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Keski-Suomen Insinöörit ry:Keski-Suomen Insinöörit ry:Keski-Suomen Insinöörit ry:Keski-Suomen Insinöörit ry:Keski-Suomen Insinöörit ry:
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Email:Email:Email:Email:Email: ksilehti@gmail.com
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Keski-Suomen Painotuote Oy,
Uusi Äänekoski, 2007
PPPPPainos:ainos:ainos:ainos:ainos: 2700 kpl

Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja: Olli Backman
TTTTToimituspäällikkö:oimituspäällikkö:oimituspäällikkö:oimituspäällikkö:oimituspäällikkö: Jussi Leivonen

TTTTToimittajat ja avustajat:oimittajat ja avustajat:oimittajat ja avustajat:oimittajat ja avustajat:oimittajat ja avustajat:
Timo Härmälä, Jani Hammarberg, Rauno
Minkkinen, Jussi Leivonen, Sanna
Lehtinen, Pipsa Vasenius ja Henriikka
Mäenpää.

Onko jo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies?Onko jo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies?Onko jo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies?Onko jo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies?Onko jo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies?
Eli joko työpaikallasi on ylempiä toimihenkilöitä
(yleensä insinöörit, ekonomit, DI:t jne) edustava hen-
kilö. Nimike vaihtelee luottamushenkilö, luottamus-
mies, luottamusvaltuutettu tai vaikkapa YTN-yhteys-
henkilö tai muu henkilöstöedustaja. Jollei ole niin
ehkä olisi syytä olla ja jo nyt ennen vuodenvaihdetta
on hyvä aika valita tehtävään sopivin henkilö.

Mitä luottamusmies tekee?Mitä luottamusmies tekee?Mitä luottamusmies tekee?Mitä luottamusmies tekee?Mitä luottamusmies tekee?
Tehtäviä on moninaisia, firmasta ja toimintatavasta
riippuen. Mm. paikalliset ylempiä toimihenkilöitä
koskevat sopimukset, kuten palkankorotuksen yritys-
kohtaisesta erästä sopiminen. Osahan on vaarassa jää-

On luottamusmiesten valinnan aikaOn luottamusmiesten valinnan aikaOn luottamusmiesten valinnan aikaOn luottamusmiesten valinnan aikaOn luottamusmiesten valinnan aika

Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:
-V-V-V-V-Vesa Nesa Nesa Nesa Nesa Niemi 0201 801 776iemi 0201 801 776iemi 0201 801 776iemi 0201 801 776iemi 0201 801 776
vesa.niemi@uil.fivesa.niemi@uil.fivesa.niemi@uil.fivesa.niemi@uil.fivesa.niemi@uil.fi
-Tapio Soltin
Otavalankatu 9 A
33100 TAMPERE
tapio.soltin@uil.fi

IAETIAETIAETIAETIAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi
fax (09) 4763 7690
Uusi IUusi IUusi IUusi IUusi Insinööriliittonsinööriliittonsinööriliittonsinööriliittonsinööriliitto (jäsentietopalv.)
Ratavartijankatu 2 A, 8. krs, 00520 HELSIN-
KI, puh. 0201 801 877

Päätoimittaja Olli Backman

dä jakamatta, jollei neuvottelijaakaan ole. Tehtävään
toki koulutetaan ja kannattaakin kysyä liitosta, jollei
tiedä tai ole asiastaan heti aivan varma. Keski-Suomen
Insinööreillä on myös alueellisia asiantuntijoita, jotka
antavat mielellään tukea luottamusmiehille.

VVVVValinta on helppoa kuin heinäntekoalinta on helppoa kuin heinäntekoalinta on helppoa kuin heinäntekoalinta on helppoa kuin heinäntekoalinta on helppoa kuin heinänteko
Periaatteessa valitsette vain henkilöstöryhmällenne
edustajan ja varaedustajan, YTN-liittoihin kuuluvien
joukosta. WWW-sivullemme www.uil.fi/ksi/ tulee to-
sin vielä ohje aiheesta.

Olli B.
Kysy emailitse lisätietoja: olli.backman@gmail.com
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PJ:n näppäimiltäPJ:n näppäimiltäPJ:n näppäimiltäPJ:n näppäimiltäPJ:n näppäimiltä

SYKSYN ODOSYKSYN ODOSYKSYN ODOSYKSYN ODOSYKSYN ODOTUSTTUSTTUSTTUSTTUSTAAAAA

Kesälomat ovat takana ja Keski-Suomen Insi-
nöörit ry:n hallituskin on palannut kesälaitu-
milta pirteinä ja levänneinä ja koonnut rivinsä
syksyn koitoksia varten. Itsestäni tuntuu, että
yhdistyksemme hallinto alkaa jo pikkuhiljaa
elää seuraavaa vuotta. Suunnittelemme par-
haillaan hallituksen suunnitteluseminaaria ja
yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta.
Suunnitteluseminaarissa luodaan suuntaviivat
ensivuoden toiminnalle syyskokoukselle esi-
tettävien toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on muodossa.

Syyskokouksemme tulee olemaan historialli-
nen, koska yhdistyksemme uudet säännöt hy-
väksyttiin patentti- ja rekisterihallituksessa
1.6.2007. Nämä säännöt ovat ensimmäistä
kertaa käytössä yhdistyksen varsinaisessa ko-
kouksessa. Uudet säännöt ovat nähtävissä yh-
distyksemme nettisivuilla.

Kesälomalla käytin hetken myös siivouksen
merkeissä ja löysin arkistojen kätköistä yhdis-
tyksemme jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen
tulokset vuodelta 2000. Kyselyn mukaan toi-
vomuslistalla on ollut tuolloin ”asiapitoinen
edunvalvonta”, ”elämyksellinen vapaa-ajan

toiminta”, ”sähköpostitiedotus” ja ”parempi
näkyvyys julkisuudessa”. Katsoessani kulunei-
ta puoltatoista vuotta yhdistyksemme pu-
heenjohtajana, olen sitä mieltä, että kaikki
muut osa-alueet ovat kehittyneet positiiviseen
suuntaan, mutta julkisuudessa näkyminen on
edelleen erittäin vähäistä. Ehkä yhdistyksen
hallinto ottaakin ensivuoden teemaksi yhdis-
tyksen tunnettuuden parantamisen maakun-
tatasolla niin, että oman alueemme jäsenet
tietävät meidän olevan olemassa heitä varten.
Tosin tekniikan tempauksen arvoa ei tässä asi-
assa voi vähätellä, monille jäsenellemme vio-
lettien ilmapallojen meri kävelykadulla ennen
vappua on varmasti tuttu näky?

Oma puheenjohtajakauteni 2006 - 2007 lä-
hestyy pikkuhiljaa loppuaan. Kausi on ollut
antoisa ja työntäyteinen. Omasta mielestäni
olemme vieneet yhdistyksen toimintaa hallin-
non kansa eteenpäin ainakin pienin vauvan
askelin. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu ensi
vuonnakin. Ensimmäisellä PJ:n palstalla kir-
joitin ”… toivottavasti näemme teitä runsas-
lukuisesti yhdistyksemme tapahtumissa ja
saamme palautetta toimintamme kehittämi-
seen ja niihin asioihin jotka te – meidän jä-
senemme – koette tärkeiksi.” Saamani henki-
lökohtaisen palautteen runsaudesta päätellen
homma on ilmeisesti sujunut tähän asti il-
man suurempia linjaristiriitoja ja yhdistys on
kutakuinkin jäsentensä näköinen.

Syyskokousosanottointoa,
Timo Härmälä,

Puheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

p.s. Onnea kaikille ”vapaamatkalaisille”, eli
niille ylemmille toimihenkilöille, jotka eivät
ole liiton jäseniä. Jäsentemme työllä ja tuella
myös heille on jo saatu neuvoteltua mukavia
kertakorvauksia ja yleiskorotuksia ja muita
työehtojen parannuksia tulevalle sopimus-
kaudelle. ONNEA!
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SyyskokouskutsuSyyskokouskutsuSyyskokouskutsuSyyskokouskutsuSyyskokouskutsu

SÄÄNTÖMÄÄRÄINENSÄÄNTÖMÄÄRÄINENSÄÄNTÖMÄÄRÄINENSÄÄNTÖMÄÄRÄINENSÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYSYSYSYSYYSKYSKYSKYSKYSKOKOKOKOKOKOUS 29.10.2007OUS 29.10.2007OUS 29.10.2007OUS 29.10.2007OUS 29.10.2007

Keski-Suomen Insinöörit ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään Savutuvan Apajal-
la, Vaajakoskella, maanantaina 29.10.2007
klo 17.00 alkaen.

(Kokousruokailu on n. klo 20.00, mahdol-
lisesti kokousta jatketaan ruokailun jälkeen.)

Osoite: Savutuvan Apaja, Opinsaunan Kiu-
as, 40800 Vaajakoski
Yhteystiedot ja ajo-ohje: http://
www.savutuvanapaja.fi/ajoohjeet.html

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mu-
kaan siihen kuuluvat asiat. Huomioithan,
että yhdistyksen säännöt ovat muuttuneet
1.6.2007.

Ote säännöistä:
YHDISTYKSEN syyskokouksessa käsitel-
lään seuraavat asiat:
– valitsee keskuudestaan kokouksen puheen-
johtajan ja toimihenkilöt

– päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintar-
kastajien palkkiosta ja matkakorvauksista
– hyväksytään yhdistyksen toimintasuunni-
telma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa ka-
lenterivuotta varten
– valitaan hallituksen puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten
sijaan ja valitaan varajäsen joka vuosi
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi
(2) varatilintarkastajaa
– päätetään muista kokoukselle sääntöjen
määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista

TTTTTiedoksenne muutamia ennakkotietoja:iedoksenne muutamia ennakkotietoja:iedoksenne muutamia ennakkotietoja:iedoksenne muutamia ennakkotietoja:iedoksenne muutamia ennakkotietoja:

Hallituksen täydentäminen. Vuoden 2007
lopussa erovuoroisia Keski-Suomen Insinöö-
rit ry:n hallituksen jäseniä ovat:
-Puheenjohtaja Timo Härmälä
-Jäsen Martti Hänninen
-Jäsen/Tiedottaja Jussi Leivonen
-Jäsen Henriikka Mäenpää
-Varajäsen/Sihteeri Teijo Pajunen

ILMOITILMOITILMOITILMOITILMOITTTTTTAAAAAUTUMINENUTUMINENUTUMINENUTUMINENUTUMINEN:

Ilmoittautumisia voi tehdä elokuun viimei-
sestä viikosta alkaen. Tarjoilujen järjestämi-
seksi ennakkoilmoittautumiset 11.10.2007
mennessä Aulapalveluun. Sähköpostitse
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi tai puheli-
mella (014) 445 1443. (mahdollisista allergi-
oista on myös hyvä mainita)

Ilmoita nimesi, yhteystietosi (email, osoite,
gsm/puh) ja haluatko ennakkoon saatavana
olevan kokousmateriaalin postitse tai sähkö-
postitse.

TTTTTiedostoja tulossa ladattaviedostoja tulossa ladattaviedostoja tulossa ladattaviedostoja tulossa ladattaviedostoja tulossa ladattavaksiaksiaksiaksiaksi

WWW-sivullemme, viimeistään
lokakuun alussa:

-Uudet säännöt (pdf )
-Syyskokouksen asialista (doc)
-Äänestysvaltakirja (pdf )

TTTTTererererervvvvvetuloa vetuloa vetuloa vetuloa vetuloa vaikuttamaan asioihin!aikuttamaan asioihin!aikuttamaan asioihin!aikuttamaan asioihin!aikuttamaan asioihin!
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SSSSSuunnittelualan uunnittelualan uunnittelualan uunnittelualan uunnittelualan TESTESTESTESTES
työehtosopimusta-työehtosopimusta-työehtosopimusta-työehtosopimusta-työehtosopimusta-
voitteetvoitteetvoitteetvoitteetvoitteet

Ylempien toimihenkilöiden suunnittelualan
taustaryhmä linjasi 4. – 5.5.2007 Tampereel-
la tärkeimpiä tavoitteita syksyn työe-
htosopimus- ja palkkaneuvotteluihin.
Nykyinen sopimushan päättyy 30.9.2007.

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi tavoitteeksi
asetettiin yleistä linjaa korkeampi palkankoro-
tus. Suunnittelualan palkat ovat keskimäärin
7 % pienemmät kuin teollisuudessa. Mie-
lestäni suunnittelualalla työskentelevät
insinöörit tekevät yhtä arvokasta työtä kuin
muilla aloilla työskentelevät kollegat. Lisäksi
teemme hyvin usein vastuullista suunnittelua
yhdessä teollisuuden ylempien toimihenkilöi-
den kanssa, joten palkkojen pitää vastata
teollisuuden yleistä linjaa.

Tätä kirjoittaessa teknologiateollisuuden
ylemmät toimihenkilöt saivat jo aikaan
sopimuksen työantajan kanssa. Heidän palkat
nousevat vuosien 2007 ja 2008 aikana 7,2 %
- 8,5 %. Näiden lisäksi maksetaan 31.8.2007
mennessä 12 %:n tai vähintään 350 euron
suuruinen kertakorvaus.

Mikäli suunnittelualalla halutaan tuloeroa
kaventaa, niin korotusten tulee näin ollen olla
suuremmat. Tätä suunnittelualan taustaryh-
mä tulee voimakkaasti tavoittelemaan ja siinä
tulemme tarvitsemaan myös alalla
työskentelevien tukea.

Muina painopisteinä olevia tavoitteita ovat
vapaa-aikana matkustamiseen käytetyn ajan
korvaaminen ja lisätyön korvaus 50 % ko-
rotettuna. Joillakin työpaikoilla nämä asiat on
jo sovittu paikallisesti kuten omassa työpai-
kassanikin, mutta ei likikään kaikissa suun-
nittelualan yrityksissä.

Tämän jäsenlehden ilmestyessä neuvottelut
ovat jo aloitettu ja mikäli sopimuksiin on jo
päästy niin hyvä, mutta todennäköisesti näin
ei ole vielä käynyt, joten jatkamme kovaa yri-
tystä tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitte-
lupalvelua tuottavilla yrityksillä on mennyt
jo pitkään hyvin niin nyt pitää saada suun-
nittelualan epäkohdat korjattua kuntoon.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille.
Pekka Makkonen
Suunnittelualan taustaryhmän jäsen jo vuo-
desta 1994.
Lisätietoja: pekka.makkonen@elomatic.com

Suunnittelualan neuvottelujen etene-
mistä voi seurata osoitteesta http://
www.ytn.fi/suunnitteluala/

NeuvottelukierroksenNeuvottelukierroksenNeuvottelukierroksenNeuvottelukierroksenNeuvottelukierroksen
tilaisuus suunnittelu- jatilaisuus suunnittelu- jatilaisuus suunnittelu- jatilaisuus suunnittelu- jatilaisuus suunnittelu- ja
konsulttialalla, Jyväsky-konsulttialalla, Jyväsky-konsulttialalla, Jyväsky-konsulttialalla, Jyväsky-konsulttialalla, Jyväsky-
lässä 25.9.2007 klo 17.00lässä 25.9.2007 klo 17.00lässä 25.9.2007 klo 17.00lässä 25.9.2007 klo 17.00lässä 25.9.2007 klo 17.00
Sokos Hotel Jyväshovi,Sokos Hotel Jyväshovi,Sokos Hotel Jyväshovi,Sokos Hotel Jyväshovi,Sokos Hotel Jyväshovi,
Kauppakatu 35.Kauppakatu 35.Kauppakatu 35.Kauppakatu 35.Kauppakatu 35.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki toimialalla
työskentelevät ylemmät toimihenkilöt. Merkitse
ajankohta kalenteriisi jo nyt ja kerro tilaisuuksista
myös työkavereillesi! Toivomme runsasta osanottoa
ja kiinnostusta, sillä tilaisuuksissa käydään läpi
ajankohtainen neuvottelutilanne sekä tiedotetaan
mm. YTN:n suunnittelualan työehtosopimusta-
voitteista ja työnantajien asettamista tavoitteista.
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Opiskelijoilta kuultuaOpiskelijoilta kuultuaOpiskelijoilta kuultuaOpiskelijoilta kuultuaOpiskelijoilta kuultua

TTTTTekniikan ekniikan ekniikan ekniikan ekniikan TTTTTempaus 2007empaus 2007empaus 2007empaus 2007empaus 2007

Keski-Suomen Insinöörit ja Jyväskylän Insinööriopiskelijat
järjestivät 28.4 perinteisen Tekniikan tempauksen
Jyväskylässä. Tempauksella, Kompanssille kokoontunut ryhmä
JIO:n ja K-SI:n hallituksen jäseniä, halusivat osoittaa
insinööriyyden olevan myös aktiivista ja hienoa.

Paikan päällä insinööritietouden lisäksi jaettiin paikalle
ilmestyneelle yleisölle ilmapalloja ja simaa. Huolimatta koleasta
huhtikuisesta ilmasta, joka alkuun tuntui karsivan väkeä,
Siman ja ilmapallojen menekki oli huomattava. Erityisesti
vanhempi väki oli mieltynyt Pipsa Vaseniuksen, Henriikka
Mäenpää ja Paula Rossi tarjoama sima, kun taas nuorempaa
väkeä innosti enemmän Tuomas Taskilan, Michael Lahelman
ja Juha Kaarakan jakamat ilmapallot.

Tempaus koettiin myönteisesti vaikkakin hieman yllättyneinä.
Eikä pelkästään tarjottujen antimien vuoksi. Usein ihmeteltiin
miksi insinöörit järjestivät tämän tilaisuuden. Tuntui että
monilla oli melko erillainen käsitys insinööreistä. Aktiivisuus ei
kuulemma ole insinöörille ominainen avu. Minkä eräskin äiti
simaa maistaessaan muisti mainita.

Päivän päätteeksi oivana tapahtuman kehuttu tempaus tulos
santsattujen sima kuppien sekä ilmapallojen lisäksi oli iloista
mieltä ihmisille ja ehkä orastava toivomus siitä etteivät
insinöörit aivan saamattomia ole.
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KESKI-SUOMENKESKI-SUOMENKESKI-SUOMENKESKI-SUOMENKESKI-SUOMEN
INSINÖÖRIENINSINÖÖRIENINSINÖÖRIENINSINÖÖRIENINSINÖÖRIEN
PPPPPIKKUJOULIKKUJOULIKKUJOULIKKUJOULIKKUJOULUTUTUTUTUT

Jyväskylän paviljongissaJyväskylän paviljongissaJyväskylän paviljongissaJyväskylän paviljongissaJyväskylän paviljongissa
PE 23.11 klo 19.30.PE 23.11 klo 19.30.PE 23.11 klo 19.30.PE 23.11 klo 19.30.PE 23.11 klo 19.30.

OOOOOhjelmassa hjelmassa hjelmassa hjelmassa hjelmassa TTTTTeatteri Eeatteri Eeatteri Eeatteri Eeatteri Eu-u-u-u-u-
rrrrrooppa Nooppa Nooppa Nooppa Nooppa Neljän pikkujou-eljän pikkujou-eljän pikkujou-eljän pikkujou-eljän pikkujou-
lusholusholusholusholushow - Nw - Nw - Nw - Nw - Naurauraurauraururururururyppyyppyyppyyppyyppy, jou-, jou-, jou-, jou-, jou-
luisa buffetruokailu, sekäluisa buffetruokailu, sekäluisa buffetruokailu, sekäluisa buffetruokailu, sekäluisa buffetruokailu, sekä
tietysti tanssit.tietysti tanssit.tietysti tanssit.tietysti tanssit.tietysti tanssit.

NNNNNaurauraurauraururururururyppy sisältää musiik-yppy sisältää musiik-yppy sisältää musiik-yppy sisältää musiik-yppy sisältää musiik-
kia ja huumoria, lisääkia ja huumoria, lisääkia ja huumoria, lisääkia ja huumoria, lisääkia ja huumoria, lisää
shoshoshoshoshowsta vwsta vwsta vwsta vwsta voit lukea Poit lukea Poit lukea Poit lukea Poit lukea Pavil-avil-avil-avil-avil-
jongin kotisivuilta;jongin kotisivuilta;jongin kotisivuilta;jongin kotisivuilta;jongin kotisivuilta;
wwwwwwwwwwwwwww.jklpaviljonki.fi.jklpaviljonki.fi.jklpaviljonki.fi.jklpaviljonki.fi.jklpaviljonki.fi

TTTTTilaisuuteen vilaisuuteen vilaisuuteen vilaisuuteen vilaisuuteen voit ottaaoit ottaaoit ottaaoit ottaaoit ottaa
seuralaisen mukaan.seuralaisen mukaan.seuralaisen mukaan.seuralaisen mukaan.seuralaisen mukaan.

Seuralainen on mainittavaSeuralainen on mainittavaSeuralainen on mainittavaSeuralainen on mainittavaSeuralainen on mainittava
ilmoittautuessa.ilmoittautuessa.ilmoittautuessa.ilmoittautuessa.ilmoittautuessa.

OsallistumismaksuOsallistumismaksuOsallistumismaksuOsallistumismaksuOsallistumismaksu
20 euroa/hlö.20 euroa/hlö.20 euroa/hlö.20 euroa/hlö.20 euroa/hlö.

Sitovat ilmoittautumisetSitovat ilmoittautumisetSitovat ilmoittautumisetSitovat ilmoittautumisetSitovat ilmoittautumiset
26.10.2007 mennessä26.10.2007 mennessä26.10.2007 mennessä26.10.2007 mennessä26.10.2007 mennessä
Aulapalveluun osoitteeseenAulapalveluun osoitteeseenAulapalveluun osoitteeseenAulapalveluun osoitteeseenAulapalveluun osoitteeseen
JSPJSPJSPJSPJSP.O.O.O.O.Ohjelmakaari@technopolis.fihjelmakaari@technopolis.fihjelmakaari@technopolis.fihjelmakaari@technopolis.fihjelmakaari@technopolis.fi,,,,,
014 4451 440.014 4451 440.014 4451 440.014 4451 440.014 4451 440.

Ilmoittautuessa mainittavaIlmoittautuessa mainittavaIlmoittautuessa mainittavaIlmoittautuessa mainittavaIlmoittautuessa mainittava
nimi, email ja gsm.nimi, email ja gsm.nimi, email ja gsm.nimi, email ja gsm.nimi, email ja gsm.

MMMMMenu:enu:enu:enu:enu:
SillivalikoimaSillivalikoimaSillivalikoimaSillivalikoimaSillivalikoima
Savustettua lohta - piparju-Savustettua lohta - piparju-Savustettua lohta - piparju-Savustettua lohta - piparju-Savustettua lohta - piparju-
urikermaaurikermaaurikermaaurikermaaurikermaa
Graavattua lohtaGraavattua lohtaGraavattua lohtaGraavattua lohtaGraavattua lohta
TTTTTilliperilliperilliperilliperilliperunoitaunoitaunoitaunoitaunoita
MetsäsienisalaattiaMetsäsienisalaattiaMetsäsienisalaattiaMetsäsienisalaattiaMetsäsienisalaattia
Rosollia - punajuurivaahtoaRosollia - punajuurivaahtoaRosollia - punajuurivaahtoaRosollia - punajuurivaahtoaRosollia - punajuurivaahtoa
MaalaishyytelöäMaalaishyytelöäMaalaishyytelöäMaalaishyytelöäMaalaishyytelöä
KasvisterriiniäKasvisterriiniäKasvisterriiniäKasvisterriiniäKasvisterriiniä
Kalkkunan paistiaKalkkunan paistiaKalkkunan paistiaKalkkunan paistiaKalkkunan paistia
VVVVVadelma-sipulihillokettaadelma-sipulihillokettaadelma-sipulihillokettaadelma-sipulihillokettaadelma-sipulihilloketta

JJJJJoululeipää ja roululeipää ja roululeipää ja roululeipää ja roululeipää ja ruislimppuauislimppuauislimppuauislimppuauislimppua
VVVVVoita ja pippurilevitettäoita ja pippurilevitettäoita ja pippurilevitettäoita ja pippurilevitettäoita ja pippurilevitettä

JJJJJoulukinkkuaoulukinkkuaoulukinkkuaoulukinkkuaoulukinkkua
TTTTTalon sinappiaalon sinappiaalon sinappiaalon sinappiaalon sinappia
LanttulaatikkoaLanttulaatikkoaLanttulaatikkoaLanttulaatikkoaLanttulaatikkoa
PPPPPerererererunalaatikkoaunalaatikkoaunalaatikkoaunalaatikkoaunalaatikkoa
PPPPPorororororkkanalaatikkoakkanalaatikkoakkanalaatikkoakkanalaatikkoakkanalaatikkoa

Kotikaljaa, maitoa, vettäKotikaljaa, maitoa, vettäKotikaljaa, maitoa, vettäKotikaljaa, maitoa, vettäKotikaljaa, maitoa, vettä

Kinuski-suklaamousseaKinuski-suklaamousseaKinuski-suklaamousseaKinuski-suklaamousseaKinuski-suklaamoussea
LuumupasteijoitaLuumupasteijoitaLuumupasteijoitaLuumupasteijoitaLuumupasteijoita
SuklaamakeisiaSuklaamakeisiaSuklaamakeisiaSuklaamakeisiaSuklaamakeisia
Kahvia, teetäKahvia, teetäKahvia, teetäKahvia, teetäKahvia, teetä
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TTTTTunnista automerunnista automerunnista automerunnista automerunnista automerkitkitkitkitkit

KILPKILPKILPKILPKILPAILAILAILAILAILUNUNUNUNUN
PPPPPAIKKAAIKKAAIKKAAIKKAAIKKA

Kuvat Shanghain autonäyttelystä 2007.
Kysymys 1: Mikä merkki ja malli  2 pistettä
Kysymys 2: Mikä merkki 1 piste
Kysymys 3: Mikä merkki 1 piste
Kysymys 4: Mikä merkki ja malli 2 pistettä
Kysymys 5: Mikä merkki ja malli 2 pistettä
Kysymys 6: Mikä merkki 1 piste
Kysymys 7: Mikä merkki ja malli 2 pistettä
Kysymys 8: Mikä merkki 1 piste
Kysymys 9: Mikä merkki ja malli 2 pistettä
Kysymys 10: Mikä merkki 1 piste
Kysymys 11: Mikä merkki ja malli 2 pistettä
Kysymys 12: Valmistusmaa ja merkki 2
pistettä
Kysymys 13: Mikä merkki ja malli  2 pistettä

Vastaukset osoitteella
jouni.lemmetti@luukku.com.  01.11.2007
mennessä. Parhaiten veikanneille jotain
hienoista palkinnoistamme.
Oikeat vastaukset ja parhaiten veikanneet
seuraavassa Keski-Suomen INSINÖÖRI-
lehdessä 4/2007. Voittajille ilmoitetaan myös
henkilökohtaisesti. 33333

44444

22222

11111

66666

55555
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Ihan riippumatta siitä,Ihan riippumatta siitä,Ihan riippumatta siitä,Ihan riippumatta siitä,Ihan riippumatta siitä,
miten hyvin tunnetmiten hyvin tunnetmiten hyvin tunnetmiten hyvin tunnetmiten hyvin tunnet

autoja...autoja...autoja...autoja...autoja...

MMMMMuista päivittääuista päivittääuista päivittääuista päivittääuista päivittää
yhteys- ja työnantaja-yhteys- ja työnantaja-yhteys- ja työnantaja-yhteys- ja työnantaja-yhteys- ja työnantaja-

tietosi myöstietosi myöstietosi myöstietosi myöstietosi myös
Uuden InsinööriliitonUuden InsinööriliitonUuden InsinööriliitonUuden InsinööriliitonUuden Insinööriliiton

 jäsenrekisteriin! jäsenrekisteriin! jäsenrekisteriin! jäsenrekisteriin! jäsenrekisteriin!
Se käy sähköpostitseSe käy sähköpostitseSe käy sähköpostitseSe käy sähköpostitseSe käy sähköpostitse
jasenrekisteri@uil.fijasenrekisteri@uil.fijasenrekisteri@uil.fijasenrekisteri@uil.fijasenrekisteri@uil.fi
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Mitkä olivat neuvottelukierroksen tavoitteet ja
mitä saatiin tällä sopimuskierroksella tekno-
logiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille?

Neuvottelukierroksen keskeisiä tavoitteita oli-
vat mm. seuraavat asiat:
- TESsin uudistaminen ja TESsin soveltamis-
rajan ennallaan pitäminen
- Merkittävä yleiskorotus
- Vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen
korvaaminen tunti tunnista
- Varallaolokorvaus
- Työaikapankki
- Kokemusvuosilisä

Työehtosopimus saatiin uudistettua samoin
kuin soveltamisrajan pitäminen ennallaan.

Yleiskorotukseksi sopimukseen kirjattiin en-
simmmäisenä vuotena 3.4% ja sen lisäksi
paikallisesti sovittava erä, joka joko 0,5% tai
1,0% laskettuna TESsin soveltamisalan piiri-
in kuuluvien ylempien toimihenkilöiden
säännöllisen työajan palkkasummasta
30.9.2007. Jos sopimukseen ei paikallisen
erän jakoperusteista päästä niin tuo 0,5 % ja-
etaan yleiskorotuksena. Toisen sopimuskau-
den prosentit ovat vastaavasti yleiskorotus-
prosentti 2,5% ja työpaikkakohtainen erä

0,8% tai 1,6%. Myös toisena sopimusvuote-
na, jos sopimukseen ei paikallisen erän jako-
perusteista päästä niin tuo 0,8% jaetaan
yleiskorotuksena. Monelle ylemmälle toimi-
henkilölle tullee yllätyksenä, että jotkut saa-
vat suuremmat korotusprosentit kuin toiset.
Tosin näin vain siinä tapauksessa, jos paika-
llisesti asiasta sovitaan. Onko tämä todellisu-
utta myös tulevilla sopimuskierroksilla? Kyllä
ehdottomasti, jos työnantajaliitosta asiaa
kysyy. Työnantajan mukaan tämä on ainoa
oikea tapa “tukea palkanmuodostuksen kan-
nustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa sekä
tuottavuuden kehittämistä yrityksissä”.

Kokemusvuosilisästä ja varallaolokorvauksesta
työnantaja oli haluton  neuvottelemaan.
Kumpaakaan korvausta ei voida ylemmille
toimihenkilöile maksaa eikä kirjata työe-
htosopimukseen, koska ne ovat jo toimihenk-
ilöunionin työehtosopimuksessa. Perustelu-
han se on tuokin miksi ei korvata, mutta
toivoisi työnantajaltakin joustoa näissä asiois-
sa.

Työaikapankkiin perustettiin työryhmä, kos-
ka yhteinen tahtotila puuttui. Hyvin usein

näyttää siltä, että kun ei päästä asiassa eteen-
päin niin on yksinkertaisinta perustaa työryh-
mä miettimään asiaa muutama vuosi
pääsemättä vuosien jahkailun jälkeenkään
yhteisymmärrykseen. Työnantaja on julkisu-
udessa kovin puhunut joustojen puolesta,
mutta käytännön toimet ovat jääneet valitet-
tavasti juhlapuheasteelle. Kuten YTN:n
puhenjohtaja Sture Fjäder on selkeästi toden-
nut niin katsokoon työnantaja peiliin puhues-
saan joustoista. Joustoja halutaan, mutta
selkeitä ja oikeudenmukaisia pelisääntöjä jou-
stoista ollaan haluttomia sopimaan.

Ylempien toimihenkilöiden “ikuisuusprojek-
tiin” vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen
korvaamiseen ei saatu kirjattua tälläkään neu-
vottelukierroksella euromääräisiä korvauksia.
Ainoastaan velvoitettiin osapuolet niissä yrit-
yksissä, joissa ei ole vielä sopimusta matka-
ajan korvaamisesta tai missä asiaa ei ole käsit-
elty työehtosopimuksen 6§:n matkustamista
koskevan ohjeen mukaisesti, on asia
käsiteltävä työehtosopimuksessa tarkoitetulla
tavalla. Ja “vanhan kaavan mukaan” myös
tämän asian kohdalla perustetaan työryhmä,
jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana ed-
istää yrityskohtaisten matka-ajan korvaamista
koskevien asioiden käsittelyä ja sopimusten
syntymistä.

Rauno Minkkinen
rauno.minkkinen@gmail.com

YYYYYTN-TTN-TTN-TTN-TTN-Teknologiateollisuuseknologiateollisuuseknologiateollisuuseknologiateollisuuseknologiateollisuus
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KKKKKoko perheen matkaoko perheen matkaoko perheen matkaoko perheen matkaoko perheen matka
26.5.2007 H26.5.2007 H26.5.2007 H26.5.2007 H26.5.2007 Heureureureureure-e-e-e-e-
kaan – Skaan – Skaan – Skaan – Skaan – Suomalaiseenuomalaiseenuomalaiseenuomalaiseenuomalaiseen
tiedekeskukseentiedekeskukseentiedekeskukseentiedekeskukseentiedekeskukseen
4.5.2007 Olen messenger –yhteydessä Keski-
Suomen Insinöörien hallituksen opiskeli-
jajäsenen, Pipsan kanssa. Olen kuullut, että
Insinöörit ovat järjestämässä koko perheen
matkaa Heurekaan ja haluan tietää tapahtu-
masta enemmän.

18:09 Sanna sanoo: Hei Pipsa, milloin
kyseinen matka järjestetään ja ketkä sitä ovat
järjestämässä?
18:11 Pipsa sanoo: Sellaista ollaan suunnitel-
tu pitkin kevättä virkistystoimikunnan kanssa.
Matka tulee olemaan 26.5.2007.
18:16 Sanna sanoo: Mikä on Suomalainen
tiedekeskus? Mitä se antaa ihmisille?
18:25 Pipsa sanoo: Heureka esittelee tiedettä,
teknologiaa ja tutkimusta. Näyttelyt ovat
vuorovaikutteisia, joten kävijä pääsee itse
havainnollistamaan esiteltyä asiaa. Luonnonti-
eteen lainalaisuudet ovat mukana kaikkialla
arjessamme, sitä vain ei tule useinkaan ajatel-
leeksi... tiedekeskuksen näyttelyt antavat

mukavasti virikkeitä ja ajattelun aihetta
kaiken ikäisille.
18:34 Sanna sanoo: Mitä päivän ohjelmaan
tulee sisältymään?
18:36 Pipsa sanoo: Bussilla mennään Jy-
väskylästä Tikkurilaan, perillä on ruoka,
näyttelyyn tutustuminen ja supereloku-
vanäytös valinnan mukaan, joko ”Ötökät” tai
”Syvän meren tulivuoret”.

Kuva: Heurekan kuvapankki.
Superelokuvasta ”Syvän meren tulivuoret”.

18:42 Sanna sanoo: Mitä muuta Heurekassa
on kuin näyttely ja teatteri?
18:45 Pipsa sanoo: Näyttelyitä on monta ja
ne vaihtuvat aika ajoin. Hassu erikoisuus on
rottakoripallo, missä opetetut rotat kisaavat
herkkupaloista. Heurekan Tiedekaupasta voi
ostaa veikeitä matkamuistoja ja ravintolasta
saa murkinaa.

26.5.2007 Jäsenistöstä ja heidän perheistään
täytetty bussi saapuu vesisateiseen Tikkuri-
laan. Olemme Pipsan kanssa löytäneet
tiemme omatoimisesti paikanpäälle ja ki-
ertäneet näyttelyt läpi.

Sanna: Mitä pidit Heurekan näyttelystä, joka
siellä oli meneillään? Mikä jäi itsellesi
parhaiten mieleen?
Pipsa: Mulle jäi mieleen kuujuttu, jossa
tyttäreni Milja hyppi liian pienissä valjaissa
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ja se, kun itse kävin kokeilemassa fakiirin
petiä. Kutitti mukavasti selkää... Tällä kertaa
vaihtuvina näyttelyinä oli  intiaanikulttuuris-
ta kertova ”Teotihuacán” ja luonnon oivalluk-
sista kertova ”Kopioitu luonnosta”, mut
niistä ei jäänyt mitään erityistä mieleen.
*naurahtaa*
Sanna: Kävittekö Verne-teatterissa katsomassa
jompaakumpaa superelokuvaa? Itse kävin
katsomassa ”Syvän meren tulivuoret” –
elokuva, joka kuvaa sitä, kuinka valtamerten
pohjassa on elämää ja kukoistusta ilman
auringon valoa. Mannerlaatat eroavat toisist-
aan pohjassa ja väliin jää laavakenttiä, joista
energia  pursuaa ja luo edellytyksiä elämälle.
Tämä elämähän on sitten mahdollista ke-

mosynteesin avulla, jossa bakteerit käyttävät
kuuman veden kemiallisia yhdisteitä muo-
dostamaan erilaisia ravintoaineita, jotka sitten
toimivat monenlaisten merten eläinten
ravintona.
Pipsa: Katsottiin myös ”Syvän meren tulivu-
oret” -elokuva. Elokuva vei kyllä men-
nessään... katsojan ympärille kaartuva kuva
sai aikaan tunteen, että on itse mukana
sukellusveneessä katkarapujen ja merimatojen
piirityksessä.
Sanna: Aika on mennyt ihan siivillä täällä
näyttelyä kiertäessä. Kohta onkin jo lähdet-
tävä kotimatkalle, pääsen tutkailemaan bussin
kyytiin, miten paluumatka sujuu.

KARTING KILPAILU

KSI:n karKSI:n karKSI:n karKSI:n karKSI:n karting mestarting mestarting mestarting mestarting mestaruus ruus ruus ruus ruus ratkottiinatkottiinatkottiinatkottiinatkottiin
kesäkuussa Ruuhimäki Circuitillakesäkuussa Ruuhimäki Circuitillakesäkuussa Ruuhimäki Circuitillakesäkuussa Ruuhimäki Circuitillakesäkuussa Ruuhimäki Circuitilla
Lievestuoreella. Osallistujia oli 25Lievestuoreella. Osallistujia oli 25Lievestuoreella. Osallistujia oli 25Lievestuoreella. Osallistujia oli 25Lievestuoreella. Osallistujia oli 25
eli kaikki veli kaikki veli kaikki veli kaikki veli kaikki varararararatut paikat täyttyivät.atut paikat täyttyivät.atut paikat täyttyivät.atut paikat täyttyivät.atut paikat täyttyivät.
Aika-ajon perusteella kuljettajatAika-ajon perusteella kuljettajatAika-ajon perusteella kuljettajatAika-ajon perusteella kuljettajatAika-ajon perusteella kuljettajat
jaettiin finaaliryhmiin. 6 aika-ajonjaettiin finaaliryhmiin. 6 aika-ajonjaettiin finaaliryhmiin. 6 aika-ajonjaettiin finaaliryhmiin. 6 aika-ajonjaettiin finaaliryhmiin. 6 aika-ajon
nopeinta ja B finaalin voittajanopeinta ja B finaalin voittajanopeinta ja B finaalin voittajanopeinta ja B finaalin voittajanopeinta ja B finaalin voittaja
rrrrratkoivatkoivatkoivatkoivatkoivat mestarat mestarat mestarat mestarat mestaruuden A-finaalissa.uuden A-finaalissa.uuden A-finaalissa.uuden A-finaalissa.uuden A-finaalissa.

Pipsa: Niinpä. Lapsetkin tuntuvat viihtyvän
Heurekassa hyvin, kun saavat itse tehdä
kokeita ja testejä. Itselläkin tuntui kiinnostus-
ta riittävän, tosin välillä oli mentävä kahvioon
jäätelölle.
Sanna: Suositteletko Insinööreille Heurekassa
käyntiä ja minkä takia?
Pipsa: Kyllä suosittelen, ehdottomasti on
kaikille näkemisen arvoinen paikka!

15.8.2007 Heurekan matka oli vaihtelua ar-
keen, kiitos siitä virkistystoimikunnalle ja eri-
tyisesti Janille, joka hoiti ”matkanjohtajan”
tehtävät kunnialla alusta loppuun asti!

Sanna Lehtinen ja Pipsa Vasenius

Kärkitulokset:Kärkitulokset:Kärkitulokset:Kärkitulokset:Kärkitulokset:

1. J1. J1. J1. J1. Jaakko Saakko Saakko Saakko Saakko Seppäeppäeppäeppäeppä
2. 2. 2. 2. 2. TTTTTimo Mimo Mimo Mimo Mimo Manninenanninenanninenanninenanninen
3. H3. H3. H3. H3. Harri Parri Parri Parri Parri Potilaotilaotilaotilaotila
4. P4. P4. P4. P4. Pasi Pasi Pasi Pasi Pasi Pitkänenitkänenitkänenitkänenitkänen
5. J5. J5. J5. J5. Jarararararmo Smo Smo Smo Smo Syrjäläyrjäläyrjäläyrjäläyrjälä
6. 6. 6. 6. 6. TTTTTeemu Oeemu Oeemu Oeemu Oeemu Ollikainenllikainenllikainenllikainenllikainen
7. Kari J7. Kari J7. Kari J7. Kari J7. Kari Jauhiainenauhiainenauhiainenauhiainenauhiainen
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TTTTTule kuulemaan Iule kuulemaan Iule kuulemaan Iule kuulemaan Iule kuulemaan Isä Msä Msä Msä Msä Mitritritritritron luentoaon luentoaon luentoaon luentoaon luentoa
tekniikan alan asiantuntijoille!tekniikan alan asiantuntijoille!tekniikan alan asiantuntijoille!tekniikan alan asiantuntijoille!tekniikan alan asiantuntijoille!

TTTTTilaisuus on maanantaina 22.10.2007 klo 18.00, Jilaisuus on maanantaina 22.10.2007 klo 18.00, Jilaisuus on maanantaina 22.10.2007 klo 18.00, Jilaisuus on maanantaina 22.10.2007 klo 18.00, Jilaisuus on maanantaina 22.10.2007 klo 18.00, Jyväskylänyväskylänyväskylänyväskylänyväskylän
ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa osoitteessa Rajakatu 39.ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa osoitteessa Rajakatu 39.ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa osoitteessa Rajakatu 39.ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa osoitteessa Rajakatu 39.ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa osoitteessa Rajakatu 39.

Lisätietoja: rauno.minkkinen@gmail.com tai puh. 040 7171897.

Ilmoittautumiset 12.10.2007 mennessä sähköpostilla:Ilmoittautumiset 12.10.2007 mennessä sähköpostilla:Ilmoittautumiset 12.10.2007 mennessä sähköpostilla:Ilmoittautumiset 12.10.2007 mennessä sähköpostilla:Ilmoittautumiset 12.10.2007 mennessä sähköpostilla:
jspjspjspjspjsp.ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440..ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440..ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440..ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440..ohjelmakaari@technopolis.fi tai puh. 014 4451 440.
Ilmoittautumisen yhteydessä maininta mahdollisistaIlmoittautumisen yhteydessä maininta mahdollisistaIlmoittautumisen yhteydessä maininta mahdollisistaIlmoittautumisen yhteydessä maininta mahdollisistaIlmoittautumisen yhteydessä maininta mahdollisista
ruokavalioista.ruokavalioista.ruokavalioista.ruokavalioista.ruokavalioista.

TTTTTilaisuuden omavilaisuuden omavilaisuuden omavilaisuuden omavilaisuuden omavastuu on 5 eurastuu on 5 eurastuu on 5 eurastuu on 5 eurastuu on 5 eur, joka maksetaan tilaisuudessa., joka maksetaan tilaisuudessa., joka maksetaan tilaisuudessa., joka maksetaan tilaisuudessa., joka maksetaan tilaisuudessa.
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UIL-edustajakokous, HUIL-edustajakokous, HUIL-edustajakokous, HUIL-edustajakokous, HUIL-edustajakokous, Helsingissäelsingissäelsingissäelsingissäelsingissä

UIL:n KEUIL:n KEUIL:n KEUIL:n KEUIL:n KEVÄTEDUSTVÄTEDUSTVÄTEDUSTVÄTEDUSTVÄTEDUSTAJAKAJAKAJAKAJAKAJAKOKOKOKOKOKOUS –OUS –OUS –OUS –OUS –
KASVUN PKASVUN PKASVUN PKASVUN PKASVUN PAIKKAAIKKAAIKKAAIKKAAIKKA

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n kevään
sääntömääräinen edustajakokous pidettiin
25.5. Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä.
Keski-Suomen Insinöörit ry:tä kokouksessa
edustivat Rauno Minkkinen, Jussi Leivonen
ja Henriikka Mäenpää.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
lisäksi esityslistalla oli mm.:
- vaalivaliokunnan valinta
- ajankohtaista asiaa työmarkkina- ja
neuvottelutilanteesta
- UIL:n missio, visio ja strategia; alustus
ennen kentän lausuntokierrosta

- entisen KTK:n jäsenjärjestöjen
hyväksyminen UIL:n jäseniksi

Kun kokous hyväksyi entisen KTK:n
jäsenjärjestöt UIL:n jäseniksi, saatiin
yhdistyminen virallisesti loppuun ja uusi 72
000 jäsenen liitto syntyi. Tämä jäsenmäärä
nosti UIL:n Akavan toiseksi suurimmaksi
jäsenjärjestöksi OAJ:n jälkeen sekä yksityisen
puolen suurimmaksi jäsenjärjestöksi
Tekniikan Akateemisten ohi.

Kevään edustajakokous sujui rennoissa
merkeissä, koska suuret – kädenvääntöä
aiheuttavat – henkilövalinta- ja
jäsenmaksuasiat käsitellään aina syksyn
kokouksessa.

Kokouksen jälkeen osallistujille oli tarjolla
työmarkkinaseminaari kolmikannan hengessä.
Pekka Immeli Akavasta kertoi
työntekijäpuolen näkemyksiä kansantalouden
tilanteesta. Eeva-Liisa Inkeroinen
Elinkeinoelämän keskusliitosta puhui
paikallisen sopimisen kehittämisestä ja sen
haasteista. Lopuksi työministeriön edustaja
kävi läpi hallitusohjelmaan kirjatut
työlainsäädännön kehittämishankkeet.
Pääsanoma seminaarissa oli se, että

työntekijäpuoli halusi työntekijöille siivun
hyvästä talouskehityksestä ja työnantajapuoli
taas toppuutteli liian kovia
palkankorotusvaateita neuvottelukierroksella.

Teksti: Timo Härmälä
Kuvat: UIL ry
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Parhaiten kuvan, onnistuneesta
Porin matkastamme, saa tapahtu-
massa otetuista monista...

...valokuvista.

Kiitos hienosta matkasta,
osallistujamme, Teille jäsenemme
oli mukava järjestää tämäkin
reissu. Erityiskiitokset vielä teille,
jotka osallistuitte järjestelyihin.

Ensi vuonna sitten ehkä jo aivan
jotain muuta.

Vuolain kiitoksin
Olli B.
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ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

22.10.2007 Isä Mitron luento insinööreille klo 18-
24.10.2007 Kovan luokan seminaari Agorassa klo 16-
29.10.2007 Keski-Suomen Insinöörit ry:n Syyskokous 2007
Marraskuussa 2007 jääkiekkoa, seuraa WWW-sivuamme.

Vuoden 2008 tapahtumiin voit vielä vaikuttaa pian olevassa
Syyskokouksessamme! Tule paikalle vaikuttamaan.




