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Päätoimittajan ajatuksia
Katse tulevaisuudessa

E

dellisessä KSI -lehdessä
(2/2014) mainitsinkin jo
näkeväni oman elämäni
horisontissa tummia pilviä, varoituksena mahdollisesta myrkystä, mutta vielä silloin Suomen
huono taloudellinen tilanne ei ollut merkittävästi näkynyt elämässäni. Tänä kesänä se sitten osui ja
upposi oikein kunnolla. Samana
päivänä kun sain työpaikalta käteeni paperin, jossa luki “lomautettu toistaiseksi”, laitoin osittain omistamani yrityksen osalta
Keski-Suomen käräjäoikeuteen
ilmoituksen, että haetaan yritys
konkurssiin. Menemättä yksityiskohtiin, mainittujen tilanteiden
eskaloitumiseen oli monia syitä,
Suomen yleistilanne oli yksi syy
muiden seassa.
Olen viime vuosina pyrkinyt
opettelemaan asenteen, että asioihin joihin en voi vaikuttaa en
tuhlaa liikaa ajatuksia. Etenkään
menneisyyden vatvomiseen. Toki
olen käynyt mielessäni läpi, että
miksi ja miten näin pääsi käymään ja mitä erityisesti minä olisin voinut tehdä toisin sekä pyrkinyt jalostamaan nämä päässäni
opiksi. Mutta tärkeintä on ollut
keskittää ajatukset siihen, että
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miten tilanne hoidetaan järkevästi
ja kaikkia osapuolia kunnioittaen
päätökseen. Erityisesti konkurssin osalta on paljon osapuolia ja
asioita, mitkä tulee huomioida ja
hoitaa asiallisesti loppuun.

parantanut, ainakaan merkittävästi. Siinäkin mielessä mielestäni turha osoitella toisia sormella
tai syytellä. Istutaan mieluummin
samaan pöytään ja mietitään yhdessä miten tilanne korjataan.

Samaa asennetta ja ajatusta tekisi
mieli opettaa myös Suomen kansalaisille (erityisesti medialle) ja
valtionjohdolle. Suomen valtion
nykyinen taloustilanne on nyt jo
varmasti kaikilla tiedossa, turha
on enää tässä vaiheessa vatvoa
sen enempää että minkä hallituksen tai kenen ihmisen syy on että
tässä tilanteessa ollaan – ”Kuinka
paljon se Vanhasen tai Kataisen
hallitus on Suomen valtiolle tehnytkään sitä lainaa?!”

Yksi paljon ihmisiä puhuttava
asia on verotus, jota nyt kiristetään ja viilataan vähän väliä.
Päättäjät tuskailevat palavereissa, että mistä sitä nyt uskaltaisi
taas hieman ottaa lisää veroa ettei kansa älähdä. Olenko se vain
minä, mutta minusta on jotenkin
vaikea käsittää yhtälöä, jossa ihmisten toivottaisiin kuluttavan
enemmän, mutta samalla nostetaan verotusta. Itse ainakin olen
ollut erittäin tarkka kulutuksen
suhteen, kun kerkesin lähes kaksi kuukautta olemaan lomautettuna ilman tukirahoja. Luulen,
että moni muukin ihminen laittaa
rahahanat kiinni, kun on tiukka
tilanne ja mediassa luukutetaan
tiukkaa taloustilannetta. Samaan
kastiin heittäisin alkoholiverotuksen, mutta ei siitä aiheesta sen
enempää.

Valitettavasti surullisinta tästä
asiasta ja tilanteesta tekeekin se,
mitä saa lukea mediasta lähes
päivittäin. Tavalliset kansalaiset
haluavat yrittää, toimia innovatiivisesti ja mahdollisesti sillä
tavoin olla edistämässä valtion
taloudellisen tilanteen parantamista. Mutta poikkeuksetta tuntuu tulevan joku vanha byrokratia,
laki tai turhan tarkka virkamies
vastaan, mikä vesittää koko idean. On estetty kirpputorin pitämistä, pienpanimot käytännössä
pakotetaan Viroon toimimaan,
avoautotaksi ei muka saisi toimia
taksina kun valo ei ole katolla
ja mitä muuta… Jotenkin todella turhauttavaa seurata tilannetta
vierestä ja mediasta. Uskallanpa
vielä sanoa, että äänestämällä
jotain toista puoluetta tai edustajaa kunnallisvaaleissa, kansanedustajavaaleissa, tai muussa
vastaavassa ei olisi tilannetta

Suomen päättäjät, antakaa meidän yrittää ja harrastaa. Niin kauan kuin tämä tapahtuu Suomen
rajojen sisällä laillisesti ja veroja
Suomeen maksaen, emmekö me
ole samalla puolella?! Nimimerkillä: en ole katkera vaan turhautunut sekä hyvin lähellä muuttoa
toiseen maahan.
Toiveikasta syksyä,

Joni Laitinen

päätoimittaja,
Keski-Suomen Insinööri -lehti

Puheenjohtajan palsta

Paketeilla palkatut

T

aas syksy saa ja yhdistyksemme hallitus on
avannut myös syyskautensa ansaitun ja kuumahkon
kesätauon jälkeen. Toiminta ei
kuitenkaan ole kesälläkään ollut
telakalla, vaan jäsenistölle on tarjoiltu teatteria, kartingia, golfia
ja rallibrunsseja. Valitettavaa on,
että osa tapahtumista peruuntuu
edelleenkin vähäisen osallistujaaktiivisuuden vuoksi, kuten elokuun loppuun suunniteltu Tallinnan ja Saarenmaan matkan kävi.
Hallitus alkaa pian suunnittelemaan ja budjetoimaan vuoden
2015 toimintaa, joten nyt on hyvä
hetki antaa vinkkejä ja näkemyksiä, miten vakavarainen yhdistyksemme voisi palvella juuri
sinua paremmin jäsenenämme.
Samalla toivotan teidät kaikki
tervetulleiksi
yhdistyksemme
syyskokoukseen vaikuttamaan
omiin asioihimme. Pyrimme nytkin pitämään virallisen kokouksen mahdollisimman sujuvasti ja
viettämään sen jälkeen aikaa vapaamuotoisesti hyvässä insinööriseurassa hyvän ruoan kera. Kokouskutsun löydät tästä lehdestä.

Tasan vuosi sitten olin huolissani Oulun ICT-ammattilaisten
työllisyydestä ja tämä kesä on
ollut vielä katkerampaa kalkkia
Microsoftin ja Broadcomin irtisanomisten johdosta. Olen kuitenkin eniten huolissani ilmiöstä
jota kuulopuheiden mukaan on
havaittavissa Oulussa. Luottamusmiehet pitävät loppuun asti
henkilöstön puolta neuvotellen
heille mahdollisimman hyviä
eropaketteja. Näillä paketeilla on
kuitenkin toinenkin puolensa ja se
ei voi olla näkymättä pitkällä tähtäimellä työllistymisessä ja ennen
kaikkea alan palkkakehityksessä.
Keskustelin kesällä erään Oulun
ex-Nokialaisen kanssa ja hän
kertoi, että Oulun työmarkkinoilla meno alkaa olla kuin villissä
lännessä. Työhaastattelussa ruhtinaallisen irtisanoutumispaketin
Nokialta saaneet ammattilaiset
saattavat tarjoutua ilmaiseksi
töihin koeajalle tai jopa pidemmäksikin aikaa taatakseen työllistymisensä. Työnantajan kannalta tämä on riskitön tapa testata
työntekijä, mutta ilman pakettia
samasta paikasta kamppaileva
ammattilainen jää hyvin todennäköisesti nuolemaan näppejään.

ketin turvin on jo aika äärimmäinen esimerkki, mutta lievempänä
ilmiönä on palkkojen polkeminen: ”voin tulla paketin turvin
ensimmäiseksi vuodeksi töihin
2 500EUR/kk ja sen jälkeen sovitaan palkka nostettavaksi normaaliksi, 4 500 EUR/kk.” Ajaako
tämä muutkin työttömät insinöörit polkemaan alan palkkoja
työllistyäkseen? Kokeneimmilla
insinööreillä talous voi olla turvattua ja elintasoakin voidaan
vähän alentaa, mutta miten vastavalmistunut Insinööri kilpailee
raudanlujan ammattilaisen kanssa näistä paikoista? Vielä kun toisella on 20 vuotta työkokemusta
ja toisella vielä housunpersuus
koulunpenkillä ja molempien
palkkatoivomus on sama työhakemuksessa?
Toivottavasti tämä ilmiö ei leviä
laajemmin ja näy liiton työmarkkinatutkimuksessa
muutaman
vuoden päästä syvänä kuoppana.
Sienestyskelejä toivotellen,

Timo Härmälä

Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Ilmaiseksi töihin meneminen pa-
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Alueasiamies
sästä.

Jotain jäi puuttumaan
vai jäikö

K

esällä sattui ja tapahtui
paljon kaikenlaista. Iltapäivälehdetkin kirjoittivat lööpeissään pääsääntöisesti lähinnä säästä. No pitää toki
myöntää että loppukesä oli näin
sinivalkosilmäisesti katsoen varsin lämmin eikä aurinkomatkoja
edes kaivannut. Paljon siis ehdittiin ja hikoiltiin ja kauniista hellepäivistä pääsi nauttimaan, jopa
autossa istuen ja niin sanotusti
vapaa-ajalla matkustaen.
Menikö kesäloma kuitenkin niin
nopeasti että jotain jäi puuttumaan tai tekemättä? No niinhän
siinä aina käy. Riippumatta kesällä tehdyistä aikatauluista, jotain jää tekemättä (pakostakin,
sanoisi realisti). Oli se sitten joku
reissu tai puuhamestakäynti lasten kanssa, jotain mökin tai pihan
ehostusta tai vaikkapa se rauhallinen hetki, jolloin voi sanoa vain
istuskelleensa ja nauttineensa ke-
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Hieman samanlainen tilanne oli
istuskellessani
perinteikkäästi Pori Jazzeissa. Siellä sitä toki
edelleen istuskeltiin (aivan kuten ennenkin) viltillä kauniissa
auringonpaisteessa, tällä kerralla
kuuntelemassa jazzbändi Hurtsia.
Oliko jotain muuttunut? Ainakin
tavarat pysyivät paremmin tallessa, kun portilla ne aina plärättiin
läpi. Voi sanoa ettei ollut ns. mun
juttuni. Vaan eipä ollut järjestysmiehillekään kovin kiitollista ja
palkitsevaa tuo homma. Vanhan
liiton ihmiset muistivat ainakin
marmattaa vanhoista hyvistä
ajoista, kun jazzeihin sai viedä omat eväät. No niin maailma
muuttuu.
Mitä muuta vielä puuttuu
Jos vain muutos on pysyvää,
mitä muka jäi puuttumaan? Puutelistalla (tai toivelistalla) on ainakin talouden selkeä käänne
parempaan. Tilannetta eivät paranna sodan uhat tai erilaiset talouspakotteetkaan, nimenomaan
päinvastoin. On se vaan hämmentävää, miten vaikutusvalta
pakottaa paukuttelemaan omia
henkselejään. Turha tässä on jossitella tilanteen kanssa, kun siihen ei paljon voi vaikuttaa. Tosin
eivät ne sellaisetkaan asiat ole
liian helppoja, joihin voisi päästä vaikuttamaan. Tuosta tuleekin
palstan ensimmäisen kappaleen

vapaa-aikana matkustaminen tai
siis työhön liittyvän matkustamisen korvaaminen päällimmäisenä
mieleen.
Ylemmillä toimihenkilöillä ainakin tuo mainittu korvaus puuttuu
useimmista työehtosopimuksista.
No työehtosopimusten aikataulutuksesta ja kirjauksista johtuen
tuo on vain osalla ajankohtainen
sopimusasia tänä syksynä, toki
neuvotteluasia kuitenkin. Asiassa tarvitaan sitä kuuluisaa yhteen hiileen puhaltamista. Hajota
ja hallitse on toiminut tähän asti
liian hyvin. Toki toimihenkilökentässäkin on hiljattain tapahtunut käänne, mikä helpottaa
toimihenkilöyhteistyötä työehtosopimusasioissa. Ollaan nyt
ensin tarpeettomasti sotkematta
toisten neuvotteluja ja sitten ajan
mittaan varmaan (optimistisesti)
opitaan näkemään myös ne hyödyt kattavista ja kannustavista
työehdoista. Kannustavuuskaan
ei saisi olla sanahelinää, mitä ripotellaan sopimustekstien joukkoon vai olenko väärässä?
Parempaa syksyä toivoen,

Olli Backman

Alueasiamies,
Insinööriliitto Häme ja
Keski-Suomi
olli.backman@ilry.fi

JIO ry:n puheenjohtajan palsta
Kesä ohitse, onneksi syksy tulee

K

esälomat ovat opiskelijoilta nyt ohitse ja on
aika palata kouluun. Uudet opiskelijat aloittavat jo nyt
elokuun viimeisellä viikolla koulutiensä ja pääsevät ottamaan viikon etumatkaa orientaatioviikon
merkeissä vanhoihin konkareihin verrattuna. Orientaatioviikon
suunnittelu sekä muut valmistelut
syksyä varten ovat pitäneet hallitusta virkeänä ja työn touhussa
myös kesän aikana. Näyttää siltä,
että vielä riittänee paljon tehtävää
syksyn aikana, mutta eikös hyvin
suunniteltu ole jo puoliksi tehty?
Toivottavasti sekä opiskelijat
että jo työelämässä olevat ovat
päässeet kesän aikana rentoutumaan ja nauttimaan aurinkoisista

hellepäivistä työn tai muun toiminnan ohessa. Kesälle mahtui
erittäin lämpöisiä helleaaltoja,
jotka olivat erittäin tervetulleita.
Siinä vaiheessa kun ne jatkuivat
pitkään, niin monen mieli rupesi
kuitenkin kääntymään, että voisi
jo pikkaisen hellittää. Onneksi
ihan koko kesä ei ollut yhtä hellettä, vaan mahtui mukaan myös
muutamia viileämpiäkin päiviä
sekä useita erittäin voimakkaita
ukkosrintamia. Ukkoset pitivät
ainakin allekirjoittaneen kiireisenä töissä läpi kesän.
Nyt kuitenkin on tarve suunnata
katseet taas syksyyn sekä tuleviin
haasteisiin. Lupauduin keväällä
järjestöjohdon neuvottelupäivillä
yhdistyksen nimissä hankkimaan
300 uutta opiskelijajäsentä tämän
vuoden aikana. Se on hiukan vähemmän mitä viime vuonna hankittiin, mutta opiskelupaikkojen
leikkauksien seurauksena puhutaan kuitenkin suhteessa suuremmasta jäsenhankinnasta. Tänä
syksynä on viime vuoden tapaan
tarkoitus myös panostaa TOTT
-kyselyiden keräämiseen. Edellinen hallitus sai kerättyä melkein
yhtä paljon ääniä kuin kahtena
edeltävänä vuotena oli yhteensä

saatu. Tänäkin vuonna on tarkoitus laittaa paukkuja tulosten
keräämiseen ja jää nähtäväksi
kuinka korkealle tänä vuonna ylletään.
Syksylle riittää siis paljon haasteita, mutta haasteista selvitään
hyvällä suunnittelulla ja työresurssien organisoinnilla sekä
ennen kaikkea yhteistyöllä. Samaa ohjetta voi myös peilata työelämään. Hyvin suunnitellut ja
organisoidut projektit ovat mielekkäämpiä työskennellä ja lopputulos on yleensä myös eheämpi.

Joni Launonen

Puheenjohtaja,
Jyväskylän Insinööriopiskelijat
JIO ry

7

V

Hidasta matkailua

ietin tämän kesän hieman eri tavalla. Matkustin maailman pisimmän
junaradan, Transsiperian- idän
pikajunan, Venäjän halki Pekingiin saakka. Emme matkanneet
perinteisintä reittiä vaan menimme niin kutsuttua Trans-Mongolia reittiä, jossa rata haarautuu
Baikal järven jälkeen Venäjältä
etelään Mongoliaan ja sieltä Pekingiin. Mukanani oli ystäväni,
joka puhuu hyvin venäjää ja se
helpotti matkajärjestelyjä monessa kohdassa.
Matkaan lähdimme Lahdesta, jossa hyppäsimme Tolstoi-junaan,
joka vei meidät aina Moskovaan
saakka. Juna oli uusi ja todella
hyvä laatuinen. Että junamatkailu tulisi tutuksi, olin varmuuden vuoksi vahingossa varannut
meille yläsänkypaikat. Uni mais
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tui kuitenkin elämäni ensimmäisessä yöjunassa todella hyvin ja
Moskovaan saapui aamulla kaksi
pirteää matkailijaa.
Olimme ostaneet netistä kaikki paitsi yhden junalipun jo
ennakkoon. Tätä viimeistä väliä
yritimme hankkia Mosko-van
juna-asemalta. Kahden tunnin
jonotusten ja 4 lippuluukun jälkeen kuitenkin päätimme luovuttaa ja käyttää päivän kaupunkiin
tutustuen. Venäjällä, kun kaikki ei
aina toimi ihan niin kuin haluaisi.
Päivä oli muuten hieno. Oli lämmin aurinkoinen keli ja Moskova
oli hieno kaupunki. Perus punaisten torien ja Leninin mausoleumin jälkeen paistattelimmekin
vain päivää puistossa ennen ensimmäiseen oikeaan Transsiperia
junaan siirtymistä.

Tämäkin juna oli siisti ja paljon
modernimpi kuin osasimme koskaan odottaa. Eka junapätkämme
ulottui Yekatarburgiin saakka ja
matka kesti n. 24 tuntia. Alkujännityksistä kun oli selvitty, tämä
junamatka oli jo rutiinia. Aika
meni tosi nopeaan. 3 tuntia lähdön jälkeen huomasimme, että
vastahan tässä on tavarat saatu
järjestykseen ja nyt olisi hyvä
aika skoolata junailulle perinteisellä Venäläisellä vodkalla.
Yekatarburg on yksi Venäjän
isoimmista kaupungeista, joka on
kuuluisa siitä, että Venäjän viimeinen keisariperhe on murhattu
siellä. Se oli yllättävän länsimaalainen kaupunki, jossa ihmettelin
kovasti, kuinka ihmisten pukeutuminen ja ulkonäkö muutenkin oli
huomattavan eurooppalaisempaa

Hidasta matkailua

kuin Moskovassa tai Pietarissa.
Haaste tässä kaupungissa meillä
oli löytää majapaikkamme, joka
sijaitsi erään asuinkerrostalon
yläkerrassa vailla mitään viittoja tai ilmoituksia. Käytäväkin
oli vähintäänkin epämääräinen.
Mutta onneksi sisältä löytyi mukava lämmin hostellihuone.
Seuraavan päivän sateisen kaupunkikävelyn jälkeen matka jatkui taas. Tällä kertaa junaetappi
olisi 48 tuntia. Eli pisin etappimme tällä reissulla. Juna jatkoi
aina Irtkutskiin – Baikal järven
reunalle saakka. Kävimme ostamassa runsaat eväät ja suuntasimme junaan. Jälleen se oli positiivinen yllätys siisteydellään
ja hyvällä kunnollaan. Tähän
junaan hypätessä alkoi jo nousta
mieleen junailun paras puoli. Pitkän touhukkaan päivän jälkeen
saisi seuraavat pari päivää vaan
laiskotella, vailla mitään tarvetta
tehdä mitään. Taisin ottaa ainakin
5 päikkäriä toisena junapäivänä
ilman mitään huonoa omatuntoa – lomailua parhaimmillaan.

Juna pysähteli aina välillä jos
jonkinlaisissa paikoissa ja niissä
päästiin jaloittelemaan sekä ostamaan kylmää juomaa ja venäläisiä piirakoita, joista tuli aika
perinteinen osa ruokavaliotamme
Venäjällä vietetyn ajan aikana.
Muuten ravinto junassa koostui pääasiassa naposteltavista
sekä nuudelista chilikastikkeella.
Kun pääsimme Irkustkiin, alkoi
meillä 4 päivän breikki junailemisesta. Varsinaisesti kaupungissa
emme aikaa juurikaan viettäneet,
vaan suuntasimme Olkhonin saarelle Baikalin keskelle. Se oli
matkakumppanini haavekohde,
niitä joissa joku päivä pitää käydä. Oli ihanaa jakaa hänen unelmansa kauniissa maisemissa ja
upeassa kelissä. Mikään perinteinen lomakohde Olkhon ei ollut.
Saarella ei ollut asfalttiteitä vaan
matkasimme viimeiset 40 km
matkasta venäläisellä armeija-autolla hiekkatietä pitkin ja perillä
meitä odotti puuhökkeli-hirsitalokylä, jossa autot ja lehmät sulassa sovussa jakoivat kaikki tien

tapaiset.
Majapaikkamme oli aitantapaisen rakennuksen ullakolla hyvinkin maalaismaisissa tunnelmissa.
Uniikkia, muuta ei voi sanoa.
Kävimme risteilemässä järvellä
ja testaamassa venäläistä saunaa
ja tottahan Baikalin jääkylmässä
vedessä piti uida, tai ainakin yrittää uida. Paikka oli niin aito ja
tunnelmallinen, joten fiilis siitä,
että on maailman äärissä keskellä
Siperiaa, todella tuntui joka henkäyksellä.
Emme kuitenkaan saaneet vielä
tarpeeksemme venäläistunnelmasta. Vaan päätimme kokeilla
venäläistä tapaa matkata Siperian junissa. Otimme 12 tunnin
matkalle liput platzcartissa – eli
3 luokassa. Se oli vaunu ilman
hyttejä pelkkiä sänkyjä joka seinällä ja ihmisiä ahdettu yhteen
vaunuun noin 50. Muuten vaunu oli oikein viihtyisä, mutta
toisen kerroksen sängyt olivat
niin pienellä tilalla, ettei siellä
mahtunut edes istumaan. Tästä-

9

Hidasta matkailua
pä syystä aika kului pääasiassa
ravintolavaunussa, kauniita Baikal maisemia katsellen. Saimme
myös eräästä venäläispapasta
fanin. Eli seuraavalla Siperian
reissulla olisi kylä, jossa käydä.
Viimeinen Venäjän kohteemme
oli Ulan-Ude, joka on kuuluisa 7
metrisestä Leninin päästä. Olihan
se komea. Lisäksi kaupungin kupeessa oli aidosti hieno Buddhalaisluostari, jossa kävimme. Mielenkiintoinen fakta luostarista oli,
että sen oli perustanut Stalin valtakaudellaan.
Nyt oli aika jättää Venäjä taakse ja siirtyä eteenpäin. Vuorossa
Mongolia. Juna saapui Mongolian pääkaupunkiin Ulan-Batoriin
aamulla puoli seitsemän. Olin
sopinut majapaikkamme kanssa, että voisimme majoittua heti,
käydä suihkussa ja lähteä sen
jälkeen tutkimaan kaupunkia.
Mutta: majapaikassapa ei kukaan
avannut ovea, ei vastannut puhelimeen eikä muutenkaan näkynyt
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elonmerkkejä. Parin tunnin ihmettelyn jälkeen löysimme netistä toisen vaihtoehdon, josta saimme järjestettyä vielä parin päivän
retken Mongolian maaseudulle,
joten kaikki hyvin. Ulan-Bator ei
sinällään ole suuri kaupunki, nähtävää on tasan yhdeksi päiväksi.
Mielenkiintoinen sekoitus vanhaa ränsistynyttä ja uutta loistoa
se kuitenkin oli. Näytti, että maan
tapa oli rakentaa ja jättää talot sen
jälkeen oman onnensa nojaan.
Tosin 60% mongolialaisista asuu
edelleen jurtissa ympäri maaseutua, joten ehkä kunnossapito ei
maassa ole vielä tullut tutuksi.
Maaseuturetki oli kyllä kokemus. Olen käynyt monenlaisissa
paikoissa ja nukkunut ties missä,
mutta tämä reissu oli aika lähellä
omiakin sietokyvyn rajoja. Toinen jurttamme oli keskellä aavikkoa, lehmänlantaa ja hiekkaa,
tunkkainen tupakansavuinen ja
siltä lannalta haiseva teltta, jossa patjoina toimi persialaismatot.

Nyt jälkikäteen täytyy kuitenkin sanoa, että hieno kokemus.
Vietimme iltaa kuskimme ja jurtan isännän seurassa elekielellä
kommunikoiden sekä paikallisia
alkoholijuomia vaihdellen. Me
tarjosimme heille Salmaria ja me
vuorostamme saimme jonkinlaista hevosenmaitoviinaa. Tältä
pohjalta unikin maistui ihan kohtuu hyvin.
Tämän kokemuksen jälkeen
tuntui kivalta lähteä viimeiselle junaetapille kohti Pekingiä.
Olimme varanneet viimeiseen
junaan 1.luokan liput, joten saimme koko hytin meille kahdelle ja
luksusta lisäsi jaettu vessa naapurihytin kanssa. Matkan erikoisuutena oli Mongolia-Kiina raja,
jossa käytettiin noin 3 tuntia aikaa junan pyörien vaihtamiseen,
koska raideleveys muuttui Kiinaan mennessä. Tämä oli mielenkiintoinen episodi, jota seurattiin
junan sisältä käsin.

Hidasta matkailua

Pekingiin selvittiin noin 25 tunnin matkan päätteeksi ja hieman
haikein mielin poistuimme junasta. Molemmat aidosti nauttivat
rauhallisista hetkistä erilaisissa
junavaunuissa. Viimeiset viisi
päivää vietimme kuitenkin Pekingin vilinässä, pääasiassa tinkimistä opetellessa. Huomasimme, että kätevin tapa liikkua oli
polkupyörät, jotka olivat onneksi
saatavissa omasta hotellistamme.
Hieman vaaralliselta ajelu tuntui,
mutta kiva oli katsella kaupunkia
omalla tahdilla.

Kiinan osuuden pääjuttu oli vierailu Kiinan muurilla. Se olikin
jotain aivan upeaa. Kaunis luontomaisema sekä iänikuisen vanha
rakennelma tukivat upeasti toisiaan. Ja kun muurilta pääsi vielä
alas kelkkamäkeä pitkin, oli päivä ihan täydellinen.
Kolmen viikon päätteeksi matkasimme Airbus:n siivin kotiin
muistelemaan tämän reissun kokemuksia ja suunnittelemaan uusia seikkailuja.

Paula Rossi

Varapuheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Tulevia tapahtumia
Keski-Suomen Insinöörien koko perheen liikuntapäivä Peurungassa
su 21.9.2014 klo 12:00 alkaen
Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään perheineen nauttimaan liikunnallisesta
sunnuntaipäivästä Peurunkaan.
Hinnat:
Jäsenet 20,- eur; lapset 4-14v 15,- eur; Avec 25,- eur; alle 4v lapset ilmaiseksi
Kokoontuminen Peurungan kylpylän aulassa n. klo 12:00 ja tilaisuuden yhteinen avaus
klo 12:30.
Hinnat sisältävät kylpylän ja kuntosalien käytön klo 12:30 – 19:30.
Päivällisen ravintola Villipeurassa klo 17:00 – 19:00.
Sekä alla mainitut ohjatut liikuntaohjelmat:
IISEE – Spinning				
klo 13:00 – 13:45 (max. 24 henkilöä)
Temppurata perheen pienemmille
klo 13:00 – 14:30 (max. 20 henkilöä)
Frisbeegolf (Isot lapset ja aikuiset)
klo 13:00 – 14:30 (max. 20 henkilöä)
CrossKantriFit			
klo 14:00 – 14:45 (max. 28 henkilöä)
Peurunka-Kahva 			
klo 15:00 – 15:45 (max. 20 henkilöä)
Perhesähly (Isot lapset ja aikuiset)
klo 15:00 – 15:45 (max. 20 henkilöä)
Koko perheen touhutunti, suunnattu pienemmille lapsille
						
klo 15:00 - 15:45 (max. 20 hlö)

Päivän aikana voi halutessaan nauttia jäsenhintaan myös pelkästä kylpylästä,
kuntosaleista ja ruokailusta perheen kanssa.
Sitovat ilmoittautumiset 12.9.2014 mennessä sähköpostilla: timo.t.harmala@elisanet.fi.
Otsikkoon viesti: ”Peurunka 2014”. Ilmoittautumiseen osallistujien määrät, ikä, jäsenyys
yhdistyksessä sekä mihin yllä mainittuihin ohjattuihin ohjelmiin haluaa osallistua.
Ohjattujen tuntien paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Tulevia tapahtumia
Keski-Suomen Insinöörien saksalaista olutta ja makkaraa
koulutus-iltamat to 23.10. klo 17:00 – 21:00
Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään nauttimaan saksanmaan antimista oluiden
ja makkaroiden merkeissä.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet. Hinta on 20 EUR / jäsen,
varaa osallistumismaksu käteisellä mukaan. Jyväskylän keskustan läheisyydessä sijaitseva koulutuspaikka vahvistetaan osallistujille ennen koulutusta.
Sitovat ilmoittautumiset 10.10.2014 mennessä sähköpostilla: timo.t.harmala@elisanet.fi. Otsikkoon viesti: ”Saksa 2014”. Mukaan mahtuu 24 nopeinta ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös, jos sinulla on jotain ruoka-aineallergioita.

Ammuntaa
Tällä kertaa ammuntaa pääsee harrastamaan Armorian uudessa elämyksessä nimeltään
“Karkkikauppa”, joka on tullut palvelutarjontaan vasta vuonna 2014.
Kyseisestä elämyksestä on tarjolla neljää eri mallia ja nyt jäsenet pääsevät kokeilemaan
mallia “Semisäkki”, joka sisältää kaksi pienoispistoolikierrosta sekä 6 vapaavalintaista
kierrosta.
Tässä setissä osallistujat saavat itse koota haluamansa elämyspaketin kymmenien aseiden joukosta. Ammunta aloitetaan kahdella pienoispistoolikierroksella, jonka jälkeen
osallistujat valitsevat itse haluamansa aseet. HUOM! Armoria on tälle vuodelle laajentanut asekalustoa lähes 30 uudella aseella, joten nyt on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin aseisiin.
Lue lisää Armorian sivuilta, sisältää mm. listauksen käytettävissä olevista aseista:
http://atc.armoria.fi/elämys/aseiden-kokeilupaketit
Tilaisuus on 18.9. klo. 17.00 (kesto noin 3 tuntia)
Armorian osoitteessa: Varikontie 160, 40800 Vaajakoski
Ilmottautuminen sähköpostilla Sami Selänniemelle: selansa.ssn@gmail.com.
Ilmottautuminen viimeistään 14.9. mennessä, paikkoja rajoitetusti.
Tilaisuuden omavastuuosuus 30 euroa (norm. hinta 69 eur).
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Tulevia tapahtumia
Lajikokeilu: Tankotanssi
Tankotanssi on näyttävä urheilulaji ja treenimuoto, joka sopii jokaiselle, myös miehille. Lajia
harrastetaan metallisella pystytangolla, jossa keskivartalo ja kädet voimistuvat nopeasti.
Tankotanssiliikkeet jaetaan karkeasti kahteen: pitoihin ja pyörähdyksiin. Pidoissa kiivetään
erilaisiin asentoihin ihon ja tangon välisen kitkan avulla. Pyörähdyksissä otetaan vauhtia ja
pyörähdetään tangon ympäri. Lajissa on satoja eri liikkeitä. Uusia tankotanssiliikkeitä luodaan myös jatkuvasti lisää, joten kehittyminen lajissa on rajatonta.
Tankotanssi alkoi kehittyä 800 vuotta sitten Intiassa, jolloin metallinen putki oli puuta. Silloin Mallakhambia harrastavat tolppa-akrobaatit temppuilivat 10 metriä korkealla puutolpalla. Tankotanssi on ottanut osansa myös kiinalaisesta sirkuksesta, jossa kiivetään, hypitään ja temppuillaan korkealla sirkustolpalla.
Hinta 5 € (käteinen)
Aika: Tiistai 30.9. klo 20-21
Ilmoittautuminen: anniina.sandelin@gmail.com, viimeistään 19.9.2014
Tunnille mahtuu 13 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumiset ovat sitovia.
Paikka: Ready Set Pole Jyväskylä
Tunnin päätteeksi osallistujat voivat ostaa 5 kerran kortin tarjoushintaan 50€ (normaalisti
75€)
Lisätietoja www.readysetpole.fi
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Järjestettyjä tapahtumia

K

eski-Suomen Insinöörien karting ajettiin perinteiseen tapaan elokuun
alussa ulkoradalla Lievestuoreella
Ruuhimäki Circuitilla. Tällä kertaa mestaruudesta saapui kamppailemaan 16 kuljettajaa. Ensin
ajettiin lämmittelyajot pitkällä
radalla ja sitten aika-ajot kahdessa ryhmässä lyhennetyllä radalla.
Aika-ajon perusteella kuljettajat
jaettiin kahteen finaaliin (A ja B),
jotka ajettiin lyhennetyllä radalla.
B-finaalin kaksi nopeinta kuljettajaa nousi A-finaaliin viimeisille
lähtöpaikolle. A-finaalissa kahdeksan nopeinta kuljettajaa ajoi
kilpaa 15 kierrosta. Aika-ajon
voittaja ei valitettavasti päässyt
osallistumaan finaaliin, joten hän
luopui paikastaan A-finaalissa.
Kilpailun voittajaksi ajoi hyvän
nousun tehnyt Pasi Pitkänen.
Toiselle sijalle ylsi Olli Liikonen. Kolmannen sijan ja pokaalin
pokkasi Petteri Ahonen. Kiitokset kaikille osallistuneille hienosta kisasta ja toivottavasti nähdään
myös ensi kesänä.

Jani Hammarberg

KSI hallituksen varajäsen

KSI KARTING 2014

Sija
1
2
3
4
5
6
7
8

A -finaali

Nimi
Pasi Pitkänen
Olli Liikonen
Petteri Ahonen
Sami Selänniemi
Jani Hammarberg
Timo Laakso
Joni Laitinen
Olli Savolainen
Sija
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
Aika-ajo

Nimi
Janne Oksanen
Petteri Ahonen
Sami Selänniemi
Jani Hammarberg
Olli Liikonen
Pasi Pitkänen
Olli Savolainen
Teuvo Pekkanen
Joni Laitinen
Timo Laakso
Arto Sorsa
Tero Sellman
Leena Nurmiranta
Hannu Savioja
Janne Ilmasti

B -finaali

Nimi
Timo Laakso
Joni Laitinen
Teuvo Pekkanen
Tero Sellman
Arto Sorsa
Leena Nurmiranta
Hannu Savioja
Janne Ilmasti
Aika
37.793
38.007
38.102
38.172
38.182
38.320
38.435
38.478
38.517
38.661
39.002
39.032
39.136
39.145
39.615 15

Hallituksen jäsenen artikkeli

K

Kuumille heinäkuun lomapäiville extremea

un kohtasimme osaavan
myyjän, niin hän sai meidät ostamaan laitteiston
ilman, että olisimme huomanneet
tarvitsevamme sitä.
Talomme on vuonna 1950 rakennettu kolmikerroksinen kivitalo.
Talossa on vielä alkuperäiset lämpöpatterit, tai oli vielä heinäkuuhun asti. Patterit olivat isoja rautapattereita ilman termostaatteja.
Meille oli asennettu useita säätö-/
termostaattijärjestelmiä huonolla
tuloksella. Kaiken lisäksi, patterikierto oli suunniteltu silloisella
ajattelumaailmalla, eli vapaalla
kierrolla.
Heinäkuun toinen päivä kohtasimme tämän myyjän ja huomasimme ostaneemme uudet patterit
putkistoineen ja uuden lämmitysjärjestelmän, ilma-/vesilämpöpumpun hybridivaraajalla.
Maanantaina 7.7. klo 8:00 tuli
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asentaja. Hän alkoi repiä vanhoja lämpöpattereita ja putkistoa
pois. Ensimmäinen mukava yllätys. Pattereiden takaa löytyi vain
osittain
sisäseinämateriaalia.
Keskellä oli kiviseinä eikä edes
maalia. Tässä vaiheessa minä siirryin meillä lomailevan tyttäreni
perheen kanssa Kouvolaan. Pidin sieltä käsin mieheni kanssa
puhelinneuvotteluita. Asentaja
purki vanhaa ja rakensi uutta samalla vauhdilla. Välillä asentajia
oli kaksi. Mieheni paikkasi ja
maalasi aukkoja. Mieheni maalasi lopulta kaikki sisäseinät, koska
huomasi lievän sävyeron vanhan maalarin valkoisen ja uuden
välillä. Myös uusien putkien
vienti kerroksiin oli haasteellista,
koska välipohjamme on hieman
yli 140 cm. Onneksi asentajalla
oli tarpeeksi pitkä poranterä.
Perjantaina koko urakka oli valmis.
Jäljellä oli vain minun osuus, eli
siivoaminen. Pölyä oli jonkin

verran, joka oli suurimmalta osin
osin peräisin vanhojen pattereiden ”pölypusseista”. Asentaja
oli vienyt purkujätteet pois, joten
siivous oli ihan pikkujuttu.
Eli nyt me otamme lämmön ilmasta. Talon lämmityskustannukset pitäisi pienentyä jopa 70
%. Pumpun pitäisi lämmittää
meidän talo ja tehdä käyttövesi
aina -22 C asti. Kireämmillä pakkasilla laitamme vanhan öljykattilan päälle, mutta on myös mahdollista käyttää hybridivaraajassa
olevia sähkövastuksia.
Kun saamme lisää kokemuksia,
niin palaan asiaan. Kokonaiskäyttöaika 931 h, jonka sähkönkulutus on 58kWh. Kustannukset
ovat muodostuneet vasta saunatilan lattialämmityksestä ja käyttövedestä.

Eija Viitanen

KSI hallituksen jäsen

Valmistutko insinööriksi?
Tilaa insinöörisormus edullisesti
sesonkitilauksena 1.9.–15.10.2014.
Insinöörisormus on perinteinen,
insinöörejä yhdistävä
ammattikunnan tunnus.
Insinöörisormuksella on
jo yli 38 000 kantajaa.

Lisätietoa osoitteesta
www.ilry.fi/sormus
tai puhelimitse 0201 801 834
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Senioritoiminta
Lokakuun ekskursio ja seniorilounas
Maanantaina 20.10.14 klo 9.55 kokoontuminen Valmet Rautpohjan portille.
Vierailun ohjelma:
- kahvit
- Valmetin / Rautpohjan esittely
- lounas
- tehdaskierros
Ilmoittautumiset sähköpostilla 13.10.14 mennessä leppiniemi.pentti@gmail.com .
Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Osallistuminen vahvistetaan sähköpostilla.
TERVETULOA !

Marraskuun seniorilounas ja ekskursio
Maanantaina 10.11.2014 klo 10.00 kokoontuminen SKF: n tehtaan pääovelle osoite
Teollisuustie 6, Muurame.
Ohjelma:
Klo 10.00 kokoontuminen
Klo 10.15 tehtaan toiminnan esittely kokoustiloissa
Klo 11.00 tehdaskierros
Klo 11.30 lounas
Mukaan mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset 3.11.14 mennessä sähköpostilla eero.nieminen@hotmail.com .
Ilmoittautuminen/osallistuminen vahvistetaan sähköpostilla.
TERVETULOA!
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Senioritoiminta

Teatteri-ilta
Seniorijaos järjestää teatteri-illan Jyväskylän
kaupunginteatterissa Keski-Suomen Insinöörien jäsenille
6.11.2014.
Esitettävä kappale on ”Niskavuoren naiset”.
Osallistumismaksut ovat jäsenille 20 € ja avecille 30 €.
Hinnat sisältävät teatterilipun sekä väliajalla kahvin ja
kahvileivän.
Mukaan mahtuu 60 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 3.10.2014 mennessä.
Ilmoittauessasi ilmoita oma ja avecin nimi. Ilmoittautumiset
sähköpostilla osoitteeseen: rtapio.laitinen@kolumbus.fi
TERVETULOA!
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SYYSKOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n syyskokous pidetään
5.11.2013 klo 18:00
Juhlatalo Majakoski
Kankaanpäänranta 5
40660 Jyväskylä
(www.majakoski.fi/)
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 11 mukaiset asiat.
Ennakkoilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään 29.10.2014 (tarjoilun
kannalta) sähköpostilla osoitteeseen timo.t.harmala@elisanet.fi,
otsikolla “Syyskokous 2014”.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (e-mail, osoite, puh.) sekä
haluatko ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin sähköpostitse tai
postitse.
Mainitse ruokailua varten mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua.
Lisätietoja tarvittaessa: e-mail timo.t.harmala@elisanet.fi tai
puh. 040 5135 988.
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TERVETULOA,
Timo Härmälä
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

