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Tässä lehdessä:
Talvi 2008

Elämä on täynnä valintoja, niin tä-
män insinöörinaisenkin elämä. 
Kirjoitanko tänään päätoimitta-

jan juttuni vai ylihuomenna, jos silloin 
tulisi paremmin ajatuksia päähän. Va-
litsen tänään, sillä usein siirtämällä jo-
tain tehtävää tulevaisuuteen, se siirtyy 
jatkuvalla syötöllä eteenpäin, eikä lop-
pua näy. Valinnan tuloksena pääni on 
täydellisessä sekamelskassa lukematto-
mista ajatuksista. Joskus voisi olla hel-
pompaa elää yhteiseloa aivoihin sijoi-
tetulla on/off  –nappulalla, jonka avulla 
voisi avata ja sulkea ajatusten kulkua.

Yritän elää tässä hetkessä, rasittamat-
ta päätäni ja myllertämättä ajatuksiani 
liian kauas tulevaisuuteen. Eläminen 
tässä hetkessä voi olla haasteellista toi-
selle ja helppoa toiselle. Hetkessä elä-
mistä, kuten ajanhallintaakin, voi ope-
tella ja oppiakin; sen olen itse saanut 
huomata siirtyessäni täysipäiväisestä 

opiskelusta työelämän pariin, jota vä-
rittää vielä kesken oleva yliopistotutkin-
to ja työpaikan tarjoamat koulutukset.

Piristystä syksyyn tuli piirustuskisas-
ta kahdeksan piirroksen ja valokuvaus-
kisasta kahden kuvan verran. Raati va-
litsi piirustuskisan voittajatyön lehden 
kanteen, muut työt löytyvät tämän leh-
den sivuilta. Kaikki osallistujat palkit-
tiin. Kiitos osallistumisestanne! Tämä 
lehti tarjoaa taas vinkkiä tekemisen 
puutteeseen, joten tarkkailkaapa jäl-
leen jokaista sivua!

Ulkoasultaan uudet internet-sivut 
(www.ksinsinoorit.com) avataan vuo-
den vaihteessa. Siellä kannattaa käydä 
tutustumassa ja kurkkailemassa, mitä 
tapahtumia on tarjolla alkuvuoteen. 

 
Iloista loppuvuotta toivottaen,
Sanna Lehtinen
Päätoimittaja 

Päätoimittaja Ristisaaren Divo 
Ostroy -huvipuistossa Pietarissa.
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Pj:n näppäimiltä

Yhdistyksemme syyskokous on 
takana ja jäsenistö sai jälleen 
äänensä kuuluviin. Vuoden 

2009 hallitus sai evästeitä ja suunta-
viivoja toiminnan viemiseksi taas py-
kälän lähemmäs rivijäsenten runsaslu-
kuisia toiveita. Toiminnan suuntaviivoi-
hin budjetin tai toimintasuunnitelman 
kautta ei ole tulossa suuria linjamuutok-
sia. Päämääränä on, että toiminnan laa-
tua pystyttäisiin jälleen viemään askel 
eteenpäin ja pidettäisiin mielessä, että 
määrä ei todellakaan korvaa laatua.

Keski-Suomen Insinöörit ry:n toi-
minta otti jälleen harppauksen koh-
ti uskottavampaa työmarkkinavaikut-
tamista uuden puheenjohtajan myötä. 
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin pitkän linjan AY-aktiivi ja vai-
kuttaja Rauno Minkkinen. Hänellä on 
takanaan kolmen vuoden kokemus yh-
distyksemme hallitustyöskentelystä ja 
monivuotinen kokemus liittotasolta, jo-
ten ihan uutta tämäkään puuha ei hä-
nelle tule olemaan. Onnittelut Raunol-
le! Ja toivotan menestystä yhdistyksem-
me luotsaamisessa tyvenille ja aurinkoi-
sille vesille, joissa jäsenet viihtyvät.

Omalta kohdaltani irrottautuminen 
alueellisesta vaikuttamisesta yhdistyk-
sessämme typistyi siihen, että pääsin 
vain pykälän rappusia alaspäin. Syys-
kokous valitsi minut yhdistyksemme 
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2009 – 
2010. Kiitoksia kokoukselle luottamuk-
sesta. Toisaalta tämä takaa vahvan jat-
kuvuuden ja suoran linkin liiton pää-
töksentekoelimiin. Näillä eväillä meil-
lä on edelleenkin valtakunnallisesti kat-
sottuna erittäin hyvät vaikuttamiskana-
vat liittotason asioihin. 

Hallitus täydentyi vanhoilla aktiiveil-
la Sanna Lehtisellä ja Teijo Pajusel-
la. Varajäseneksi palasi sapattivapaan 

jälkeen Jussi 
Leivonen, jol-
la on hallitus-
kokemusta yh-
distyksemme 
aiemmilta vuo-
silta. Uutta ver-
ta ja uusia ide-
oita saamme 
Eija Viitasen 
liittyessä aktii-
viseen jouk-
koomme. Pide-
tään yhdistyk-
semme jäsen-
temme näköi-
sinä ja jäsenyy-
den arvoisena, 
ja onnittelut 
myös hallituk-
seen valituille.

Syyskokous 
päätti hallituk-
sen esityksestä nostaa jäsenmaksuam-
me ensi vuodelle 26 euroon. Jäsenmak-
sun korotus paikkaa käytännössä kus-
tannustason nousua, mutta saamme 
nauttia kuitenkin keskimäärin edullis-
ta jäsenmaksua muihin alueyhdistyk-
siin verrattuna. Ja lempilauseeni: ”Jäsen 
- käy yhdistyksen kevät- tai syyskoko-
uksessa, niin olet kuitannut vuoden jä-
senmaksusi. Kaikki muut tapahtumiin 
osallistumiset ovatkin sen jälkeen pelk-
kää plussaa.”

Näillä sanoilla luovutan puheenjohta-
jan palstan Rauno Minkkisen hoiviin 
seuraavasta lehden numerosta alkaen.

Joulurauhaa toivottaen,
Timo Härmälä
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Vain pienimuo-
toiset jäähyväiset

Puheenjohtaja ihastui 
Pietarissa ”betoni-

kilppareihin”.
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 Piirustus- ja valokuvaus-
kilpailu ratkesi
Esittelemme piirustuskilpailun parhaimmiston sekä 

valokuvauskisan otokset, joista raati suosi maise-

ma-kuvaa. Kiitos osallistujille!

Piirustus

1. palkinnon voittanut piirustus. 
Anni Oksanen 5 v.
“Tässä erään IT-insinöörin (järjes-
telmäsuunnittelija), 5-vuotiaan tyt-
tären näkemys “insinöörin käden-
jäljestä”. Hän tykkää todella paljon 
piirtämisestä. Me kysyimme Annil-
ta, että mitä tulee mieleen tästä “in-
sinöörin kädenjäljestä”, ja tietysti 
hän vastasi konkreettisesti, että isin 
käsi, ja sitten kun isi kädellä liikutte-
lee tuota hiirtä ja sillä on aina tieto-
kone, “läppis”, myös kotona käytös-
sä. Sitten noita taloja ja kukkia An-
ni piirtelee muutenkin mielellään. 
Kaippa nuo voisi käsittää jonkinlai-
sina insinöörin kädenjäljen tuottei-
na myös, näin aikuisten mielessä.”

2. palkinto. Väinö Nurminen 7 v.
“Smaragditehdas”

3. palkinto. Oskari Lahtinen
6 v 6 kk.
“Insinöörin kädenjälki”

Valokuvaus

1. Teemu Peltonen, Jyväskylä
2. Susanna Nurminen, Saarijärvi
“Pienen legoinsinöörin rakentama 
lennonjohtotorni”

2.

2. 3.
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Median esittämänä 

“YT-neuvottelu” eli yh-

teistoimintaneuvottelu 

luo sellaisen kuvan, että 

ollaan heti irtisanomassa 

tai lomauttamassa po-

rukkaa.

Varsinainen yhteistoiminta, 
työnantajan ja henkilöstön 
välillä, ei ole vain ja aino-

astaan säästämistä. Yhteistoimin-
taneuvotteluissa on myös tarkoi-
tus ja mahdollisuus työyhteisön ja 
sen toiminnan kehittämiseen. Yh-
teistoimintalain henki onkin aivan 
eri, kuin tapa miten sitä tunnutaan 
luettavan.

Neuvottelut ja
keskustelut

Henkilöstön edustajan tehtävä-
nä YT-neuvotteluissakin on tuoda 
esiin näkemyksiä (tietysti omaan 
taustaryhmäänsä peilaten), jotta 
hätiköinti ja tiedon puute ei aiheu-
ta lisäksi pitkävaikutteisia haittoja 
työyhteisölle. Työnantajan tehtä-
vänä on kuunnella ja kuulla tai kai-
vaa esiin hyvät ajatukset. Ei Suo-
messa kehityskeskustelujakaan vie-

lä hanskata, vaan niitä käytetään 
kaavakkeiden ja lomakkeiden täyt-
tämiseen. 

Talous ja tulos

Taloudenkin osalta media ruokkii 
parhaillaan syöksykierrettä, ei eh-
kä ihan suoraan aiheuta, mutta hie-
man avittaa sivummalta. Mediassa-
han nuo negatiiviset uutiset tuntu-
vat aina peittoavan positiiviset asiat. 
Sen olemme mekin monesti saaneet 
huomata. YT-neuvotteluista uuti-
sointi taitaa tosin usein ainakin het-
kellisesti nostaa pörssiyhtiöin osake-
kurssia, useimmiten nousu on het-
kellistä eikä tilanne ole pysyvä. Mi-
kä on YT-neuvottelujen tulos? Tulos 
on pysyvä. Lisäksi, kun YT-neuvot-
telut uutisoidaan mediassa, on asia 
useimmiten negatiivinen ja jos uu-
tisointi rajoittuu firman lehteen tai 
työyhteisön tiedotteisiin on vielä toi-
voa tulevasta tai jopa parannuksis-
ta. Olihan tuo aikamoinen yleistys, 
mutta kuulen mielelläni tapauksis-
ta, joissa olen väärässä.

Toimintakulttuurit

YT-neuvotteluissakin on tietyt aika-
raamit, jottei päätöksiä tehdä häti-
köiden mutta vaikeillekin asioille 

saadaan jokin lopputulos. Yritys-
maailmassa ja työyhteisössä kui-
vat oksat karsiutuvat, mutta YT-
neuvottelujen yhteydessä on vaa-
rana menettää myös toiminnalle 
välttämättömiä tähtipelaajia. “Py-
sähdytään, tehdään johtopäätös ja 
jatketaan matkaa”, voisi olla hy-
vä toimintakulttuuri. Tästä taitai-
si Juhani Tamminenkin olla sa-
maa mieltä. 

Mikä ei tapa, se
vahvistaa

Mikä kliseiden klisee. Kauniisti aja-
tellen pieni ravistelu mediassa saa 
yhteisössä voi johtaa jopa kehityk-
seen, tai virheiden korjaamiseen. 
Vaikkei enää mediasta puhutakaan, 
otetaan esimerkiksi Keski-Suomen 
Insinöörien hallitus, johon tehtiin 
valintoja ja melkein kaikkiin avau-
tuneisiin hallituspaikkoihin valit-
tiin uusi tai ainakin tehtäviä kierrä-
tettiin. Ei välttämättä mikään ihan 
huono käänne, kokemus pysyi jou-
kossa, mutta veri vaihtuu. 

Hyvää vuodenjatkoa toivotellen
Olli BACKMAN
Uuden Insinööriliiton
alueasiamies,
Keski-Suomi ja Päijät-Häme
olli.backman@uil.fi

Asiamieheltä 31.10.2008

Yritetäänkö
yhdessä vielä?
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Uuden Insinööriliiton 

edustajakokouksen 

puheenjohtajiksi valit-

tiin, toukokuun lopussa 

alkaneelle kaksi-

vuotiskaudelle, 

Jyrki Koskinen 

Hämeen ja Keski-

Suomen piiristä 

ja Matti Palovaara 

Oulusta. 

UIL:n edustajako-
kouksen puheen-
johtajiksi valittiin 

Jyrki Koskinen Tampe-
reelta ja Matti Palovaara 
Oulusta. Koskinen sai vaa-
lissa 39 ääntä ja Palovaara 
34 ääntä. Valitsematta jäi-
vät aiempi edustajakoko-
uksen puheenjohtaja Ka-
ri Laitinen Varkaudesta 32 
äänellä ja Timo Auvinen 
Kuopiosta 24 äänellä.

Muutos on
mahdollisuus

Koskisen kampanjateema oli ”Muu-
tos on mahdollisuus”. Koskinen ki-
teytti edustajakokouksen puheen-
johtajan tehtäviksi; kokouksen su-
juvuudesta huolehtiminen, järjes-
tödemokratian toteutuminen sekä 
päätösten toteutumisen seuranta ja 
tarvittaessa reagointi. Kokouksen 
sujuvuuden suhteen hän kertoi hal-

litsevansa kokoustekniikan, tunte-
vansa liiton säännöt ja ohjesäännöt 
sekä tuntevansa liiton toiminnan 15 
vuoden ajalta. Koskinen painotti, et-
tei edustajakokouksen puheenjohta-
jan tehtävänä ole politikoida asioil-

la vaan se on liiton puheenjohtajan 
ja hallituksen tehtävä. 

Koskinen lupasi edustajakoko-
uksen aseman säilyvän tai parantu-
van. Ennakkotiedot kokouksissa kä-
siteltävistä asioista tulevat lisäänty-
mään. Esimerkkinä toiminnastaan 
hän mainitsi tilinpäätöksen sisäl-
töä selvittäneet myöhemmin koko-
usedustajille postitetut laajat mate-

riaalit. Tämä mahdollistaa asioiden 
perusteellisemman käsittelyn jäsen-
järjestöissä ennen kokouksia jol-
loin jäsenjärjestöjen kannat eri asi-
oihin kanavoituvat edustajakokouk-
sen päätöksiin. 

Koskinen lupasi keskus-
telun kokouksissa lisään-
tyvän. Käytännössä tämä 
tarkoittaa työryhmätyös-
kentelyn tehostamista eri 
tavoin sekä keskustelun 
laajentamista myös vuo-
sittain Järjestöjohdon neu-
vottelupäivillä.

Pitkäaikainen
järjestöaktiivi

Insinööri Jyrki Koskinen 
(41) toimii Tampereen In-
sinöörit ry:ssä järjestösih-
teerinä. Koskinen on ol-
lut IL:n/UIL:n edustaja-
kokousedustajana vuo-
desta 1992. Lisäksi Kos-
kinen on toiminut mm. 
IL:n järjestövaliokunnan 
jäsenenä, AKAVA Pir-
kanmaan aluetoimikun-
nan puheenjohtajana se-
kä valtakunnallisen poti-

lasjärjestö Crohn ja Colitis ry:n pu-
heenjohtajana. Koskinen tunnetaan 
jämäkkänä liiton talouden seuraaja-
na ja pienemmän jäsenmaksun kan-
nattajana.  

Jyrki Koskinen
Järjestösihteeri
Tampereen Insinöörit ry

Jyrki Koskinen
edustajakokouksen puheenjohtajaksi
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Nyt sormet näppäimille 

ja napsuttelemaan tai 

kynä käteen ja kirjoit-

telemaan! Osallistu nyt 

Keski-Suomen Insinöö-

rit ry:n kirjoituskilpai-

luun, joka on voimassa 

koko ensi vuoden ajan!

Kilpailussa on kolme sarjaa. 
Jokaiseen sarjaan voi osal-
listua yhdellä kirjoituksel-

la, eli yksi kirjoittaja voi kirjoit-
taa jokaiseen sarjaan yhden kir-
joituksen.

Kirjoituskilpailun voittajat palki-
taan ja kirjoitus tulee julkaistavak-
si lehteen. Keski-Suomen Insinöö-
reillä on jatkossa kilpailuun lähe-
tettyjen kirjoitusten vapaa käyttö-
oikeus Keski-Suomen INSINÖÖ-
RI -lehdessä ja Keski-Suomen In-
sinöörien www-sivulla.

1. sarja: Novelli

Pituus melko vapaa, mutta maksi-
missaan 10 000 merkkiä. Aihe va-
paa, novelli voi olla jännitystä, ro-
mantiikkaa tai mitä tahansa, kuiten-

kin hyvän maun rajoissa. Nimeä no-
vellisi. Jos novelli on pitkä, muista 
myös kappalejaot.

Liitä mukaan myös yhteystieto-
si, nimi ja sähköposti tai puhelin-
numero riittävät. 

2. sarja: Kolumni

Pituus maksimissaan 2500 merk-
kiä (sisältää välilyönnit). Kirjoi-
ta aiheesta, josta sinulla on sanot-
tavaa. Ota kantaa, perustele, kriti-
soi ja anna ruusuja. Kirjoita selke-
ällä suomen kielellä ja tarkista oi-
keinkirjoitus. Muutoin tyyli on va-
paa, teksti voi olla asiapitoista tai 
sitä voi höystää huumorilla. Muis-
ta otsikko.

Lähetä mukana kuva itsestäsi tai 
muu aiheeseen sopiva valokuva. 
Älä pienennä kuvaa, vaan lähetä se 
alkuperäisen kokoisena. Liitä mu-
kaan myös yhteystietosi, nimi ja 
sähköposti tai puhelinnumero riit-
tävät. 

3. sarja: Lehtijuttu

Pituus maksimissaan 3200 merkkiä 
(sisältää välilyönnit). Aihe on va-
paa: Juttu voi olla asiapainotteinen 

tai viihteellinen. Lehtijuttu voi olla 
haastattelu, reportaasi, arvostelu tai 
taustajuttu. Muista otsikko.

Lähetä lehtijutun mukana aihee-
seen sopiva valokuva. Älä pienen-
nä kuvaa, vaan lähetä se alkuperäi-
sen kokoisena.

Liitä mukaan myös yhteystieto-
si, nimi ja sähköposti tai puhelin-
numero riittävät.

1. kilpailun aikataulu: 03.12.2008-
23.01.2009 -> voittajan kirjoitus 
lehdessä 1/09
2. kilpailun aikataulu: 24.012009.-
27.03.2009 -> voittajan kirjoitus 
lehdessä 2/09
3. kilpailun aikataulu: 28.03.2009-
14.08.2009 -> voittajan kirjoitus 
lehdessä 3/09
4. kilpailun aikataulu: 15.08.2009- 
30.10.2009 -> voittajan kirjoitus 
lehdessä 4/09

Toimita kirjoitus sähköpostitse 
ksilehti@gmail.com. 

Lisätietoa kirjoituskilpailusta löy-
tyy  www.ksinsinoorit.com -sivuil-
ta, sitä mukaa, kun kilpailu ete-
nee.

Kirjoituskilpailu
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Special page
Inssiäkin kiinnostaa..

Mitä tehdä kun puhelinmyyjä soittaa. Ota tästä kopi-
oita ja pidä ne käden ulottuvilla puhelimen soidessa.

Jussi Orava, JIO ry

Lähde: Internetin ihmeellinen maailma
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Lisää palkkaa

EN
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IK
SA

A
Ylemmät Toimihenkilöt 

YTN ry ja Teknologiate-

ollisuus ry ovat laatineet 

yhdessä vihkosen  ”Noste-

taan palkka-asiat pöydälle 

– Ylempien toimihenkilöi-

den palkkaus Teknologiate-

ollisuudessa”.

Vihkosen saatesanoissa tode-
taan, että tarkoituksena ei ole 
antaa valmiita vastauksia, vaan 

kehoitetaan ylempiä toimihenkilöitä 
perehtymään palkkauksen saloihin ja 
ryhtymään toimenpiteisiin oman palk-
kauksen kohentamiseksi.

Yleensä ylemmän toimihenkilön 
palkkauksesta sovitaan yksilöllises-
ti työsopimuksella. Siihen vaikuttavat 
henkilön pätevyys, työn vaativuus ja 
mahdollisesti työsuoritteet.

Palkkausta ohjaa myös mahdollises-
ti yrityksessä noudatettava palkkapoli-
tiikka, joka onkin jo melkoista salatie-
dettä. Tavallisesti yrityksen palkkapo-
litiikan kerrotaan olevan yksilöllistä, 
kannustavaa ja hyvistä työsuorituksis-
ta palkitsevaa. 

Palkkauksehan tulisi olla oikeudenmu-
kaista ja kannustavaa. Vihkosessa tode-
taan, että yritysten tulisi hoitaa palkka-
usta johdonmukaisesti, avoimesti, läpi-
näkyvästi, puolueettomasti ja vastuul-
lisesti. Palkkauksessa on huomioitava 
tapahtuneet muutokset ja oikaistava 
mahdollisesti syntyneet vinoutumat. 
Hyvistä suorituksista ja vaativista teh-
tävistä on palkittava. Kun palkkausta 
hoidetaan oikeudenmukaisesti, toteu-
tuu tasa-arvo palkkauksessa. Todelli-
suus lienee kuitenkin jotain muuta mo-
nessa tapauksessa. Usein ylemmät toi-
mihenkilöt kokevat, että heidän hyviä 

työsuorituksia ei palkita eikä palkkavi-
noutumia korjata.

Monissa – ainakin isommissa - yri-
tyksessä on käytössä työnvaativuusjär-
jestelmiä, jotka ovat yhteydessä palk-
katasonmäärittelyyn. Tällaisia työn-
vaativuusjärjestelmiä ovat mm. IPE, 
Hay, Palkkavaaka. Nämä työnvaati-
vuusjärjestelmät ovat eri konsulttien 
ylläpitämiä.

Työnantajan mukaan kyseessä on osa 
johtamisjärjestelmää, josta ei henkilös-
tölle tarvitse kertoa. Osa palkitsemista 
on tulospalkkiojärjestelmä, joka voi pe-
rustua esim. yrityksen liiketoiminnalli-
seen tulokseen, tuottavuuden muutok-
seen ja asiakastyytyväisyyteen.

Tulospalkkiojärjestelmän eri mitta-
reiden laatimiseen henkilöstöllä on hy-
vin vähän tai ei mitään vaikutusmah-
dollisuutta. 

Liittojen välillä solmituissa työehtoso-
pimuksissa on sovittu työehtosopimus-
ten piiriin kuuluville ylemmille toimi-
henkilöille ns. yleiskorotuksista.

Vuosittain pidettävässä kehityskes-
kustelussa ylemmän toimihenkilön ja 
esimiehen kesken on hyvä ottaa oman 
palkkauksen perusteet esille ja pyytää 
niiden oikaisemista.

Vihkosessa todetaan palkkauksen ja 
palkitsemisen olevan tärkeitä johtamis-
välineitä. Niiden avulla voidaan ohjata 
yrityksen toimintaa strategian mukai-
siin tavoitteisiin. Tulevaisuudessa pal-
kitseminen on nykyistä selvemmin osa 
yritysten liiketoiminta- ja henkilöstöst-
rategiaa sekä yrityksen kulttuuria. Yk-
silön ja esimiesten rooli palkkaukseen 
liittyvissä kysymyksissä kasvaa. Yritys-
kohtaisen palkitsemisen yleistyminen 
lisää palkitsemiseen liittyvän osaami-
sen tarvetta yrityksissä. 

Rauno Minkkinen 
Hallituksen jäsen
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Elinkeinopoliittista 

ohjelmaa laadit-

taessa nousi esiin 

tarve käsitellä yksi-

tyiskohtaisemmin 

elinkeinopolitiikan 

kenttää. Tätä varten 

laadittiin laajempi 

dokumentti, joka 

toimii itseopiskelu- ja  

koulutusaineistona.

Dokumentti kuvaa organisaati-
on oppimisprosessia ja valot-
taa liiton elinkeinopoliittisten 

linjausten taustalla ollutta keskustelua. 
Samalla se antaa hyvän käsityksen lii-
ton elinkeinopoliittisten linjausten pe-
rinpohjaisesta valmistelusta. 

Dokumentti sisältää varsinaisia elin-
keinopoliittisia linjauksia laajemman 
tausta-aineiston lähteineen, liitteineen 
ja esityskalvoineen. ”Pohdintoja kan-
nanmuodostusta varten” -otsikon al-
le on koottu tekstiä synteesinä kulloi-

senkin kokouksen esiintyjän puheen-
vuorosta, käydystä keskustelusta se-
kä aihepiiriin liittyvästä taustakirjalli-
suudesta. 

Dokumentti on tarkoitettu ensisijai-
sesti liiton jäsenten käyttöön, ja siinä 
valotetaan UIL:n Elinkeinopoliittisen 
ohjelman syntyprosessia. Dokument-
ti antaa tietoa jäsenille elinkeinopoli-
tiikan eri sektoreilta. 

Lisätietoja: teollisuus- ja
koulutuspoliittinen asiamies
Heidi Husari
heidi.husari@uil.fi, 040 831 2829

Uutta materiaalia UIL:n

jäsensivuilla
-> Vaikuttaminen -> Elinkeinopolitiikka

– käy tutustumassa ja lataa käyttöösi!

Uusi työ-

paikka 

mielessä?
 

Liittomme työnvälitys, 
Insinööripörssi, julkai-
see sähköisesti kotisivu-
jemme www.uil.fi jäsen-
sivuilla Avoimet työpai-
kat -otsikon alla jäsen-
kuntamme nähtäväk-
si työnantajilta saatuja 
työpaikkailmoituksia. 
Kaikkiin julkaisemiim-
me paikkoihin kaiva-
taan nimenomaan insi-
nööriä töitä tekemään. 

 Työpaikkailmoituk-
sia on runsaasti ja ne 
vaihtuvat  nopeaan tah-
tiin. Käy katsomassa, 
onko siellä sinun uusi 
paikkasi!

HOX
Oletko sinä listalla?

Liittymällä sähköpostituslistallemme saatte muutaman kerran vuo-
dessa tietoa esim. ajankohtaisia tapahtumista.

Liittyminen tapahtuu lähettämällä oman sähköpostiosoitteensa 
ksilehti@gmail.com -osoitteeseen. Jos olette jo sähköpostituslistal-
lamme, mutta yhteystietonne ovat muuttuneet, muistattehan päi-
vittää ne meille edellä mainittuun osoitteeseen.

Piirros: Sari Kantonen
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Näillä saatesanoilla startta-
si Jyväskylästä kaksi lin-
ja-autoa kohti Turun sata-

maa. Toinen koukkasi Tampereelta 
kyytiin muutaman täydennysmie-
hen ja pian oltiinkin jo satamassa. 
Jo terminaalissa kuuli ja näki et-
tä opiskelijaristeily oli alkamassa, 
epämääräiset kannatushuudot rai-
kuivat kun noin 1500 insinöörinal-
kua odotti malttamattomana laivan 
porttien aukeamista. Osallahan ris-
teilytunnelmaan valmistautuminen 
oli alkanut jo edellisenä päivänä, 
monilla jopa aikaisemmin.

Hieman historiaa

Tapahtuma on saanut alkunsa Vaa-
san insinööriopiskelijoiden ryhdyt-
tyä järjestämään Porin ja Rauman 
vastaavien kanssa uutta tapahtu-
maa aloittaville opiskelijoille. En-
simmäisenä vuonna seilattiin ni-
mellä Aloittavien Risteily. Kun en-
simmäinen kerta oli saavuttanut 
suosiota, oli aika jalostaa ideaa. 
Tilaisuuden yhteyteen järjestettiin 
messutyyppinen tilaisuus, jossa yri-

tykset saattoivat tuoda itseään esil-
le uusille opiskelijoille, jaettiin tie-
toa opiskelijoiden eduista ja samalla 
kerrottiin, miksi on hienoa olla ni-
menomaan insinööriopiskelija.

Nimeksi muokkautui mukavan 
illanvieton ja pohdinnan jälkeen 
Aloittavien StarttiTilaisuus insi-
nööreille eli ASTin. Symboliik-
kaakin löytyy nimestä: astinlauta, 
ponnahduslauta, jolta on hyvä ot-
taa vauhtia tuleviin insinööriopin-
toihin. Tällä nimellä tapahtuma sit-
ten lähti elämään. Vuosien varrella 
tapahtuma on paisunut kun laivalle 
on löytänyt tiensä aina vain enem-
män ja enemmän paikallisyhdistyk-
siä. (http://www.astin.fi/)

Takaisin asiaan 

Laiturista irtoamisen jälkeen alkoi-
vat ohjelmanumerot Moulin Rou-
ge auditoriossa, yleisölle tarjoiltiin 
laulua, toimintaa ja viihdettä. Lai-
valla esiintyi myös tämän vuoden 
tangokuningas Jukka Hallikainen, 
opiskelijat puolestaan kilpailivat in-
sinööritangokilpailussa, jonka voit-

tajasuoritus valitettavasti jäi alle-
kirjoittaneelta näkemättä. Seisova 
pöytä tarjosi merellisiä antimiaan 
nälkäisille ja siirsi nälän tunteen 
kauas tulevaisuuteen.

Illemmalla oli luvassa monien 
odottamat ja luultavastikin laiva-
henkilökunnan pelkäämät teemabi-
leet aiheenaan kreikkalais-rooma-
laiset pidot (lue: toogabileet). Yö-
kerho oli täynnä kovaäänisiä val-
koisiin toogiin kietoutuneita juhli-
joita joilla oli sama päämäärä: pitää 
hauskaa. Tavoite saavutettiin ja juh-
linta oli lähtökohtiin ja resursseihin 
nähden rauhallista ja pahemmilta 
henkilö- ja ainevahingoilta vältyt-
tiin. Seuraavaan päivään järjestäjä 
oli sisällyttänyt rastikilpailun jonka 
rastit sijaitsivat ympäri laivaa. Pian 
oltiinkin jo takaisin Turussa ja lin-
ja-autossa matkalla kotiin.

Hengissä selvittiin tästäkin reis-
susta ja tuliaiset tuli ostettua, joten 
ensi vuonna taas uudestaan.

Jussi Orava
JIO ry

ASTin-risteilyASTin-risteily
Itämerellä Silja Europalla 25.-26.9.2008
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Keski-Suomen Insinöörien hallitus 2009-2010: Teijo Pajunen (tak. vas.), Jussi Leivonen (varajäsen), Sanna Leh-
tinen (ed. vas.), Antti   Levänen ja Timo Härmälä (varapuheenjohtaja). Kuvasta puuttuvat Rauno Minkkinen 
(puheenjohtaja), Paula Rossi, Martti Hänninen ja Eija Viitanen.  Kuvat: Päivi Kantonen

VAS. Syyskokous pidettiin Kuusaan TupasWillan tunnelmallisissa tiloissa. Henkilökunnan hyvässä hoivassa 
ruoka maistui herkulliselta. OIK. Kokouksen jälkeen alueasiamies Olli Backman kertoi YTN:n toiminnasta.

Syyskokous puhutti insinöörejä ja
tutustutti TupasWillaan
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Uusiin työsopimuksiin ote-

taan lähes poikkeuksetta 

maininta koeajasta. Toisi-

naan koeaikaehto pyritään 

ottamaan myös toisiaan 

seuraaviin määräaikaisiin 

työsopimuksiin. Koeaikana 

työsuhteen päättäminen on 

puolin ja toisin helppoa ja 

nopeaa. Koeaikaehto ei ole 

kuitenkaan aina sallittu.

Osa työsopimuksen voimassaoloajas-
ta voidaan sopia koeajaksi, jonka ku-
luessa työsopimus voidaan molemmin 
puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. 
Koeaika voidaan sopia sekä toistaisek-
si voimassa olevaan että määräaikai-
seen työsopimukseen. Koeaikaa ei työ-
suhteessa ole, ellei siitä ole erikseen so-
vittu työsopimuksessa. Työnantaja ei 
siis voi yksipuolisesti määrätä koeajas-
ta. Pääsääntöisesti koeajasta ei voida 
sopia enää työnteon alettua. Koeajas-
ta voidaan kuitenkin sopia työsuhteen 
kestäessä, jos työtehtävät ja työntekijän 
asema yrityksen organisaatiossa muut-
tuvat olennaisesti. Tämä on kuitenkin 
poikkeuksellista ja tällöin koeaika kos-
kee vain uusia tehtäviä. Koeaikapurku-
tilanteessa työntekijällä on tällöin oike-
us palata entisiin tehtäviinsä.

Ei epäasiallisella
perusteella

Koeajan tarkoituksena on varata työ-
suhteen osapuolille harkinta-aika työ-
suhteen jatkamiselle. Tämän vuoksi 
koeaikana työsuhde voidaan purkaa il-
man irtisanomisaikaa ja irtisanomispe-
rustetta. Tämä oikeus purkaa työsopi-
mus on molemmilla sopimusosapuolil-
la. Työsopimusta ei kuitenkaan saa pur-
kaa koeaikana epäasiallisen syyn perus-
teella. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi 
työntekijän sukupuoli, ikä, terveyden-
tila, kansallinen tai etninen alkuperä, 
sukupuolinen suuntautuneisuus, am-

mattiyhdistystoiminta, poliittinen toi-
minta ja muut näihin verrattavat seikat. 
Myös työntekijän raskaus on epäasial-
linen peruste. Työsuhdetta ei saa pur-
kaa koeajan perusteella ennen työnte-
on aloittamista.

Pituus sovittavissa

Koeajan pituus on sopimusasia. Koe-
aika saa kuitenkin olla enintään neljän 
kuukauden mittainen. Poikkeukselli-
sesti koeaika voidaan kuitenkin sopia 
kuuden kuukauden pituiseksi, mikäli 
työnantaja järjestää työntekijälle työ-
suhteen alussa vähintään neljän kuu-
kauden mittaisen yhtäjaksoisen erityi-
sen työhön liittyvän koulutusjakson. 
Tällaisena koulutuksena ei kuitenkaan 
voida pitää tavanomaista työhön pe-
rehdyttämistä. Kahdeksaa kuukautta 
lyhemmässä määräaikaisessa työsuh-
teessa koeaika saa olla enintään puo-
let työsopimuksen kestosta. Valtion ja 
kuntien virkojen osalta koeaika voi ol-
la kuuden kuukauden pituinen.

Ei peräkkäisiin
sopimuksiin

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei 
koeaikaehto ole sallittu silloin, kun 
työntekijä palaa lyhyen ajan kuluessa 
entisen kaltaiseen työhön saman työn-
antajan palvelukseen missä hän on ai-
kaisemmin ollut, eikä koeajan käytöl-
le ole osoitettavissa erityistä syytä. Täl-
laisessa tilanteessa koeaikaehto voi-
daan katsoa irtisanomissuojan kiertä-
miseksi.

Uusiin työsopimuksiin otetaan lähes 
poikkeuksetta maininta koeajasta. Toi-
sinaan koeaikaehto pyritään ottamaan 
myös toisiaan seuraaviin määräaikai-
siin työsopimuksiin. Koeaikana työ-
suhteen päättäminen on puolin ja toi-
sin helppoa ja nopeaa. Koeaikaehto ei 
ole kuitenkaan aina sallittu.

Juha Teerimäki
Työsuhdelakimies, UIL ry

K
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Tammikuussa 2009 hallitus 

päättää, mitkä toimikunnat 

toimivat kyseisen vuoden 

aikana. Tarkkaile internet-

sivuja silloin ja ilmoittaudu 

mukaan itseäsi kiinnosta-

vaan toimikuntatyöskente-

lyyn! Uusia toimijoita toi-

mikuntiin tarvitaan, jotta 

saadaan uusia näkökulmia 

toiminnan kehittämiseksi. 

Ohjeet ja lomakkeet löy-

tyvät myös internet-sivuil-

tamme.

Vuonna 2008 ovat toimineet seuraavat 
toimikunnat: 

Yhdistystoimikunta  valmistelee 
yhdistyksen hallituksen kokousten ja 
vuosikokousten asioita. Toimikunta 
valmistelee hallitukselle Keski-Suo-
men Insinöörien kannanottoja ja 
vastineita Uuden Insinööriliiton 
lausuntopyyntöihin. Yhdistystoimi-
kunta osallistuu myös työmarkkina-
toimintaan ja koulutukseen liittyvien 
tilaisuuksien järjestämiseen.

Viestintätoimikunta hoitaa yh-
distyksen ulkoista ja sisäistä viestin-
tää, hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Keskeisinä henkilöinä 
mm. lehden päätoimittaja, taittaja, 
yhdistyksen tiedottaja sekä viestintä-
toimikunnan puheenjohtaja, joka on 
sopiva asiasta kiinnostunut hallituk-

sen jäsen. Toimivaan toimikuntaan 
kuuluu lisäksi riittävä määrä jäseniä 
ja toimikunnan kokouksiin osallistuu 
myös mahdollisuuksiensa mukaan 
WWW-sivujen ylläpitäjä.

Senioritoimikunta järjestää seniori-
lounaita ja muita aktiviteetteja, jotka 
ovat pääasiassa suunnattu seniori-
ikäisille jäsenillemme. Suuntaa-anta-
vana seniori-ikänä olemme pitäneen 
55-vuoden ikää. Pääsääntöisesti 
senioritapahtumat ovat olleet Avec-
tapahtumia. Senioritoimikunnan jär-
jestämiin tapahtumiin ovat tietenkin 
tervetulleita kaikki muutkin yhdis-
tyksemme jäsenet. Lisäksi senioritoi-
mikunta on pyrkinyt verkottumaan 
muiden insinööri-alueyhdistysten 
senioreiden kanssa.

Junioritoimikunta luo omaa ka-
navaa nuorille ja nuorekkaille insi-
nööreille ja rakentaa omaa sosiaalista 
verkkoaan sekä tiivistää insinöörien 
verkkoa Keski-Suomen alueella. 
Opiskeluiden lopettaminen on mo-
nelle eräänlainen tienjakaja. Toiset 
muuttavat uudelle paikkakunnalle 
työn perässä toisilla elämän tilanne 
muuttuu radikaalisesti. Tällöin myös 
omat sosiaaliset verkostot muuttuvat. 
Toimikunnan yhtenä tavoitteena on-
kin saada yhteen samanhenkisiä nuo-
ria ja nuorekkaita insinöörejä kaiken 
kivan tekemisen merkeissä ja auttaa 
heitä kotiutumaan maakuntaan.

SANNA LEHTINEN
Tiedottaja

TIMO HÄRMÄLÄ
Puheenjohtaja

Toimikuntiin
 vaikuttamaan

Kuva: Sanna Lehtinen



Useissa työpaikoissa 

maksetaan peruspalkan 

lisäksi tulospalkkioita, 

bonuksia tms. Tulos-

palkkioiden määräyty-

minen tai maksuperuste 

on syytä sopia tarkasti, 

kirjallisesti ja työnanta-

jaa sitovasti siten, ettei 

maksuhetkellä tule yllä-

tyksiä tai epäselvyyksiä.

Työnantajan tärkein velvol-
lisuus työntekijän näkö-
kulmasta on palkanmaksu. 

Palkka ja muu palkitseminen ker-
tovat työntekijälle, kuinka arvok-
kaana työnantaja pitää hänen työ-
panostaan ja osaamistaan. Työn-
antaja ja ylempi toimihenkilö voi-
vat sopia melko vapaasti palkkauk-
sen perusteista.

Tulospalkkaus on yleisnimitys 
erilaisista tulokseen ja voittoon pe-
rustuvista palkan päälle maksetta-
vista eristä. Tulospalkkauksen pää-
tyypeistä käytetään nimityksiä tu-
lospalkkio, voittopalkkio ja voiton-
jakoerä. Tulospalkkaus on palk-
kaustapa, jossa työntekijän saama 
korvaus jollakin tavalla riippuu jo-
ko työntekijän henkilökohtaisesta 
tai tiimin, työpaikan tai koko yri-
tyksen taloudellisesta tuloksesta tai 
tuotannollisten tavoitteiden saavut-
tamisesta. Tulos- tai suorituspalk-
kaa, esimerkiksi bonusta tai provi-
siota, voidaan käyttää peruspalkan 

lisäksi tai sen sijas-
ta. On suositeltavaa 
sopia peruspalkan 
osuus aina vähintään 
niin suureksi, etteivät 
tulospalkkion vaihte-
lut vaikuta normaa-
liin elämään ja elin-
tasoon.

Laskukaava 
käyttöön

Tulospalkan tulisi määräytyä vain 
sellaisten tulostekijöiden mukaan, 
joihin työntekijä itse voi vaikuttaa. 
Tulospalkan laskentaperusteet pi-
tää aina sopia kirjallisesti ja yksi-
tyiskohtaisesti niin tulo- kuin kulu-
tekijöidenkin osalta. Tulospalkka-
uksen osalta tulisi aina sopia myös 
siitä, miten se maksetaan työsuh-
teen päättyessä.

Suuri osa bonusten maksamiseen 
liittyvistä ongelmista olisi vältettä-
vissä sopimalla bonuksen määräy-
tymisperusteista etukäteen kirjal-
lisesti. Määräytymisperuste tulisi 
määritellä mahdollisimman yksin-
kertaisesti, mielellään laskukaaval-
la. Bonuksen määräytyminen tulisi 
sitoa vain sellaisiin tekijöihin, joihin 
työntekijä voi työsuorituksellaan 
käytännössä vaikuttaa ja joita työn-
antaja ei voi yksipuolisesti muuttaa. 
Sopimuksesta pitää ilmetä, milloin 
bonus maksetaan. Sopimuksesta on 
käytävä ilmi myös se, maksetaanko 
bonus, jos työsuhde päättyy kesken 
bonuksen määräytymis- tai sopi-
muskauden tai jos työsuhde päät-
tyy kyseisen kauden jälkeen ennen 

sovittua maksuaikaa. Sopimus kan-
nattaa muotoilla esimerkiksi siten, 
että työsuhteen päättyessä makse-
taan työsuhteen kestoaikaa vastaa-
va osuus bonuksesta.

Vakiintuneet käytännöt

Joskus bonuksen maksamisesta ei 
ole sovittu mitään etukäteen. Työn-
antaja saattaa kuitenkin maksaa bo-
nuksia vuodesta toiseen vakiintu-
neen käytännön mukaan samaan 
aikaan vuodesta ja samansuurui-
sena tai muuten saman periaatteen 
mukaan määräytyvänä.

Käytännössä voi olla myös vakiin-
tunut menettely siitä, miten bonus 
maksetaan niille työntekijöille, joi-
den työsuhde päättyy kesken vuo-
den tai bonuskauden. Mikäli työn-
antaja on säännönmukaisesti mak-
sanut bonuksen kesken kauden ir-
tisanoutuneille työntekijöille siinä 
suhteessa, minkä osan vuodesta 
he ovat olleet töissä, täytyy työn-
antajan kohdella kaikki työnteki-
jöitä samalla tavalla (työsopimus-
laki 2:2§, tasavertaisen kohtelun 

Tulos-

palkkaus
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velvoite). Jos työnantaja taas on 
säännöllisesti maksanut bonuksen 
vuosittain kaikille työntekijöille, ei 
työnantaja voi jonakin vuonna jät-
tää bonusta maksamatta joillekin 
työntekijöille.

Jos työnantaja jättää bonukset ko-
konaan maksamatta, on tilanne toi-
nen. Ellei sopimusta ole, työnanta-
jaa ei voi syyttää sopimusrikkomuk-
sesta eikä työntekijöitä aseteta eri-
arvoiseen asemaankaan. Jos bonuk-
sia on maksettu toistuvasti, saatta-
vat työntekijät tehdä taloudellisia 
suunnitelmia oletettavan bonuk-
sen varaan. Jotta ikäviä yllätyksiä 
ei pääsisi tulemaan, kannattaa pe-
lisäännöistä siis aina sopia etukä-
teen kirjallisesti.

Palkkio myös äitiys- tai 
isyysvapaalla oleville

Tulospalkkion jakoperuste on EY:n 
oikeuskäytännössä ja tasa-arvoval-
tuutetun kannanotoissa katsottu ta-
sa-arvolain vastaiseksi, jos työnteki-
jä menettää oikeuden palkkioon äi-
tiysvapaansa takia joko kokonaan 
tai osittain.

Äitiysvapaa tulee rinnastaa ko-
konaisuudessaan työskentelykau-
siin ja työssäolon veroiseksi ajaksi. 
Äitiysvapaan rinnastaminen työs-
säoloajaksi vaikuttaa laskettaessa 
palkkion määräytymisen perustee-
na olevaa vuosityöaikaa, joka ei siis 
saa pienentyä äitiysvapaan takia. 
Tasa-arvovaltuutetun kannan mu-
kaan isyysvapaa pitää, kuten äitiys-
vapaa edellä selvitetyin tavoin, kat-
soa kokonaisuudessaan työssäolo-
aikaan rinnastettavaksi ajaksi mak-
settaessa taannehtivaa tulospalkki-
ota tai muuta vastaavanlaista palk-
kiota tehdystä työstä.

Palkkiot vanhempain- ja 
hoitovapaan ajalta

Vanhempain- ja hoitovapaaseen on 
oikeus sekä naisella että miehellä. 

Jos työntekijä asetetaan eri asemaan 
vanhemmuuden tai perheenhuolto-
velvollisuuden perusteella, kysees-
sä on tasa-arvolain tarkoittamas-
ta välillisestä syrjinnästä. Jos van-
hempain- tai hoitovapaaoikeuttaan 
käyttävälle ei suoriteta vastaavaa tu-
los- tai voittopalkkiota taikka muuta 
palkkiota tehdystä työstä kuin muil-
le saman työnantajan palvelukses-
sa oleville työntekijöille, kyseessä 
on tasa-arvolain mukainen syrjin-
tä. Työnantajalla on oikeus mak-
saa vanhempain- tai hoitovapaalla 
olevalle palkkio suhteellisesti pie-
nennettynä eli huomioimalla va-
paan aika maksettavaa osuutta vä-
hentävänä ajanjaksona. Vanhem-
pain- ja hoitovapaalla olevan työn-
tekijän tulee siis saada työssäoloai-
kaansa vastaava suhteellinen osuus 
tulospalkkiosta.

Selvät säännöt

YTN:n tutkimusten mukaan ylem-
pien toimihenkilöiden yleinen suh-
tautuminen tulospalkkaukseen on 
positiivinen. Toisaalta työnantaja 
usein määrittää tulospalkkauksen 
pelisäännöt yksipuolisesti ja mit-
tarit ovat kaukana omasta työstä 
ja voivat myös muuttua, kun mak-
sun aika tulee.

Tutkimuksen mukaan tulospalk-
kaus on myös saattanut vaikut-
taa perinteiseen palkanmuodostuk-
seen vähentämällä ns. meriittiko-
rotuksia. Tulospalkkaus ei myös-
kään saisi vaikuttaa ylitöiden kor-
vaamiseen.

Parhaimmillaan tulospalkkaus 
tuo mukavan lisäansion ja mah-
dollisuuden vaikuttaa omaan an-
siotasoon. Tulospalkkauksen sel-
vistä pelisäännöistä sopiminen on 
kuitenkin tärkeää.

Kati Hallikainen
Työsuhdelakimies
UIL ry

KOMMENTTI

Metson tulos-
palkkaus

Metso-konsernissa on erilaisia tu-
lospalkkausjärjestelmiä ollut käy-
tössä jo vuosia. Järjestelmien toi-
mivuuden kannalta yleisenä on-
gelmana on kuitenkin se, että tulos-
palkkausehdoissa on liikaa osia, joi-
hin yksittäisellä työntekijällä ei ole 
mahdollisuutta vaikuttaa. Tämän-
vuoksi tulospalkkaus menettää kan-
nustavuutensa, eikä se toimi enää 
moitivoivana tekijänä. Metsolla on 
usein tätmätty tilanteisiin, joissa hy-
vin menestyneet osastot tai henki-
löt ovat jääneet ilman tulospalkki-
ota, koska joku tekijä, johon he it-
se eivät voi vaikuttaa, estää heidän 
tulospalkkion saannin, vaikka hei-
dän omat suorituksensa ylittäisivät-
kin tulospalkkion saantiin asetetut 
tavoitteet. Tälläinen tilanne itseasi-
assa demotivoi henkilöä ja tuhoaa 
koko tulospalkkiojärjestelmän mie-
lekkyyden.

Vesa Vauhkala
Puheenjohtaja
Metson Ylemmät
Toimihenkilöt MYT ry
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Matka alkoi bussilla Jy-

väskylästä Lahteen, jossa 

kulkuväline vaihtui Sibe-

liusjunaan. Juna vei minut 

ja matkatoverini kohti tun-

tematonta Venäjän maa-

perää. Ensimmäinen mat-

kani itärajan taakse vähän 

jännitti ja epäilytti samalla. 

Hotellimme sijaitsi kau-

pungin keskustassa lähellä 

pääkatua, Nevsky Prospek-

tia. Siitä oli helppo suunna-

ta kulkua minne halusi. 

Matkatovereita yhteisellä kaupungin kiertoajelulla.
Kuva: Sanna Lehtinen

Pietari-Paavalin tuomiokirkko, joka sijait-
see Jänissaarella. Kuva: Sanna Lehtinen

Eremitaasin rakennusta.
Kuva: Timo Härmälä

Matkalla maailmallaMatkalla maailmalla
Pietari 4.-7.9.2008
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Kristuksen ylösnousemuksen katedraali 
eli Verikirkko on Aleksanteri II:n surma-
paikalle rakennettu ortodoksinen kirkko. 
Kuva: Sanna Lehtinen

Näkymä ostoskujalle. 
Kuva: Sanna Lehtinen

Kaupunkikirjat ja matkaoppaat 
varoittelivat turisteja metroase-
mien ammatti(tasku)varkaista, 

niitä uhaten uskaltauduimme seikkaile-
maan maailman syvimmällä metrolla. 
Paljon olisikin jäänyt näkemättä, jos 
emme olisi käyttäneet tätä nopeaa kul-
kutapaa. Pietarin metron yleisilme oli 
siisti, niin arkkitehtuuriltaan ainutlaa-
tuisten asemien kuin junienkin osalta. 
Sääli vain, että valokuvaaminen metron 
alueella oli kielletty sakon uhalla.

Kaupungissa museoita on satoja, niin 
jättiläismäisiä valtion laitoksia kuin pie-
niä yksityisiä museoita. Kävimme mm. 
Eremitaasissa, joka on Katariina Suu-
ren perustaman Talvipalatsin yhteydes-
sä oleva taide- ja kulttuurihistoriallinen 
museo. Museon taidekokoelmat sijait-
sevat seitsemässä eri palatsissa, joissa 
on yhteensä yli 350 näyttelysalia. Mu-
seon kokoelmista löytyy 15 000 maala-
usta, 12 000 veistosta, 600 000 piirus-
tusta ja grafiiikkatyötä, miljoona kolik-
koa ja mitalia sekä tuhansia muita tai-
de-esineitä.

Tutustuimme Ristisaareen (Krestovski 
Ostroy), joka on Nevan haarojen ym-
päröimä, hieno ulkoilukohde keskustan 
tuntumassa. Heti metroaseman vieres-
sä on suuri, moderni huvipuisto Divo 
Ostroy, eli Ihmesaari, jossa kävimme 
kävelemässä, mutta emme testanneet 
avoinna olleita laitteita, joita oli aamu-
päivällä hyvin vähän. Ristisaarella si-
jaitsee myös delfinaario, jonne emme 
päässeet ihastelemaan esim. maitova-
lasta, sillä aulassa työntekijä viittoi in-
fotaululta seuraavaa vapaata näytöstä 
parin viikon päähän.

Eläimellistä menoa päästiin koke-
maan kuitenkin sympaattisessa, Ve-
näjän vanhimmassa eläintarhassa, jos-
sa lajivalikoima on eksoottinen ja run-
saslukuinen; lähes 2000 eläintä ja 410 
eläinlajia. Samana päivänä kävimme 
myös tutustumassa maailman suurim-
massa eläintieteellisessä museossa. Mu-

seon kokoelmiin kuuluu yli 15 miljoo-
naa näytettä ja sen erikoisuuksiin kuu-
luu esim. muumioitu mammutti, “Di-
ma”, joka on osa museon suurinta mam-
muttikokoelmaa. 

Matka avasi ainakin omia silmiäni ra-
jan takana vallitsevaan isoon valtioon, 
eikä enää epäilyttäisi lähteä reissaa-
maan sinne. Toivot-
tavasti matkatove-
reillani oli myös on-
nistunut ja mieleen-
painuva reissu!

SannA
Lehtinen
Tiedottaja



JOULUKUU
13.12. Koko perheen pikkujoulu Ruuti-

sarvi (Jkl), suunnattu perheen pienimmil-
le, lisätietoja  www.ksinsinoorit.com
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Minttunapit

1 pkt tomusokeria
1 dl vettä
1-2 pisaraa piparminttuöljyä
n. 50 g taloussuklaata

1. Mittaa sokeri ja vesi kat-
tilaan.
2. Keitä seosta välillä sekoitta-
en noin 25 minuuttia eli kun-
nes se hieman sakenee.
3. Lisää joukkoon piparmint-
tuöljy. Ota kattila pois lie-
deltä.
4. Nosta teelusikalla pieniä no-
kareita voipaperille.
5. Pursota jähmettyneiden ma-
keisten pinnalle vesihauteessa 
sulatettua taloussuklaata.

Toffeet

100 g  voita
2 dl kermaa
2 dl siirappia
3 dl sokeria
1 rkl kaakaojauhetta

1. Sulata voi kattilassa.
2. Lisää joukkoon kerma, sii-
rappi ja sokeri sekä sihdattu 
kaakaojauhe.
3. Keitä seosta hiljalleen vä-
lillä sekoittaen non 35 mi-
nuuttia.
4. Kaada toffeeseos voidel-
tuun tai leivinpaperilla vuorat-
tuun suorakaiteen muotoiseen 
matalaan vuokaan.
5. Anna levyn jähmettyä kyl-
mässä ja jaa se sitten pienik-
si paloiksi.
6. Kääri palat kelmuun tai fo-
lioon.

Makoisaa Joulua ja

Rauhallista Uutta Vuotta 

2009!

Toivottaa Keski-Suomen Insinöörien 

hallitus & Viestintätoimikunta

Ohjeet: Tule mukaan 

- leivomme Anni-Hele-

nan kanssa

INSINÖÖRIN  KEIKKAKALENTERI LOPPUVUODEKSI

Seuraa tapahtuma-
ilmoittelua
www.ksinsinoorit.com

Kuva: Sari Kantonen


