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N
äin kesän loppupuolella voi miet-

tiä mitä tuleva syksy tuo tulles-

saan. Se voi tuoda lisää työttö-

myyttä, senttien laskentaa perheissä, pel-

koa tulevaisuutta kohtaan. Uusia työpaik-

koja, tervetullutta tekemistä, hymyä huu-

lille. Vaihtoehtoja on lukematon määrä, 

eikä kukaan ei voi ennustaa kenellekään, 

mitä elämä oikeasti tuo tullessaan. Jokai-

nen rakentaa elämänsä itse, oman näköi-

sekseen ja muut tekijät maustavat sitä.

Tasapainoa hyvän ja huonon elämän 

välillä on vaikea erottaa, yhtenä päivänä 

toisen päivän murheet muuttuvat iloksi ja 

toisinpäin. Joinain päivinä ei ole energiaa 

suorittaa jokapäiväisiä askareita, kun taas 

energiapäivinä ei pysty jarruttamaan toi-

meliaisuutta. Jokaisessa ihmisessä piilee 

erilaisia voimavaroja, jotka voidaan val-

jastaa siihen sisällölliseen elämään, jos-

sa on mahdollisuus kokea onnistumi-

sen tunnetta.

Tässä hetkessä eläminen on vaativaa, sil-

lä usein on pientä huolta huomisesta. Niin-

hän se menee. Mutta olisiko mukava ennal-

ta tietää mitä tulevaisuudessa kohtaa? Nyt 

luonto alkaa pakata itseään talvilepoon ja 

tuo syksyn viileät ilmat tullessaan ja näin 

oman tunnelmansa ihmiseloon. 

Mikä sitten voisi olla piristys tulevaan 

syksyyn? Yksi niistä saattaa juuri sinun 

kohdallasi olla käsissäsi! Kurki huolella 

läpi tämä lehti ja mahdollisuudet osallis-

tua järjestämiimme tapahtumiin, joissa 

arjen voi hetkeksi unohtaa. 

Tunnelmallista syksyn odotusta,

SANNA LEHTINEN

Kuva: Anu Linnala

Omannäköinen elämä

1. Kansi

2. Pääkirjoitus

3. Puheenjohtaja

4. Syyskokouskutsu

5. VPJ: Teemme itse

 tulevaisuutemme

6. Työelämän ABC  

 – sanastoa

8. Liikkeellä kesä-

 Suomessa, jänniä

 myymäköitä vol. 1

9. Luovuta verta

10. Madonna

 Jätkänsaaressa

12. Työelämän ABC

 – palkanmaksu

14. Power Park

16. Alueasiamies:

 Työttömyyskassalla

 sitä työtä riittää

17. Vesa-Matti Loiri: Mu-

 siikkia korvillemme

17. Seniorit

18. IOP 2009

19. Lasten pikkujoulut

20. Ruskaretki 20.9.

Tässä lehdessä: Syksy 2009



U
usi Insinööriliitto UIL ry juh-

lii syysedustajakokouksen yhte-

ydessä marraskuussa 90-vuotis-

ta taivaltaan. Liiton historia alkoi vuon-

na 1919, jolloin neljäkymmentä Tampe-

reen teknillisen opiston entistä oppilasta 

perusti Tampereen Teknilliset - yhdistyk-

sen. Yhdistyksen tarkoituksena oli: 

• toimia Tampereen teknillisen opiston 

käyneiden yhdyssiteenä 

• avustaa heitä maan teollisuuden ja tek-

niikan kehityksen seuraamisessa ja 

• valvoa opiston käyneiden etuja.

Vuonna 1919 kirjatut tavoitteet ovat edel-

leenkin ajankohtaisia ja merkityksellisiä. 

Maailman taloustilanne näyttäisi elpy-

misen merkkejä sanoo yksi taloustietäjä ja 

toinen jatkaa heti perään samaisessa tilai-

suudessa, että olemme menossa vasta koh-

ti pohjakosketusta. Voisi todeta, että riip-

puen viikonpäivästä, kuukaudesta tai lau-

suntoja antavasta ”asiantuntijasta” niin tu-

levaisuuden talous- ja työllisyysnäkymis-

tä ei saa edelleenkään selkeää kuvaa. Ta-

loudellinen epävarmuus näyttää jatkuvan 

ja täyttä varmuutta talouden elpymisestä 

ei näytä olevan. Tulevat sopimusneuvotte-

lut eri aloilla eivät liene maailman ja Suo-

men taloustilanne huomioiden helpoim-

masta päästä.

Vaikean työllisyystilanteen johdosta 

1.7.2009 voimaan tulleen työttömyystur-

valain muutoksen mukaan työttömyys-

kassa voi maksaa ansioon suhteutettua 

työttömyyspäivärahaa siihen oikeutetul-

le ilman päätöstä ennakkona hakemuk-

sen perusteella enintään kahdelta kuu-

kaudelta. Lain perustelujen mukaan en-

nakkoa maksetaan riittävin hakemus-

tiedoin, maksuilmoituksella ja yleensä 

peruspäivärahan mukainen määrä. En-

nakon voi kuitata myöhemmin myön-

nettävästä työttömyysetuudesta tai sen 

voi periä takaisin. Varsinainen valitus-

kelpoinen päätös annetaan, kun asia kä-

sitellään lopullisesti. Lain mukaan työttö-

myyskassat päättävät itsenäisesti ennak-

komaksun käytöstä ja sen suuruudesta. Li-

sätietoja asiasta voit lukea työttömyyskas-

san www-sivuilta  www.IAET.fi 

Keski-Suomen Insinöörit ry:n syysko-

kous pidetään lokakuun 22. päivä kylpylä-

hotelli Peurungassa. Esityslistalla on mm. 

vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja ta-

lousarvio sekä henkilövalintoja yhdistyk-

sen hallitukseen. Ennen yhdistyksen syys-

kokousta on kokousedustajilla mahdolli-

suus osallistua kuntotestiin. Tarkemmat 

ilmoittautumistiedot niin kokoukseen 

kuin kuntotestiin toisaalla tässä lehdessä 

syyskokouskutsun yhteydessä.

Aurinkoisia syyspäiviä toivotellen,

RAUNO MINKKINEN

Puheenjohtaja
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Sääntömääräinen Keski-

Suomen Insinöörit ry:n 

syyskokous pidetään 

22.10.2009 klo 19.00 

Kylpylähotelli Peurungassa, 

Peurungantie 85,

41340 Laukaa

(http://www.peurunka.fi /)

H
alukkailla kokousedustajilla on 

mahdollisuus osallistua käve-

lytestiin klo 17.00 alkaen. Kä-

velytestiin mukaan sisäliikuntavarustus 

ja lenkkitossut. Lisätietoja kuntotestistä 

osoitteessa: http://www.peurunka.fi /lii-

kuntapalvelut.php?hid=430

Yhdistyksen syys-
kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

•  valitsee keskuudestaan kokouksen

 puheenjohtajan ja toimihenkilöt

• päätetään seuraavan vuoden jäsen-

 maksuista

•  päätetään hallituksen jäsenten ja tilin-

 tarkastajien palkkiosta ja matka-

korvauksista

•  hyväksytään yhdistyksen toiminta-

suunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

seuraavaa kalenterivuotta varten

•  valitaan hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja

•  päätetään hallituksen jäsenten

 lukumäärä

• valitaan hallituksen jäsenet erovuo-

roisten sijaan ja valitaan varajäsen

joka vuosi

•  valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja 

kaksi (2) varatilintarkastajaa

•  päätetään muista kokoukselle sääntö-

jen määräämässä järjestyksessä esite-

tyistä asioista

Ennakkoilmoittautumiset kävelytes-

tiin viimeistään 5.10.2009 ja syyskoko-

ukseen viimeistään 14.10.2009 (tarjoi-

lun kannalta) sähköpostilla osoitteeseen

ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com 

tai ilmoittautumislomakkeen kautta

www.ksinsinoorit.com. Lisätietoja tarvit-

taessa rauno.minkkinen@gmail.com tai 

puh. 040 7171897.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yh-

teystietosi (email, osoite, gsm/puh) se-

kä haluatko ennakkoon saatavana ole-

van kokousmateriaalin sähköpostitse tai 

postitse. Mainitse ruokailua varten mah-

dolliset ruoka-aineallergiat sekä mihin ti-

laisuuteen olet ilmoittautumassa (kunto-

testi ja kokous tai vain kokous). Kokous-

materiaali on saatavissa myös yhdistyk-

sen kotisivuilta (http://www.ksinsinoo-

rit.com/). 

Tervetuloa!

RAUNO MINKKINEN

Puheenjohtaja

Syyskokouskutsu
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Talouden mittarit antavat 

positiivisia heikkoja signaa-

leja yrityselämän toipumi-

sesta tai ainakin laskuvauh-

din hidastumisesta. Myös 

Keski-Suomessa on kuulu-

nut positiivisia uutisia siitä, 

että Metsonkin alihankkijat 

ovat kutsuneet lomautettu-

ja työntekijöitään takaisin 

töihin. Tämä toivottavasti 

antaa uskoa siihen, että ta-

lous lähtee kohti ylämäkeä. 

T
oisaalta ilmassa on työnantajien 

propagandaa siitä, että positiivi-

sista asioista ei haluta tehdä po-

sitiivisia lehtiartikkeleita näin neuvotte-

lukierroksien alla. Liika optimistisuus ja 

nousun lähestyminen antaisi työntekijöil-

le oivan kepin neuvotteluihin työnantaja-

puolen ajamia 0-ratkaisuja vastaan. 

Toivon kaikille niin liitossa kuin työ-

paikoilla jaksamista ja selkärankaa viedä 

meille työntekijöille tärkeitä asioita eteen-

päin tekstikysymyksissä. Ja sen päälle vielä 

jotain palkkapussiinkin, 0-linja korotuk-

sissa ei ole perusteltua, koska se tarkoit-

taisi infl aation kanssa palkanalennuksia 

ja sitä kautta ostovoiman pienentymistä, 

joka ei ainakaan auta yksityisen kulutuk-

sen kautta taloutta eteenpäin.

Liiton puheenjohtaja Porokari avasi lop-

pukesästä keskustelua nykyisestä keskus-

liittomallista ja Keskisuomalainenkin uu-

tisoi asiaa maakunnassamme. Porokarin 

mukaan työntekijäpuolen pitäisi katsoa 

avoimesti tulevaisuuteen ja käydä rehel-

linen dialogi siitä, onko nykyinen SAK/

STTK/Akava -malli nykyaikaa saati sitten 

tulevaisuutta? Porokari kannattaisi työn-

tekijäpuolelle esimerkiksi kahden liiton 

mallia, jossa työntekijät jakautuisivat yk-

sityiselle ja julkiselle sektorille. 

Uskon, että tälle mallille riittää vastus-

tajia, mutta keskusliittojenkin olisi hyvä 

tarkastella olemisensa oikeutusta ja mitä 

he tarjoavat jäsenilleen vastineeksi jäsen-

maksusta. Mitä UIL saa 

Akavalta? Ja ehkä vielä 

tärkeämpää on kysyä, 

mitä UIL:n jäsen – sinä 

– saat Akavalta suoraan 

tai välillisesti?

Yhtä tärkeää on tarkas-

tella liittoamme liitto-

fuusion jäljiltä. Kunta-

puoli toi sääntöihim-

me ja ohjesääntöihim-

me asioita, jotka oli-

vat heille neuvotteluis-

sa kynnyskysymyksiä. 

Kun kuntapuoli erosi, 

niin liiton pitää tarkis-

tella vastaavatko nämä 

tärkeät asiakirjat nykyhetkeä ja jälleen – 

tulevaisuutta. Työ asiakirjojen läpikäymi-

seksi ja päivittämiseksi on aloitettu ja tar-

koitus olisi, että tulevaisuuteen lähdetään 

järkevällä hallinnolla ja säännöillä 2011 

edustajakokouksesta eteenpäin. 

Yksi merkittävä asia tulee olemaan lii-

ton varapuheenjohtajien määrä. Siitäkin 

asiasta päätettäessä meidän pitää katsoa 

tulevaisuuteen, mielellään ainakin vuo-

teen 2020. Kenenkään ei pidä takertua 

seuraavaan nelivuotiskauteen ja sen mu-

kanaan tuomaan hallituksen kokoonpa-

noon. Valmistelutyötä ja päätöksiä tehtä-

essä pitää muistaa jäsenen etu ja olla val-

mis uudistumiseen.

Syyssäitä ja kuutamoiltoja toivotellen,

TIMO HÄRMÄLÄ

Varapuheenjohtaja

Uusi insinööriliitto ry ja

Keski-Suomen Insinöörit ry

P.S. Ihmettelin taannoin miksi WC pa-

pereita pitää kuvittaa? Kuvioiden paina-

minen tai tulostaminen vie energiaa ja kun 

katsotaan ketjua vielä kauemmas pitää vä-

ritkin valmistaa ja kuljettaa – se kuluttaa 

myös ympäristöä. Tee pieni ympäristöte-

ko ja osta kuvatonta paperia.
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IRTISANOMISAIKA: aika, jota se-

kä työnantajan että työntekijän tulee 

noudattaa työsuhdetta päätettäessä. 

Vaihtelee 14 vuorokaudesta puo-

leen vuoteen.

KILPAILUKIELTOSOPIMUS: 

sopimus, jolla voidaan rajoittaa 

työntekijän työllistymistä tulevai-

suudessa työnantajan kanssa kilpai-

levaan toimintaan. Ko. sopimus voi-

daan tehdä vain erityisen painavis-

ta syistä.

KOEAIKA: työsuhteen alkuun 

sovittavissa oleva enintään 4 kuu-

kauden ajanjakso, jonka aikana sekä 

työntekijä että työnantaja voi päät-

tää työsopimuksen ilman irtisano-

misaikaa.

LIIKE- JA AMMATTISALAI-

SUUDET: tietoja, joiden osalta työn-

antajalla on taloudellinen intressi es-

tää tietojen leviäminen. Työntekijäl-

lä on lakiin perustuva velvollisuus ol-

la ilmaisematta näitä tietoja sivulli-

selle työsuhteen kestäessä.

LISÄTYÖ: työ, jota työnantajan 

aloitteesta tehdään sovitun työajan 

ylittävänä aikana, mutta joka ei vie-

lä ole ylityötä 

LIUKUVA TYÖAIKA: työaika-

järjestely, jossa työntekijä voi sovi-

tuissa rajoissa määrätä työnsä päi-

vittäisen alkamis- ja päättymisajan-

kohdan.

LOJALITEETTIVELVOITE: 

työntekijän yleinen velvoite välttää 

kaikkea, mikä on ristiriidassa hä-

nen asemassaan olevalta työnteki-

jältä kohtuuden mukaan vaaditta-

van menettelyn kanssa.

LOMAKAUSI: ajanjakso, johon 

vuosiloma tai pääosa siitä tavallisesti 

sijoitetaan (kesälomakausi 2.5-30.9 

ja talvilomakausi 1.10-30.4)

LOMAKORVAUS: vuosiloma-

palkan sijaan maksettava korvaus 

vuosilomapäiviltä.

LOMARAHA: työehtosopimuk-

siin ja käytäntöihin perustuva yli-

määräinen korvaus loman ajalle – 

yleensä 50 % vuosilomapalkasta. 

Huom: ei lakisääteinen korvaus.

LOMAUTUS: työnantajan pää-

tökseen perustuva aika, jona sekä 

työnteko että palkanmaksu ovat kes-

keytyneenä tilapäisesti.

LUONTOISEDUT: erilaisia vero-

tettavia etuja kuten puhelinetu, asun-

toetu ja ravintoetu

LUOTTAMUSMIES/ -VAL-

TUUTETTU: joko työehtosopi-

muksen tai työsopimuslain perus-

teella valittu henkilöstöryhmän 

edustaja.

MATKAKUSTANNUKSET: työ-

matkoista aiheutuneiden kustannus-

ten korvaaminen perustuu työehto-

sopimuksiin tai käytäntöihin (ei la-

kisääteinen). Kodin ja työpaikan vä-

liset matkat työntekijän on itsensä 

kustannettava. 

MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSO-

PIMUS: työsopimus, joka tehdään 

tietyksi määräajaksi, tietyn työtehtä-

vän loppuun saattamiseksi tai esim. 

tietyn sijaisuuden ajaksi. 

ODOTUSAJAN PALKKA: palk-

ka, jota työnantajan on maksetta-

va enintään kuudelta kalenteripäi-

vältä siinä tilanteessa, jos lopputi-

lin maksaminen viivästyy työsuh-

teen päättyessä.

OPINTOVAPAA: vapaa, joka 

työnantajan on myönnettävä työn-

tekijälle vapaaksi tietynlaiseen kou-

lutukseen osallistumiseksi.

OSA-AIKATYÖ: työ, jota teh-

dään säännöllisen työajan alittava 

aika

PALKANMAKSU: palkka on 

maksettava palkanmaksukauden 

viimeisenä päivänä, jollei toisin sovi-

ta. Palkan on oltava työntekijän käy-

tettävissä palkanmaksupäivänä. 

PALKKALASKELMA: maksaes-

saan palkan työnantajan on annetta-

va työntekijälle laskelma, josta käy-

vät ilmi palkan suuruus ja sen mää-

räytymisen perusteet.

PERHEVAPAAT: äitiys-, erityi-

säitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, 

poissaolo pakottavista perhesyistä 

sekä erilaiset hoitovapaat 

PURKAMINEN: työsopimuksen 

purkutilanteessa työsopimus päät-

tyy ilman irtisanomisaikaa. Purka-

misoikeus edellyttää erittäin paina-

via syitä.

SAIRAUSLOMA (-AJAN PALK-

KA): maksetaan työntekijälle, joka 

on sairauden tai tapaturman vuok-

Työelämän ABCTyöelämän ABC    
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si estynyt tekemästä työtään. Useis-

sa työehtosopimuksissa on määrä-

yksiä sairausajanpalkan maksuvel-

vollisuudesta. 

SALASSAPITOSOPIMUS: so-

pimus, jolla liike- ja ammattisalai-

suuksien salassapitovelvollisuutta 

laajennetaan työsuhteen päättymi-

sen jälkeiseen aikaan. 

SUNNUNTAITYÖKORVAUS: 

sunnuntaisin säännöllisenä työaika-

na tehtävästä työstä on maksettava 

100 prosentilla korotettu palkka

SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA: 

lain mukaan enintään 8 h/vrk ja 40 

h/vko. Työehtosopimuksissa voi ol-

la myös määräyksiä säännöllises-

tä työajasta. Säännöllinen työaika 

voidaan tapauskohtaisesti järjestää 

myös keskimääräiseksi. Lisäksi työ-

sopimuksessa voidaan sopia lyhyem-

mästä työajasta. 

SÄÄSTÖVAPAA: työnantaja ja 

työntekijä saavat sopia 18 päivää ylit-

tävän osan lomasta pidettäväksi seu-

raavalla lomakaudella tai sen jälkeen 

säästövapaana.

TOISTAISEKSI VOIMASSA-

OLEVA TYÖSOPIMUS: Nk. va-

kituisen työsuhteen sopimus, jo-

ka voidaan päättää irtisanomalla tai 

purkamalla. 

TYÖAIKA: lähtökohtaisesti työ-

ajaksi luetaan ainoastaan työhön 

käytetty aika (esim. matkaan käy-

tettyä aikaa ei yleensä pidetä työ-

aikana).

TYÖSOPIMUS: sopimus työn te-

kemisestä työnantajan johdon ja val-

vonnan alaisena. Työsopimus voi-

daan tehdä suullisesti, kirjallisesti 

tai sähköisesti. Työsuhde voi syntyä 

myös ns. hiljaisella sopimuksella.

TYÖSUOJELUVALTUUTET-

TU: edustaa työntekijöitä työsuoje-

luyhteistoiminnassa. Työsuojeluval-

tuutettu on valittava työpaikoilla, 

joissa työskentelee säännöllisesti vä-

hintään kymmenen työntekijää. 

TYÖTODISTUS: työtodistuk-

seen merkitään työsuhteen kesto 

ja työtehtävien laatu. Työsuhteen 

päättymisen syy ja arvio työnteki-

jän käytöksestä ja työtaidosta saa-

daan mainita ainoastaan työnteki-

jän pyynnöstä.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA: 

työtön työnhakija voi saada tietty-

jen edellytysten täyttyessä työttö-

myyspäivärahaa, jota maksaa joko 

Kela tai työttömyyskassa 

VAROITUS: työntekijää, joka 

on rikkonut tai laiminlyönyt työ-

suhteesta johtuvien velvollisuuksi-

en täyttämistä, ei saa irtisanoa en-

nen kuin hänelle on annettu mah-

dollisuus korjata menettelyään va-

roituksella. 

VUOROTTELUVAPAA: on jär-

jestely, jossa vuorottelusopimuksen 

perusteella työntekijä väliaikaises-

ti vapautetaan palvelussuhteeseen 

kuuluvien tehtävien hoitamisesta ja 

työnantaja sitoutuu palkkaamaan ko. 

ajaksi työttömän työnhakijan.  

VUOSILOMAPALKKA: työnte-

kijällä on oikeus saada vuosilomansa 

ajalta vähintään säännönmukainen 

tai keskimääräinen palkkansa.

VÄHIMMÄISPALKKA: Suo-

messa ei ole voimassa ns. minimi-

palkkalainsäädäntöä. Jos työsuhtee-

seen ei tule sovellettavaksi työeh-

tosopimuslain nojalla työehtosopi-

musta eikä alalla ole yleissitovaa 

työehtosopimusta, työsopimuslain 

mukaan työntekijälle on kuitenkin 

maksettava työstä tavanomainen ja 

kohtuullinen palkka. 

YHTEISTOIMINTA: YT-lain 

tarkoituksena on edistää työnanta-

jan ja henkilöstöryhmien välistä kes-

kinäistä yhteistoimintaa, joka perus-

tuu henkilöstölle oikeaan aikaan an-

nettuihin riittäviin tietoihin yrityk-

sen tilasta ja suunnitelmista. 

YLITYÖ: on työnantajan aloit-

teesta työaikalaissa säädetyn sään-

nöllisen enimmäistyöajan lisäksi 

tehty työ. Lähtökohtaisesti vuoro-

kautista ylityötä on työ, jota tehdään 

yli säädetyn vuorokautisen työajan 

(8 h) ja viikoittaista ylityötä on työ, 

jota tehdään yli laissa säädetyn vii-

koittaisen työajan (40 h). 

YLEISSITOVA TYÖEHTOSO-

PIMUS: lain mukaan työnantajan 

on noudatettava vähintään valtakun-

nallisen, asianomaisella alalla edus-

tavana pidettävän työehtosopimuk-

sen määräyksiä.

– sanastoa– sanastoa

LÄHDE: UIL RY • KUVA: KYÖSTI RENTOLA
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Työni puolesta matkail-

lessani ympäri Suomea 

löysin mielenkiintoisen 

kaupan. Ainakin itselleni 

tekniikasta kiinnostu-

neelle mieshenkilölle 

Millog Oy:n eli Puolus-

tusvoimien kunnossapi-

toa toimittava yritys on 

perustanut mielenkiin-

toisen paikan. 

K
ysymys on SA-kaupasta, myy-

mälästä, joka on erikoistunut 

myymään tavaraa, joka on 

poistettu Puolustusvoimien käytös-

tä. Myymälästä löytyy tavaraa joka 

lähtöön ja paljolti semmoista, mitä 

ei muualta saa.

Tunnelma myymälässä on sanalla 

sanoen sotilaallinen. Pihalle saapu-

essa soppatykit ottavat saapujan vas-

taan. Soppatykit ovat myynnissä tie-

tenkin, että jos haluaa kunnon suur-

perhe keittiön tai laitteen, jolla val-

mistaa koko suvulle evästä helposti, 

voi sellaisen paikasta hankkia. Oves-

ta sisään astuessa alkaa sotilastavaran 

paljous. Hyllyistä löytyy oikeasti aivan 

kaikenlaista, onhan sanottu että ar-

meija pitää sisällään kaikkea sitä, mitä 

myös tavallinen yhteiskunta.

 Ensimmäisenä pisti silmään työka-

lu-osasto, hyllyt pitivät sisällään laajaa 

valikoimaa käytöstä poistettuja avai-

mia ja muita työkaluja. Hypistellessä-

ni niitä havaitsin niitten olevan kui-

tenkin ihan käyttökelpoisessa kun-

nossa vaikka puolustusvoimat niistä 

luopuukin. Voi vaan kuvitella kuinka 

moni varusmies on niitä hypistelles-

sä koittanut saada aamujaan kulutet-

tua. Hinnat työkaluilla oli kohtuulli-

sia. Seasta löytyy myös ihan vuosisa-

dan alun työkaluja, esimerkiksi kä-

sintaottuja lapioita. 

Seuraava hyllystö sisälsi tavaraa jo-

ka tavallaan tekee vaikutuksen mo-

neen mieheen – hylsyosasto. Myyn-

nissä oli hylsyjä laidasta laitaan. RK-

62:sen hylsyistä, aina jalan mittaiseen 

tykin hylsyyn. Useitten aseitten lata-

usharjoituspatruunoita oli myös tar-

jolla. Mitä tällä tavaralla sitten tekisi, 

jos ihan käyttöä haluaa kyseisille ko-

riste-esineen sijaan. Minun sisustus-

maulla voisi tarjota kranaatinpyrstöjä 

kynttilänjalaksi, ja tykin hylsyistä saa 

komean maljakon tai tuhkakupin.

Peremmällä oli tarjolla agrigaatte-

ja, enemmän tai vähemmän kunnos-

sa olevina. Näppärä kaveri tekee kui-

tenkin helposti niistä itselleen voi-

makoneen koti- ja mökkikäyttöön. 

Maitotonkkia oli myös, joista nyky-

ään voisi tehdä sitten esimerkiksi ve-

siastioita.

Tekniikkaan mieltyneelle suurim-

man annin antaa kuitenkin optiikka-

osasto ja sekalainen osa-osasto. Optii-

kan seasta löytyy normikiikareitten li-

säksi etäisyysmittareita, suuntauske-

hiä, periskooppeja sekä monia mui-

ta optisia apuvälineitä. Jos paikasta 

ostaa kiikarit, voi olla varma, että jos 

ne ostohetkellä ovat kunnossa ja toi-

mivat, ei normaali ihminen saa niitä 

todennäköisesti särjettyä käytössään. 

Ne ovat epäilemättä käyneet läpi sel-

laisen kestotestin uransa aikana.

Sekalainen osasto sisälsi oikeasti 

laidasta laitaan osia ja mittareita. Mie-

lenkiintoisista esineistä voidaan mai-

nita vaikkapa säteilymittari, kupees-

sa luki virallisesti ”ei luotettava”.  Sen 

avulla voisi ehkä silti viettää mielen-

kiintoisia hetkiä. Elektroniikkaa har-

rastavalle löytyy myös kattava valikoi-

ma vastuksia, transistoreja ynnä muu-

ta elektroniikkaosaa. Koneenosia oli 

muun muassa käyttämättömiä luokit-

telemattoman pienkoneen mäntiä ja 

kansia sekä paljon muuta. 

Kirjallisuusosastolta löytyi sotilas-

kirjallisuuden lisäksi todennäköises-

ti meistä lähes kaikille tutut Aimo Pe-

reen Koneenpiirustus 1 sekä 2. Edulli-

seen 13 € hintaan. Paikalla oli hieno-

ja teoksia myös Uazin ja Zilin huol-

tamista varten. Mielenkiintoista oli 

katsoa, kuinka naapurimme tekee 

huolto- ja korjausohjekirjan. Siinä 

on otetta. 

Pukeutumiseen löytyy tavaraa joka 

lähtöön myös liikkeestä. Pukuja on 

juhlapuvuista maastopukuun, Pipos-

Insinööriäkin voisi kiinnostaa…

Liikkeellä kesä-Suomessa
 jänniä myymälöitä vol. 1
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ta, Kenraalikunnan valkoiseen kar-

valakkiin. Tämän liikkeen myymiin 

vaatteisiin pukeutumalla ei kyllä ta-

kuulla jää ilman huomiota.

Kokonaisuutena liike jätti itselle 

mahtavan ”historian havina” -tun-

teen yhdistettynä mielenkiintoisten 

teknisten härpäkkeitten hiveltelyyn. 

Olo oli tavallaan, kun olisi käynyt 

museossa, jossa on tavarat myynnis-

sä. Tietysti olihan tarjolla jonkin ver-

ran uuttakin tavaraa. Kaiken bonuk-

seksi olisi mahtavaa, jos paikalla oli-

si ollut henkilö, joka olisi voinut ker-

toa tarinat tavaroista joitten käyttö-

tarkoitus jäi epäselväksi, mutta oli-

vat kiinnostavia. Tämä lienee kyllä 

tietyltä osin hyvin mahdollista, kun 

avajaiskiireet helpottavat. Henkilö-

kunnalta löytyy varmasti tietoa esi-

neistä paljonkin.

Allekirjoittanut piipahti Hämeen-

linnan uudessa myymälässä. Jos mie-

lenkiinto aiheeseen heräsi, löytyy lii-

ke keskisuomalaisille Tikkakoskelta 

sekä Juupajoen Lylystä.

Suomessa seikkailleena,

JERE KÄÄRIÄINEN

Verenluovutus
auttaaauttaa aina

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä yli tuhat 

verenluovuttajaa. Ojenna siis auttava kätesi ja 

osallistu Keski-Suomen Insinöörit ry:n omaan ve-

renluovutuskampanjaan. Kampanjaan osallistut 

käymällä luovuttamassa Jyväskylän veripalvelu-

toimistossa ennen 11.10.2009.

T
oimiston tiskiltä löytyy Keski-Suomen Insinöörien jäsenille ilmoit-

tautumisvihko, joten muista kertoa virkailijalle jäsenyydestäsi! 

Kampanjan päätyttyä osallistujien kesken arvotaan urheiluväline-

liikkeen lahjakortti. Voit käydä luovuttamassa kampanjan aikana vaikka toi-

senkin kerran ja parantaa näin myös arpaonnea. Tehdään porukalla hyvä pää-

tös ja laitetaan veri kiertämään! Lisätietoa verenluovutuksesta osoitteessa

www.veripalvelu.fi 
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Madonnan konsertti

järjestetään Jätkänsaaressa! 

Haloo, onko järjestäjiltä ka-

donnut todellisuuden taju?

O
nko tämä ”nyhtää tyhjästä” järke-

vää ? Vielä konserttipäivänä tie-

dotusvälineet spekuloivat mah-

dollisista ongelmista ja maalasivat kau-

hukuvia. Ainakin luontoäiti oli järjestäji-

en puolella, vai oliko? Soundtrack myö-

hästyi, koska Madonna halusi ihailla Suo-

men luontoa, joten portit aukaistiin noin 

45 min myöhässä. Itse nautin kyseiseen 

aikaan auringosta Lauttasaaren puistos-

sa tuhansien muiden kanssa.

Ilmapiiri oli leppoisa ja odottava. Po-

liiseja näkyi runsaasti. He tyytyivät vain 

seuraamaan sivusta, kun sadat järjestys-

miehet ohjasivat ihmisiä konserttipai-

kalle sovittuja reittejä pitkin. Ensimmäi-

set järkkärit olivat metroasemalla ja bus-

sipysäkeillä. Mahdolliset ”oikopolut” oli 

suljettu aidoilla ja vartioinnilla. Kun saa-

vuimme konserttipaikalle noin klo 20.00, 

ihmiset valuivat sisään lukuisista porteis-

ta jonottamatta. 

Saapujat olivat ilmeisesti lukeneet tie-

dotteita joita järjestäjät olivat lähettäneet 

lipun ostaneiden sähköposteihin ja jul-

kaisseet lehtien sivuilla, sillä porteilla ei 

juuri ollut ”poistoja” kuten Helsinki-Van-

taan kentällä.

Konserttialueelle päästyämme, ajatte-

limme ensitöiksemme hankkia Madon-

na t-paidan. Niin oli moni muukin päät-

tänyt. Suomalainenhan ei osaa jonottaa, 

joten lauma ihmisiä tungeksi samalle tis-

kille. Tiskille ja sieltä pois oli todella mie-

lenkiintoista päästä. Oli kuitenkin todel-

Jätkänsaari toimii!



la yllättävää, ettei kukaan kiroillut ja yrit-

tänyt etuilla. Paidan osto kuumana iltana 

oli hikistä touhua. Siksi seuraava etappi 

oli anniskelualue.

Järjestäjien tietopaketin kartan perus-

teella löysin oikeaan paikkaan. Alue oli  

C-katsomon takana, eli konserttialueen 

taaimmassa nurkassa. Siellä vallitsi sama 

laumameininki kuin paidan ostossa. Mut-

tei taaskaan kiroilua tai tönimistä tai kyy-

närpäätä silmäkulman.

Juuri kun pääsin tiskille, kuului ”Hei 

Suomi ” ja alkoi soida Candy Shop. Tar-

kalleen klo 21.47.

Nousin varpailleni, vaikka en olekaan 

pituudellani pilattu, niin ei ollut siitä kat-

sottuna Madonnakaan. Ehkä noin 5 cm. 

Lehdissä oli spekuloitu ”onko edes mah-

dollista C-katsomosta nähdä Madonnaa 

livenä?”. Voin väittää nähneeni jopa pa-

remmin kuin edellisenä vuonna Rollarit 

Stadionin konsertissa. 

Konsertti eteni vauhdilla. Tekniikka toi-

mi. Scriinit ja kaiuttimet olivat isoja ja nii-

tä oli paljon pitkin aluetta. Onneksi lait-

teet eivät olleet näkyvyyden esteenä. Mu-

siikki soi puhtaasti, sillä ei tullut mistään 

häiritseviä vastakaikuja. Valot näkyivät, 

koska oli jo pimeää, toisin kuin Rollarei-

den keikan alkupuolella. Silloin aurinko 

vei tehon tehosteista. Tilaa oli runsaasti, 

jos halusi istua maassa tai tanssia. 

Kaksi tuntia vierähti nopeasti. Madon-

na kiitti ja poistui. Turha taputtaa ekstra 

biisejä.

Väki alkoi valua pois alueelta tai suun-

tasi anniskelualueelle. Valitsimme jälkim-

mäisen, sillä nälkä kurni mahassa. Ruo-

ka ei ollut ylihinnoiteltua, mutta pullojen 

ja tölkkien ekstrapantti oli mielenkiintoi-

nen. Niistä sai euron, kun palautti ne ta-

kaisin tiskille. Hyvä keino saada roskaa-

mista vähemmäksi?

Roskiksien määrästä ja panttikorotuk-

sista huolimatta alue oli todella roskien 

peitossa, mutta asvaltti oli helppo siivo-

ta lakaisukoneella.

Järkkärit olivat vielä yöllä ohjaamassa 

ihmisiä bussipysäkeille ja metroasemal-

le. Ilma oli lämmin ja mieli hyvä. Kiitos 

järjestäjille ja Madonnalle hyvästä kon-

sertista.

EIJA VIITANEN

PS.  Kyllä muuten oli paljon bajamajoja. 

Ei tarvinnut jonottaa ja majoja oli myös 

konserttialueen ulkopuolella.
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Mihin perustuu vähimmäis-

palkka?

Vähimmäispalkka perustuu työ-

ehtosopimuksiin. Työnantaja, joka 

kuuluu työehtosopimuksen tehnee-

seen työnantajaliittoon, noudattaa 

liittonsa alalle tekemää työehtosopi-

musta. Työnantaja, joka ei kuulu työ-

ehtosopimuksen tehneeseen työn-

antajaliittoon, on velvollinen nou-

dattamaan alan yleissitovaa työeh-

tosopimusta. Työnantaja ei saa so-

pia työntekijälle huonompia etu-

ja kuin yleissitova työehtosopimus 

määrää. 

Miten määräytyy tavanomaisen ja 

kohtuullisen palkan suositukset?

Jos työnantaja ei kuulu työehtosopi-

muksen tehneeseen työnantajain yh-

distykseen, eikä alalla ole häntä vel-

voittavaa yleissitovaa työehtosopi-

musta, työnantajan on maksettava 

työstä tavanomaisena ja kohtuulli-

sena pidettävää palkkaa.

Jos alalla on jokin muu kuin yleissi-

tova työehtosopimus, tavanomaise-

na ja kohtuullisena voidaan pitää sii-

nä työstä määrättyä palkkaa. Jos alal-

la ei ole lainkaan työehtosopimuksia, 

tavanomainen ja kohtuullinen palk-

ka voi perustua esimerkiksi alan jär-

jestöjen palkkasuosituksiin.

Ellei näitäkään ole, suositellaan, 

että kokoaikatyöstä maksettaisiin ai-

nakin niin paljon, että työttömyys-

turvalain työssäoloehdon mukainen 

päivärahaoikeus täyttyy. Tämä tar-

koittaa peruspäivärahan 40-kertais-

ta määrää kuukaudessa. Palkan tulee 

tämän mukaan 1.1.2009 lukien olla 

vähintään 1025,20 euroa kuukausi-

palkkana, 47,68 euroa päiväpalkka-

na tai 5,96 euroa tuntipalkkana.

Kenellä on oikeus

sairausajan palkkaan?

Lain mukaan työkyvyttömänä ole-

valla työntekijällä on oikeus saira-

usajan palkkaan, jos hänen työsken-

telynsä on estynyt sairauden tai ta-

paturman vuoksi. Sairausajan palk-

kaa maksetaan lain mukaan sairas-

tumispäivältä (jos se työssä oltaessa 

olisi ollut työntekijän työpäivä) ja si-

tä seuraaviin yhdeksään arkipäivään 

sisältyviltä työpäiviltä. Jos työsuh-

de on työkyvyttömyyden alkamis-

hetkellä kestänyt vähintään yhden 

kuukauden työntekijälle maksetaan 

edellä mainitulta ajanjaksolta täy-

si palkka. Jos työsuhde on kestänyt 

alle kuukauden, maksetaan samalta 

ajanjaksolta puolet palkasta.

Useimmilla aloilla sairausajan 

palkkaa maksetaan työehtosopi-

muksen eikä lain perusteella. Työ-

ehtosopimuksen sairausajan palk-

kamääräykset saattavat joiltain osin 

poiketa lain vähimmäiseduista ja 

toisaalta olla niitä parempia. Yleen-

sä työehtosopimusten sairausajan 

palkan maksukausi on lakimääräis-

tä pitempi. Sairausajan palkanmak-

sun perusteet tulee tarkistaa alan työ-

ehtosopimuksesta.

Mikä on palkkalaskelma?

Työnantajan on palkan maksami-

sen yhteydessä annettava työnteki-

jälle laskelma, josta käyvät ilmi pal-

kan suuruus ja sen määräytymis-

perusteet. Palkkalaskelma on vält-

tämätön apuväline selvittää palkan 

laskemisessa mahdollisesti tapahtu-

neet laskuvirheet tai muut erehdyk-

set. Jos työnantaja ei anna palkkalas-

kelmaa, työntekijän tulee viipymättä 

huomauttaa häntä tästä.

Jos työntekijä ei mielestään ole 

saanut työnantajalta kaikkia hänelle 

kuuluvia palkkoja, hänen on pyydet-

tävä työnantajaltaan palkanmaksun 

oikaisua. Palkkalaskelman antamat-

ta jättäminen pyynnöstä huolimatta 

on rangaistava teko (työsopimuslaki 

13 luku 11 § 2 mom.).

Milloin voi pyytää

palkanmaksun oikaisua?

Jos työntekijä ei mielestään ole saa-

nut työnantajalta kaikkia hänelle 

kuuluvia palkkoja, hänen on pyy-

dettävä työnantajaltaan palkanmak-

sun oikaisua.

Työelämän ABCTyöelämän ABC    
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Apuna voi käyttää palkkasaatavail-

moituslomakkeita:

• palkkasaatavailmoitus työsuhteen 

aikana 

•  palkkasaatavailmoitus työ-

suhteen päättymisen jälkeen

Peruspalkka vanhenee 5 vuodes-

sa. Ylityökorvaukset vanhenevat yli-

työn tekemistä seuranneen ja vuosi-

lomapalkka lomaa seuranneen toi-

sen kalenterivuoden päättyessä.

Työsuhteen päätyttyä saatava rau-

keaa, jos kannetta ei nosteta kahden 

vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde 

on päättynyt.

Milloin palkka on maksettava?

Palkka on maksettava palkanmak-

sukauden viimeisenä päivänä, jollei 

toisin sovita. Työsuhteen päättyessä 

päättyy myös palkanmaksukausi, jo-

ten työsuhteesta johtuneet saatavat 

on maksettava työsuhteen lakates-

sa. Jos saatavien suoritus viivästyy, 

työntekijällä on oikeus saada kor-

kolaissa tarkoitetun viivästymisko-

ron lisäksi täysi palkkansa odotus-

päiviltä, enintään kuitenkin kuudel-

ta kalenteripäivältä.

Jos työsuhteesta johtuva saatava 

ei ole selvä ja riidaton tai jos viiväs-

tyminen on johtunut laskuvirheestä 

tai laskuvirheeseen rinnastettavasta 

erehdyksestä, työntekijällä on oike-

us odotuspäivien palkkaan vain, jos 

hän on huomauttanut viivästymi-

sestä työnantajalle kuukauden ku-

luessa työsuhteen päättymisestä ei-

kä työnantaja ole suorittanut saata-

vaa kolmen arkipäivän kuluessa huo-

mautuksesta.

Milloin työnantaja saa/ei saa

kuitata työntekijän palkan?

Jos työnantajalla on määrältään selvä 

ja riidaton vastasaaminen työnteki-

jältä, esimerkiksi työntekijä on vel-

kaa tietyn summan, työnantaja saa 

kuitata sitä työntekijän palkanmak-

sussa. Kerrallaan saa kuitata enin-

tään yhden kolmanneksen kulloi-

sestakin nettopalkasta.

Työnantaja ei saa kuitata, jos hä-

nen vastasaamisensa ei ole selvä ja 

riidaton. Näin on esimerkiksi, jos 

työnantaja vaatii työntekijältä va-

hingonkorvausta. Jos työntekijä on 

työssään aiheuttanut työnantajal-

le vahinkoa, työntekijän siitä mak-

settava määrä arvioidaan vahingon-

korvaussäännösten perusteella tuo-

mioistuimessa, elleivät osapuolet so-

vi korvauksesta keskenään.

Miten palkkasaatavaa haetaan?

Jos työnantaja ei maksa palkkasaa-

tavaa, työntekijäliittoon kuuluvan 

työntekijän tulee ottaa yhteys am-

mattiliittoonsa. Liittoon kuuluma-

ton työntekijä voi hakea saataviaan 

yleisessä alioikeudessa nostamallaan 

kanteella. Kanne on hänen itsensä 

pantava vireille. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi ottamalla yhteys asian-

ajotoimistoon tai oikeusaputoimis-

toon. Työsuojelupiiri ei vie työnte-

kijän palkkasaatava-asioita tuomio-

istuimeen.

Jos työntekijä epäilee työnantajan 

olevan maksukyvytön, hänen tulee 

viipymättä ottaa yhteys kotipaik-

kansa työvoimatoimistoon palkka-

turvahakemuksen tekemiseksi. Ha-

kemus on tehtävä kolmen kuukau-

den sisällä saatavan erääntymistä. 

Työsuojelupiiri ei hoida palkkatur-

va-asioita.

Mistä saa lisäohjeita ja neuvoja?

Työsuojelupiiristä saa tietoja siitä, 

mihin säännöksiin palkka perustuu, 

miten säännöksiä yksittäistapauksis-

sa tulkitaan sekä miten palkkasaata-

va tulee laskea ja maksaa. Tarvitta-

essa työnantajille annetaan suullisia 

ohjeita selvien rikkomusten oikai-

semiseksi. Työsuojelupiiri ei laske 

työntekijän palkkasaatavia eikä toi-

mi työntekijän puolesta, jos saatava 

on perusteiltaan tai määrältään epä-

selvä ja riidanalainen.

SANNA LEHTINEN

Kuva: Kyösti Rentola

Lähde: Työsuojelupiiri

– palkanmaksu– palkanmaksu
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Keski-Suomen Insinöörit 

tekivät jo toista kertaa koko 

perheen retken Alahärmän 

Power Park -huvipuistoon 

6. kesäkuuta.

O
sanottojia oli mukana jälleen 

runsaasti, osa tuttuja kasvoja vii-

me vuodesta, osa uusia reissaa-

jia. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli sa-

ta, kuten oli paikkoja reissussa. Muuta-

ma innokas tuli vielä Alahärmään omal-

la autollaan.

Päivä alkoi säätiedotuksen mukaan sa-

teisesti, mutta Alahärmään perille pääs-

tyämme keli jatkui poutaisena. Päivä tar-

josi  huvipuiston lisäksi mahdollisuu-

den kartingiin joka ajettiin sään salliessa 

MSC:n ulkoradalla. Kartingissa ajettiin 

Grand Prix -kisa F1-tyyliin. Tiukkaakin 

tiukemman kisan voitti Lasse Kauranen, 

kun toiseksi kaasutti Tapani Meriruo-

ko. Kolmannelle pallille ylsi viime vuo-

den voittaja Tuukka Ulvila, joka ajoi ki-

san parhaan kierrosajan 55”872. Voittajat 

palkittiin pokaalein.

Myös huvipuistossa riitti menoa ja näh-

tävää. Retkeilijöiden vatsat täytti Skaala-

ravintola, jonka ruokalippu kuului osallis-

tujapakettiin. Huvipuiston laitteista vaih-

toehtoja löytyi niin hurjapäille kuin ta-

saisemmillekin tallaajille. Kovista ja ra-

juista laitteista pitäville hermoja kutkut-

tavan nautinnon tarjosi Cobra (kuvassa 

vasemmalla). Cobra on Pohjoismaiden ai-

noa vuoristorata, joka tekee korkkiruuvit 

ja voltit myös peruuttaen. Kun laite lähti 

asemalta, hiipi mieleen ajatus, että pääsi-

sipä tästä vielä pois. Sen jälkeen meno oli-

kin jo melkoisen hurjaa...

Kiitos kaikille mukana olleille vauhdik-

kaasta ja onnistuneesta päivästä! 

PÄIVI KANTONEN

Voittajakolmikko vasemmalta Tuukka Ulvila  (3.), Lasse Kauranen (1.) 

ja Tapani Meriruoko (2.).

Power 
Park
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Kaikilla palkansaajien työt-

tömyyskassoilla on, var-

sinkin kesälomien jälkeen, 

kovat ruuhkat. Lomakausi 

ei tuonut ainakaan helpo-

tusta jonoihin, päinvastoin. 

J
opa lakiakin on säädetty, jotta tilanne 

helpottuisi eli 1.7. tuli muutos työttö-

myyskassalakiin. Silloin mahdollistui 

ns. ennakkomaksu (parin kuukauden pe-

ruspäivärahan osalta), pitkittyneiden kä-

sittelyaikojen takia. Hyvä pieni askel ja nyt 

kaivataan lisää toimenpiteitä, jotta ruuh-

ka alkaisi lopulta purkautua.

Vajaiden lomakkeiden ja
liitteiden osuus jopa 80%

Olisiko työttömyyskassalomakkeessa tai 

-ohjeessa vikaa, jollei kohtuullisella maa-

laisjärjellä varustettu insinööri saa hake-

musta kasaan? Voisiko etuusoppaassa ol-

la kehittämisen varaa ja tarvittaisiinkohan 

kassaan vähintäänkin pidemmät puhelin-

palveluajat? Saamieni tietojen mukaan jo-

pa 80 % hakemuksista on ns. vajavaisesti 

täytettyjä tai liitteitä puuttui. 

Jos työttömyyskassaloma-
ke liitteineen ihmetyttää tai 
edes pieni apu on tarpeen

Onhan se lomautus tai työttömyys aina 

stressin paikka, mutta apuakin on tarjol-

la. Ota yhteyttä minuun, jos työttömyys-

turvaan liittyvä lomake tuntuu hankalal-

ta tai sen täyttö epävarmalta, niin käy-

dään asia puhelimitse läpi. Tarvittaessa 

voidaan sopia tapaamisaika toimistolle-

ni, ei mahdollinen hankaluus saa entuu-

destaan hidastuttaa työttömyysetuuden 

maksatusta. 

Työttömyyskassalla sitä työtä riittää



VIP-jäsenten liittovippejä 
otettu käyttöön

Liiton (työttömyyskassan ruuhkaisuuden 

vuoksi) myöntämää parin tonnin koro-

tonta lainaa onkin jo kysytty ahkerasti. 

Pieksäähän se pikavipit mennen tullen 

mm. koroissa ja maksuajassa, sillä koro-

ton takaisinmaksu on vasta maksuun tu-

levista päivärahoista. Tarkemmat perus-

teet lainansaantiin saa minulta tai sitten 

www.uil.fi  -osoitteen Jäsenosiosta (kirjau-

tuessa tarvitset insinöörikortin tunnuk-

sen ja salasanan).

Voiko osaajiakin vielä
kouluttaa?

Keski-Suomi oli kärjessä korkeasti koulu-

tettujen työttömyyden osalta. Ei TE-toi-

mistoissa (ne entiset Työkkärit) miten-

kään voitu varautua tähän tilanteeseen? 

Kaikki koulutukset ovat lähinnä suun-

nattu muille kuin ”akavalaisille” ryhmil-

le. Okei, oli poikkeuksena yksi 14 hengen 

puolivuotta kestävä koulutus. Tähänkin 

tarvitaan kannanottoa ja tarvittaessa pai-

netta, jotta asiaan panostetaan.

Syksyn neuvottelukierros

Työnantajapuolelta tarjotaan pelkkää nol-

lalinjaa (tai jos tarjous on se on palkan 

alennus). Mitenköhän on, kun työnan-

taja maalailee piruja seinälle nousukau-

della, mahtaakohan katsanto yltää tämän 

taantuman ohi? Tuskin. Tiukat neuvotte-

lut tulossa, joten järjestäytyminen ja us-

kottavuus ovat tärkeitä.

OLLI BACKMAN

olli.backman@uil.fi , gsm 040 579 5116

PS. Ennakkomaksulomake/liiton krii-

silainalomake ja työttömyyskassalomake 

löytyvät mm. Insinööriliiton jäsensivuilta 

(www.uil.fi ) mutta saat ne ehkä helpoiten 

kysymällä minulta sähköpostitse.

Vesa-Matti Loiri – 

Jyväskylä – Inari –

Ivalo – Kasari

K
aikkien, ainakin mai-

neelta, tuntema Vesku 

tekee eläkeiän lähetessä 

vielä kerran hienon esityskier-

roksen. Kappaleetkin ovat meil-

le kaikille entuudestaan tai Loi-

rin levyiltä tuttuja, joten yleisö ei 

jääne kylmäksi.

Tätä tilaisuutta ei kannata jät-

tää käyttämättä!

Aika: perjantai 09.10.2009 lip-

pujen jako klo 18.30, Paviljongin 

ala-aulassa.

Paikka: Jyväskylän Paviljon-

gissa (Messukatu 10)

Osallistumismaksu 20 euroa/

jäsen ja 20 euroa/avec. Suorite-

taan yhdistyksen tilille kun osal-

listumisvahvistus on saatu. (lip-

puja rajallisesti eli 40 kpl, tilai-

suus täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä)

Ilmoittautumiset vain puhe-

limitse: Olli Backman 040 579 

5116.

Tervetuloa mukaan,

KESKI-SUOMEN

INSINÖÖRIT

Keski-Suomen Insinöörien seniorit tekivät excursion Moventaksen 

Rautpohjan tehtaalle 11.5.2009. Isäntinä toimivat myynti-ja mark-

kinointijohtaja Jyrki Virtanen sekä myyntipäällikkö Esa Niemi.

Kuva: Väinö Panttila

MusiikkiaMusiikkia
korvillemmekorvillemme
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Insinööriopiskelijapäivät 

2009 järjestetään Jyväs-

kylässä 17.-18.10.2009.

I
nsinööriopiskelijapäivät (tutta-

vallisemmin IOP) on suurin vuo-

sittainen insinööriopiskelijoiden 

tapahtuma. Tapahtuman järjestäjänä 

toimii joka vuosi joku Insinööriopis-

kelijaliiton paikallisyhdistyksistä. Tä-

nä vuonna Jyväskylän Insinööriopis-

kelijat JIO ry sai kunnian toimia ta-

pahtuman isäntänä. Jyväskylässä ta-

pahtuma on nähty aiemmin vuosina 

1998 ja 2004.

IOP:n ideana on saattaa yhteen 

insinööriopiskelijoita ympäri maa-

ta. Muilta paikkakunnilta tuleekin 

osallistujia reilut 700 ja tapahtuman 

osallistujamäärä on yhteensä noin 

1500 henkeä. 

Tapahtuma alkaa klo 12 Ympyrä-

torilta Jyväskylän Paviljongin vie-

restä avajaistilaisuudella, jossa lähes 

kaikki osallistujat ovat paikalla. Ava-

jaiset kestävät noin tunnin ajan, jon-

ka jälkeen alkaa rastikilpailu. Opis-

kelijat muodostavat 4-8 hlö joukku-

eita ja lähtevät kiertämään rastipistei-

tä, jotka löytyvät Jyväskylän keskus-

tan läheisyydestä.

Tekniikka & X –kilpailu järjestetään 

klo 14.00 alkaen Sokos Hotel Alexan-

dran tiloissa. Kilpailun tarkoituksena 

on tehdä tekninen kilpailutyö/keksin-

tö joka liittyy jollain tavalla annettuun 

aiheeseen. Tämän vuoden aihe on tek-

niikka ja Sauna.

Tapahtumassa on tarjolla paljon li-

ve-musiikkia. Yhteensä päivän aikana 

soittaa viisi bändiä. Ennen loppubilei-

tä Tanssiravintola Jyväshovissa esiin-

tyvät paikalliset yhtyeet Karvalakki-

varoitus sekä Quarter of Blind Anger. 

Itse loppubileissä kolmessa kerrok-

sessa juhlaväkeä viihdyttävät Hovirai-

tilla Jarkko Ahola, Tanssiravintola Jy-

väshovissa Martti Servo & Napander 

sekä Night Jyväskylässä Kilpi.

Yhteystiedot: 

Projektivastaava TERO RINNE

044 093 9859, tero.rinne@jio.fi 

Insinööriopiskelijapäivät 2009

Jyväskylässä



Insinöörin
keikkakalenteri

 SYYSKUU
 20.9. Ruskaretki 

Isojärven kansallis-
puistoon

 14.9. Seniorilou-
nas, Ravintola Old 
Brick’s Inn

LOKAKUU
 9.10.  Vesa-Matti 

Loiri - Jyväskylä - 
Inari - Ivalo - Kasari

 22.10. Yhdistyk-
sen sääntömää-
räinen syyskokous

JOULUKUU
 12.12. Lasten 

pikkujoulut
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Keski-Suomen Insinöörit ry 

järjestää Ruskaretken Kuh-

moisiin Isojärven kansallis-

puistoon sunnuntaina 20. 

syyskuuta.

L
ähtö Harjukadulta klo 9.30 ja pa-

luu n. klo 18.30. Retkelle mahtuu 

30 ensimmäiseksi ilmoittautunut-

ta. Ilmoittaudu netissä www.ksinsinoo-

rit.com. Osallistumismaksu on viisi euroa. 

Retken pituus on 12 km, johon varataan 

kuutisen tuntia aikaa. Matka taitetaan yh-

dessä eräoppaan kanssa. Reitti on helppo, 

mutta nousuja on jonkin verran.

Jokainen retkeläinen saa Keski-Suomen 

Insinöörit ry:n eväspaketin. Itseltäsi voit 

varata mukaan repun sekä sään mukai-

set vaatteet.

Lisätietoja:

SATU HAKA

Cromita Oy

puh. 050 304 8779

satu@cromita.com ja

www.luontoon.fi 

Ruskaretki 20.9.

Tapahtumia & Toimintaa


