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Keski-Suomen Insinöörit ry:
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Pankkiyhteys:
K-S OP 554301-244717

Keski-Suomen Insinöörien
virallinen tiedotuslehti

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edelläkävijä.

Ilmoitushinnat: Saat tietää www-si-
vultamme, kysäisemällä joltakin hal-
lituksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@luukku.com. Samalla voit
pyytää esim. sähköpostiisi valmiin
ilmoitussopimuspohjan, tietysti
PDF:nä.

Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@luukku.com

Painopaikka:
Keski-Suomen Painotuote Oy,
Äänekoski, 2006

Painos: 2700 kpl

Päätoimittaja: Olli Backman

Toimittajat ja avustajat:
Timo Härmälä, Tapio Soltin, Jani
Hammarberg, Rauno Minkkinen,
Jussi Leivonen, Mikko Rantala,
Pertti Meuronen, Pekka Syrjä ja
Mikko Lukkari

Insinööriliiton Hämeen ja
Keski-Suomen piiri
piiriasiamies Tapio Soltin
Otavalankatu 9 A
33100 TAMPERE
tapio.soltin@insinooriliitto.fi

IAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi
fax (09) 4763 7690
Insinööriliitto (jäsentietopalvelu)
Ratavartijankatu 2 A, 8. krs, 00520
HELSINKI, puh. 0201 801 877

Aikataulut ovat tiukkoja

Niin oli tämän lehdenkin kans-
sa. Osa tiesi jo ilmoitusta jättä-
essään, ettei lehti ilmesty ennen
tapahtumailmoittautumisen
loppumista. Toisaalta toimii se
muistutuksena, jos on jo ilmoit-
tautunut mukaan tapahtumaan.

Ilmoita itsesi syyskokoukseen

Kovin moni ei myöskään vielä
ole ilmoittautunut Syyskokouk-
seemme. Niin onhan meillä kai-
killa insinöörillä paljon erilaisia
kokouksia ja illat yleensä varat-
tuna johonkin menoon tai vaik-
kapa lepoon ja sohvanpohja-tsii-
gailuun. Syyskokouksessa on
mahdollisuus vielä vaikutta-
maan ensi vuoden toimintaan ja
antamaan rakentavaa palautetta
siitä.

Täksi vuodeksi oli suunniteltu
suuri määrä uusia ja erilaisia ta-
pahtumia. Parhaiten taisivat
kuitenkin vetää perinteisemmät
tapahtumat? Kaikista niistä ei
ollakaan luopumassa mutta uu-

detkin ideat kelpaavat aina kä-
sittelyyn. Aikaahan se voi ottaa
mutta aikansa kutakin. Jäsen-
maksukin on jo pitkään ollut 24
euroa mutta haluatkos sitä koro-
tettavan. Tuskin? Ovatko toimi-
kuntien esittämät toimintakus-
tannukset kohdennettu oikein?

Usein sanotaan, että näihin ky-
symyksiin saat vastauksen vaan
tällä kerralla onkin niin että jä-
senenämme pääset osallistu-
maan vastauksen antamiseen
mm. näihin kysymyksiin  9.11.
2006 syyskokouksessamme.

Nähdään siis siellä,

Olli B.
olli.backman@luukku.com
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Puheenjohtajan
näppäimiltä

IL:n perusviesti: Insinööriliitto on edunvalvoja

Me virallisesti kuusikymppiset

Yhdistyksemme on nyt sitten viralli-
sesti saatettu kuudenkymmenen
ikään näyttävien juhlallisuuksien
saattelemana. Kulunut vuosi on ol-
lut aktiiveillemme jälleen työn-
täyteinen ja eikä vähiten vuoden
tärkeimmän tapahtuman, synttäri-
juhlien vuoksi.

Tätä kirjoittaessani minulla itselläni
on katse jo seuraavassa vuodessa.
Hallitus kokoontuu ”huomenna”
suunnitteluseminaariin, jossa teem-
me yhdistykselle talousarvion ja toi-
mintasuunnitelman esiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi yhdistyksen syysko-
koukselle. Jälleen meillä on edessä
hetki, kun meidän pitää katsoa itse-
ämme peiliin ja miettiä, miksi tänä-
kin vuonna moni, mielestämme
hyvä, jäsenille suunnattu tapahtuma
peruuntui vähäisen osanottajamää-
rän vuoksi? Minua ihmetytti, että
noin 2400 jäsenestä emme löydä
pariakymmentä halukasta esimer-
kiksi Sulkavan soutuihin? Oma nä-
kemykseni ensi vuoden toiminnasta
on, että pyrimme panostamaan
enemmän laatuun ja vähemmän
määrään. Ei kannata kuluttaa halli-
tuksen ja toimikuntien aktiivien va-
paa-aikaa ja resursseja peruttaviin
tapahtumiin. Sellainen aiheuttaa
vain ”kisaväsymystä” aina näin lop-
puvuonna.

Olemme tapahtumien yhteydessä
yrittäneet kerätä jäsenistön näke-
myksiä siitä, mihin suuntaan toi-
mintaa pitäisi kehittää. Itse haluai-
sin, että yhdistyksemme olisi jäsen-
temme näköinen – ei hallituksen.
Meillä jäsenten ääntä on perinteises-
ti kuunneltu hyvin ja monia jäsen-
ten toivomia tapahtumia on saatu
järjestettyä myös tänäkin vuonna.

Jotta yhdistyksemme toiminta olisi
myös Sinun näköistäsi, kerro roh-
keasti toiveistasi – jotkut niistä to-
teutuvat varmasti.

Valtakunnan tasolla Insinööriliitto-
yhteisössä eletään myös murroksen
aikaa – nyt näytetään sitä edelläkä-
vijyyttä. Olette Insinööri-lehdestä
saaneet lukea Insinööriliiton ja
Kuntien Teknisten (KTK) yhdisty-
misestä. Tämä yhdistyminen siunat-
taneen Insinööriliiton syysedustaja-
kokouksessa marraskuun lopussa,
jolloin IL:n sääntömuutokset tulta-
neen hyväksymään toisen kerran ja
ottamaan virallisesti Uuden Insi-
nööriliiton säännöiksi. Sinulle, jä-
senemme, tämä ei alueellisessa toi-
minnassa näy juuri mitenkään,
mutta valtakunnalliseen edunval-
vontatyöhön saamme lisää voimaa.
Suurin jäsenelle suoraan näkyvä etu
on, että nyt vaihtaessasi työpaikkaa

valtio-, kunta- ja yksityisen sektorin
välillä saat pysyä samassa, omassa lii-
tossasi.

Haluan vielä osaltani kiittää 60-
vuotis juhlatoimikuntaamme, ja
heitä avustaneita, onnistuneista juh-
lista. Kiitokset siis Henriikka Mäen-
päälle, toimikunnan puheenjohtajal-
le, sekä Olli Backmanille, Tuija Hä-
mäläiselle, Jussi Leivoselle, Pertti
Meuroselle, Seppo Mäkirannalle,
Harri Raulolle ja Pekka Syrjälle. Nyt
on rima asetettu riittävän ylös, kun
70-vuotisjuhlatoimikuntaa peruste-
taan lähitulevaisuudessa.

Urajohteista ja perhekeskeistä lop-
puvuotta jäsenillemme.

Timo Härmälä
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Bilis ja Seniorien matka

Insinööriliiton arvot: Jäsenistön tahdon arvostaminen

Keski-Suomen Insi-
nöörit ry järjestää jä-
senilleen:

BILJARDIN ALKEIS-
KURSSIT 25.10. ja
28.11.

Kursseilla tutustutaan ylei-
simpien lajien sääntöihin,
tekniikkaan ja taktiikkaan;
9-pallo, 8-pallo, Snooker ja
Kaisa.

Kurssit alkavat klo 18.00 ja
loppuvat klo 20.00. Kurssit

Keski-Suomen Insi-
nöörit ry:n seniorit
toimii:

10.11.-11.11.2006
matka Oulun Edeniin

Oulun Insinöörit ry:n seni-
oritoimikunta on vetäjänsä
Reijo Ryynäsen johdolla
kutsunut Keski-Suomen
Insinöörit ry:n seniorit vie-
railulle Ouluun.

Matkan ohjelma:
Perjantaina 10.11.2006
klo   9.00 lähtö tilausajo-
laiturista, matkalla nautim-
me välipalan tai kahvit
oman pussin mukaan
klo 13.30     kirjoittautumi-
nen hotelliin

klo 14.30 lähtö museoon
klo 14.45     museoon tu-
tustuminen oululaisten
opastuksella
klo 16.00 siirtyminen Ou-
lun Insinöörit ry:n toimi-
paikkaan Villa Kaljaasiin
Hietasaareen
klo 16.45 tervetuloa -sa-
nat ja tutustuminen paik-
kaan
klo 17.15 sauna
klo 18.30 jutustelun kera
yhteinen iltapala
klo 20.00 kävelyretki Hie-
tasaaressa ja siirtyminen
samalla Kylpylä Edeniin
klo 20.30     vapaata ohjel-
maa

Lauantaina 11.11.2006
klo   9.00 aamupala rau-
halliseen aikatauluun

klo 10.00 huoneiden luo-
vutus ja siirtyminen bus-
siin
klo 10.15 lähtö myöhem-
min valittavaan tutustumis-
kohteeseen
klo 18.00 saapuminen Jy-
väskylään

Matkan osanottomaksu on
30 euroa, joka kerätään
bussissa matkan aikana.
Ilmoittautuminen suorite-
taan Aulapalveluun p.
(014) 4451443  torstaihin
26.10.2006 mennessä.
Paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja antaa Markku
Helke, p. 040-551 24 87,
tai email helke@arkdigi.fi .

Tervetuloa mukaan!

ovat jäsenille maksutto-
mat. Kumpaankin kurssiin
mahtuu mukaan 10, siihen
ensin ilmoittautunutta.

Paikka: Jyväskylän Biljar-
diSeuran kerhotilat Puisto-
kadulla. (kokoontuminen
Puistokatu 1:n porttikon-
giin, Pommi-baarin vie-
reen. Tilat on sisäpihalla ja
ovet on aina lukittuna.)

Ilmoittautumiset aulapal-
veluun ensimmäiselle
kurssille 20.10 mennessä
ja toiselle 15.11. mennes-
sä.

jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi
tai 014 445 1443.
Mainitse kummalle kurssil-
le tahdot ilmoittautua.

Lisätietoja:
janihammarberg@hotmail.com
Linkkivinkki: http://
www.jyvaskylanbiljardiseura.net/
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Insinööriliiton arvot: Vilpitön valmius sovitteluun ja aitoon sovintoon

Insinöörioppilaat

Kuulumisia
Olen tässä huomannut, että jo-
kaisessa Insinööriliiton tai sen
paikallisyhdistyksen julkaisemas-
sa lehdessä on vähintään yksi kir-
joitus, joka kertoo järjestäytymi-
sen kannattavuudesta ja ihanuu-
desta. Itse olen pyrkinyt omissa
teksteissäni välttämään järjestäy-
tymisestä kirjoittamista vaan kir-
joitellut jostain ihan muusta.
Tällä kertaa teen pienen poikke-
uksen tähän tendenssiin.

Uusien insinööriopiskelijoiden
tultua kouluun pidimme heille
noin tunnin mittaisen aloitusin-
fon Insinööriopiskelijaliiton sekä
Jyväskylän insinööriopiskelijoi-
den toiminnasta. Pidin itse myös
pari tällaista infoa. Uusien opis-
kelijoiden mielenkiinto asiaa
kohtaan, että saamani liittymis-
kaavakkeiden määrä yllätti mi-
nut. Opiskelen siis IT –alaa ja
alan järjestäytymisaste ei ole mi-
kään hirveän suuri. Myös yhteys-
henkilöhalukkaita löytyi yhdeltä
luokalta enemmän kuin tarpeek-
si. Positiivista kehitystä siis ja toi-
vottavasti jatkuu myös ensi
vuonnakin.

Opiskelijapiireissä ”kuohuu”
taas. Tällä kertaa SAMOK järjes-
ti valtakunnan laajuisen ulos-
marssin 9.10. opintorahan ko-
rottamisen puolesta. Toivottavas-
ti opiskelijat osallistuivat tähän
aktiivisesti, että saataisiin päättä-
jät heräämään opiskelijoiden tu-
kalan taloustilanteen parantami-

seen. Muista tapahtumista mai-
nittakoon insinööriopiskelijapäi-
vät, jotka järjestetään tänä vuon-
na Oulussa 14.-15.10. Jyväsky-
län edustus on tänäkin vuonna
noin bussilastillinen insinööri-
opiskelijoita ja itse olen myöskin
lähdössä matkaan. Luultavam-
min viimeistä kertaa.

Jyväskylän insinööriopiskelijoi-
den vuoden 2006 hallitus rupeaa
pikku hiljaa olemaan valmiina
siirtämään toiminnan seuraavalle

hallitukselle. Uusi hallitus vali-
taan valtuuston syyskokouksessa
lokakuun lopussa. Uusille yhte-
yshenkilöille pidetyn saunaillan
perusteella, myös uusilla opiske-
lijoilla oli mielenkiintoa lähteä
hallitustoimintaan mukaan. Itse
en aio enää lähteä hallitustoimin-
taan mukaan ensi vuonna, koska
valmistuminen lähenee hurjaa
vauhtia. Oikeastaan opinnäyte-
työ puuttuu vielä. Seuraavassa
kirjoituksessani tulen varmasti
puimaan opinnäytetyötä jossakin
määrin. Sitä odotellessa hyvää
syksyn jatkoa.
Mikko
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IL:n perusviesti: Insinööriliitto on vaikuttaja.

Keski-Suomen Insinöörit ry 60 vuotta

Keski-Suomen Insinöörit viettivät
60-vuotisjuhlaa Agorassa lauantai-
na 23.9.2006.

 Sataviisikymmentä kutsuvierasta ja
jäsentä seuralaisineen juhlivat yhdis-
tyksemme 60-vuotista taivalta. Kes-
ki-Suomen insinöörit ry:n puheen-
johtaja Timo Härmälä ja hallituksen
jäsen Henriikka Mäenpää ottivat
vastaa onnittelut ja kättelivät vie-
raat.
 Taustamusiikkina saimme nauttia
viulisti Auri Niskasen kaunista viu-
lumusiikkia. Tuija Hämäläisen tila-
teoksen ”Insinöörin tie” vierellä
pyöri audio-visuaalisena esityksenä
menneisyys-tulevaisuus teema. Tila-
teoksen kelta-violetti-sävy jatkui
juhlatilan somisteissa.

Päiväjuhla
 Juhlan juonsi insinöörimäisellä ot-
teella yhdistyksen senioritoiminnas-
takin tuttu Keijo Liukkonen.

 Avauspuheessaan entinen pitkäai-
kainen puheenjohtaja Seppo Mäki-
ranta kertoi historiaa yhdistyksen
synnystä ja alkuvuosien toiminnas-
ta.

 Yhteydet silloiseen Insinööriliiton
edeltäjään, Helsingissä toimivaan,
Yleinen Insinööriyhdistys ry:een ko-
ettiin etäisyyden takia huonoksi ja
tilaisuuksiin osallistuminen hanka-
laksi. Niinpä päätettiin perustaa Jy-
väskylään oma Keski-Suomen ala-
osasto, jonka on päivätty peruste-
tuksi 24. toukokuuta 1946.
 Alueellisesti toiminta kattoi koko
silloisen Vaasan läänin, johon Kes-
ki-Suomikin tuolloin vielä kuului.
Alkutaival pyöri muutaman kym-
menen insinöörin kerhona, kun
alueen insinöörejä vähitellen siirtyi
myös alaosaston jäseniksi.
 Toiminta oli samantapaista kuin
nykyäänkin. Kokouksissa kuultiin
esitelmiä ajankohtaisista aiheista.
Kerho järjesti excursioita teollisuus-
laitoksiin, käytiin retkillä ja vietet-
tiin pikkujouluja ajan tavan mu-
kaan.
 Jyväskylän Ammattikorkeakoulun
tervehdykset esitti koulutusalajohta-
jan Mikko R Salminen.
 Tervehdyspuheessaan Insinöörilii-
ton puheenjohtaja onnitteli ja kiitti
yhdistystä aktiivisesta toiminnasta

Juhlapuhujana kansanedustaja Ahti Vielma

Jyväskylän Insinöörioppilaat
pj Anniina Sandelin

Keski-Suomen Insinöörit
pj Timo Härmälä
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IL:n perusviesti: Insinööriliitto on ammattikuntansa asiantuntija.

insinöörien edunvalvonnasta ja hy-
vinvoinnin edistämisestä.
 Kamarikuoro Cantinovum lauloi
kahdesti puheiden väleillä vanhoja
suomalaisia kansanlauluja.
 Varsinaisen juhlapuheen piti kan-
sanedustaja Ahti Vielma. Pienenä
nyanssina kansanedustaja Vielma
kertoi osallistuneensa Kiinan mat-
kan delegaatioon ja iltajuhlassa hän
oli paikallisen tavan mukaan vasta-
vuoroisesti laulanut isännille juuri
saman Cantinovum-kuoron esittä-
män laulun ”Tuonne taakse metsä-
maan”
 Päiväjuhlan päätteeksi Akavan Kes-
ki-Suomen alueyhdistyksen puheen-
johtaja Tuula Peltonen ja Insinööri-
liiton puheenjohtaja Matti Viljanen
jakoivat Akavan ja Insinööriliiton
ansiomerkit ansioituneille jäsenille.

Iltajuhla
 Iltajuhlassa Ravintola Piatossa yh-
distyksen puheenjohtaja Timo Här-
mälä toivotti vieraat tervetulleiksi ja
julisti vapaan sanan, mutta kukaan
ei rohjennut ottaa kantaa tai muis-
tella menneitä vuosia.

 Juhlaillallisella nautimme erittäin
hyvän mustapippuripaahdetun hä-
rän sisäfileen lisukkeineen. Met-
soundin trio viihdytti meitä jatsah-
tavalla taustamusiikilla ruokailun
ajan. Illallisen jälkeen hyödynsim-
me baarin valikoimaa ja pöydissä
jatkui vilkas keskustelu vieraitten
kesken.
 Illan päätteeksi tasokkaasta tanssi-
musiikista vastasi Rautpohjan Elä-

vän Musiikin Yhdistys ry:n Tans-
siorkesteri Metsound.
 Juhlavieraat tuntuivat viihtyvän ja
kiittelivät joukolla hienoista järjeste-
lyistä. Erityisesti ihasteltiin juhlati-
laa ja avartavaa näkymää järvelle,
jota vielä korosti illan hämärtyessä
roihutulet. Sääkin suosi jälleen ker-
ran juhlaamme.

-Pertti Meuronen-

Cantinovum

Iltajuhlahumua



Keski-Suomen INSINÖÖRI-lehti 4/20068

Kylpyläretki

Lähde mukaan Eedeniin,
hauskanpitoon!
Osallistumismaksu:
15 euroa/aikuinen ja 10 euroa/lapsi (4-14 v)
Hintaan sisältyy: matkat Jyväskylästä, päiväkahvi/mehu +
sämpylä, kylpylä 3 tunniksi, ruokailu ja paluukuljetus.
Ilmoittaudu 6.11.2006 mennessä.

Ilmoittautuminen:
Aulapalvelu puh (014) 445 1443
fax. (014) 445 1999, email jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi
(kerro myös ilmoittamiesi osallistujien nimet ja iät sekä
mahdollisista erityistoivomuksista ruokavalion suhteen)

Lisätietoja:Keski-Suomen Insinöörien
WWW-sivuilla http://
www.insinooriliitto.fi/ksi/

Aikataulu:
8:00 JKL tilausajolaituri
n.8:15 Shell Muurame (tarvittaessa)
n.8:30 Korpilahti linja-autoasema
(tarvittaessa)
n.9:00 Hotelli Jämsä (tarvittaessa)
n.10:30 Rantasipi Eden
Päiväkahvi
11:00-14:00 Kylpylä
(Allasosasto on käytettävissä 3 tuntia)
13:30-15:00 Ruokailu (aika vapaa)
n.15:30 Lähtö Jyväskylään
n.18:30 Jyväskylässä

KOKO PERHEEN
KYLPYLÄMATKA NOKIAN

EDENIIN SU 12.11.2006
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Insinööriliiton arvot: Me- henki - onnistumisen tae

Piiriasiamies

LIITON JA PIIRIN TAHOLTA

Ensimmäisten syksyn merkkien ol-
lessa jo selvästi nähtävissä voimme
muistella säiden puolesta aivan en-
nätyksellisen suotuisaa kesää. Oma
muistinikin ulottuu jo lähes viiden-
kymmenen vuoden taakse ja vaikka
ihmisen muisti on tunnetusti vali-
koiva niin en jaksa muistaa yhtään
menneen kesän veroista lämmön ja
auringonpaisteen jatkumoa. Niinpä
olikin otollista tehdä ulkomaalausta
ja muutakin ulkoremonttia kesä-
asunnolla, joka sijaitsee tietenkin
kauniissa Keski-Suomessa, Multian
maisemissa.

Kesän muistelusta pitää kuitenkin
itse kunkin siirtyä taas arjen aher-
ruksen pariin. Liiton työkentässä se
tarkoittaa työmarkkinapuolella sitä,
että tavanomaista pidemmästä, kah-
den ja puolen vuoden sopimuskau-
desta, on jo viimeinen vuosi hyvää
vauhtia menossa. Niinpä uudelle
neuvottelukierrokselle aletaan val-
mistautua niin työnantaja- kuin
työntekijäpuolenkin järjestöissä.
Kaikissa keskusteluissa, joissa seu-
raavan sopimuskierroksen näkymiä
puntaroidaan nousee ensimmäiseksi
esille kysymys: tupo vai eikö tupo ?
Tämä on luonnollista siksi, että tu-
lopoliittisia kokonaisratkaisuja on
tehty jo kolme peräkkäin ja paineet
liittokohtaisiin ratkaisuihin ovat
monella alalla melkoisen kovat. Täl-
löin voitaisiin, kokonaisratkaisua
paremmin, ottaa huomioon alakoh-
taiset tarpeet sopimusten sisällössä.
Molemmilla vaihtoehdoilla on sekä
kannattajansa että vastustajansa ja
rajalinjat eivät suinkaan ole tässä
vaiheessa mitenkään kiinni lyödyt.
Insinööriliitto tulee kuitenkin ole-
maan mukana sekä yksityisellä että
julkisella puolella niin tavoitteita

asetettaessa kuin sopimuksia solmit-
taessakin päämääränään jäsenkun-
nan työsuhteen ehtojen kaikinpuo-
linen ylläpito ja edelleen parantami-
nen.

Järjestötoiminnan kentällä on liiton
piirissä tällä hetkellä monenlaisia
asioita esillä. Tällä toiminta-alueella
kaikki kulminoituu liiton syysedus-
tajakokoukseen 24.-25.11. Helsin-
gissä.

Alueyhdistystoiminnassa Keski-Suo-
messa nousee tietysti tänä syksynä
yksi tapahtuma ylitse muiden. Se oli
ja on tietysti Keski-Suomen Insi-
nöörit ry:n 60-vuotisjuhla, jota vie-
tettiin Jyväskylän  Agorassa lauan-
taina 23.9. Juhlaan osallistui runsas-
lukuinen kutsuvieraiden ja omien

jäsenten joukko. Piirin asiamiestä
ilahdutti erityisesti se, että piirin
muista yhdistyksistä olivat onnitteli-
jat hyvin kattavasti paikalla. Voin
vain todeta, että kyllä kannattikin
olla paikalla sillä ohjelma oli arvokas
ja tilaisuuteen hyvin sopiva ja illalli-
sen tarjoilut aivan erinomaiset. Ha-
luankin tässä vielä kiittää lämpimäs-
ti sekä piirin että omasta puolestani
kaikkia juhlan järjestelyyn ja toteu-
tukseen osallistuneita. Onnea 60-
vuotiaalle ja menestystä tästä eteen-
kinpäin !

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea !

Tapio Soltin
Asiamies
Insinööriliitto IL ry.
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Insinööriliiton arvot: Yhteisymmärrys järjestökulttuurissa - koko liitossa

Kiipeilykurssilla
Keski-Suomen Insinöörien Seinäkii-
peilyn alkeiskurssille osallistuneet
pääsivät kiipeilykouluttaja Olli La-
pin tarkkaan ohjaukseen.
Alun parin tunnin kevyen teoriapät-
kän ja lounaan jälkeen siirryttiin
hieman raskaampiin hommiin eli
kiipeilyseinälle.

Kiipeilypaikalla
Lämmittelyjen ja venyttelyjen jäl-
keen piti sovittautua kiipeilyvaljai-
siin ja liian pieniin (=sopiviin) kii-
peilykenkiin. Gri-Grit, ATC:t, Man-
kat pusseineen,  ja muut välttämät-
tömät tarvikkeet otettiin käyttöön ja
kiinnitys (juuri opitulla solmulla)
ohueen mutta joustavaan köyteen ja
eikun matkalle kohti kattoa.

Helppoa, kuin ATC
Varusteet ja kiinnitykset tarkaste-
taan, varmistaja varmistaa ja kiipeäjä
kiipeää. No helppoa, kun sen osaa.
Aloittelevalle, perusinsinöörin kii-
peilykunnon omaavalle se ei välttä-
mättä kuitenkaan ollut ihan niin
helppoa. Pienempi (boulder) seinä
osoittautui päivän päätteeksi aika
haasteelliseksi, vaikka olikin ohjei-
setettu kiipeämään jaloilla, olivat kä-
detkin saaneet osansa. Asiaan saattoi
tietysti vaikuttaa ns. ensikertalaisen
tuuri eli kokemattomuus.

Kiipeily on tekniikkaa
Päivän mittaan kiipeilytekniikka ke-
hittyi hyvässä opastuksessa enkä suo-

sittelisikaan äkkinäiselle ihan itsek-
seen kokeilua (ohessa kiipeilykoulut-
tajayrityksen yhteystiedot) vaan ihan
ohjattua versiota. Miksi näin? IL:n
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta
on ymmärtääkseni poisluettu mm.

kiipeilyharraste (ryhmätapaturmava-
kuutusehdot ovat WWW-sivullam-
me, kiipeilykurssin kohdalla) ja on-
han se kiipeilyn aloittaminenkin
mukavampaa pienellä porukalla.
Teksti&kuvat: Olli Backman
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Insinööriliiton arvot: Terve ammatillinen itsetunto

Keski-Suomen Insinöörit ry
järjestää jäsenilleen matkan eri
olutlaatujen ja makkaralajitel-
mien maailmaan ma 4.12.2006
klo 18.00. Kurssipaikkana on
ravintola Ruutisarviosoitteessa
Asekatu 3.

Ilmoittaudu 22.11.2006 mennes-
sä Aulapalveluun sähköpostitse
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi
tai puh. (014) 445 1443, fax
(014) 445 1999.
Paikkoja on varattu 20 jäsenelle.
Kurssin omavastuu on 10 eur,
joka maksetaan tilaisuudessa.

Lisätietoja:
rauno.minkkinen@luukku.com,
puh. 040 7171897

Kulttuurikurssille
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WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot
tulevista tapahtumista.

http://www.insinooriliitto.fi/ksi/
Ilmoittaudu myös postituslistalle ksilehti@luukku.com ja saat

infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

Insinööriliiton arvot: Tiukka tahto tavoitteiden saavuttamiseksi

Marraskuu
03.11.2006 Yhdistyksen pikkujouluilta
04.11.2006 Issikkavaellus
09.11.2006 Syyskokous
10.-11.11.2006 K-SI:n seniorit toimii, matka Oulun Edeniin
12.11.2006 Kokoperheen Kylpylämatka Nokian Eedeniin
28.11.2006 Biljardikurssi

Joulukuu
04.12.2006 Jäsenmatka makkara- ja olutmaailmaan

 Lisätietoja tulevista tapahtumista on myöhemmin WWW-sivultamme!

Poimintoja Keski-Suomen
 Insinöörien tapahtumakalenterista

OLETHAN HUOMANNUT,
ETTÄ KESKI-SUOMEN INSI-
NÖÖRIEN TAPAHTUMAILMOI-
TUKSIA ON MYÖS INSINÖÖRI-
LIITON INSINÖÖRI-LEHDESSÄ.

Muista päivittää yhteys- ja
työnantajatietosi myös In-
sinööriliiton jäsenrekiste-
riin! Se käy sähköpostitse

jasenrekisteri@insinooriliitto.fi


