Keski-Suomen
INSINÖÖRI
VV07-08

Intialaista sähkötekniikkaa, laadulla...
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Nuorissa on tulevaisuus
Aika kornilta ja kliseeltähän tuo saattaa kuulostaa?
Onhan se se. mutta johonkin sitä pitää kuitenkin voida
tulevaisuudenuskonsa laittaa. Positiivisesti ajatellen
nuoruutta, meille valmistuneille insinööreille, edustavat myös mm. aktiiviset insinööriopiskelijamme Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:ssä.
Iättömyys

Päätoimittaja Olli Backman

Lehdessä: Kansikuva,
Intialaista sähkötekniikkaa, kuvaaja T. Härmälä
2. Pääkirjoitus
3. Puheenjohtajan palsta
4. Hohtokeilakutsu
5. Koulutusta
6.-7. Eduskunnassa
8. Autokilpailu ed. lehti
9. YT-asiaa
10. Seniorit
11. Curling
12. Tulevaa

Iätön työelämä, mitä se on. Voiko joku
Keski-Suomen Akava järjesti 24.10. seminaarin aiheena “Voimavarana iätön työelämä”. Onnistuneen seminaarin osanotto olikin hyvä, olihan vielä tuore Akavan

puheenjohtaja Matti Viljanen puhumassa Jyväskylässä,
akavalaisille tärkeistä aiheista.
Panostetaan lapsiin
Muistamisiin varatut ja Isä Mitron seminaarissa kerätyt
tulot lahjoitettiin Keki-Suomen Keskussairaalan lastenosastolle, sairaalassa asioivien lapsipotilaiden viihtyvyyttä ajatellen ja raskaasta ajasta toivottavasti siedettävämpää tehden.
Hyvää loppuvuotta 08, kaikille ihan iästä riippumatta
Olli B.
olli.backman@gmail.com

Keski-Suomen Insinöörien virallinen tiedotuslehti
Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 JYVÄSKYLÄ
Email: ksilehti@gmail.com
Pankkiyhteys:
Painopaikka:
K-S OP 554301-244717
Keski-Suomen Painotuote Oy,
Ilmoitushinnat: Saat tietää www-sivultamme, kysäisemällä joltakin halli- Uusi Äänekoski, 2007
Painos: 2700 kpl
tuksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@gmail.com. Samalla voit pyy- Päätoimittaja: Olli Backman
tää esim. sähköpostiisi valmiin ilmoi- Toimituspäällikkö: Jussi Leivonen
Toimittajat ja avustajat:
tussopimuspohjan, tietysti PDF:nä.
Timo Härmälä, Pekka Syrjä ja
Rauno Minkkinen.
Keski-Suomen Insinöörit ry:
http://www.uil.fi/ksi/

Uuden Insinööriliiton alueasiamiehiä:
-Vesa Niemi, 0201 801 776,
vesa.niemi@uil.fi
-Tapio Soltin, Otavalankatu 9 A, 33100
TAMPERE, tapio.soltin@uil.fi
IAET (työttömyyskassa), www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi, fax (09) 4763 7690
Uusi Insinööriliitto (jäsentietopalvelu)
jasenrekisteri@uil.fi, Ratavartijankatu 2
A, 8. krs, 00520 HELSINKI, puh.
0201 801 877
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PJ:n näppäimiltä
UUSI KAUSI, UUDET KUJEET
Keski-Suomen Insinöörit ry:n syyskokous on takana ja hallitukseen saatiin uutta ja innokasta verta.
Paula Rossi ja Antti Levänen tulivat valittua hallituksen jäseniksi kaudelle 2008 - 2009. Vanhoina
opiskelija-aktiiveina uskon, että heillä on paljon
annettavaa meille ”isoille” insinööreille ja tuoreet
ideat ovat aina tervetulleita yhdistystoimintaan. Erovuoroisista Martti Hänninen jatkaa hallituksen jäsenenä ja Henriikka Mäenpää toimii vuonna 2008
hallituksen varajäsenenä. Itse tulin valituksi yksimielisesti yhdistyksemme puheenjohtajaksi uudelle kaksivuotiskaudelle 2008 - 2009. Kiitoksia luottamuksesta! Pyrin tekemään parhaani, että yhdistystämme viedään sen jäsenten haluamaan suuntaan
jatkossakin.
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus pyrkii ensi vuonna panostamaan edelleen voimakkaasti työmarkkina- ja luottamusmiestoimintaan. Lisäksi hallituksella on näkemys, että pitkällä
aikavälillä Jyväskylään pitää saada oma alueasiamies.
Tämä parantaisi jäsentemme jäsenpalvelua tilanteissa, jossa he haluavat keskustella kasvotusten asiantuntijan kanssa työsuhdeongelmistaan. Asiasta on
yritetty herätellä jo keskustelua, mutta koska liittofuusio on vielä kesken KTK:n kanssa, ei hallinnossa haluta ottaa vielä kantaa tällaisiin henkilöasioi-

hin. Hallinto tulee kuitenkin tekemään parhaansa
omien jäsentensä edunvalvonnan eteen.
Liitto toteutti kesällä 2007 ”Uuden Insinööriliiton
yhteisökuvatutkimuksen”. Sen tulokset olivat mannaa erityisesti meille keskisuomalaisille yhdistysaktiiveille. Tulokset kertovat, että Uusi Insinööriliitto -yhteisössä juuri Keski-Suomessa ollaan tyytyväisimpiä oman yhdistyksen viestintään. Lisäksi
puuteväittämien perusteella tyytyväisimpiä tiedonkulkuun yleensä ollaan Keski- ja Pohjois-Suomessa. Tästä kiitos viestintätoimikunnallemme ja erityisesti lehtemme päätoimittajalle ja taittajalle, Olli
Backmanille sekä viestintätoimikunnan puheenjohtajalle Jussi Leivoselle.
Liittomme jäsenmaksu on pysynyt vuodesta 2004
samana. Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille
maksu on ollut 333 euroa. Tämä tarkoittaa prosentteina sitä, että keskimääräisestä insinöörin palkasta laskettuna liiton jäsenmaksu on tuona aikana
laskenut 0,75 prosentista 0,71 prosenttiin. Nyt on
tultu siihen tilanteeseen, että jäsenmaksun korottamispaineet ovat vuosi vuodelta nousseet ja jos
Uuden Insinööriliiton edustajakokous päättää pitää jäsenmaksun ennallaan, alkaa se jossain vaiheessa
pakostakin näkyä jäsenten saaman palvelun laadussa
tai määrässä. Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallinto ei tätä kirjoittaessani ole vielä ottanut asiaan kantaa eikä ohjeistanut edustajakokousedustajiamme
mahdollista äänestystä varten. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että jäsenmaksu tulee vuodelle 2008 nousemaan jonkin verran, mutta onneksi usealle alalle on saatu neuvoteltua kohtalaisia

palkankorotuksia. Jäsenten tulee nähdä se, että tuolla jäsenmaksulla osaltaan rahoitetaan neuvottelutoimintaa, jonka tuloksena palkankorotuksia ja
muita työehtojen parannuksia saadaan aikaan.
Uutta vuotta toivottaen,
Timo Härmälä,
Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
P.S. ”Vielä 50 vuotta sitten luonnon nielut imivät
600 kiloa jokaisesta tuottamastamme hiilidioksiditonnista. Vuonna 2006 luonto pystyi imemään
enää 550 kiloa ja tämä määrä laskee edelleen”. Insinööri – Istuta Puu!
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Tapahtumakutsu, tule hohtokeilaamaan

Hohtokeilailu
15.2.2008

Hohtokeilailusta on alempana sivulla juttu, laji
senioriemme kokemana.
Tervetuloa mukaan!

Hyvä Keski-Suomen Insinöörien keilailusta tai sen
kokeilemisesta kiinnostunut jäsen.
Keski-Suomen Insinöörit ry järjestää
Hohtokeilaustapahtuman Hutungissa
perjantaina 15.2.2008 klo 18-20.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen 28.1.2008 mennessä
Aulapalveluun email
jsp.ohjelmakaari@technopolis.fi
tai puhelimitse (014) 445 1443.

Hutungista on varattu monta keilarataa
käyttöömme.

Osallistumismaksu vain 5 euroa. (Hinta
sisältää juomalipukkeen.)

HOHTOKEILAUSTA
HUTUNGISSA
Seniorit kokoontuivat 7.3.2007 Palloilukeskus Huntunkiin harrastamaan hohtokeilausta 8 jäsenen voimin. Edellisen vuoden
osanottajamäärää 14 henkilöä ei tällä kertaa
saavutettu.

Aluksi käytiin neuvotteluhuoneessa kahvinjuonnin lomassa läpi vuodelle 2007 suunnitellut tapahtumat, pohdiskeltiin uusia ideoita sekä nostettiin senioreitten yhteishenkeä.
Varsinainen tapahtuma koostui ensimmäisen tunnin harjoittelukeilauksesta sekä toisen tunnin tuloksen yrittämisestä.

Kuudella keilaradalla oli koko ajan toimintaa. Rytmikäs musiikki, värivalot sekä tulosmonitoreissa näkyvä automatiikka niin tulosten laskennassa kuin niiden näyttämisessä
sekä kannustukset ja onnittelut pelitulosten
mukaan loivat hyvän fiiliksen koko tapahtumalle.
Pekka Syrjä
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Koulutusta
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Tilaisuus on ilmoittautuneille YTN-liittojen (Uusi Insinööriliitto, TEK, SEFE,
TRAL jne) jäsenille maksuton.

Hyvä Keski-Suomen
Insinöörit ry:n jäsen

OHJELMA 14.1.2008
Sopiminen paikallisesti, mitä se on?
-Haasteet mahdollisuudet
-Hyviä käytäntöjä
Paikallisten neuvottelujen ja sopi-Työehtosopimusten erot paikallisessa
musten koulutus, (maanantaina
sopimisessa
14.1.2008 klo 16:45 - 20)
-Muiden liittojen vaikutus sopimuksiin
Kysymykset ja vastaukset, palaute ilSopii niin olemassaoleville YTNluottamushenkilöille kuin muille asi- lasta &siirrytään illaksi kotiin.
oista kiinnostuneille. Tässä tilaisuudessa tulee varmasti paljonkin uut- Koulutusterveisin,
ta ja tärkeää asiaa, ihan tulevaisuut- Olli Backman
Keski-Suomen Insinöörit ry
takin silmälläpitäen.
http://www.uil.fi/ksi/
(jos tapahtuma kiinnosti mutta lehti
Lisätiedot: Keski-Suomen Insinöörit
ei tullut ajoissa, ilmoittautu Keskiry:n www-sivut ja
Suomen Insinöörien sähköpostiksitapahtumat@gmail.com
listalle ksilehti@gmail.com)
Osallistumisesta saa halutessaan todistuksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Ilmoittautuessasi koulutukseen kerro
Olethan huomannut myös muut tulemihin ilmoittaudut, nimesi, email ja
vat tilaisuudet mm. tammikuun lopusGSM-numerosi osoitteeseen
sa YTN työsuojelukoulutus, Jyväskyksitapahtumat@gmail.com tai gsm
län Kivääritehtaan hlöstöravintolassa.
040 723 8839.

VUOSI PÄIVITTYI,
PÄIVITY SINÄKIN!
Eli muista päivittää mahdollisesti muuttuneet luottamushenkilö-, yhteys- ja
työnantajatietosi myös
Uuden Insinööriliiton
jäsenrekisteriin!
Se käy sähköpostitse
jasenrekisteri@uil.fi
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olleet (vaikkei siinäkään mitään vikaa ole) eli
Keski-Suomen kansanedustajien vieraana
meille esiteltiin mm. Huovisen valtuustosali,
Eduskunnassa oli runsaasti nähtävää perusin- Aluetoimikunta kävi viemässä akavalaista sa- eduskunnan pienoismalli ja Ylipäällikön
sinöörillekin. Toki kansanedustajat ja heidän nomaa kansakuntamme päättäjille.
päiväkäsky, K.J. Ståhlberg (patsas) ja “perusavustajansa vilistivät käytävillä palaverista Kuvissa on vain pieni häivähdys Eduskunnas- tuslakipöytänsä” jolla kerrotaan Suomen haltoiseen mutta siis paljon muutakin.
ta. Tosin emme ihan perusturistikierroksella litusmuodon tehdyn, istuntosali ja monia vallan käytäviä, erikoisista hisseistä puhumattakaan...

Eduskunnassa Akava Keski-Suomen kanssa

Keski-Suomen INSINÖÖRI-lehti VV2007/2008
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Automerkit, vastaukset, voittajat
Anttilan Markushan se meni sitten suvereenisti voittamaan kisan.
Oikeat vastaukset ovat: Shanghain autonäyttelyn kuvat olivat osin aika vaikeita ja
se varmaan karsi veikkaajien määrää. Onnittelut voittajalle

Kysymys 5
Kyseessä on kiinalainen BYD F8, joka
muistuttaa hämästyttävästi edellisen
kysymyksen mallia.

Kysymys 1
Citroen C2, joka käytännössä Peugeot 206.
Citroenillä ei ollut Kiinan tuotannossa
pientä mallia ja PSO-konsernista löytyi jo
sellainen. Pientä faceliftiä ja markkinoille
saatiin pikku-sitikka.

Kysymys 7 Edelleenkin aito Ford Mustang

Kysymys 2 Volvon konseptimalli
Kysymys 3
Kiinalainen CYD, BMW X5 kopio ainakin
Bemarin mielestä. Tulossa Euroopan markkinoille edulliseen hintaan. Tämä merkki ei
ole se, joka sai törmäystestissä täyden nolla
pistettä koko testihistorian aikana
Kysymys 4
Renault Megane, joskin neitokainen hieman peittää hienoja muotoja.

Kysymys 6 Aito Ford

Kysymys 8 Kyseessä on korealainen KIA
Kysymys 9
Skoda Octaviaa valmistetaan myös Kiinassa
Shanghain Vw:n tehtaalla.
Edullinen hinta ja VW:n pitkä historia Kiinassa ja hyvä maine takaavat menekin myös
täällä. Olisiko ainesta Santanan korvaajaksi.
Kysymys 10
Volkswagen Polon Cross Country malli
Kysymys 11
Toyota Prius on vielä täällä harvinainen.
Vihreä ajattelu ja polttoaineen kallistuminen nostanevat myös suosiota Kiinassa lähivuosina.

Kysymys 12
Kyseessä on kiinalainen Chery, joka ei ole
kopio mistään mallista. Tyylikäs tilafarmari,
jonka laatu epäilyttää. Miten voi 2,4 litran
moottorilla ja automaattivaihteilla ja kaikilla
muilla herkuilla varustettu auto maksaa vain
12000 euroa. Kyseinen Chery-merkki on
saanut kysenalaista kunniaa tuomalla markkinoille QQ-pikkuauton. Se on suora kopio
Chevrolet Sparkista ja tuli markkinoille ennen esikuvaansa. Halvin malli maksaa n.
3000 euroa, kun Shanghaissa yksityishenkilölle auton rekisteröinti maksaa 5000
euroa, Suzhoussa n. 30 euroa.
Kysymys 13
Porsche Cayennen lasten malli, näytteillä oli
myös aikuisten malleja. Kiinalaiset hiukan
varakkaammat ostelevat näitä aikuisten malleja vaimoilleen tai sihteereilleen
kauppakasseiksi. Itse tyytyvät 600-sarjan
mersuun, V12 koneella varustettuun Audin
A8L:ään tai vaatimattomammat BMW
760iL:ään. Näitä suomalaisministerit voivat
Ike Kanervan johdolla vain haaveilla virkaautoikseen ja joutuvat tyytymään
rahvaanomaisempiin kulkupeleihin pienellä
3.0 litran koneella.
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Asiaa Yhteistoimintalaista
Onko laki yhteistoiminnasta yrityksis- - Tiedot yrityksen työsuhteista
- Selvitys yrityksen ulkopuolisen työvoiman
sä ainoastaan “irtisanomislaki”?
Moni mieltää asian kuten jutun otsikossa
todetaan sen olevan. Kuitenkaan asia ei
suinkaan ole noin mustavalkoinen vaikka
yrityksissä käytävissä yt-neuvotteluissa
yleensä aiheena ovat irtisanomisat. Laki
yhteistoiminnnasta yrityksissä sisältää hyvin
monta hyvää asiaa. Lain tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia
vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin,
jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja
asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on
myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja
työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa
työntekijöiden aseman parantamiseksi ja
heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.
Yrityksessä yhteistoimintalain käsittelyn
alaisia asioita ovat mm:
- Tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta
- Palkatiedot

käytön periaatteista
- Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja
käytännöt
- Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
- Yrityksen sisäinen tiedottaminen
- Tasa-arvosuunnitelma

Kuinkahan monessa yrityksessä em. mainittuja asioita on käsitelty lain edellyttämällä
laajuudella?
Kun yrityksissä käydään ns. yt-neuvotteluja
niin julkisuuteen tulee yleensä tieto työvoiman käyttöä vähentämisestä, mikä on tosin
yksi asia laajaa yhteistoimintamenettelyä,
mutta sen ei tulisi olla se ainoa ja tärkein
asia yrityksessä käsiteltävistä yhteistoiminta
lain asioista.
Yhteistoimintalakia tulisi hyödyntää yrityksissä voimallisesti. Laki ei ole vain ja ainoastaan “irtisanomislaki” vaan lakiin sisältyy

paljon hyvää. Jos yrityksessä käydään ytneuvotteluja se ei tarkoita automaattisesti irtisanomisia osalle henkilöstöä vaan se voi
tarkoittaa myös yrityksessä käytäviä tasaarvo- ja henkilösuunnitelmaneuvotteluja.
Vain onko irtisanomisista helpompi neuvotella yrityksissä kuin yhteisen sävelen löytämisestä jossain muussa yhteistoimintalakiin
perustuvassa asiassa?
Irtisanomisillahan yritetään parantaa yrityksen kannattavuutta ja tuloksentekokykyä,
mutta miksi tulosparannusta ei haeta esim.
henkilösuunnitelman ja henkilöstön
koulutustavoitteiden kautta? Tulos voisi olla
moninverroin parempi ja tukea voimallisemmin myös yrityksen tavoiteasetantaa.
Rauno Minkkinen
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Seniorilounaat 2008

Keski-Suomen Insinöörit ry:n seniorit lounastavat
Viime syksynä paikallinen senioritoimikunta vieraili Oulun senioreiden luona ja tutustui heidän toimintaansa. Heillä on aktiivisia senioreita huomattavasti enemmän ja
meitä kiinnosti tietysti tämä, millä he ovat saaneet kohotettua aktiivisuuttaan.
Yksi varteen otettava asia heillä oli ns. ”seniorilounaat” joka kuukauden toinen maanantai. Väki kokoontuu yhdessä syömään säännöllisesti ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
Nyt senioritoimikunta on kaavaillut vastaavan lounastapaamisten järjestämistä tammikuusta 2008 alkaen. Seuratkaa
yhdistyksen verkkosivuja ja lehteä, niissä tullaan tiedottamaan
lounaspaikasta ja ajankohdasta. Tarkoitus on luoda vakituinen
tapahtuma aina samassa paikassa samaan aikaan, jolloin jokaisen on helppo sinne osata ja muistaa paikka.
Tarkoituksemme on välillä järjestää joku pieni keskustelun alustus näiden seniorilounaiden yhteydessä ja kutsua asiantuntijoita
puhumaan kulloinkin valitusta teemasta.
Senioritoimikunta, Pj Markku Helke

OLETHAN HUOMANNUT, ETTÄ
KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIEN
TAPAHTUMAILMOITUKSIA ON
AJOITTAINA MYÖS LIITON UUSI
INSINÖÖRI-LEHDESSÄ.
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Curling
Keski-Suomen Insinöörit järjestivät
reissun Curling-treeneihin.
Pienen lajikoulutuksen jälkeen urheiluhenkiset insinöörit curlasivat, kuin
kansanedustaja ikään.
Harjat viuhuivat ja kivet kolisivat, Curling-tapahtuma onnistui hienosti mutta
treenattavaa vielä jäikin...

Curling vaikuttaa aika vauhdikkaalta lajilta?
Kuvat: M. Toivonen
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Vuoden 2008 tapahtumia:
14.1.2008 Paikallisten neuvottelujen ja sopimusten koulutus
Tammikuun lopussa YTN-työsuojeluasiaa
15.2. 2008 Hohtokeilailua
Teemalliset Seniorilounaat käyntiin heti alkuvuodesta
WWW-sivuilta saat viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista.

http://www.uil.fi/ksi/
Ilmoittaudu myös postituslistalle ksilehti@gmail.com
ja saat infoa mm. tapahtumista sähköpostitse.

