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uuden päätoimittajan näppäimiltä
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Olen Joni Laitinen, 29 -vuotias ja kotoisin Kangasniemeltä.
Urheilua tulee harrastettua vaihtelevalla intensiteetillä, minut voi
nähdä juoksemassa reikäpallon
tai jalkapallon perässä tai rullaluistimilla Jyväsjärven rannalla.
Harrastuksiksi voisi luetella mm.
valokuvauksen, tietotekniikan ja
pikkuhiljaa alkaneen kiinnostukseni lukemiseen.

sitten, joten käytännönläheinen opiskelu sopi
minulle paljon paremmin kuin kirjoista lukeminen.
Käytännön tekeminen helpotti aikanaan
myös työharjoittelupaikan saamista. Teimme
koulussa projektin, jossa käytettiin php:tä ja
mysql:ää. Kun sitten sain
sähköpostiin ilmoituksen
työharjoittelupaikasta,
jossa edellytettiin kyseisten tekniikoiden osaamista, oli helppo hakea
tätä paikkaa. Lopulta sain ohjelmoijan paikan ja olen edelleen
töissä kyseisessä yrityksessä, Probis Solutions Oy:ssä. Viimeiset
2-3 vuotta olen kylläkin toiminut
yrityksessä projektipäällikkönä,
enkä näin ollen ole ohjelmoinut
käytännössä ollenkaan. Olen
jättänyt sen vapaa-ajan harrastukseksi.

.................................................................................................................................

K

esälomien jälkeisen
elämän kunniaksi,
ajattelin kirjoittaa
hieman kevyemmän artikkelin
ja kertoa jotain itsestäni. Kun ei
tuohon edelliseen lehteen, jolloin
aloitin päätoimittajan työt, sitä
tullut tehtyä.

Jos ei nyt kuitenkaan ihan
lapsuuteen mennä, vaan keskitytään aikuisajan tapahtumiin. Olin
siis viettänyt koko nuoruuteni
ja lapsuuteni Kangasniemellä,
josta lähdinkin valkolakki päässä
maailmalle. Nyt olen ehtinyt
asumaan aika tarkkaan 10 vuotta
Jyväskylässä, joista ensimmäinen
Mikä saattelikin minut yrittävuosi meni aika tiiviisti Keuruulla jäksi ja osakkaaksi Medic Partner
armeijan leivissä.
Oy yritykseen 2010 vuoden alusta, kun hyvä ystäväni pyysi minua
Lukion perusteella päätin, tekemään yritykselle kotisivut.
etten halua edes ajatella yliopistoa Lopulta lähdin osakkaaksi ja tein
ja hainkin sitten opiskelemaan Jy- vapaa-ajalla ”työkseni” yrityksen
väskylän Ammattikorkeakouluun, kotisivut. Tällä hetkellä työnkuva
jossa pääsin aloittamaan opinnot on paljon muutakin, kuten laskuheti armeijan jälkeen. En ole ikinä tusten hoitaminen, markkinoinollut kova lukemaan. Ensimmäi- ti- ja mainosmateriaalit, sisäinen
sen kokonaan luetun kirjan sain IT-tuki ynnä muuta... Tämäkin
loppuun vasta muutama vuosi
on opettanut minulle paljon uusia
asioita elämästä ja ihmisistä.
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Jatkuva oppiminen minuakin
ajaa kokoajan uusiin haasteisiin. Haluan edelleen kehittää
itseäni, enkä ole aikonutkaan
hidastaa vauhtia. Tästä kertoo
muun muassa se, että opiskelen
Tiimiakatemian tuotekehittäjän
erikoisammattitutkintoa (Sammon Takojat), josta minun olisi
tarkoitus valmistua keväällä 2013
(1,5 vuoden opiskelun jälkeen).
Lisäksi, kuten jo tiedätte, uusimpana haasteenani on KeskiSuomen INSINÖÖRI -lehden
päätoimittajana toimiminen.
Syksyn alkaessa alkaa taas työt
ja koulut täydellä tohinalla, joten
oikein hyvää alkanutta syksyä ja
menestystä tuleviin haasteisiinne!
Joni Laitinen,
päätoimittaja

Heinäkuussa koimme erittäin
surullisen asian kun kuulimme,
hallituksemme jäsenen, Juhani
Kaarisalon siirtyneen ikuiseen
lepoon. Juhani oli aktiivi toimija
ja osallistuja ja hän toimi monessa
muussakin yhteisössä kuin KeskiSuomen Insinöörit ry:n toiminnassa. Toivon kaikille Juhanin
omaisille jaksamista.

Sanna Pajunen, kuva

S

.................................................................................................................................

uomen suvi on näyttänyt
jälleen monimuotoisuutensa sateen, rakeiden,
kovan tuulen ja aurinkoisten
helteiden vaihdellessa ja välillä
tuoden tullessaan välimerellisen
kuuman kostean ilman luoksemme, jolloin ajatuskin piipahtaa
välimeren rantamaisemiin.
Nyt kirjoittaessani tätä juttua
olen järvellä veneillen, nauttien
kesäloman alun fiiliksistä ja koettaen välillä kiskoa veden antimia
pannulle laitettavaksi. Ahti on
toisinaan anteliaampi, mutta nyt
tuntuu kaloillekin tulleen kesäloman aika, kun on ollut kovin
rauhallista.

Kesän ollessa rauhallinen myös
Keski-Suomen Insinöörit ry:n
toiminnan kannalta toivon, että
jäsenillämme on ollut mieluisa
kesäaika ja vietetyt lomat ovat
saaneet kullekin rennomman olon
ja jaksamista työhön tai muihin

Tulevassa yhdistyksen vuosikokouksessa (kutsu s. 20) valitsemme erovuoroisten hallituksen
jäsenien paikalle uudet hallituksen jäsenet, joten toivon aktiiveja
uskaltautumaan syyskokoukseen
ja tuomaan oman panoksensa
yhdistyksen syyskokouksen valintoihin.
Teijo Pajunen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Puheenjohtajan palsta

aktiviteetteihin, joita kukin aikoo
toteuttaa. Yhdistyksenä odottelemme loppuvuodelle aktiivista
osallistumista eri toimintoihin
ja tapahtumiin, joita tarjoamme
jäsenillemme.

eija viitanen, kuva
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Juhani Kaarisalon muistolle

Juhani valmistui insinööriksi 1973 Helsingin Teknillisen opiston sähköosaston puhelinlinjalta.
Hän oli ollut useissa puhelinasentajan töissä Posti-ja lennätinlaitoksen Jyväskylän
puhelinpiirissä vuosina 1965-1969.
Jyväskylän lyseon keskikoulu ja Koskenharjun koulu olivat käyty jo aiemmin.
Juhanin työura alkoi Vaasan puhelinpiirissä, Alavudella. Jyväskylän ammatillisesta kurssikeskuksesta
muodostui 1974 alkaen pitkäaikainen työpaikka aina eläkkeelle jäämiseen saakka.
Eläkkeelle hän jäi 1.5.2009.
Elämäntyöksi muodostui opettaminen ennen kaikkea aikuisiässä oleville.
Hän suoritti myös opettajan tehtäviin vaadittavat lisäopinnot.
Omakotitalo Lohikoskella ja mökki Toivakassa pysyivät hyvässä kunnossa ja niitä laajennettiin ja kunnostettiin ahkerasti. Innostus rakentamiseen oli synnynnäistä.
Vieraanvaraisuus oli perittyä karjalaista alkuperää ja vieraat saivat aina hyvän ja runsaan palvelun.
Matkailu oli useista harrastuksista tärkeä. Matkat suuntautuivat niin Lappiin, Karjalaan kuin
Kanarialle tai Euroopan kaupunkeihin sekä lapsenlapsen luokse Yhdysvaltoihin.
Myös eri järjestöjen matkoille osallistuminen oli aktiivista.
Kansantanssin harrastus oli alkanut nuorena ja jatkui aina sairauden puhkeamiseen saakka.
Järjestöissä Juhani oli luotettava jäsen ja hän sai luottotehtäviä ja myös luottamusmiestehtäviä.
Lohikosken työväen yhdistys, Keski-Suomen sähkötekninen yhdistys, Keski-Suomen Insinöörit ja
Lions Club Cygnaeuksen klubiveljet muistivat Juhania siunaustilaisuudessa.
Hyväntuulista ja myhäilevää Jussia jäivät kaipaamaan Pirkko, lapset Jussi ja Eva-Lotta ja Reetta miehensä Seanin sekä pikku Aaronin kanssa. Suuri ystävien ja tuttavien joukko liittyivät kaipaajiin.
Eläkevuosia olisimme kaikki suoneet enemmän.
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KEIJO LIUKKONEN
insinööri, HTO 1973
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Varapuheenjohtajalta

TUTULLA SYYSTEEMALLA

............................................................................................................................

Minulla on tosiaan sellainen
tunne, että useampaa kuin paria
syksyn lehden juttua kirjoittaessani kesän teemana ovat olleet
irtisanomiset. Tällä kertaa ajankohtaisia ovat Nokian elokuun
alussa ilmoittamat suuret vähennykset Oulussa. Olenhan itse
parhaillaan matkalla pohjoiseen ja
luen Kempeleessä Kalevan artikkeleita Nokian irtisanomisista ja
niiden vaikutuksista kaupunkiin,
maakuntaan ja koko maahan.

...................................................................................................................................................................................................

E

n tiedä tuleeko sitä vanhaksi, vai muutenko
muistikuvat hämärtyvät? Toisaalta voi olla niinkin, että
jo puolet kesälomasta levänneet
aivot muistavatkin asioita ihan
kirkkaasti ja selkeästi?

neuvotteluissa naulittu
700 henkilön vähennys
on massiivinen. Oulun
Nokian yksikön kooksi
jää noin 400-500 ammattilaista. Näin ollen
Oulun yksikkö kutistuu
piskuiseksi globaalilla
kartalla. Ollaanko Oulussa siis samalla tiellä,
mikä Jyväskylässä kohdattiin – alle 400 henkilön yksikkö ei ollut
enää merkityksellinen.
Toivottavasti näin ei
kuitenkaan ole.

Suurempana kuvana on tietenkin kysymys siitä, mitä Suomi
oikeasti merkitsee Nokialle? Jos
laskin oikein, niin Elopin aikana
Suomesta on irtisanottu noin
10 000 Nokialaista!
Kalevan mukaan vähennykset koskettavat myös jokaista
Oululaista veronmaksajaa. Kunnanisännät olivat ehtineet jo laskea, että irtisanottavien jäämättä
työllistymättä, joutuu kaupunki
nostamaan veroprosenttiaan jopa
kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä
laskelma perustuu kaupungilta
jäämättä saamiin yhteisö- ja tuloveroihin.

Itse seuraan mielenkiinnolla
mitä ex-Nokialaisten perustama
Vielä ennen kesää Oulussa
Jolla julkaisee tämän syksyn
uskottiin, että vähennys olisi
aikana matkapuhelinmarkkimaksimissaan noin 500
noille. Toivottavasti he näytammattilaista, joten yt8

tävät, millaisen potentiaalin ja
mahdollisuuden Nokia Suomen
insinöörikunnassa on hukannut.
Ainakin Jollalla on osaamista
muustakin kuin pelkästä puhelinten suunnittelusta, sillä heillä on
jo takataskussaan myyntisopimus
kiinalaisen D.Phone Groupin
kanssa, jolla on vaatimattomat
2 000 vähittäismyymälää ympäri
Kiinaa.
Toivotaan, että Nokialta vapautuva ammattitaito kaikissa
irtisanomiskaupungeissa saadaan
pysymään Suomessa sekä hyödynnettyä olemassa olevissa yrityksissä
ja myös uusissa kasvuyrityksissä.
Samanlaista itseluottamusta ja
uskoa omaan osaamiseen toivotaan vain kaikille insinööreille,
joita löytyy Jollan tiimiltä – näillä
eväillä Suomessa tehdään vielä
historiallisia insinööritöitä ja kannattavaa yritystoimintaa.
Näin Oulu-syys-teeman lopuksi toivotan aktiivista syksyä
myös keskisuomalaisille insinööreille sekä paljon onnistumisia
niin henkilökohtaisessa kuin
työelämässäkin.
Ruskaisin terveisin,
Timo Härmälä,
Varapuheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
Varapuheenjohtaja,
UIL ry:n Järjestövaliokunta

.................................................................................................................................................................................................................

Ke 12.9.2012
klo 12:30-17:00
Jyväskylän
Paviljonki

Millainen on innostava,
hyvinvoiva ja tuottava työpaikka? Millainen johtaminen edistää parempaa työelämää? Toimivat markkinat seminaarisarja Keski-Suomessa
jatkuu Parempi johtaa hyvin
-teemalla. Tule mukaan yhteiseen teemapäivään.

Ohjelma:

12:30 Kahvit
13:00 Yhteinen aloitus
14:00 Kolme rinnakkaista
työpajaa
16:30 Yhteenveto
17:00 Tilaisuus päättyy
Asiantuntijoina mm. Toni
Eskola, konsultti, Great place to work, Jan Schugk,
ylilääkäri, Elinkeinoelämän
keskusliitto, Arto Teronen,
johtaja, työsuojelu, Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Työapajayritykset
tulevat tuotannolliselta alalta, hoiva-alalta ja luovalta
alalta.

Tilaisuus on maksuton
Käsittelemme yhdessä ja avoin kaikille työelämän
erilaisia työhyvinvoinnin ja kehittämisestä kiinnostutuottavuuden näkökulmia neille.
kolmen erilaisen työyhteisön
tarinan kautta, asiantuntijoiIlmoittautuminen Keskiden sparraamina. Opimme Suomen kauppakamarin ja
osallistavissa työpajoissa uut- Yrittäjien kotisivuilta www.
ta innostavista työpaikoista centralfinlandchamber.fi tai
ja niiden kehittämisestä. Vie www.yrittajat.fi/keskisuomi.
tarinallisesta kohtaamisesta
yhteiset opit ja parhaat käytännöt omaan työyhteisöösi,
yritykseesi ja verkostoihisi.

Keskisuomalaiset elinkeinoelämän järjestöt jatkavat seminaarisarjaa teemalla Keski-Suomen toimivia markkinoita tukemassa – yhteistä työtä, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä edistämässä. Tavoitteena
on edistää alueellisesti toimivia markkinoita; työelämä, palvelut, tavarat, rahatalous, terve kilpailu
sekä koko alueen kilpailukyky. Järjestöt haluavat avata tilaa laajapohjaiselle yhteistyölle ja uudelle keskustelulle. Tavoitteena on toteuttaa seminaarien muodossa yhteistä konkreettista toimintaa
ja edistää yhteisiksi havaituissa tavoitteissa käytännön toimenpiteitä. Globalisoituneet ja kilpaillut
markkinat vaativat alueellisia ja paikallisia uusia rakenteita, toimintamalleja ja asenteita sekä tehokkaampaa viranomaisyhteistyötä kilpailukykyä heikentävien ilmiöiden torjumiseen.

Y

hteistä työtä, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä - toimivia
markkinoita edistämässä
Keski-Suomen työelämän
järjestöt yhdessä:

.................................................................................................................................................................................................................

Innostavia, hyvinvoivia ja tuottavia
työpaikkoja 12.09.2012
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alueasiamiehen kynästä
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SUHTEELLISEN VIILEÄ
KESÄ EI JÄTTÄNYT
KETÄÄN KYLMÄKSI
VAI JÄTTIKÖ?

..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................

Ja taas mennään...

K

esä se vasta kiireistä
aikaa on. No kesätauon, erilaisten festarien
ja vastaavien sekä tietysti rallien
jälkeen on taas yhdistystoiminta
lähtenyt liikenteeseen. KeskiSuomen insinööreillekin oli jokunen tapahtuma jo elokuulle ja
lehdestä ja www.ksinsinoorit.com
-sivuilta niitä löytyy lisää lisätietoineen. Kesällä on työmarkkinapuolellakin ollut kohtuullisen
rauhallista eli lähinnä on hiljalleen
raamiteltu sovittuja asioita, jotta
niitä voisi jotenkin järkevästi jatkossa soveltaa. Juu onhan tuota
raamisopimusta jo arvosteltu ja
ruodittu tarpeeksi, joten jätetään
se tästä ja siirrytään näennäisesti
mukavampiin asioihin.

Kesän viileys ei penkkiurheilijaa haittaa. Toisaalta vallan
urheilupainotteisten (ns. normaalien sarjojen ja rallin lisäksi
ainakin EM-jalkapallo, EMkisat, Olympialaiset ja JJK:n
euroliigaseikkailut) kesän aikana,
urheilun seuraamisesta kiinnostumattomille jäi aikaa urheilla
itse tai vaikkapa seurata talouden

kehitystä. EURO2012 puheenaiheina Espanja vei kärkipaikan,
kuitenkin muilla kuin urheilullisilla meriiteillä. Nähtäväksi jää,
miten tässä käy.
VIPIT
”Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa”. Lainaahan meillä on varmaan jonkin
itse kullakin, on se sitten asunto-,
auto-, opinto- tai muuta luottokortti- tai kulutusluottoa. Jostain
kaikkien pitäisi kuitenkin kaapia
rahat niihin luottoihin ja korkoihin, vaikka työnantajat kauniisti
sanottuna ”vapauttavat työvoimaa
työmarkkinoiden käyttöön”. Ei
tunnu insinöörin asemakaan enää
VIP-henkiseltä, kun jatkuvasti
vähennyksistä puhutaan. Ei ole
ottanut tilanne laantuakseen ja
isojen firmojen vähennyksillä on
vaikutuksensa myös alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin.
TERVEYTTÄ
JA
PITKÄÄ IKÄÄ!
Olli Backman
Alueasiamies,
Häme ja Keski-Suomi

Seniorilounaat
LOKAKUUN SENIORILOUNAS JA EKSKURSIO KILLERIN
LIIKUNTAKESKUKSELLA 08.10.2012
08.10.2012 klo 10:00 kokoontuminen Killerin liikuntakeskuksella (osoite: Sykeraitti 7,
40630 Jyväskylä). Liikuntakeskus on iso punainen rakennus Killerin paikoitusalueen takana. Mukaan
liikuntavaatteet, sisälenkkarit ja pyyhe.
Klo 12:30 on lounas, josta seniorin omavastuuosuus on 5,00 eur ja
lounaaseen kuulumattomat juomat.
Ilmoittautumiset 02.10.2012 mennessä sähköpostitse helke@arkdigi.fi
Laitathan sähköpostin aiheeksi ”ilmoittautuminen Killerille 08.10.2012”.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tervetuloa!

MARRASKUUN SENIORILOUNAS JA EKSKURSIO 05.11.2012
05.11.2012 klo 11:00 kokoontuminen Kaipolan tehtaan portilla.
Ohjelmassa on ruokailu, tehtaan esittely ja tehdaskierros.
Ilmoittautumiset 30.10.2012 mennessä sähköpostitse antti.o.harju@gmail.com
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Sanna lehtinen, kuva

Tervetuloa!

Kansainvälinen insinööriys
......................................................................................................................................................................................................................

Useat asiaa tutkineet ovat luoneet samankaltaisia, mutta lähestysmistavoiltaan tai yksityiskohdiltaan poikkeavia määritelmiä
kansainvälisen osaamisen mittaamiselle. Puhutaan niin selkeistä
osaamisalueista kuten kielitaidosta ja kulttuurien tuntemuksesta
kuin luonteenpiirteistäkin, kuten
mukautuvuuskyvykkyydestä ja
ennakkoluulottomuudesta. Myös
joustavuutta ja sosiaalista pelisilmää arvostetaan. Yksi ehdoton

Heittäisin tässä konkreettisen haasteen koulutuslaitoksille:
järjestäkää aidosti kansainvälistä
opetusta. Lisätkää paikallisten
ja kansainvälisten opiskelijoiden
kanssakäymistä ja parantakaa
laitospartneri verkostojanne ja
niiden hyödyntämistä maailmalla.
Englanninkieliset kurssit tulee pitää englanniksi vaikka osallistujat
olisivatkin kaikki suomalaisia,
niin hölmöltä kuin se tuntuisikin.
Kielitaito kun kehittyy parhaiten
sitä harjoittamalla.
Alkuvuosi on ollut startuppien
aikaa. Suomen kannalta valitettavaa on, että se on ollut sitä
myös naapureissamme Virossa ja
Venäjällä. Kuten viime vuonna
Insinöörikoulutuksen tulevaisuus
-paneelissa todettiin, kasvua haetaan nyt pk-sektorilta. Voimme
vain toivoa, että koulutuslaitokset
lähtevät ripeästi ja rohkeasti mukaan tähän osaamisalamme ketterään kehittymiseen - ei meillä ole
mitään menetettävää.
Tsuri Kampuri, JIO ry

Eväitä suomalaisen insinööriyden
nostamiseksi kartalle

Kesälomalukemistooni eksyi
Wilbur Smithin oivien seikkailupätkien lisäksi myös kansainvälisiä kompetensseja käsittelevää
kirjallisuutta, josta löytyi aivan
oma lukunsa insinööriydelle. Yksiselitteisiä kansainvälisen osaamisen pedagogisia menetelmiähän
on hankala kirjoittaa kiveen, sillä
osaaminen, oppiminen ja opetus
on kulttuurisidonnaista ja aito
holistinen kansainvälisyys on vielä
useiden sukupolvien päässä.

avainsana kansainvälisessä kehityksessä on verkostoituminen;
aktiivinen yhteistyö ulkomaisten
toimijoiden kanssa sekä pitää meidät tietoisena alan uusista tuulista
että tuo Suomelle kansainvälistä
näkyvyyttä.

......................................................................................................................................................................................................................

K

atsoin uutisista kun
Hello Wardrobe -tapahtumassa haastateltiin turisteja suomalaisista
brändeistä. Vastaus oli lähes
poikkeuksetta jo surullisenkuuluisa Nokia. Pienenä pilkkeenä
mainittakoon myös muistettu
Angry Birds, joka on onnistuttu
nostamaan esille aivan erityisen
taitavasti. Koulutuspolitiikkaan
mieltyneenä lähdin pohtimaan
asiaa koulutuksen näkökulmasta:
kuinka sitä tulisi kehittää tukemaan suomibrändin uutta aaltoa.
Se kun ei tainnut olympialaisilla
onnistua.
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Erilainen lomakertomus Kreikasta
..........................................................................................................................................

koin tavallisena turistina. Maassa,
jota koettelee tällä hetkellä paha
talouskriisi. Heti alkuun voin
sanoa: ei meillä ollut ongelmia
rahan kanssa. Ei ostaessa, ei nostaessa rahaa pankkiautomaatista,
eikä tarvinnut käyttää muita kuin
euroja. Toki käytimme vain käteistä, mutta se nyt vaan on paljon
kätevämpää, jos haluaa esimerkiksi jättää tippiä ja muutenkin.
Taustat

..........................................................................................................................................

L

ehden toimituksessa ja
yhdistyksen hallituksessa on sovittu ettei
lomatarinoita kirjoitettaisi jokaiseen lehteen, mutta mikäpä muu
olisi ollut enemmän ihmisten
ajatuksissa ja huulilla kuin Kreikan talouskriisi. Tämän kertoo
median ”pelottelut”, joita huomasin keväällä ennen matkaani:
”Ota riittävästi käteistä mukaan,
pankkiautomaateista on rahat
loppu. Jos Kreikka lähtee eurosta,
varaa dollareita mukaan. Kortit
eivät toimi kaupoissa. Kuitteja
turha on kysellä.” Kuten myös
kavereiden vitsailut ja sukulaisten
varoittelevat ohjeistukset: ”Käytkö kattoo mihin meidän rahat
meni? Muista pyytää kuitti. Mene
Kreikkaan, rahasi ovat jo siellä.
Ei kannata mainostaa, että olette
Suomesta.” Mutta myös matkan
jälkeiset kyselyt: ”Näkykö kriisi
mitenkään? Oliko ongelmia?”
En väitä tietäväni tai ymmärtäväni talouskriisistä sen enempää
kuin kukaan muukaan, haluan
vain kertoa mitä näin, kuulin ja

Meitä lähti kolme kaverusta
Aurinkomatkojen pakettimatkalle
nimeltä Island Hopping, joka
tarkoitti kahden viikon lomamatkaa Kreikan saaristossa 1.7.
alkaen. Tarkemmin sanottuna
meille oli varattu hotellit neljältä eri saarelta, mitkä sisältyivät
kokonaishintaan. Lisäksi hintaan
kuului lennot ja matkat saarien
välillä. Muuten matkaaminen ja
matkan sisältö nähtävyyksineen
oli meistä itsestä kiinni. Suomesta
pääsimme suoralla lennolla ensimmäiselle saarelle Santorinille,

jossa vietimme vain yhden yön ja
sen jälkeen jatkoimme matkaa.
Hyppelimme saarilla seuraavasti: Santorini, jossa 1 yö – Ios, 3
yötä – Naxos, 4 yötä – Paros, 4
yötä – Santorini, 2 yötä – ja lento
takaisin Suomeen.
Kreikkalainen kateus
Varmaan rehellisimmän kuvan
kreikkalaisista saimme brittiläiseltä oppaaltamme, joka esitteli
meille Ios:n saarta ja sen nähtävyyksiä, sekä samalla kertoi
erilaisia tarinoita saaren tapahtumista ja ihmisistä. Hän oli itse
ehtinyt asua saaristossa jo noin 38
vuoden ajan. Hän oli muuttanut
Kreikkaan parikymppisenä nuorukaisena.
Hän osasi kertoa koruttomasti
miten valtion rahaa oli käytetty
muun muassa asfalttitiehen, joka
ei käytännössä johtanut minnekään. Hintaa tielle oli kertynyt
noin 4 miljoonaa euroa.
Kuten myös kateellisista paikallisista, jotka eivät suostuneet

Suomalaisena Kreikan
saaristossa

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

mainostamaan Bob Marleyn
sukulaisen konserttia ja paikalle
saapui ihmisiä vain reilu sata
henkeä, vaikka paikalle olisi mahtunut reilusti yli tuhat henkeä. Tai
miten kreikkalaiset ovat varmaan
maailman parhaita kopioimaan
hyviä bisnesideoita, jos sellaiseen
törmäävät. Eikä esteenä ole sukulaissuhteet tai miten lähellä toinen
pitää yritystään.
Sanonta ”kiusa se on pienikin
kiusa” tuli väistämättä mieleen
useammastakin tarinasta. Etenkin
kun kuuntelimme tarinaa miehestä, joka kielsi tien tekemisen
hänen tontin yli. Tämän vuoksi
uudelle juustotehtaalle vievä tie
tehtiin kiertämään tontti ja matkan pituudeksi tuli noin kolme
kilometriä. Luvan kanssa matka
olisi ollut vain kymmeniä metrejä.
Lopulta kun kolmen kilometrin
mittainen uusi tie tuli valmiiksi,
ei mennyt kuin joitakin kuukausia ja mies oli antanut luvan
hänen tonttinsa ylitykseen. Kai
se on sitä naapurikateutta, mutta
olenpa kuullut puhuttavan suomalaisestakin naapurikateudesta
enemmän kuin kerran elämäni
aikana.

Emmekä me peitelleet matkan
aikana suomalaisuuttamme. Ei
sille ollut mitään tarvetta. Kaikkialla missä mainitsimme suomalaisuuden, meihin suhtauduttiin
kuten muihinkin turisteihin; vieraanvaraisesti ja lämpimästi. Outoa oli, että moni yllättyi meidän
kansalaisuudesta. Sanoivat, että
ruotsalaisia ja norjalaisia täällä
näkee paljonkin, mutta harvoin
suomalaisia.
Ainoastaan yksi valveutuneen
oloinen ja huomattavan hyvää
englantia puhunut pesulan pitäjä
otti puheeksi Suomen valtiovarainministerin Jutta Urpilaisen
ja hänen Kreikalle esittämät vakuusvaateet. Meille mies sanoi,
ettei hänellä ole mitään pahaa
sanottavaa suomalaisista ja sanoi
pitävänsä kreikkalaisia ja suomalaisia melko samanlaisina ihmisinä; lämpimän kädenpuristuksen
kera. Hän kertoi enemmänkin
ajatuksiaan tilanteesta ja lopuksi
pyysi kertomaan Urpilaiselle
terveisiä: ”Tervetuloa Kreikkaan
katsomaan miten paljon täällä perustyöntekijät ja yrittäjät tekevät

työtä elantonsa eteen.”
Miehen puheet vetivät meidänkin matkaseurueen hiljaiseksi,
vaikka hieman naureskellen sanoimmekin kertovamme terveisiä
rouva ministerille. Oli vaikea
kyseenalaistaa ihmistä, joka kello
kymmenen aikaan illalla vastaa
puhelimeen ja sanoo pesulan
olevan aina auki. Hetken päästä
tästä ja vaatteiden jätön jälkeen
hän vielä kysyi onko vaatteilla
kiire, johon sanoimme, ettei ole.
Silti hän lupasi vaatteet pestyinä,
kuivattuina ja viikattuina huomiseen puoleen päivään mennessä.
Hän piti sanansa.
Talouskriisin vaatimat
leikkaukset
Huomaan olevani samoilla
linjoilla pesulan pitäjän ajatusten
kanssa, suomalaisissa ja kreikkalaisissa on paljon samaa. Mutta
myös siinä, että valtion talouden
leikkaukset ja säästöt tulevat
tuntumaan pahiten niissä, jotka
ovat vähiten hyötyneet vuosia
kestäneestä korruptiosta. Kuten
espanjalainen lääkärikin totesi
televisiossa sosiaaliturvan ja terveydenhoidon suunnitelluista

Kuten jo alkuun mainitsinkin, ei
meillä ollut käytännönasioiden
kanssa ongelmia. Näin ollen
pystyimme nauttimaan lomasta

täysillä. Ruoka oli herkullista,
olut kylmää ja keli ihan eri luokkaa kuin Suomen kesä; aurinko
paistoi kirkkaalta taivaalta koko
matkan ajan ja lämpöä oli joka
päivä noin 30-40 astetta. Paikalliset olivat ystävällisiä ja saimme
tuntea itsemme tervetulleiksi,
eivätkä myyjät olleet liian tunkeilevia, kuten joissain turistirysissä
olen kokenut.
Tietenkin valtiolla on parannettavaa ja varmasti ahdinko on
todellista jossain päin Kreikkaa.
On muun muassa todella murheellista lukea tarinoita paikallisista, jotka ovat riistäneet henkensä liian kovan paineen alla.
Mutta eikö meillä kaikilla ole
aina parantamisen varaa elämässä,
turha tässä on nyrpistellä nokkaa
Kreikkaan päin. Eikä taloustilanne ainakaan helpota, jos alamme
boikotoimaan Kreikkaa ja teemme lomamatkamme jonnekin
muualle ”ihan vain kiusaksi”,
kuten kuulemma saksanmaalla
päätettiin yhdessä tuumin.
Aion mennä toistekin,
Joni Laitinen,
teksti ja kuvat

................................................................................................................................................................

Lopuksi

................................................................................................................................................................

leikkauksista, samaan aikaan
talouskriisistä kärsivässä Espanjassa. Vapaa suomennos: Suunnitelluista talousleikkauksista
kärsivät eniten köyhät ja ne jotka
oikeasti tarvitsevat sosiaalitukea
terveydenhoitoon. Ne kellä on
varaa saavat jatkossakin palvelua,
maksamalla niistä.
Niinhän sitä nykyään sanotaan, rikkaat rikastuu ja köyhät
köyhtyy entisestään. Itse asiassa
luulen, että monikaan suomalainen ei tiedä miten lähellä on
Suomessakin ajat, kun sosiaalietuja aletaan leikkaamaan rankasti.
Vasta pari päivää sitten näin graafin, jossa todettiin Suomen kansaa
elättävän osuuden kansalaisista
kääntyneen jo nurin päin. Toisin
sanoen alle puolet väestöstä elättää
koko kansaa. Tilanteen odotetaan
vain pahenevan vuoteen 2020
mennessä, jolloin ennusteiden
mukaan 35 % väestöstä elättää
koko Suomea.

Norf, norf, NORF!

S

ébastien Loeb ja kartturina Daniel Elena sen
rallin tälläkin kerralla
voittivat, vaikka suomalaiset
yrittivät pistää kampoihin. Petter
Sohlberg oli Killerin kunkku,
mutta tuolla yleisöerikoiskokeella
ei suuria eroja tullut. Kilpailun
ulkopuolellakin sattui ja tapahtui,
kuten tavallista. Oli erinäistä ylinopeutta havaittu siirtymäpätkillä, joku saattoi pientä ruuhkaakin
havaita ja ihan kaikki rallivieraat
eivät osanneet olla ihmisiksi (rallinesteistä huolimatta tai niistä
johtuen).
Olihan se kuitenkin aika hienoa, että pienempiä rallin ystäviä
oli huomiotu Paviljongin mainiosti hoidetulla leikkialueella,
kiitos siitä Oskari, Jari ja muut

asianosaiset. Ensi vuonna siis pitäisi taas jaksaa
osallistua, mutta onhan
se sentään kiva, että on
kesätapahtuma lähistöllä eikä tarvitse lähteä
Lahtea edemmäs esim.
Suomenlahden taakse hytisemään www.nesteoilrallyfinland.fi
talvisten rallipolkujen varrelle.
Olli Backman,
Jos joku tuloksista on kiinteksti ja kuvat
nostunut, niin ne löytyvät osoitteesta:

Keski-Suomen Insinöörit ry järjestää lajikokeilun:

FRISBEEGOLF
Peurungassa 06.10.2012
Kokoontuminen klo 12:45 Bistro Nemossa, jossa ohjaajan tapaaminen, joka kestää klo 13-14.
Klo 14 jälkeen jokainen voi jatkaa haluamansa ajan lajikokeilun merkeissä.
Osallistumismaksu on 10 € / hlö. Ilmoittautuminen 29.09.2012 mennessä
sähköpostitse e.h.viitanen@gmail.com.
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Jokamiehenoikeuksista

M

Asiasta ollaan montaa mieltä.
Puolustajat rummuttavat metsiin
mätänemään jäävistä tuhansista
kiloista poimimattomista marjoista. Arviot marjojen määristä ovat
suuret, riippumatta vuodesta.

Mutta jos metsässä on marjoja,
niin kenelle ne kuuluvat? Karhuille, linnuille, suomalaisille vai
kaikille? Jos keskitytään ihmisiin,
niin marjoja saa kerätä kaikki
jokamiehenoikeudella. Siis mikä
on jokamiehenoikeus?

Esimerkiksi viime vuonna
karhut eivät löytäneet marjoja

......................................................................

huonon marjavuoden takia, joten
tulivat siksi etsimään ruokaa ihmisasutusten läheltä. Tai ainakin
meille näin viime vuonna uutisissa kerrottiin.

.......................................................................

ediassa on ollut
paljon esillä jokamiehenoikeudet,
johtuen ulkomaalaisista marjanpoimijoista.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää
luontoa siitä riippumatta, kuka
omistaa alueen tai on sen haltija.
Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan
lupaa eikä siitä tarvitse maksaa.
Jokamiehenoikeutta käyttämällä
ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa
tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet
oat yleisesti hyväksytty maan tapa,
ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös
ulkomaalaisia.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti:
SAAT:
- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla
pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta; oleskella tilapäisesti alueilla,
missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti,
kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;
- onkia ja pilkkiä sekä
- veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä sekä kulkea jäillä
ET SAA:
- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
- häiritä poroja ja riistaeläimiä;
- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta
tms. toisen maalta;
- tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;
- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;
- roskata ympäristöä;
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja kalastaa ja metsästää ilman
asianomaisia lupia.

Joten myös ulkomaalaiset saavat marjastaa
ja sienestää Suomen metsissä.
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Olen myös lukenut esim. yleisönosastolta ja kuullut kavereilta,
että ulkomaalaisten jäljiltä ovat
metsät täynnä roskia ja marjapensaat revitty juurineen. Koska
en itse ole nähnyt asiaa, en ota
siihen kantaa.

”Marjastaminen on parasta
valmentautumista olympialaisiin”; sanoi ampuja Satu MäkeläNummela. Hän käyttää marjastamista sekä keskittymis- että
rentoutuskeinona. Olen hänen
kanssa samaan mieltä. Pitää todellakin osata rentoutua ja keskittyä,
jotta pystyy lukuisten hyttysten ja
paarmojen joukkohyökkäyksessä
huolimatta rennosti keskittyä
keräämään mustikoita. Puolukkamarjassa sinulla on seurana hirvikärpästen armeija, joka yrittää
kirjaimellisesti uida liiveihin. On
myös varauduttava käärmeisiin,

...........................................................................

...........................................................................

Mutta onko suomalaisten ja
ulkomaalaisten käsitys sama asiasta, mikä aiheuttaa haittaa ja/tai
häiriötä? Missä menee esimerkiksi
pihamaan rajat? Uskoisin, että
suomalainen määrittää sen kauemmaksi kuin ulkomaalainen.

kaatumisiin, kuumuuteen ja eksymiseen.
Hyttysiä, paarmoja, eksymistä,
polvivammaa, nestehukkaa ja
käärmeenpuremaa uhmaten kävimme keräämässä 50 litraa mustikoita ja seuraavaksi suuntaan
puolukkametsään. Kantarellit
olisivat mieleen, mutta en löydä
niitä. Mennääks metsään?!
Eija Viitanen,
teksti ja kuvat

Keski-Suomen Insinöörit toivottavat tervetulleeksi
Jyväskylän kaupungin teatteriin katsomaan näytöksen

MYRSKYLUODON MAIJA
perjantaina 19.10.2012 klo 19:00.
Esityksen hinta on jäseneltä 20 € ja avécilta 30 €
sisältäen väliajalla kahvin tai teen leivoksella.
Ilmoittautuminen 26.9.2012 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen rtapio.laitinen@kolumbus.fi
ja samalla maksamalla ennakkomaksun
jäsen 10 € ja avéc 15 € tilille: FI66 5290 0260 9495 55
(saaja: Tapio Laitinen) ja loppumaksu tälle samalle tilille
10.10.2012 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse oma ja avécin nimi.
Mukaan mahtuu 60 henkilöä ilmoittumisjärjestyksessä.

Tervetuloa!
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Syyskokous
Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n syyskokous pidetään

24.10.2012 klo 18:00
RÄNSSIN KIEVARI
Kuikantie 340, 41140 Kuikka
(www.ranssinkievari.fi)

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 11§ mukaiset asiat.
Ennakkoilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään
19.10.2012 (tarjoilun kannalta)
sähköpostilla osoitteeseen ksi.syyskokous@gmail.com.
Lisätietoja tarvittaessa: e-mail puheenjohtaja@ksinsinoorit.com
tai puh. 040 7739 458
Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (e-mail, osoite, puh.)
sekä haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin
sähköpostitse tai postitse.

TERVETULOA,
Teijo Pajunen
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Eija Viitanen, kuva

Mainitse ruokailua varten mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua.
Kokousmateriaali on saatavissa myös, ennen kokousta, yhdistyksen
kotisivuilta (http://www.ksinsinoorit.com/).

