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Tassutellaan kohti tulevaa..

L

ehden ilmestyessä on jo syyskuu hyvällä mallillaan. Kesä
meni menojaan monien vivahteikkaiden tapahtumien kera – kiitos
osallistumisestanne jäsentapahtumiin!
Kesän lopulla UIL ry:n hallitus vaihtui ja uudet toimijat ovat aloittaneet
toimintansa, kuten mm. PJ:n näppäimiltä -jutusta saatte lukea. Tiedottaja
toivottelee onnea ja menestystä uusille toimijoille!
Arkisesta aherruksesta voimmekin
siirtyä aasin sillan kautta vapaa-ajan
viettoon. Vapaa-aikaa ei sovi unohtaa
kesälomien jälkeen työpaikalla ahertaessa. Hyviä viettotapoja onkin esim.
lähteä marjastamaan, sienestämään tai
kalastamaan Keski-Suomen monipuoliseen luontoon koko perheen voimin.

Tässä lehdessä:
Syksy 2008

1. Kansikuva
2. Pääkirjoitus
3. Pj:n palsta
4. Syyskokouskutsu
5. Valokuvaus- ja
piirustuskilpailu
6. Kesälomagallup

Lehden sivuilla on myös vinkeä idea
vaikka koko perheen puuhasteluun,
joten selailettehan koko lehden huolella läpi!
Syksy tuo tullessaan muutoksia Keski-Suomen Insinöörien toiminnan näkyvyydessä, sillä Internet-sivut muuttavat uuteen osoitteeseen: www.ksinsinoorit.com. Lehden taittajana toimiva Päivi Kantonen toimii ”päällikkönä” sivujen suunnittelussa ja toivoisimme jäseniltä sivuihin vinkkejä, joita
voitte lähettää osoitteeseen ksilehti@
gmail.com.
Aurinkoista syksyä toivotellen,
Sanna Lehtinen
Tiedottaja

9. Alueasiamies Olli B.
10. Uudesta hallituksesta apua liiton
ristiriitoihin
11. Kunnallisvaalit:
Kohti uutta
Jyväskylää
12. Inssiäkin kiinnostaa:
Uskomaton mutta kuitenkin täysin totta

14. Ylimääräiset edustajakokoukset 1.8.2008
Helsingissä
15. Jyväskylän-seminaari
16. Energian käytössä
saa Roope Ankkailla
18. Kuninkuusravit
19. Power Park
20. Keski-Suomen Insinöörien pikkujoulut

Järjestökenttämme
myllerryksessä

J

äsenemme ovat ikäväkseen saaneet kesäkautena seurata Uuden
insinööriliiton asioiden selvittelyä
julkisuudessa. Tätä kirjoittaessani olen
varma, että median kiinnostus liittomme tapahtumiin tulee jatkumaan ainakin syksyn edustajakokoukseen asti. Valitettavinta on, että pelikentäksi valittiin
julkinen media, eikä avointa keskustelua osattu käydä oman porukan kesken
suljettujen ovien takana. Ja mediaakin
käytettiin enemmän lyömäaseena – aito keskustelu jäi puuttumaan.
1.8.2008 olleissa edustajakokouksissa mitattiin sekä istuvan puheenjohtajan että hallituksen luottamukset. Puheenjohtaja Porokari sai luottamuksen
selvin luvuin ja hallitus epäluottamuslauseen vielä selvemmin luvuin. Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus piti oman ylimääräisen kokouksensa kesälomien keskellä ennen edustajakokousta ja kuuli puheenjohtajaa ja hallituksen edustajaa. Näiden keskustelujen ja eri lähteistä saatujen tietojen
perusteella yhdistyksemme hallitus antoi puheenjohtaja Porokarille yksimielisen luottamuksen ja samalla totesi, ettei liiton hallitus nauti yhdistyksemme
luottamusta.
Tämä siis menneestä – nämä asiat
eivät mielestäni märehtimällä parane,
vaan jokaisen osapuolen pitäisi nyt osata katsoa tulevaisuuteen. Edustajakokous on osaltaan jälleen kerran linjannut
liiton suuntalinjat. Nyt pitäisi käydä aidosti avointa dialogia tilanteesta ja siitä, miten tästä päästään eteenpäin. Julkikuva on saatava taas liiton ansaitsemalle tasolle.
Kentän pyynnöstä asettauduin varapuheenjohtajaehdokkaaksi UIL:n
hallituksen saadessa epäluottamuslauseen. Kun kokouksessa ei vastaehdokkaita löytynyt, niin tulin yksimielises-

ti valituksi Uuden
insinööriliiton yksityisen sektorin
ammatillis-aat teelliseksi varapuheenjohtajaksi. Tässä tilanteessa liiton tilanne ei
ole helpoin mahdollinen. Varapuheenjohtajan tehtäväkenttä on laaja
ja aikaa vievä ja haluan hoitaa
tehtävän kunniakkaasti ja jäsenistöämme kunnioittaen. Sen vuoksi tulen eroamaan Keski-Suomen Insinöörit ry:n puheenjohtajan tehtävästä.
Yhdistyksemme syyskokous tulee siis
valitsemaan minulle seuraajan vuoden
2009 loppuun kestävälle toimikaudelleni. Hoidan kuitenkin yhdistyksemme puheenjohtajan tehtävät vuoden
2008 loppuun. Tämänkin jälkeen jatkan aktiivista toimintaa myös paikallisesti. Näin seuraava puheenjohtaja saa
kaiken tukeni tehtävänsä hoidossa ja yhdistyksemme eteenpäin kehittämisessä.
Syyskokouksessamme täydennetään lisäksi hallitusta erovuoroisten osalta sekä valitaan yhdistyksellemme varapuheenjohtaja kaudeksi 2009 - 2010.
Toivottavasti osallistutte runsaslukuisesti kokoukseen valitsemaan yhdistykselle luotettavaa ja innokasta hallintoa
sekä päättämään vuoden 2009 toiminnan suuntalinjoista. Muistakaa, että
yhdistyksemme on teitä varten ja teillä
on oikeus ja aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kerättyjä jäsenmaksuja käytetään.

Pj:n näppäimiltä

Raikasta ruskakautta toivottaen,
Timo Härmälä,
Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry



SYYSKOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen
syyskokous 28.10.2008
Keski-Suomen Insinöörit
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Tupaswillassa, Laukaalla, tiistaina
28.10.2008 klo 17.00 alkaen.

K

okousruokailu on n. klo 19.30,
kokousta jatketaan tarvittaessa
ruokailun jälkeen.
Osoite: Ränssintie 5, 41370 Kuusa.
Yhteystiedot ja ajo-ohje: http://
www.tupaswilla.net/paikka.htm
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan siihen kuuluvat asiat. Lisäksi syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, nykyisen puheenjohtajan loppukaudeksi (vuosi 2009),
hänen erotessaan tehtävästään.

Ote säännöistä:
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöt
– päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakorvauksista
– hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
seuraavaa kalenterivuotta varten
– valitaan hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja
– 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
Muutamia ennakkotietoja:
Hallituksen täydentäminen. Vuoden
2008 lopussa erovuoroisia Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallituksen jäseniä ovat:
- varapuheenjohtaja Olli Backman
- jäsen/yhdistystoimikunnan puheenjohtaja Rauno Minkkinen
- jäsen/tiedottaja Sanna Lehtinen
- jäsen Jani Hammarberg
- varajäsen Henriikka Mäenpää

Ilmoittautuminen
Tarjoilujen järjestämiseksi ennakkoilmoittautumiset 19.10.2008 mennessä
sähköpostitse timo.t.harmala@elisanet.
fi tai tekstiviestillä: 040 513 5988 (Timo
Härmälä).
Ilmoita nimesi, yhteystietosi (email,
osoite, gsm/puh) ja haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin postitse tai sähköpostitse. Mahdollisista allergioista ja ruokavalioista
on myös hyvä mainita ruokailun järjestämistä varten.
Tiedostoja tulossa ladattavaksi wwwsivullemme, kun asiakirjat valmistuvat:
- Syyskokouksen asialista
- Esitys vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi
- Yhdistyksen säännöt
- Äänestysvaltakirja

Valokuvaus- ja
piirustuskilpailu
Hoi Keski-Suomen Insinöörien jäsenet perheineen!
Nyt on aika kaivella naftaliinista kamerat, valokuvat
ja piirustusvälineet. Tämän syksyn ainutlaatuinen
valokuvaus- ja piirustuskilpailu on nimittäin käsillä.
Voittajakuvat julkaistaan Keski-Suomen INSINÖÖRI
-lehden kannessa ja parhaat palkitaan!
Kilpailun aihe:
”Insinöörin kädenjälki”
- Kaksi sarjaa:
• piirustuskilpailu lapsille
• valokuvauskilpailu aikuisille
- Yksi kilpailutyö / osallistuja
- Piirustuksen koko on A4
- Valokuva joko digi tai perinteinen
- Jos lähetät valokuvan digimuodossa, älä pienennä sitä, vaan lähetä se alkuperäiskoossa. Kansikuvakelpoiset kuvat voivat olla tiedostokooltaan esimerkiksi 1 Mt tai vielä
suurempia. Kuva voi olla esimerkiksi jpg-, tiff- tai eps-muodossa.
- Kilpailuaika 3.10.2008 saakka
Keski-Suomen Insinööreillä on jatkossa kilpailuun lähetettyjen kuvien
vapaa käyttöoikeus Keski-Suomen
INSINÖÖRI-lehdessä ja Keski-SuomenInsinöörien www-sivulla.

Muista
Liitä mukaan kuvan tekijän nimi ja
osoitetiedot (osoite mahdollista palkinnon postitusta varten)
Toimita kilpailutyö sähköpostilla:
ksilehti@gmail.com
tai osoitteella:
Sanna Lehtinen
Raevuorenkuja 1 as. 24
34800 Virrat
Postilla lähetettyjä kuvia ei palauteta, jollei kuvan mukana ole riittävillä postimerkillä varustettua palautusosoitteellista kirjekuorta. Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse ksilehti@gmail.com.



1. Ikä, ammatti, työpaikka?
2. Mitä ja missä teit kesälomallasi?
3. Kenen kanssa vietit kesälomasi?
4. Kuinka pitkä kesäloma sinulla
oli, milloin lomasi vietit?
5. Mikä oli lomabudjettisi?
6. Mikä oli kesälomasi kohokohta?
7. Paras kesälomamuistosi/kesäloman viettopaikkasi?

1. 24 vuotta, myynti-insinööri, työpaikka Novimec Oy Vantaa
2. Lomailin Dubaissa, lopun loman vietän Thaimaassa
3. Kavereiden ja loput menee poikaystävän kanssa
4. Kesäkuun alussa pidin 1½ vkoa
ja 2 viikkoa pidän marras-joulukuun vaihteessa
5. Tähän mennessä on kulunut
1100 € (säästeliäänä ja joulun
aikaa inhoavana ihmisenä ostin
jo osan joululahjoista matkalla) + Thaimaan lennot 686 €..
Mitä siellä nyt Thaimaassa sitten vielä rahaa kuluu
6. Kun pääsi takaisin Suomeen :)
7. Opiskeluaikaan ei kesälomaa
tullut pidettyä, vaan loma meni
kesätöiden parissa, joten tänä
kesänä pidin elämäni ensimmäisen palkallisen loman. Eiköhän
varmaan
sitten
parhaat
kesälomamuistot
ulotu niihin aikoihin, kun
asuin vielä maalla kotona Saarijärvellä. Maallahan on
aina mukavaa ja eläinten kanssa



8. Parasta Keski-Suomen kesässä?
9. Mälsintä/haastavinta kesälomassa?
10. Mitä et ehtinyt tehdä kesälomallasi?
11. Miten ensimmäinen työpäivä
sujui kesäloman jälkeen?
12. Mitä aiot tehdä vielä tulevaisuuden kesälomallasi?

touhuaminen vielä mukavampaa.
8. Luonto, järvet ja hiljaiset kesäyöt
9. No ainakin alkukesälomassani
haastavinta ja mälsintä oli Suomesta saatu ruokamyrkytys, joka jatkui neljä päivää lomakohteessa ja alkoi asettumaan vasta Dubain sairaalassa tiputuksessa vietetyn yön jälkeen ja antibioottikuurilla. Loma meni siis
ihan nappiin :) Toivottavasti sama ei toistu toisella lomajaksolla
10. Lomailla kunnolla, mutta eiköhän se korjaannu vielä loman
toisella jaksolla.
11. Rennosti juhannusta ja loppulomaa odotellessa.
12. Kesämökki olisi kiva saada joskus sitten kun on rahaa. Loma
ei tunnu lomalta jos joutuu kököttämään monta viikkoa Vantaan kaksiossa. Matkustelu on
mukavaa, joten sitä tulee varmaan harrastettua vielä mone_
na lomakautena.

Anniina Sandelin

Pertti Meuronen
1. 57v, vanhempi suunnittelija,
Elomatic Oy
2. Viettelin lomaa laatimatta mitään aikatauluja.
3. Perheen kanssa ja tapailin sukulaisia.
4. Neljä vkoa heinäkuussa
5. Ei budjettia.
6. Kuninkuusravit.
7. Kokemuksena mieleenjäänee-

nä vaihto-oppilaana Saksassa
60-luvulla.
8. Vaihtelevuus.
9. Eipä tullut työt mieleen.
10. Laatia lomasuunnitelmaa.
11. Toivottavasti rauhallisesti (lomalla vielä haastatteluhetkellä).
12. Pitänee keksiä uusi harrastus.

1. 26-v, projektisuunnittelija,
Elomatic
2. Viikon verran matkailua pohjois-Italiassa, Milanon seudulla. Suomessa lomailua mökillä sekä kesätapahtumissa
käyntiä(mm. Iron maiden ja jotain festareita). Myös Tallinnassa tuli käytyä.
3. Ystävien ja sukulaisten kanssa.
4. Tänä vuonna lomaa oli viisi
vkoa. Jätin talviloman pitämättä
ja siirsin sen kesälle. Toukokuuussa viikko, heinäkuussa
viikkoa vkoa sekä nyt elokuun
lopulla vielä viikko.
5. Tuohon en kyllä osaa sanoa mitään :) Ei kannata laskea...
6. Hmm, yksittäistä kohokohtaa
hankala sanoa. Serkun häät oli
hauska tapahtuma heinäkuulla
sekä tietysti lomamatkat(Italia,
Viro), unohtamatta tietenkään
noita rock-konsertteja.
7. Mökkeily on mukavaa ja sieltä on paljon hauskoja muistoja/tapahtumia. Ehkä kuitenkin
viime kesän reissu (kaksi vkoa

junamatkailua) parin lapsuuden
kaverin kanssa Itä-Euroopassa
oli jollain tapaa unohtumaton.
8. Jyväskylän kesätapahtumat sekä luonto, unohtamatta upeaa
rantaraittia.
9. Viime kesä oli bookattu niin täyteen, että tänä kesänä ajattelin “suorittaa” vähemmän, eli
nyt mentiin enemmän vaan fiiliksen mukaan. Huonot ilmat
toki latistaa vähän fiilistä.
10. Olohuoneen kirjahylly jäi rakentamatta, myöskään mökillä
ei ehtinyt touhuta niin paljon
kuin oli alunperin tarkoitus. Sekä olisin ehkä halunnut tehdä
vielä jonkun reissun Eurooppaan, mutta aikaa ei ollut riittävästi.
11. Sähköposteja lukiessa ja muistellessa mihin on missäkin hommassa jäänyt.
12. Jaa-a. Toivottavasti tulee ainakin matkusteltua ja mökkeiltyä.
Ei mitään suurempia, mukava
nähdä uusia paikkoja.

Petteri Väänänen



1. Olen Henri Liukkunen, lokakuussa 28 vuotta täyttävä logistiikkainsinööri. Tällä hetkellä
työskentelen Lassila & Tikanojalla Jyväskylässä työnjohto-, ja
ajojärjestelytehtävissä.
2. Ensimmäiset kaksi viikkoa olin
kesälomalla juhannuksen jälkeen. Ajan käytin tutustumalla Helsingin nähtävyyksiin. Aika sateista oli, joten hieman latisti lomatunnelmaa.
3. Loma meni puolison kanssa ollessa. Hän oli päivät töissä, mutta yhteistä aikaa löytyi iltaisin
ja viikonloppuisin.
4. Juhannuksen jälkeen oli kaksi
viikkoa, seuraavat kaksi viikkoa
alkavat elokuun puolessa välissä.
5. Jaa-a, varmaan yhteensä 400500 euroa.
6. Rauhoittuminen. Yhdessäoloa
puolison kanssa, kun kesä on
muuten mennyt eri kaupungeissa asustellessa.
7. Pari vuotta sitten kunnon kesäpäivänä olimme tutustumassa
Suomenlinnan alueeseen. Rannalla ollessamme tuuli sen verran, ettei aurinko tuntunut lainkaan polttavalta. Päivän ajan
saarella oltuamme matkamuis-

tona oli hyvin palanut iho, jota
parannellessa sitten menikin
toista viikkoa. Mutta kesäloman
viettoa tapahtunut ei pilannut,
nämä asiat kuuluvat oleellisesti
kesän viettoon.
8. Paljon erilaisia tapahtumia aivan lähellä.
9. Kun kiire töistä loppui, joutui välillä miettimään, mitä oikein
tekee kaikella vapaa-ajalla. Lomastressiä en havainnut lainkaan, sillä lomasuunnitelmat
olivat jo aika hyvin etukäteen
valmiina. Lomaillessa ei tule
kelloa katsottua niin usein kuin
töissä ollessa, jolloin kiirettä ei
tule havaittua. Parisuhteeseen
parin viikon yhdessäolo teki hyvää, aiempien viikonlopputapaamisten sijasta. Harmillista
kyllä, jossakin vaiheessa lomaa
tuli ajateltua myös työasioita,
mutta onneksi vain hetkellisesti.
10. Muutama huonekalu jäi entisöimättä, mutta uusi loma on tulossa, joten silloin otetaan ohjelmaan.
11. Paluu arkeen oli aika vaikea.
Puoli viikkoa kesti löytää oikea
rytmitys töiden tekoon. Välillä
työtahti tuntui samalta, kuin oli-

Henri Liukkonen
si ollut hidastetussa filmissä.
12. Lomamatka Etelä-Amerikkaan,
pari viikkoa reissatessa. Mutta
sitten joskus tulevaisuudessa...

Pohjoismaiden suurin vuosittainen urheilutapahtuma Neste Oil Rally Finland oli monelle kesän kohokohta.



Syksy koittaa ja toiminta jatkuu
normaalisti

K

esän lomailun ja muun puuhastelun jälkeen on toiminta taas saatu liikenteeseen. Keski-Suomen Insinööreillä on Uuden Insinööriliiton hallituksessa edelleen vahva edustus. Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin
yhdistyksemme puheenjohtaja Timo Härmälä.
Toki muutoksen tuulet puhaltavat Keski-Suomen Insinööreissäkin sillä tulevassa
vuosikokouksessa (minkä kutsu on tässä lehdessä) on tiedossa puolen hallituksen,
puheenjohtajien ja varajäsenen valinnat. Hallitushan on toki hoitanut tehtävänsä hienosti, mutta vuosikokouksessa on hyvä mahdollisuus kuulla ajankohtaista
asiaa ja nauttia (yleensä) runsaan tarjoilun ohessa muiden insinöörien seurasta.
Liiton päässä on työ jatkunut (toki lomakausi huomioiden) normaalisti eikä
ole syytä huoleen, sillä insinöörien edunvalvonta on vakaalla pohjalla eikä todellakaan missään pohjaluvuissa. Palvelut ja jäsenedut toimivat ja Keski-Suomessahan jalansija on vahvistunut
Jyväskylän toimisto on tarkoitettu palvelemaan juuri keskisuomalaisia ja päijäthämäläisiä UIL:n jäseniä, joten pidetään yhteyksiä.
Syystervehdyksin
alueasiamies Olli B.
Uusi Insinööriliitto Keski-Suomi ja Päijät-Häme



Uudesta
hallituksesta
apua liiton
ristiriitoihin
Koko kesän velloneet Uusi Insinööriliitto UIL ry:n sisäiset riidat huipentuivat 1.8.2008 kahteen ylimääräiseen
edustajakokoukseen.

E

nsimmäisessä ylimääräisessä edustajakokouksessa äänestettiin
puheenjohtajan luottamuksesta. Puheenjohtaja sai luottamuksen äänin 44-23.
Toisessa ylimääräisessä edustajakokouksessa, jota oli vaatinut koolle 11 jäsenyhdistystä, äänestettiin hallituksen luottamuksesta. Hallitus
sai epäluottamuksen ja erotettiin.
Liitolle valittiin uusi hallitus varapuheenjohtajineen. Yksityisen sektorin ammatillisaatteelliseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Härmälä Keski Suomen vaalipiiristä. Onnittelut Timolle ja Keski Suomen
Insinööreille.
Uskon, että tällä uudella hallituksella on kaikki menestymisen mahdollisuudet ja kyky toimia liittoa rakentavasti, sillä toisen edustajakokouksen päätökset ja valinnat
olivat niin selkeitä.
Uudella hallituksella riittää työsarkaa, mutta sen
on vain rohkeasti tartuttava toimeen ja tehtävä
ne muutospäätökset ja korjaukset, jotka on nyt
välttämätöntä tehdä. Muutoksille on myös
kiire, sillä liitto on saatava toimintakuntoon mahdollisimman pian, jotta
jäsenten palvelut toimivat.
Uusi Insinööriliitto ei ole hajoamassa, vaan jatkaa täyspainoisesti ja voimakkaasti jäsenistönsä edunvalvontaa.
Toivotan jäsenille reipasta ja aktiivista syksyä
Pertti Porokari
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Kohti uutta
Jyväskylää

Kunnallisvaalit
26.10.2008!

Muutoksen tuulet puhaltavat niin ammattiyhdistys- kuin
kuntarintamallakin. Liitoksissa vanhoja raja-aitoja kaadetaan ja laitetaan organisaatioita uuteen uskoon. Valtataistelua ja muutosvastarintaa, sitähän uudistukset tuovat
aina tullessaan. Kuohunnasta huolimatta on muistettava
mennä kuitenkin aina eteenpäin, tehdä sitä perustyötä.

U

usi Jyväskylä tarvitsee tulevaisuuden rakentajia. Kuntalaisia jotka näkevät laajoja kokonaisuuksia ja ovat uudistumiskykyisiä osaajia. Täytyy aina muistaa, että halutessaan parempaa on oltava valmiita myös
jostain luopumaan.
Jyväskylän merkitys Keski-Suomen maakuntakeskuksena korostuu
ja myös sen valtakunnallinen painoarvo kasvaa. Tämä tulee näkymään maakuntatasolla kuntarajat ylittävän yhteistyön määrässä.
Uutta kuntaa rakentaessa on otettava huomioon myös mahdolliset tulevat kuntaliitokset. Näen että Jyväskylään tulee liittymään
vielä seuraavan 10 vuoden sisällä 2-4 lähiseudun kuntaa.
Jyväskylän ehdottomana valttina on sen keskeinen sijainti.
Sijainti ei itsessään avaa tietä menestykseen, infrastruktuurin
on myös tuettava sitä. Tieverkosto on pidettävä ajanmukaisessa
kunnossa ja hyödynnettävä tehokkaammin rautatieyhteyksiä.
Energian kallistumisen myötä julkisen liikenteen kehityspaineet
tulevat kasvamaan erityisesti Jyväskylän kaltaisissa maakuntakeskuksissa. Palveluverkoston fyysinen ja sähköinen saavutettavuus ovat niitä menestyksen kulmakiviä.
Olen Leivosen Jussi, 33-vuotias insinööri Palokasta
ja ehdolla uuden Jyväskylän valtuustoon. Työskentelen Ilmavoimissa osastoinsinöörinä hankintaprojekteissa. Seurannut kunnallispolitiikkaa
viimeiset neljä vuotta ja olen tällä hetkellä
maalaiskunnassa varajäsenenä tarkastusja sosiaalilautakunnissa. Harrastan liikuntaa ja musiikkia eri muodoissa.
Olkaa aktiivisia ja käykää äänestämässä kunnallisvaaleissa.
Jussi Leivonen
040 5817286
jussi.leivonen@pp.inet.fi
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Inssiäkin kiinnostaa...

Nainen vie ja mies vikisee, vai miten se nyt oli...

Uskomatonta mutta
kuitenkin täysin totta
Abraham Lincoln valittiin kongressiin vuonna
1846, John F Kennedy
sata vuotta myöhemmin
1946. Lincoln valittiin
presidentiksi 1860, Kennedy sata vuotta myöhemmin 1960. (Kennedy
aloitti itse kautensa kuitenkin vasta 1961 toim.
huom.)
12

K

ummankin presidentin nimessä on seitsemän kirjainta, ja kumpaakin ammuttiin päähän. Molemmat murhattiin
perjantaina. Lincolnin sihteerin sukunimi oli Kennedy, Kennedyn sihteerin sukunimi oli Lincoln.
Kummankin presidentin seuraajan etunimessä oli kuusi kirjainta, ja
kummankin sukunimi oli Johnson.
Lincolnin seuraaja Andrew Johnson syntyi vuonna 1808, Kennedyn
seuraaja Lyndon Johnson syntyi
vuonna 1908.
Lincolnin murhannut John Wil-

kes Booth syntyi vuonna 1839, Kennedyn oletettu murhaaja Lee Harvey Oswald syntyi vuonna 1939.
Kummankin murhaajan nimi on
kolmiosainen ja kummassakin nimessä on 15 kirjainta.
Abraham Lincoln kuoli teatterissa jonka nimi oli Kennedy. Kennedy istui ammuttaessa autossa,
jonka merkki oli Lincoln. John
Wilkes Booth pakeni teatterista
ja saatiin kiinni varastossa. Lee
Harvey Oswald pakeni varastosta ja saatiin kiinni teatterista. Sekä Booth että Oswald murhattiin

ennen oikeudenkäyntiä.
Ja kaiken huipuksi; viikkoa ennen
murhaansa Lincoln oli Monroessa,
Marylandissa. Kennedy puolestaan
oli viikko ennen murhaansa Marilyn Monroen kanssa.

Kotona
- (mies) Ostin sulle kukkasia.
- (vaimo) Jaa. Miksi?
- No ostin kun ajattelin että kaipaat kukkia.
- Onko tapahtunut jotain?
- Ei. Miten niin?
- No kun ostit kukkia.
- Siis mä ostin kukkia ihan vaan ostamisen ilosta.
- Et siis mua varten. Ostamisen
ilosta. Luuletko saavas sillä perusteella?
- No en. Ostin kukkia, kun olet sanonut etten mä koskaan osta kukkia ja kun ne sattui eteen ja oli halpoja.
- Nii just! Halpoja. Et voi yhtään
niinkuin sijoittaa meidän suhteeseen.
- No voi hitto. Nytkö sä suutuit?
- EN!
- Oikeasti. Hankala tässä on tuoda
kukkia kun sä suutut niistä.
- En mä kukista suutu. Ne on ihania,
mutta miksi sä ostit niitä nyt?
- Voi luoja. Anteeksi, että mä ostin
kukkia. Voin viedä ne pois.
- Älä vie. Ne on ihania. Ihmetyttää
vaan miksi sä ostit nyt.
- Ok. Selvä. Mä en osta enää kukkia
sitten, jos niistä nousee poru.
- Sä et siis halua ostaa mulle kukkia?
- Täh? No haluan ostaa!
- Älä huuda! No miksi ihmeessä sä
sitten et yleensä osta mulle kukkia?
Ainoastaan silloin, kun tekee mieli
tai on tapahtunut jotain.
- No just! Niinpä. Vain silloin, kun
tekee mieli. Ei mun tee aina mieli. Ja just nyt ei tosiaan tee mieli.
Ostin vaan kukkia. En mä nyt halua seksiä.
- Sä et siis halua mua?

- Uskaltaakohan tähän vastata?
- Tulee vaan sellainen olo nyt, että
sä et halua mua.
- No haluan. Herran jestas. Tottakai mä haluan sua!
- Huomaa, että sä olet mies. Huudat
koko ajan ja ajattelet vaan seksiä.
- Kuule. Mä tulin just kotiin. Väsyttää ja on ollut pitkä päivä. Ja mä ostin vaan kukkia.
- Ei kukat ole vaan kukkia. Ne on
romanttinen ele ja normaalisti mies
haluaa huomioida naisen tarpeet
ostamalla kukkia.
- Niin just! Sitä mä yritin selvitää!
- Miksi sä taas huudat? Niin, mut
kun sä et osta kukkia ilman että on
joku juju.
- Oikeesti. Lopeta nyt. Annetaan
noiden kukkien olla nyt. Onko jotain ruokaa?
- SIKA! Ensin sä tuut ovesta sisään
kukkapuskan kanssa ja sitten kysyt
onko jotain ruokaa. Luuletko että
mä olen täällä sua varten palvelemassa ja pyllistelemässä heti, jos
sä tuot kukkia.
- En mä tuonut kukkia sen takia.
Ja ainahan sä teet ruokaa. Äläkä
sä huuda koko aikaa.
- AI! Mäkö en saa ilmaista tunteitani koskaan!! Ja kauanko meni, että tuon huomasit, että mä teen aina ruokaa?
- Mä en sano nyt mitään.
- Niinkuin yleensä. Sä et puhu koskaan mistään mitään.
- No uskaltaako tässä puhua, kun
aina asia kääntyy väärinpäin.
- Ei ne mitään väärinpäin käänny.
Itsehän alotit!
- Jaa tuomalla kukkia?
- Niin!
- No nyt on selvä, että mä en tosiaan enää tuo kukkia..
- Sä et siis välitä musta, kun et halua tuoda edes kukkia.
Seuraa viiden minuutin hiljaisuus. Keittiöstä kuuluu ääni, johon
vaimo aloittaa:
- MITÄ! Miksi ihmeessä sun pitää
heti kotiin tullessa avata kaljapullo. Mitä nyt on tapahtunut, kun toit
kukkia ja heti alat ryypätä!?!

Seuraavaksi muutamia
faktoja joilla voit hämmästyttää työkavereitasi:
- Ensimmäinen suorassa televisiolähetyksessä tapahtunut murha oli,
kun Jack Ruby ampui Lee Harvey
Oswaldin 24.12.1963.
- Heroiinia markkinoitiin vuodesta 1898 vuoteen 1910 riippuvuutta
aiheuttamattomana morfiinin korvaajana ja lasten yskänlääkkeenä.
- Suomi voitti viestihiihdon talviolympialaisissa vuonna 1936 vaikka ankkuriosuudella Kalle Jalkanen palasi hakemaan hankeen vahingossa sylkäisemänsä tekohampaat.
- Paras tapa voittaa väittely on olla oikeassa.
- Paras tapa olla oikeassa on voittaa väittely.
Lopuksi viikon mietelause:

Ei ole mitään niin pysyvää, kuin väliaikainen
autovero.
Jussi Orava, JIO ry
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Uusi Insinööriliitto UIL ry:n
ylimääräiset edustajakokoukset
1.8.2008 Helsingissä

U

usi Insinööriliitto piti poikkeuksellisesti 1.8.2008 kaksi ylimääräistä edustajakokousta Hotelli Presidentissä Helsingissä. Keski-Suomen Insinöörejä
molemmissa ylimääräisissä edustajakokouksissa edustivat Timo Härmälä, Sanna Lehtinen, Eija Kangas
ja Rauno Minkkinen.
Ensimmäisen ylimääräisen edustajakokouksen oli kutsunut koolle hallitus. Kokouksessa käsiteltiin
hallituksen esitys: Erotetaan keskusliiton puheenjohtaja Pertti Porokari tehtävästään ja valitaan tarvittaessa keskusliiton uusi puheenjohtaja vuoden 2011 syysedustajakokoukseen asti sekä täydennetään
hallitusta tarvittaessa. Pertti Porokari oli saanut myös vastaehdokkaan liiton puheenjohtajaksi. Vesa Vauhkala Lahden Seudun Insinööreistä oli ilmoittanut olevansa käytettävissä, jos Porokari saa
epäluottamuslauseen edustajakokoukselta.
Toisen ylimääräisen edustajakokouksen olivat kutsuneet koolle 15
UIL:n jäsenyhdistystä mm. KeskiSuomen Insinöörit ry. Tämän kokouksen esityslistalla oli seuraavat
asiat: Varapuheenjohtajien luottamus/erottaminen, hallituksen jäsenten luottamus/erottaminen (pl.
puheenjohtaja) ja mahdollinen hallituksen täydentäminen.
Molempien kokousten ilmapiiri
oli hyvin jännittynyt. Liiton julkisuuskuva oli tahriintunut ja näyttää tätä kirjoittaessani tahriintuvan
lisää. Eri osapuolten kannanottoja
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saamme lukea päivittäin lehdistä ja
mattoa yritetään vetää alta jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Liiton sisäisiä asioita on käsitelty julkisuudessa hyvinkin yksityskohtaisesti. Myös Akavan puheenjohtaja
Matti Viljanen on puuttunut tulehtuneeseen tilanteeseen varsin räväköin sanavalinnoin.
Ensimmäisessä ylimääräisessä
edustajakokouksessa kuultiin hallituksen, Pertti Porokarin ja usean
juristin näkemys tilanteesta. Voisi
sanoa, että vastuu niin hallituksen
kuin puheenjohtajankin tekemisistä jää kuulijalle niin erilaisia kannanottoja kuulimme asiasta.
Puheenjohtajan luottamuksesta
äänestettäessä äänestystulos oli varsin selvä Porokaria tukeva eli puolesta 44 ja vastaan 23. Keski-Suomen Insinöörien hallitus oli tehnyt
päätöksen omassa kokouksessaan
tukea Pertti Porokaria.
Myös toisen ylimääräisen edustajakokouksen äänestystulos oli selvä. Epäluottamusta varapuheenjohtajille ja hallitukselle kannatti 49
kokousedustajaa ja luottamuksen
olisi suonut 18 kokousedustajaa.
Koska varapuheenjohtajat ja hallitus eivät saaneet luottamusta niin
edessä oli varapuheenjohtajien ja
hallituksen valinta. Valittujen varapuheenjohtajien toimikausi kestää vain syysedustajakokoukseen
2008 asti ja muiden hallituksen jäsenten vuoden 2011 syysedustajakokoukseen asti.
Varapuheenjohtajista jouduttiin
äänestämään. Liiton ensimmäi-

seksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Laakso. Hänen vastuualueenaan on työmarkkinasektori.
Muiksi varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Härmälä (ammatillisaatteellinen sektori), Aulis Huikko
(kuntasektori) sekä Pekka Liimatainen (valtiosektori).
Hallitukseen valittiin lisäksi (suluissa henkilökohtainen varajäsen)
Uudenmaan vaalipiiristä Mikko
Wikstedt (Matti Mononen), Hämeen vaalipiiristä Arto Wessman
(Antero Teittinen), Lounais-Suomen vaalipiiristä Mika Paukkeri
(Heidi Kaipiainen), Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Panu
Pankakari (Susanna Kankaanranta), Pohjois-Suomen vaalipiiristä
Kimmo Hannukainen (Mikko Niska) kuntasektorilta Markku Järvenpää (Vesa Härkönen) ja Insinööriopiskelijoiden edustajaksi Ville Välimäki (Satu-Maarit Velling). Pekka
Laakson varajäsen hallituksessa on
Jarmo Saarijärvi, Timo Härmälän
varajäsen on Markus Forma, Aulis
Huikon varajäsen on Kalle Kaipainen ja Pekka Liimataisen varajäsen
on Martti Halmela.
Onnittelut kaikille valituille ja erityisesti Timo Härmälälle, joka tuli
valituksi varapuheenjohtajaksi.
KTK:n edustaja piti toista ylimääräistä edustajakokousta moitteenvaraisena. Saa nähdä selvitelläänkö kokouksen laillisuutta vielä peräti oikeussaleissa.
Rauno Minkkinen
Hallituksen jäsen
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Energian käytössä saa Roope Ankkailla
16

Insinöörikoulutuksen
omaavat ovat kuulopuheiden mukaan kuuluisia
säästäväisyydestään. Syynä
tähän on yksinkertaisesti
se, että esimerkiksi kaikissa rahankäyttötilanteissa
insinööri löytää optimointiongelman: Kuinka
insinöörinä selviän tästä
tilanteesta ja voin pitää itse
mahdollisimman suuren
osan rahoistani?

S

amaa optimointiongelmaa ja sen
ratkaisumahdollisuuksia voidaan
soveltaa insinöörimaailmassa
myös energian käytössä ja sen säästämisessä. Mietintämyssyä päähän ja vastaa kysymyksiin: Oletko miettinyt, mistä sähkölasku koostuu? Mihin sähköä
kuluu kotona? Mitä voin tehdä, jotta
sähkölaskuni ei ole huikean suuri?
Kotitalouden sähkölasku koostuu
sähkön siirrosta ja sähköenergiasta.
Näistä sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa eri sähkönmyyjillä eri puolilla Suomea. Kilpailutettavan sähköenergian osuus koko sähkölaskusta on
yleensä noin puolet. Suosi uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, eli vihreää sähköä.
Noin puolet energiasta kuluu lämmitykseen: veden lämmitykseen osuus on
1/5 ja loppu kolmannes kuluu muun
muassa insinöörikodin sähkölaitteisiin,
valaistukseen, viihde-elektroniikkaan,
ruoan säilytykseen ja valmistukseen,
astioiden ja pyykin pesuun sekä kuivatukseen. Energian määrään vaikuttavat myös asumismuoto ja omat tottumukset, jolloin samankokoisten perheiden energiankäytössä voi olla huomattavia eroja.
Energiakustannuksiin voidaan vaikuttaa muuttamalla omia tottumuksia, samalla säästyy rahaa ja ympäristöä. Kuulostaako epämiellyttävältä? Ei,
sillä energian säästäminen ei tarkoita
mukavuuksista tinkimistä. Voit säilyttää asumismukavuutesi, vaikka käyttäi-

sit energiaa harkitummin. Internetistä
löytyy paljon tietoa, miten voit muuttaa omia tottumuksia. Tässä koottuna
jokaiselle insinöörille soveltuvia perussäästövinkkejä.
Lämmityksen säästöön tulee valita
uusia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä kodinkoneita, koska vanhat laitteet kuluttavat jopa kaksi kertaa
enemmän sähköä kuin uudet laitteet.
Laitteiden sijoittaminen ja oikeanlainen käyttö vaikuttaa merkittävästi lopulliseen sähkönkulutukseen. Veden
lämmityksessä ja kulutuksessa kannattaa suosia suihkua kylpyammeen sijaan,
jolloin säästät jopa viisi kertaa enemmän vettä. Vuotava hana kannattaa
korjata välittömästi ja sen tiivisteet uusia säännöllisesti, sillä jo parsinneulan
kokoinen vuotokohta lisää vesikustannuksia vuodessa noin 750 euroa. Asuinhuoneiden lämmityksessä voidaan taas
säästää pitämällä asuinhuoneiden lämpötilat 20 - 22 °C välillä, sillä jo yksi aste huonelämpötilassa tarkoittaa 5 %:a
lisää lämpölaskussa. Käytä verhoja ikkunoissa, sillä ne vastaavat kolmatta ikkunalasia. Huonekaluja ei tule sijoittaa
pattereiden eteen, jotta lämpö pääsee
kiertämään huoneessa hyvin.
Keittiössä kannattaa suosia mikroaaltouunia, koska se on nopea ja energiaa säästävä niin ruokien sulatuksessa
kuin lämmityksessä. Astian- ja pyykinpesukoneessa tulee aina pestä täysiä koneellisia ja valita koneen käyttöohjeen
avulla oikea pesuohjelma.
Jokaisesta kodin laitteesta kannattaa katkaista virrat pääkytkimestä tai
tarvittaessa ottaa virtajohto pois pistorasiasta, koska jokainen valmiustilassa oleva sähkölaite tuhlaa energiaa.
Hyvä vinkki on liittää tietokone ja sen
oheislaitteet virtakytkimelliseen jatkojohtoon, jolloin laitteet saa kätevästi päälle vain käytön ajaksi. Eihän sitä
uskoisi, että valmiustilan pienestä punaisesta tai muun värisestä valosta olisi mitään haittaa, mutta tosiasiassa se
kuluttaa turhaan energiaa miljoonien
eurojen edestä. Voit siis vaikuttaa kukkaroosi ja maapallon etuun käymällä
läpi kaikki kodin laitteet, kuten television, tietokoneen, matkapuhelimen la-

turin, DVD-soittimen, videolaitteen ja
digiboxin. Tämä pieni toimenpide voi
pienentää sähkölaskua jopa 13 prosenttia. Jos esimerkiksi julkishallinnon tietokoneet olisivat päällä vain käytettäessä, säästyisi verovaroja vuosittain lähes
10 miljoonaa euroa.
Tavallisen hehkulampun paikalle
kannattaa vaihtaa säästö- eli pienloistelamppu. 18 W:n pienloistelamppu
antaa saman verran valoa kuin 100 W:
n hehkulamppu, mutta käyttää sähköä
vain viidenneksen. Pienloistelampun
käyttöikä on lisäksi moninkertainen
hehkulamppuun verrattuna. Ulkovalaistuksessa voidaan käyttää ohjausta,
jonka avulla saadaan valot syttymään
vain silloin kun niitä tarvitaan.
Ajaessasi omalla autolla aja taloudellisesti turhia kiihdytyksiä välttämällä.
Näin säästät polttoainekuluissasi vuoden aikana keskimäärin noin 250 euroa. Jos lämmität autoasi, tee se tuntoelimellä varustetun ajastimen kanssa, joka aistii ulkolämpötilan ja säätää
moottorin lämmitysajan sen mukaan.
Esimerkiksi +5 - -5 °C:een lämpötiloissa riittää puolen tunnin ja -5 - -10 °C:
een lämpötiloissa tunnin lämmitys. Yli
–10 °C:een lämpötiloissa kahden tunnin
lämmitysaika on sopiva. Eniten kuitenkin säästät silloin, kun pyöräilet ja kävelet mahdollisimmat paljon.
Sanna Lehtinen, teksti
Lähteet:
www.fortum.fi
www.101tapaapelastaamaapallo.fi
www.energiansaastoviikko.fi

Vaasan Asuntomessuilla ihmisiä
puhuttivat uudet energiaratkaisut. Hyvännäköisten sisustusten lisäksi vaasalaiset osoittivat olevansa edelläkävijöitä ekologisessa energiatuotannossa. Nykyosaamisen ansiosta sähkö ja
lämpö voidaan tuottaa ja kuluttaa samalla alueella.
Sari Kantonen, kuvat
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Hummani

hei,

hummani hei eli ravit Killerillä
Tänä vuonna Jyväskylässä
olikin kaksi suurtapahtumaa, joista toinen on se perinteinen, mutta toinen oli
täysin erilainen tapahtuma,
jossa hevosvoimin jyllättiin
Killerillä.

Toisena mainittu eli Kuninkuusravit
oli samalla UIL:n pieni kesätapahtuma. Tutustuttiin aluksi hieman Jyväskylän toimistoon ja UIL:n kuulumisiin
aamupalan lomassa. Sitten, ehkä yhtenä kesän parhaana lauantaina, mentiin
porukalla raviradalle.
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No olihan siellä muitakin, enemmän
tai vähemmän hevosurheilusta tai vedonlyönnistä kiinnostunutta. Kuninkuusravithan ei ole sellainen perinteinen ravi-ilta, vaan kauden huipentuma ja luonnollisesti keräsi eniten katsojia ja erilaisia markkina- ja tarvikekojuja oli runsaasti.
Killerin trilerin ehkä jopa yllätyskuningattareksi seppelöitiin Velin Vinke
mutta Ravikuninkaaksi ravasi melkein
odotetusti edellisvuoden tapaan Saran
Salama. Ensi kesänä emme järjestä Jyväskylässä ravitapahtumaa vaan jotain
ihan muuta.
Ravataan, kun tavataan
Olli B.

V

auhtia ja hurjaa menoa riitti
Keski-Suomen Insinöörien kesäreissulla Power Parkissa Alahärmässä. Koko perheen huvipuistoretkelle osallistui kesäkuussa yhteensä
noin sata iloista insinööriä, heidän puolisoitaan ja lapsiaan.
Jäsenille edullinen reissu tarjosi mahdollisuuden huvipuiston lisäksi kartinkiin, jossa ajettiin Grand Prix -kisa F1tyyliin. Koko kisan voitti 0,3 sekunnilla
Tuukka Ulvila, kun toiseksi tiensä taisteli Harri Potila. Kolmannelle sijalle sijoittui Toby Tolamo, joka nousi viimeisestä lähtöruudusta kilpailun kolmanneksi. Voittajat palkittiin pokaalein.
Huvipuistossa menoa riitti. Hyvät
vauhdit tarjosi muun muassa Thunderbird-vuoristorata, joka on maailman
pohjoisin puinen vuoristorata. Radan
suurin nopeus on 77 km/h. Rajut vauhdit antoi myös Mega Drop 40 metrin tehostetulla vapaalla pudotuksella.
Kiitos kaikille mukana olijoille vauhdikkaasta ja onnistuneesta päivästä!
Päivi Kantonen
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Tapahtumia &
Toimintaa

Keski-Suomen
Insinöörien
pikkujoulut!
Insinöörin
keikkakalenteri
SYYSKUU
m 25.9. Nuorten
insinöörien illanistujaiset (junnuilta)
LOKAKUU
m 3.10. Valokuva
-ja piirustuskilpailun
deadline
m 7.10. Huominen
haltuun Jyväskylässä
m 13.10. Seniorilounas
m 28.10. Sääntömääräinen syyskokous
m 30.11. Nuorten
insinöörien illanistujaiset (junnuilta)
MARRASKUU
m 10.11. Seniorilounas
m 21.11. Keski-Suomen Insinöörit ry:n
pikkujoulut
m 27.11. Nuorten
insinöörien illanistujaiset (junnuilta)
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Jyväskylän Paviljongissa perjantaina 21.11.2008 klo 19.00.
Ohjelmassa Teatteri Eurooppa Neljän Älyvapaalla - Kabaree, jouluisa buffetruokailu, sekä tietysti tanssit.
Esityksessä mukana mm. Jonna Kosonen, Ilkka Koivula ym. Lisää showsta
voit lukea paviljongin kotisivuilta www.jklpaviljonki.fi.
Tilaisuuteen voit ottaa seuralaisen mukaan. Seuralainen on mainittava ilmoittautuessa. Osallistumismaksu 20 e/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset 7.11.2008 mennessä aulapalveluun osoitteeseen jsp.
ohjelmakaari@technopolis.fi, (014) 4451 300. Ilmoittautuessa mainittava nimi,
email ja gsm. Paikkoja rajoitetusti joten toimi nopeasti.

Lasten pikkujoulut
jäsenille
Keski-Suomen Insinöörit järjestää yhdessä Jyväskylän
Insinööriopiskelijoiden kanssa jäsenilleen lasten pikkujoulut lauantaina 13.12 klo 14. Tilaisuudessa pientä
naposteltavaa ja tehtävää. Joulupukki ja tontut saapuvat
paikalle noin klo 15. Tapahtuma on maksuton.
Ilmoittaudu osoitteeseen jyvaskylan.insinooriopiskelijat@jamk.fi. Kerro viestissä myös osallistujien määrä ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Tapahtumapaikasta tiedotetaan erikseen ilmoittautuneille.

