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H

elteinen kesä alkaa jäädä taakse ja
on aika jälleen palata arkeen. Lomasta nauttineena jaksaa taas hyvin puurtaa työelämän pyörteissä, innostua uusista asioista ja nauttia harrastuksista. Elämä näyttää valoisalta, ja kiinnostavasta työstä saa voimaa, joka kantaa pitkälle.
Aivot ylläpitävät ihmisen elämää ja säätelevät elinten toimintaa, joten uni, lepo
ja rentoutuminen ovat välttämättömiä
loman jälkeenkin. Unohtamatta sitä, että aivot tarvitsevat monipuolisesti myös
virikkeitä, joten käykääpä kurkkailemassa www.ksinsinoorit.com -sivustolta tulevia tapahtumia.
Aivoja tulee käyttää, mutta myös suojata, säästää ja hoitaa. Ne eivät kulu käytössä, vaan tehokas käyttö parantaa niiden
toimintaa. Ne voivat kuitenkin rikkoutua,

”

Suojataan ne
kolhuilta, mutta
ei elämyksiltä!”

joten ei oteta turhia riskejä, vaan suojataan
ne kolhuilta, mutta ei elämyksiltä. Terveelliset elämäntavat edistävät aivojen hyvinvointia, joten säästä aivojasi!
Aivot kaipaavat myös huolenpitoa ja
hellimistä, joten hoida niitä säännöllisesti. Älä siis laiminlyö monipuolista liikuntaa, terveellistä ravintoa, virkistäviä harrastuksia ja riittävää lepoa. Pidä yllä myönteistä ajattelua, vaikka illat pimenevät.
Rentouttavaa syksyä!
SANNA LEHTINEN
päätoimittaja

Tässä lehdessä: Syksy 2010
2.
3.
4.
5.
6.

Pääkirjoitus
Puheenjohtaja
Syyskokous
Kerro jäsenyydestä
Vapaaehtoistyötä
jättiläispandojen kanssa
8. Ähtärin eläinpuisto
9. Seniorisivu
10. LAAKSO: Alueyhdistyksen

vaikuttaminen
insinöörikoulutukseen
11. POROKARI:
Miksi insinöörit
alentavat
vuosipalkkaansa?
12. JIO: Väliaikaraporttia
opiskelijamaailmasta
13. Parkour – Pelleilyä
vai urheilua?

14. ALUEASIAMIES:
Bisness as usual?
15. VPJ: Onko 2 kiloa per
aari vähän vai paljon?
16. Insinöörin vaimo:
Vapaalla viimeistä iltaa
17. Syyskiertue
18. Tulevia tapahtumia
20. AKAVA: Kuinka sinä
voit?

Pj:n näppäimiltä

Näkymät
myönteisemmät

K

ulunut kesä on suosinut säiden puolesta Suomessa lomaansa viettäneitä
todennäköisesti enemmän kuin kukaan uskalsi edes uneksia. Poutapäivät ja
-viikot ovat seuranneet toinen toistaan.
Välillä on tuntunut jo siltä, että nyt riittää
tämä paahtava helle! Mutta hyvä niin, sillä
saamme varmuudella syksymmällä nauttia myös vesisateista ja kylmistä, koleista
pohjoistuulista.
Teollisuuden suhdannenäkymät näyttäisivät olevan huomattavan myönteisemmät kuin vuosi taaksepäin. Toivottavasti
myönteinen kehitys jatkuu ja voimistuu
edelleen. Kovin pitkään on ollut epävarmuuden aikaa. Toivottavasti käänne parempaan on todellisuutta myös pidemmällä aikajänteellä.
Finncomm ilmoitti elokuun alussa lopettavansa lennot Jyväskylään. Yritysmaailman realiteetti lienee kuitenkin se,
että jos ei ole matkustajia niin ei ole myöskään lentovuoroja. Ongelmaan löytyi kuitenkin pikaisesti ratkaisu Finnairin lisäämillä lentovuoroilla. Toivoa sopii, että

päätökset pitävät ja lentovuorojen määrää voidaan tulevaisuudessa lisätä. Etenkin Keski-Suomen vientiteollisuus, Jyväskylän yliopisto, kongressi- ja messujärjestäjät tarvitsevat toimivat lentoyhteydet. Useat päivittäiset juna- tai linja-autoyhteydet Helsingin keskustaan eivät ole
ratkaisu ongelmaan.
Uusi Insinööriliitto UIL ry postitti kesän kynnyksellä alueyhdistyksille materiaalia sääntömuutosasiaan liittyen. Sääntömuutosasiaa käsiteltiin toukokuussa sääntömääräisessä kevätkokouksessa Turussa.
Tuolloin asian käsittely meni ns. näpertelyksi. Toivottavasti alueyhdistyksillä on
ollut kevään edustajakokouksen jälkeen
aikaa käsitellä asiaa. Kyseessä on liiton
kannalta erittäin merkittävä asia, jolle soisi arvoisensa käsittelyn liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Hyvää syksyn alkua,
RAUNO MINKKINEN
puheenjohtaja

!
Uusi
toimisto!
Keski-Suomen
Insinöörien
toimisto on
muuttanut!
Uusi osoite
on voimassa
1.4. alkaen:
Keskustie 22 A,
40100 Jyväskylä
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Sääntömääräinen KeskiSuomen Insinöörit ry:n
syyskokous pidetään
27.10.2010 klo 18.00
Jyväs-Golf ry:n Bar
Foressa Keljonlahdentie
5, 40500 Jyväskylä
(www.jyvasgolf.fi/).
Halukkailla on mahdollisuus tutustua klo 17.00
alkaen Jyväs-Golf ry:n toimintaan toiminnanjohtaja Paul Hughesin johdolla.

KUVA: PÄIVI KANTONEN

Syyskokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
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• 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
Ennakkoilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään 20.10.2010 (tarjoilun kannalta) sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautuminen@ksinsinoorit.
com tai yhdistyksen kotisivulla (http://
www.ksinsinoorit.com/tapahtumat/
ilmoittaudu/). Lisätietoja tarvittaessa
rauno.minkkinen@gmail.com tai puh
040 7171897.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (email, osoite, gsm/puh) sekä haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin sähköpostitse
tai postitse. Mainitse ruokailua varten
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kokousmateriaali on saatavissa myös yhdistyksen kotisivuilta (http://www.ksinsinoorit.com/).
Tervetuloa!
RAUNO MINKKINEN
puheenjohtaja

LIVE Helsinki

Kerro
jäsenyydestä kaverille!
Tunnet monia insinöörejä, mutta tunnetko jonkun, joka
ei vielä kuulu Uuteen Insinööriliittoon?
Järjestäytymättömyyden syynä on usein se, ettei kukaan
ole suositellut jäsenyyttä. Jäsenyyden suosittelu ja pieni
tiedonvälitys on toivottavaa. Kaverisi saattaa jopa myöhemmin kiittää, kun pääsee hyötymään Uuden Insinööriliiton jäsenyydestä.
Liittyminen kannattaa aina, koska yhdessä 62000 jäsenen kanssa on helpompi vaikuttaa ja saada tuloksia aikaan kuin yksin.
Suosittelijoille on luvassa palkintoja ja mahdollisuus voittaa miniläppäri. Arvonta suoritetaan vuoden 2010 lopulla.
Osoite on www.uil.ﬁ  Liity jäseneksi
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VAPAAEHTOISTYÖTÄ

Ajatus lähteä vapaaehtoistyöhön heräsi, kun
törmäsin Helsingin matkamessuilla osastoon
nimeltään ”Ekomatkaajat”. Josko tällainen
reissu olisi aivan jotain
erilaista, tavallisuudesta
poikkeavaa – ja niinhän
se todella oli sitä.

O

tettuani yhteyttä ko. yhdistykseen, sain heiltä pitkän listan eri puolilla maailmaa tarjolla olevista vapaaehtoisprojekteista. Kun näin otsikon ”Jättiläispandaprojekti Kiinassa”, olin kerta laakista myyty. Itse Kiina matkailumaana
hiukan arvelutti, koska olin lähdössä reissuun yksin, eikä minulla ollut
minkäänlaista kiinan kielen osaamista. Tällaista tilaisuutta en kuitenkaan
voinut jättää käyttämättä, eihän näitä
erittäin uhanalaisia”lutuisia” jättiläispandoja ihan joka eläintarhasta löydy. Koko maailmassa niitä on vain yhteensä alle 2000 yksilöä, joista noin
1600 pandan arvioidaan elävän villinä ja noin 200 eläintarhoissa ja tutkimuskeskuksissa. Niiden pahimpina
uhkina on jatkuva elintilan katoami-
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jättiläis

nen ja alhainen syntyvyys niin luonnossa kuin vangittuna.
Käytännön järjestelyt oli helppo
hoitaa ja yhteydenpito varsinaiseen
järjestävään organisaatioon sujui oikein hyvin. Matkat ja nimellinen korvaus, joka kattoi mm. majoituksen ja
yllläpidon, piti maksaa itse.
Hintahaitari vaihtelee melkoisesti
mm. projektista, sen kestosta ja maasta
riippuen. Minä olin valinnut vapaaehtoisprojektin kestoksi yhden viikon.
Itse kohde eli pandojen tutkimuskeskus, ”Bifengxia Panda Reserve”,
jonne meidän oli tarkoitus mennä
töihin, sijaitsee luoteiskiinassa, Ya’an
kaupungin liepeillä, 150 km Sichuanin maakunnan pääkaupungista,
Chengdusta.

ko tutkimuskeskuksen ainoa vapaaehtoisryhmä tähän aikaan vuodesta, liekö asiaan vaikuttanut ajankohta, huhtikuun alku.
Saavuttuamme tutkimuskeskukseen, ensimmäisten jättiläispandojen näkeminen oli uskomaton kokemus, voi kun olisi päässyt halaamaan
noita pehmoisia ja pörröisiä mustavalkoisia otuksia…Upeiden maisemien – vuorten ja vesiputousten ympäröimän tutkimuskeskuksen alueella sijaitsi, paitsi tietenkin yli sadan
pandan asuinympäristöt, myös meidän majoituspaikkamme sekä mm.
valloittava pikkupandojen kindergarten. Loppupäivä menikin sitten ihastellessa nallukoita sekä tutustuessa
tutkimuskeskukseen ja sen ympäristöön. Samalla saimme myös kulkuluvat ja uniformut. Majoitus oli melko
alkeellinen, mutta ruoka sitäkin parempaa, täällä ei todellakaan nälkää
nähnyt. Paitsi, että Kiina on tunnettu
erittäin hyvästä ja mausteisesta ruoastaan, on se tunnettu myös teen juomisesta, mutta onneksemme tutkimuskeskuksen kanttiinissa oli myytävänä
pahimpaan kahvin kolotukseen Nescafen pikakahvia ja ylellisyytenä erittäin hyvät internetyhteydet, joita käytimmekin ahkerasti päivittäin.

Joukon vanhin

Lempipanda Cao Cao

Ensimmäinen ryhmämme yhteinen
kokoontuminen tapahtui Chengdussa, johon organisaation yhteyshenkilömme oli järjestänyt meille muutaman päivän ohjelmaa, tutustuen
Chengdun nähtävyyksiin, kertoen samalla Kiinan kulttuurista ja maan tavoista. Ryhmämme koostui minun lisäkseni viidestä englantilaisesta (kaksi naista ja kolme miestä), nuorimman ollessa 18-vuotias, minä joukon
vanhimpana. Itse asiassa olimme ko-

Työ pandojen parissa ei ollut kovinkaan raskasta, työaika oli 8.30–16.30,
ruoka- ym. taukoja oli runsaasti. Työtä tehtiin työpareittain, ja mukana
oli aina myös paikallinen tutkimuskeskuksen työntekijä opastamassa ja
neuvomassa meitä. Minä sain parikseni Theon, joka onneksi oli opiskellut kiinaa, joten pystyimme keskustelemaan oman ”tutorimme” kanssa, kun taas toiset joutuivat turvautumaan etupäässä elekieleen.

pandojen kanssa
Läheskään kaikki kiinalaiset, varsinkaan sisämaassa, eivät osaa englantia. Jokaisella työparilla oli muutamia
”vakiopandoja”, joita hoidimme – minun suosikkini oli Cao Cao. Valitettavasti Cao Caolle jouduttiin tekemään
pieniä ensiaputoimia, kun se kömpelyyksissään oli puusta alas tullessaan
telonut itsensä. Karhut ovat tunnetusti hyviä kiipeämään puuhun, mutta alastulo onkin jo hiukan vaikeampaa, ainakin pandakarhuille.
Tyypillinen työpäivä koostui pandojen ruokkimisesta sekä asumusten siistimisestä. Ruokavaliona bambua sekä ns. pandacakea, joka koostui mm. bambusta, maissista ja riisistä. Jokainen kakkupala punnittiin
tarkkaan – 400 g /annos, dieetillä oleville 300 g/annos. Myös bambut tarkastettiin ennen viemistä – mikä kelpaa ja mikä ei. Varret piti ensin halkaista hakkaamalla niitä maata vasten. Yleensä kullekin pandalle annettiin kahdeksan bambun vartta/annos.
Välillä pandat saivat myös porkkanoita ja omenoita. Suurimman osan ajasta pandat joko nakersivat bambua tai
nukkuivat, varsinkin babypandat.

Melkoista rahastusta, mutta kun tänne asti tultiin, niin viis euroista. Ja pitäähän tutkimuskeskuksen jostakin
saada rahat tähän hienoon uhanalaisten jättiläispandojen tutkimus- ja suojelutoimintaan. Minä valitsin 2-vaihtoehdon, eli sain ”leikkiä” alle 1-vuotiaan Ao Ao -nimisen pandan kanssa. Ei sitä kyllä leikkimiseksi voinut
sanoa, sen verran painava nallukka

Leikkiminen sata euroa
Yksi suuri pettymys oli se, kun kuulimme, ettemme saa olla suoraan fyysisessä kontaktissa jättiläispandojen
kanssa, lukuunottamatta niiden ruokkimista, joka tapahtui kädestä syöttäen. Jos halusi lähempää tuttavuutta
pandojen kanssa, oli valittavana kolme maksullista vaihtoehtoa:
• kuvauttaminen pandan kanssa
maksoi 50 €
• leikkiminen pienempien
pandojen kanssa 5 min. 100 €
• pienten pandojen kylvettäminen
n. 150 €

oli, ettei sitä ihan hevillä olisi syliin-sä saanut nostettua. Varuillaan piti silti olla…karhujahan nämäkin
otukset ovat suloisesta ulkonäöstään huolimatta.
Kaiken kaikkiaan hieno kokemus, eikä varmasti jäänyt viimeiseksi vapaaehtoisprojektikseni. Hieno tunne, että on tehnyt oman
an
pienen osuutensa näiden uskomattoomien uhanalaisten eläinten puolesta.
Kenties tulevaisuudessa nämä otukset ovat jo historiaa - toivottavasti ei.
Suosittelen lämpimästi vapaaehtois-

projektiin
osallistumista, jos vähänkin haluaa jotain erilaista seuraavalta matkaltaan.
MARI VESTERINEN
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Keski-Suomen Insinöörit ry
Ähtärin eläinpuistossa 25.4.
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OIK. Yhdellä mäyy-räreviirillä saattaa
elää useita aikuisiaa
uroksia ja naaraita. Tavallisesti kui-aaatenkin vain yksi naasiiä.
ras tuottaa jälkeläisiä.
ylleensä
sää
Poikaset viettävät yleensä
en
n emänsää
ensimmäisen talven
säässä.
kanssa samassa pesässä.

S

KYÖSTI RENTOLA

KYÖSTI RENTOLA

KMAN

KYÖSTI RENTOLA

OLLI BACKMAN

OLLI BAC

YLH. Lumileopardi ei ole läheistä sukua leopardeille, vaan leopardit ovat läheisempää sukua leijonille kuin lumileopardeille. Lumileopardin ulkonäöstä
huomaa, että se on sopeutunut karuun
ympäristöön. Leveät tassut estävät sitä vajoamasta lumeen. Häntä on paksu
ja tuuhea ja on yli puolet lumileopardin
pituudesta. Lumileopardi on erittäin
uhanalainen laji, jonka luonnonvarainen kanta on noin 4000–7000 yksilöä.

YLH.
Y
LH. Karhu saattaa elää tarhaoloissa jopa 40-vuotiaaksi, luonnossa noin 20-vuotiaaksi. Vuonna 2002 maamme karhukanta oli noin 850 yksilöä.
VAS. Tunturipöllö on erittäin uhanalainen ja harvinainen Lapin asukki. Se nähdään joskus vaellusaikana etelämpänäkin.
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eniorit kävivät toukokuussa tutustumassa Etelä-Keljossa sijaitsevaan tuuliturbiinivaihteita valmistavaan Moventas Wind Oy:n
tehtaaseen 13 seniorin voimin.
Kehitysjohtaja Jyrki Virtaselta saatiin kattava tietopaketti Moventas
Wind Oy:stä sekä yleisesti tuulisähkön tuotannosta. Suomi on vasta

Seniorit tuulienergian alkulähteillä
19. Euroopan tasolla tuulivoimassa. Etelä-Keljon yksikön nimi ”Ikola” on johdettu pääomistajan nimestä (Industri Kapital). Henkilökuntaa
on yhteensä lähes 1400, josta Ikolan
tehtaan osuus on 140. Mukana isäntien puolelta olivat myös varastoesimies Tommi Elo sekä varastopäällikkö Tero Jakovlev.
Suomessa Moventaksella on teollista toimintaa Jyväskylän lisäksi Karkkilassa. Moventas Wind Oy toimii yhteensä kahdeksassa maassa.
Tehdaskierroksella meille esiteltiin
osastot materiaalin saapumisesta tes-

tauksen kautta asiakkaalle lähtevään
valmiiseen tuotteeseen saakka. Kierroksella huomio kiinnittyi tehdasalueen erittäin siistiin olemukseen.
Lisäksi ihastelimme kuljetuksia, jotka tehtaan sisätiloissa hoituivat automaattisesti ilman kuljettajaa olevalla
kuljetuskalustolla.
Tehdaskierroksella kuultiin turbiineiden keskikoon olevan nykyään 3
MW sekä yhdessä tuotteessa olevan
keskimäärin 150 osaa. Jokaisen valmiin laitteen osan historiatieto voidaan tarkasti jäljittää myöhemminkin
tietyn ”korvamerkinnän” avulla.

Tuuliturbiineilla on pitkällä tähtäimellä rohkaisevat markkinanäkymät. Varsinkin Kiinassa kehitys on
ollut valtaisaa, tosin tuuliturbiinit
valmistetaan siellä pääasiassa omin
voimin.
Mielenkiintoisen iltapäivän jälkeen
saatoimme lähteä kotiin Moventas
Wind Oy:lle kiitollisina saamastamme ruumiin ja hengen ravinnosta.

PEKKA SYRJÄ, teksti
VÄINÖ PANTTILA, kuva

Seniorit
Viherlandiassa

K

eski-Suomen Insinöörien huhtikuun seniorilounas pidettiin Viherladiassa 12.4.2010. Lounaan
jälkeen Kati Kivelä esitteli asiantuntevasti Viherlandian tiloja, toimintaa
ja historiaa.
PENTTI LEPPINIEMI
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Alueyhdistyksen vaikuttaminen

insinöörikoulutukseen
Teollisuuden kilpailukyky vaikuttaa ratkaisevalla
tavalla yhteiskuntamme
elintasoon. Meidän on
menestyttävä kansainvälisessä kilpailussa.
Teollisten yritysten
toiminnassa tekniikan
osaaminen on ehkä tärkein yrityksen tuloksen
avaintekijä. Insinöörien
peruskoulutuksen taso
luo alustavat puitteet
tekniikan osaamiselle,
joka kehittyy yksilötasolla kokemusten karttuessa työvuosien aikana.

I

nsinöörikoulutukselle on asetettava
tavoitevaatimus vastaamaan teollisuuden kilpailuolosuhteita. Teollisuudessa olemme sisällä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Insinöörien
peruskoulutuksen on oltava tasoltaan
maailman paras.
Alueyhdistykset edustavat insinöörien ammattikuntaa. Alueyhdistyksen tulee tehdä yhteistyötä alueellaan
olevan insinöörejä valmistavan ammattikorkeakoulun kanssa. Meillä
valmiilla insinööreillä ja oppilaitoksilla on sama tavoite: Insinöörikoulutuksen tason kehittäminen.
Luontevimmin yhteistyötä tehdään
säännöllisissä tapaamisissa, joissa käsitellään oppilaitoksen akuutteja pul-
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mia. Lähitulevaisuudessa oppilaitoksen ongelmaksi tulee nousemaan insinöörien aloituspaikkojen määrä ja
se missä oppilaitoksissa nämä aloituspaikat ovat. Julkisella sektorilla on
pitkäkestoinen rahapula, joka tarkoittaa kulujen leikkaamista. Meidän valmiiden insinöörien tulee pitää huolta insinöörien koulutuksen tason parantamisesta julkisen sektorin rahapulasta huolimatta.
Alueyhdistyksillä tulee olla vaikutuskanavat ( lobbaus ) oppilaitoksen
kehittämiseen vaikuttaviin poliittisiin
päättäjiin ja myös alueen elinkeinoelämään, yrityksiin.
Insinööri on valmis toimimaan
insinööritehtävissä vasta kun
hänellä on teoreettisen taitojen lisäksi tuntemusta ja osaamista työelämästä ja sen pelisäännöistä. Työelämää oppii tuntemaan vain olemalla
mukana arkisessa aherruksessa. Opiskeluaikaisella harjoittelulla voidaan luoda valmiuksia ottaa vastaan oikeita insinööritehtäviä heti valmistumisen jälkeen.
Harjoittelupaikoista on jatkuva pula. Me valmiit insinöörit voimme myötävaikuttaa harjoittelupaikkojen tarjontaan yrityksissämme jo sillä, että suhtaudumme
asiaan myönteisesti. Harjoittelijat muodostavat
”normaaliin”

työprosessiin aina jonkinasteisen häiriön ja myös kustannuksia. Kyse on
kuitenkin siitä minkä tasoisia vastavalmistuvia kollegoita haluamme. Jos
ei harjoitella opiskeluaikana, niin sitten harjoitellaan vastavalmistuneena
työelämässä.
Epäonnistuminen insinöörien koulutustason kehittämisessä voi vaarantaa teollisen yrityksen menestymisen,
joka voi vaikuttaa koko yhteiskuntamme elintasoon heikentävästi.
PEKKA LAAKSO
UIL ry:n varapuheenjohtaja

Miksi insinöörit ja muut ylemmät toimihenkilöt

alentavat
vuosipalkkaansa?

Y

lityökorvaukset perustuvat siis laakiin. Jokaisella ylemmällä toimiihenkilölläkin on oikeus ja suorasstaan velvollisuus laskuttaa tekemänsä yliityöt. Velvollisuus siksi, että ylityörajat on
n
tehty työsuojelun näkökulmasta ja työt on
n
ylipäätään tarkoitus tehdä pääsääntöisessti työsopimuksessa sovitussa viikkotunti
ti
ajassa. Jos on säännöllisesti tarvetta piidentää päivää, kyseeseen voisi tulla uuuden työntekijän palkkaaminen. Ilmaisek-si tehty ”ylityö” voi myös viedä siis jon-kun toisen insinöörin työpaikan.
Ylitöiden laskuttamattomuutta voi
verrata lunastamattomaan lottovoittoon. Sen verran laskuttamatonta työtä kertyy helposti työuran aikana. Lisäksi se vaikuttaa vielä työuran jälkeenkin,
kun osa eläkkeestä jää näin saamatta.
Teema on vanha, mutta valitettavas-ti edelleen ajankohtainen, vaikka lähes
es
kaikissa työehtosopimuksissakin on vieelä erikseen mainittu, että ylityöt korvaataan työaikalain mukaisesti. Tämä asett-

?

taa sopimuksen toiselta osapuoleltakin
valvontavelvoitteen, että TES:sta noudatetaan. En usko tästä syystä, että yritykset
jättäisivät korvaukset maksamatta, jos ne
vain laskutettaisiin aina, kun ylityön määritelmä täyttyy.
Olkaa oikeudenmukaisia itsellenne ja
laskuttakaa ylityöt aina. Oma luottamusmies tai liitto auttaa mielellään asiassa
tarvittaessa.
Aktiivista ja
positiivista
syksyn alkua!
PERTTI
POROKARI
UIL ry:n
puheenjohtaja

HYVÄ
KYSYMYS

Insinööriliiton työmarkkinatutkimus on karua
luettavaa. Insinööreistä
saa työaikalain mukaiset
ylityökorvaukset vain noin
kolmannes ja liki viidennes
ei saa mitään. Loput saavat
siten jotain, joka on yleensä
tunti tunnista vapaata, jota
ei pysty kuitenkaan pitämään.
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Väliaikaraporttia
opiskelijamaailmasta
Puolet vuodesta on
takanapäin ja toinen samanlainen etappi vielä
edessä. Kuukausia on
pakerrettu almanakan
lisäksi yhdistystoiminnan parissa ja hommia
on paiskittu puolella jos
toisellakin hiki otsalla.

J

yväskylän Insinööriopiskelijat
JIO ry on ollut vauhdissa aktiivisesti koko kevään tammikuusta opiskelijoiden kesälomien alkuun
saakka. Vuoden alkupuolisko on sujunut hyvin. Yhdistys on pysytellyt
näkyvillä, uusia jäseniä on haalittu
kokoon tiukempaan tahtiin kuin viime vuonna ja monia uusia asioita on
päästy kokeilemaan, perinteitä kuitenkaan unohtamatta.
Yhdistyksen näkyvyyttä on onnistuttu pitämään yllä järjestämällä erilaisia tapahtumia, tehostamalla tiedotusta ja osallistumalla aktiivisemmin koulutuspolitiikkaan.
Helmikuussa JIO ry yhteistyössä
Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta JAMKO:n kanssa
järjesti rakennustekniikan opiskelijoiden ja henkilöstön välisen paneelikeskustelun. Keskustelun tar-
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koituksena oli pohtia koulutusohjelman tilannetta ja hieman sen tulevaisuuttakin. Tiedotuksen osalta
muutoksia on tuonut JIO ry:n uusi
kuukausittain julkaistava sähköinen
tiedote, jota on jaettu yhdistyksen
jäsenille sähköpostilistojen kautta
sekä yhdistyksen uudella ilmoitustaululla. Ja nyt kun tämä ilmoitustaulu tuli mainittua, niin kerrottakoon, että myös se on jotain uutta,
minkä avulla tiedotusta ja näkyvyyttä on saatu lisättyä, eritoten Rajakadun pääkampuksella. Ikävää on tosin ollut se, että JIO ry menetti Rajakadun toimistopaikkansa keväällä alkaneen remontin myötä. Tällä
hetkellä yhdistyksen uusi toimisto
on vielä hakusessa.
Kevään kuluessa tapahtumia ja infotilaisuuksia on järjestetty ahkerasti. Helmikussa osallistuttiin ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa Osaajat kohtaavat -messuille Paviljongissa. Messuilla markkinoitiin
insinööriopiskelijoiden osaamista
Jyväskylässä. Perinteisiä ständejä on
järjestetty pitkin kevättä liittotietouden levittämiseksi opiskelijoiden
joukkoon. Maaliskuun kaksipäiväisellä kenttäkierroksella ständeillä
kampanjoitiin toden teolla, kun Jyväskylään saapui vieraita Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:stä. Kahden
päivän aikana yhdistys sai kymmeniä uusia jäseniä. Tietoa on jaettu

myös pitkästä aikaa aikuisopiskelijainfossa ja valmistuvien tilaisuudessa yhteistyössä Keski-Suomen
Insinöörien kanssa.
Opiskelijoiden arkea on piristetty
mm. helmikuisella Heikoilla Hangilla tapahtumalla ja kesän kynnyksellä Kesänkorkkauspiknikillä yhdessä
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Perinteitä kunnioitettiin vapun alla Tekniikan Tempauksella ilmapallojen ja siman merkeissä, tosin tällä kertaa varsin ikävissä
sääolosuhteissa. Itse vappuaattona
JIO ry järjesti ensimmäistä kertaa
insinööriopiskelijoiden vappumarssin ja Lutakossa Wilhelm Schaumanin patsaan lakituksen insinöörilakilla. Tapahtuma noteerattiin myös
paikallismediassa.
Yhteen ynnättynä kaikki tämä tarkoittaa sitä, että alkuvuosi on edennyt hyvin ja JIO ry:n saavutuksiin
voi ainakin toistaiseksi olla tyytyväinen. Syksyä suunnitellaan jo
täyttä päätä ja luvassa on jälleen sekä sitä uuttaa että vanhaa. Puurtamista on kuitenkin vielä paljon luvassa ja parantamisen varaa löytyy
aina. Vuoden tulokset summataan
kokonaisuudessaan sitten vuoden
vaihteen jälkeen.
SARI SUUTARI
puheenjohtaja
JIO ry

Pelleilyä vai urheilua?
Kissat tippuvat aina
jaloilleen ja kiipeävät
ohuita puita pitkin jopa
taivaisiin. Jänikset loikkivat pitkiä hyppyjä kivien
koloihin. Mikä saa ihmiset liikkumaan eläimien
tavalla?

L

ajina parkour on useammille suomalaisille vielä vieras urheilumuoto. Siinä tavoitteena on innovatiivisuus ja sujuva liikkuminen (liikkeen katkeamattomuus) eri paikkojen
välillä. Liikeratoihin kuuluvat vauhdikkaat esteiden yli hyppimiset ja sujuvat pudottautumiset alas. Parkouraaja
eli traceur saattaa käyttää seiniä, kattoja ja esteitä ponnahduslautoina. Kau-

punkia pidetään parkouraarien hiekkalaatikkona, mutta laji soveltuu yhtä
hyvin myös raikkaaseen metsään. Ainoastaan taivas on rajana.
Parkourin isinä pidetään David
Belleä ja Sebastien Foucania Ranskan esikaupunkialueelta, josta laji levisi 1980-luvulta lähtien valonnopeudella maailman ääriin. Lajin taustalla
on armeijan esteradat ja nuorien miehien kekseliäisyys. Suomessa lajiin ei
törmää hirveän usein eikä termistö
ole vakiintunut. Liikkeitä on paljon
erilaisia ja useilla on tunnettuja nimiä. Cat leap on liike, jossa hypätään
seinälle roikkumaan käsien ja jalkojen
varaan. Vault tarkoittaa jonkin esteen
yli hyppimistä siitä tukea ottaen. Erilaisia vaulteja on kymmeniä ja niistä
on lajin harrastaminen helppo aloittaa. Ihmiset saattavat pitää lajin harrastajia vandaaleina, mutta laji ei ole

mitenkään sidoksissa mm. grafiittien
piirtämiseen. Lyhyen harrastamisen
jälkeen parkouraaja katselee tuttujakin paikkoja uudella silmällä.
Allekirjoittanut ei ole mikään lajin
mestari vaan kerran olen päässyt osallistumaan yhdelle aloittavien kurssille. Parin tunnin treenin jälkeen oli koko keskivartalo ja kädet hellinä. Hyppimiset ja kävelyt kaiteiden päällä vaativat hyvää tasapainoa ja kestävyyttä.
Kuitenkin yllätyin kuinka hyvin lajiin pääsee sisään ammattitaitoisten
opettajien avustuksella. Jyväskylässä kursseja järjestää Parkour Akatemia. Lajin tarkoituksena ei ole missään vaiheessa kilpailu vaan omien
rajojen etsintä ja hauskan pitäminen
hyvässä seurassa.
JOONAS LENSU
JIO ry
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Bisness
as usual?
Kesä on ohi ja lämmin
sellainen. Useimmilla onkin
ollut jo aika palata sorvin
ääreen. Kaipa sitä lämmintä
piisaa työpaikoillakin. Tätä
kirjoittaessa lämpöä vielä
riitti. Suomalaisille ei tosin
kelpaa mikään, aika monelta kuulin valitusta helteiden
kestosta. Ei aiemmin paljon
lämmöstä valiteltu.

S

anovat, että talouden ja työllisyyden pahimmat uhat ovat takanapäin,
toistaiseksi… Kovin lämpimiä puheenvuoroja ei tosin vielä ole esitetty. Teknologiateollisuudessa on vielä työehtosopimukset mm. korotusten osalta avoinna,
joten työnantajaliitosta tuntuu tulevan kovin varovaisia kommentteja, vaikkeivät
enää tuhkaa päälleen valelekaan. Toivottavasti tuosta ei aiheudu mitään itse aiheutettua nousun hidastumista.
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Uudella Insinööriliitolla on muuten
syksyllä tapahtumasarja 7–8:ssa kaupungissa. Jyväskylä on yksi niistä. ”Engineer
– Here, there and everywhere” -tapahtumissa on panostettu kiinnostavaan kohteeseen, paikalle saadaan liiton puheenjohtaja ja toivottavasti paljon kiinnostuneita kuulijoita. Paikaksi ja esittelykohteeksi on valittu monille joltain osin tuttu Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ilmoitus on tässä lehdessä, mutta tarkoitus
on lähestyä sähköpostitse, kunhan sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla).
Insinööreillä ja ammattikorkeakoululla löytyy paljon yhteistä ja yhteistyömahdollisuuksia. Tekuun verrattuna yritys- ja
oppilaitosyhteistyö, koulutusvaihtoehdot
ja erilaiset kurssitusmahdollisuudet ovat
laajentuneet rajusti. Saamme kuulla ammattikorkeakoulun suunnasta Jyväskylän amk:n kehityssuunnasta ja insinöörien merkityksestä osaajina Keski-Suomessa. Ei hassumpaa, vaikka tiedämmehän
muutenkin olevamme tärkeitä.
OLLI BACKMAN
alueasiamies
UIL ry

2

Onko

Kesälomakausi lähenee
loppuaan ja suurin osa
jäsenistöstämmekin
on jo omista lomistaan
nauttinut. Toivottavasti
kaikki ovat saaneet akut
ladatuiksi syksyn uurastusta varten.

I

tse kirjoitan tätä viimeisenä kesälomapäivänä. Jotenkin tuntuu vaikealta orientoitua aloittamaan arkinen puurtaminen niin työpaikalla kuin yhdistyksen asioiden parissa.
Suurimpana syynä tähän on varmasti
se, että ajatukset ovat olleet totaalisesti
muissa asioissa kuin työ- ja yhdistysjutuissa. Sehän loman perimmäinen
tarkoitus on, että työsähköpostit saavat kasaantua
ja (ihan) jokaiseen
lomalla
tulevaan
työpuheluunkaan ei ole
pak-

?

kiloa per aari
vähän vai paljon

”

Kummasti haravan
ja kumivasaran
kädessä pitäminen
saa toimistokalkkunan
kädet känsille – sitä
se OIKEIDEN töiden
tekeminen teettää.”

ko vastata. Emme kai me
kukaan ole korvaamattomia?
Toisaalta oloni tuntuu
hyvinkin virkeältä, vaikka kesälomani on kulunut ruumiillisessa rääkissä pihakivetyksen teon ja
nurmikon perustamisen
kanssa. Kummasti haravan ja kumivasaran kädessä pitäminen saa toimistokalkkunan kädet känsille –
sitä se oikeiden töiden tekeminen teettää.
Yhdistystoiminta pyörähtää levänneen kesäkauden jälkeen myös käyntiin samana päivänä töitteni aloittamisen kanssa. Aivot ovat selvästi levänneet siltäkin osin, koska ajankohtaiset yhdistysaiheet tuntuvat mieleni
sopukoissa olevan kovasti kadoksissa. Luultavasti tämä on
o hyvä merkki
siitä, että aivot ovat ssaaneet kaipaamansa lepohetken.. Kun vielä ajasyktukset saadaan kohdennettua
koh
hd
syn mittaan oikeisiin
oikeisiiin asioihin, niin
uusien ideoiden tulvaa
tullv toivottavasti
sinä jäei voi välttää. Toivottavasti
Toivot
innostua
senenämme jaksat myös
m
loppuvuonnaa tarjolla olevissinulle loppuvuonn
jäsentapahtumista.
ta jäsentapahtumist
ta
Kesän kuumin aasia (jos helleon kai mokelit jätetään sikseen)
siksse
ollut Jynessakin mielessä
mi
m
väskylän
n lentoliikenteen
tulevaisuus.
Toivottatuleva
ais
vastii tämän lehden
ilmestyessä
asiaan
ilm
es
on saatu lopullinen
ne
en ja pitkäjänteinen
n
en ratkaisu. Ratkaisun tulisi taata
kka
alueemme elinaal

keinoelämän liikenneyhteydet ulkomaille jatkossakin. Mikään vaihtoehtoinen kyyti ei ole kilpailukykyinen,
jos matkalle osuu jatkolento Helsingistä maailmalle. Ja jos lentoliikenne
tyrehtyy täysin, niin turha on perheen pienimpien odotella isä- ja äitiinsinöörejä illaksi kotiin. Asiaa pitää
katsoa myös siitä suunnasta, että miten maailmalta tulevat yritysasiakkaat
pääsevät matkatunteja ja -päiviä hukkaamatta toimittajien vieraiksi Keski-Suomeen?
Minusta näytti siltä, että kaksi kiloa nurmikonsiementä aarille on visuaalisesti tarkastellen vähän. Kuukauden sisällä toivottavasti päästään
tekemään tarkistus ja sen jälkeen tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Vai
pitäisikö insinöörin kerrankin uskoa
siihen, millaisen kylvöohjeen hortonomi on siemenpussin kylkeen kirjoittanut ja olla murehtimatta siitä, että tuliko siemenpeitto jokaiselle neliöllä tasaisesti…
Sienestyskelejä toivotellen,
TIMO HÄRMÄLÄ
varapuheenjohtaja
UIL ry ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Insinöörin vaimo:

– Vapaalla viimeistä iltaa

Polttarisankari yllätettiin
aamulla kuorolaulannalla
ja aamiaisherkuilla. Päivän
kulkua johdatettiin hauskoilla lapuilla, joista sankari
sai vinkkejä seuraavasta
tapahtumasta.

K

un mahat oli täytetty aamiaisella ja
päivänsankarin malja oli painautunut mahanpohjaa lämmittämään,
polttariporukka siirtyi pikkubussillaan
ensimmäisen haasteen kimppuun.
Ensimmäisenä tehtävänä oli laskeutua
valjaiden avulla maahan hyvin korkeaa
seinämää pitkin. Tämä tietenkin, polttarisankarin kauhuksi, tapahtui ilman mitään kokemusta, mutta hyvällä opastuksella. Kovan kannustuksen saattelemana
sankari laskeutui maan kamaralle vahingoittumattomana, mutta innoissaan. Hyvä suoritus, sillä on otettava huomioon,
että tuossa vaiheessa sankarin selkään ei
ollut vielä kiinnitetty siipiä.
Matka jatkui saunamökille, jossa odotti seuraava haaste. Polttariporukka pääsi
painimaan keskenään päällään sumopainipuvut, jotka herättivät myös viereisellä tiellä kulkeneiden huomion. Painimi-
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nen raskas puku päällä kuumalla ilmalla
vaati veronsa, joten pian olikin vuorossa
kunnon saunomista koivuvastojen kera.
Saunan ohella polttariporukka sai mahdollisuuden vilauttaa uusimpien kesäbikiniensä kuoseja lämmitetyssä kylpytynnyrissä. Saunomisen jälkeen sankari
sai nauttia vielä turvehoidosta ja hyvästä grilliruuasta.
Illalla äkkinäinen myrsky yllätti kaikki
repien maahan ulos katetun pöydän antimet. Sankari saatiin säästä huolimatta
puettua leppäkertuksi ja kahvi päätettiinkin juoda sisätiloissa. Kun oli aika siirtyä
seuraavan haasteen kimppuun, auto ei yllättäen suostunut käynnistymään, joka sai
aikaan pientä hämmennystä. Lopulta kuitenkin biili innostui hyrräämään ja polttariporukka siirtyi keilaamaan sekä nauttimaan loppuillasta yökerhossa. Kaikki
pääsivät turvallisesti kotiin, vaikka illan
viime metreillä auto päätti tehdä sellaisen tenän, että se noudettiin rekan lavetilla seuraavana aamuna.
Polttarisankarin päivä oli ikimuistoinen ja myrskyn tuhoamasta täytekakusta tai lakkoilevasta autosta jäi vain hauskat muistot. Leppäkerttu hipsi kotiin yön
pimeinä tunteina ja jäi uneksien odottamaan tittelinsä muuttumista rouva Insinööriksi.
ANNUKKA LAHTI
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JYVÄSKYLÄN AMK:N
KEHITYSSUUNTA JA
INSINÖÖRIEN MERKITYS
OSAAJINA
KESKI-SUOMESSA
Tervehdys insinööri!
Kerrankin on tilaisuus päästä tutustumaan Jyväskylän ammattikorkeakouluun ja verestämään
vanhoja tai ei niin vanhoja muistoja. Vaikkei olisi tullut opiskeltuakaan Jyväskylässä on varmasti mielenkiintoista tietää insinöörikoulutuksen
nykytilasta, JAMK:n toiminnasta ja yritysyhteistyöstä sekä insinööri- sekä jatkokoulutustarjonnasta.
Kaikille keskisuomalaisille insinööreille tarkoitettu tilaisuus on Jyväskylässä, Jyväskylän
AMK:lla to 30.9.2010 klo 17-20 (Rajakadulla, ei
Viitaniemessä).
Saimme puheenjohtajan Uudesta Insinööriliitosta pitämään teille tervehdyksen, joten kannattaa tulla paikalle. Luvassa myös Teknologiayksikön labrapuolen esittely (asiantuntija paikalla) ja
käynti tutustumassa laitteisiin (asiantuntija paikalla, joten kysyäkin saa.)
Tervetuloa mukaan ja nappaa insinöörikaverisi seuraksi. Järjestäjänä ovat JAMKilla Uusi Insinööriliitto ja Keski-Suomen Insinöörit.
PS. Kahvitarjoilu ja viihdenumero sopivassa välissä.

TERVETULOA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERIIN
Perjantaina 12.11.2010 klo 19.00 katsomaan näytelmää Ansa. Lipun hinta on 15 euroa/ jäsen ja 15 euroa/
avec sisältäen teatterilipun ja väliaikatarjoilun.
Ilmoittautuminen 1.10.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rtapio.laitinen@kolumbus.fi. Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (email
ja gsm).
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Osallistumismaksu suoritetaan osallistumisvahvistuksen yhteydessä annettavalle tilille.
Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta.
Lisätitoja tarvittaessa Tapio Laitinen rtapio.laitinen@kolumbus.fi.
TERVETULOA!

KUVA: OLLI BACKMAN

KEILAUSTA LAAJAVUORESSA
24.9. KLO. 18.00–20.00 HOTELLI
LAAJAVUOREN KEILAHALLI
Keski-Suomen insinöörien jäsenille keilailta 6-rataisella Laajavuoren keilahallilla.
Tapahtuman omavastuu on 5 €, joka maksetaan tilaisuuteen saavuttaessa, varaattehan mielellään tasarahan mukaan. Tilaisuus on
24 henkilölle eli 4 keilaajaa/rata ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 6.9.– 16.9. aikana sähköpostitse ilmoittautuminen@ksinsinoorit.com -osoitteeseen tai www.ksinsinoorit.com -sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Lisätietoja Martti Hänninen puh. 040 580 6419; sähköposti
martti.hanninen@metso.com.

SENIOREIDEN LOUNASTAPAHTUMAT JATKUVAT
13.9.2010 klo 13.00 on lounas Ravintola Old Brick’s
Innissä Jyväskylässä (Vanha Tiilitalo, Kauppakatu
41). Käynti Väinönkeskuksen sisäpihan kautta. Seniorin omavastuu lounaasta on 4,50 €.

Syksyn tulevista lounastapahtumista 11.10.2010
ja 8.11.2010 sekä joululounaasta 13.12.2010 tiedotetaan myöhemmin KSI ry:n nettisivuilla.
Tervetuloa!
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Insinöörin
keikkakalenteri
SYYSKUU
 13.9. Seniorilounas
 15.9. Aikuisopiskelijainfo
 24.9. Keilaus,
Laajavuori
 30.9. JAMK &
insinöörit
 30.9. UIL ry:n
syyskiertue
LOKAKUU
 11.10. Seniorilounas
 12.10. Kuinka
sinä voit?
-seminaari
 13.10. Työsuhdeasiaa ja
muuta oheistoimintaa
 27.10. Syyskokous
MARRASKUU
 8.11. Seniorilounas
 12.11. Teatteriilta, Jyväskylä

Kuinka sinä voit?
Tiistaina 12.10. klo. 17–20
• näkökulmia esimies- ja
alaistaitoihin
• akavalainen syysseminaari Jyväskylässä,
Majakoskella
Työelämäseminaarin
ohjelmassa:
• Avaus johtajuuteen, Akava KeskiSuomi Tuula Peltonen
• Johtaminen akavalaisesta näkökulmasta, Akavan puheenjohtaja
Matti Viljanen
• Miksi ongelmat eivät ratkea,
vaikka kukin tekee parhaansa?
– kurkistus työyhteisötaitoihin,
Jyväskylän Seudun Työterveys
psykologi Annukka Murto
• Voimaa tuova johtaminen,
Johtamistaidon opisto, johtaja
Pauli Juuti
• Laadukkaan ohjelman ja asiantuntijaluennoitsijoiden lisäksi on
tauollavälipalana musiikkia (Duo
Kari & Arto) ja pientä iltapalaa.

Tervetuloa mukaan
syysseminaariin!
Akava Keski-Suomi, Työelämätyöryhmän puolesta puheenjohtaja
EEVA GRÖHN
Ilmoittautumiset:
5.10. mennessä sähköpostitse
syysseminaari2010@gmail.com
Lisätiedot:
Olli Backman, gsm 040 579 5116
Seminaaripaikan osoite:
Juhlatalo Majakoski,
Kankaanpäänranta 5,
40660 Jyväskylä
(http://www.kariteam.fi/Majakoski/
index.htm)
Tapahtumaa tukevat KeskiSuomen Osuuspankki ja Kirjapaino
Kari. Koulutusyhteistyössä TJSopintokeskuksen kanssa.

