n
jäsenille, Top 10
(ryhmäkeskustelun perusteella, useita jaettuja sijoja)
1. Pistooliammunta: Armoria
2. Talviurheilupäivä
Himoksella
3. Ekskursio Harvia Oy:lle
3. Koulutus: Ulkomaille töihin?
3. Koulutus: Työelämän
pelisäännöt
4. Saksalaista olutta ja
makkaraa
4. Jääkiekko-ottelu
JYP - Pelicans
5. Uralounas: Insinöörin
urasuunnittelukoulutus
5. Hämeen ja K-S piirin insinöörien työmarkkinailta
6. Eksursio: Valmet

Kutsu kyselyyn tulee sähköisessä kuukausikirjeessä kuun
lopussa, minkä jälkeen linkki
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Jo noin 3 000 jäsentä on
ilmoittanut, ettei enää
halua taskukalenteria.

Onko paperikalenteri
sinulle turhake?
Jos et halua enää liiton tarjoamaa perinteistä kalenteria,
peruuta se 14.4.–12.5. sähköisellä lomakkeella osoitteessa
www.ilry.fi/kalenteri.
Lomakkeella tarvittavat tiedot
ovat nimi, sähköpostiosoite
sekä jäsennumero.
Aiemmin tehdyt peruutukset
ovat edelleen voimassa eikä
niitä tarvitse uusia.

Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.com

