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Tässä hetkessä

E

lämä on täynnä valintoja, niin tämän insinöörinaisenkin elämä.
Kirjoitanko tänään päätoimittajan juttuni vai ylihuomenna, jos silloin
tulisi paremmin ajatuksia päähän. Valitsen tänään, sillä usein siirtämällä jotain tehtävää tulevaisuuteen, se siirtyy
jatkuvalla syötöllä eteenpäin, eikä loppua näy. Valinnan tuloksena pääni on
täydellisessä sekamelskassa lukemattomista ajatuksista. Joskus voisi olla helpompaa elää yhteiseloa aivoihin sijoitetulla on/off –nappulalla, jonka avulla
voisi avata ja sulkea ajatusten kulkua.
Yritän elää tässä hetkessä, rasittamatta päätäni ja myllertämättä ajatuksiani
liian kauas tulevaisuuteen. Eläminen
tässä hetkessä voi olla haasteellista toiselle ja helppoa toiselle. Hetkessä elämistä, kuten ajanhallintaakin, voi opetella ja oppiakin; sen olen itse saanut
huomata siirtyessäni täysipäiväisestä

Tässä lehdessä:
Talvi 2008

1. Kansikuva
2. Pääkirjoitus
3. Pj:n palsta
4. Piirustus- ja valokuvauskilpailu ratkesi
6. Alueasiamies Olli
Backman

Päätoimittaja Ristisaaren Divo
Ostroy -huvipuistossa Pietarissa.

opiskelusta työelämän pariin, jota värittää vielä kesken oleva yliopistotutkinto ja työpaikan tarjoamat koulutukset.
Piristystä syksyyn tuli piirustuskisasta kahdeksan piirroksen ja valokuvauskisasta kahden kuvan verran. Raati valitsi piirustuskisan voittajatyön lehden
kanteen, muut työt löytyvät tämän lehden sivuilta. Kaikki osallistujat palkittiin. Kiitos osallistumisestanne! Tämä
lehti tarjoaa taas vinkkiä tekemisen
puutteeseen, joten tarkkailkaapa jälleen jokaista sivua!
Ulkoasultaan uudet internet-sivut
(www.ksinsinoorit.com) avataan vuoden vaihteessa. Siellä kannattaa käydä
tutustumassa ja kurkkailemassa, mitä
tapahtumia on tarjolla alkuvuoteen.
Iloista loppuvuotta toivottaen,
Sanna Lehtinen
Päätoimittaja

7. Jyrki Koskinen edustajakokouksen puheenjohtajaksi
8. Kirjoituskilpailu
9. Special page - Näin
selviydyt puhelinmyyjän
soitosta
10. Lisää palkkaa
11. Uutta materiaalia
UIL:n jäsensivuilla

12. ASTin-risteily
13. Syyskokous oli ja
meni
14. Koeaika
15. Toimikuntiin vaikuttamaan
16. Tulospalkkaus
18. Matkalla maailmalla
-Raportti Pietarista
20. Makoisaa joulua

Vain pienimuotoiset jäähyväiset

Y

hdistyksemme syyskokous on
takana ja jäsenistö sai jälleen
äänensä kuuluviin. Vuoden
2009 hallitus sai evästeitä ja suuntaviivoja toiminnan viemiseksi taas pykälän lähemmäs rivijäsenten runsaslukuisia toiveita. Toiminnan suuntaviivoihin budjetin tai toimintasuunnitelman
kautta ei ole tulossa suuria linjamuutoksia. Päämääränä on, että toiminnan laatua pystyttäisiin jälleen viemään askel
eteenpäin ja pidettäisiin mielessä, että
määrä ei todellakaan korvaa laatua.
Keski-Suomen Insinöörit ry:n toiminta otti jälleen harppauksen kohti uskottavampaa työmarkkinavaikuttamista uuden puheenjohtajan myötä.
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin pitkän linjan AY-aktiivi ja vaikuttaja Rauno Minkkinen. Hänellä on
takanaan kolmen vuoden kokemus yhdistyksemme hallitustyöskentelystä ja
monivuotinen kokemus liittotasolta, joten ihan uutta tämäkään puuha ei hänelle tule olemaan. Onnittelut Raunolle! Ja toivotan menestystä yhdistyksemme luotsaamisessa tyvenille ja aurinkoisille vesille, joissa jäsenet viihtyvät.
Omalta kohdaltani irrottautuminen
alueellisesta vaikuttamisesta yhdistyksessämme typistyi siihen, että pääsin
vain pykälän rappusia alaspäin. Syyskokous valitsi minut yhdistyksemme
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2009 –
2010. Kiitoksia kokoukselle luottamuksesta. Toisaalta tämä takaa vahvan jatkuvuuden ja suoran linkin liiton päätöksentekoelimiin. Näillä eväillä meillä on edelleenkin valtakunnallisesti katsottuna erittäin hyvät vaikuttamiskanavat liittotason asioihin.
Hallitus täydentyi vanhoilla aktiiveilla Sanna Lehtisellä ja Teijo Pajusella. Varajäseneksi palasi sapattivapaan

jälkeen Jussi
Leivonen, jolla on hallituskokemusta yhdistyksemme
aiemmilta vuosilta. Uutta verta ja uusia ideoita saamme
Eija Viitasen
liittyessä aktiiviseen joukkoomme. Pidetään yhdistyksemme jäsentemme näköisinä ja jäsenyyden arvoisena,
ja onnittelut
myös hallitukseen valituille.
Syyskokous
päätti hallituksen esityksestä nostaa jäsenmaksuamme ensi vuodelle 26 euroon. Jäsenmaksun korotus paikkaa käytännössä kustannustason nousua, mutta saamme
nauttia kuitenkin keskimäärin edullista jäsenmaksua muihin alueyhdistyksiin verrattuna. Ja lempilauseeni: ”Jäsen
- käy yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, niin olet kuitannut vuoden jäsenmaksusi. Kaikki muut tapahtumiin
osallistumiset ovatkin sen jälkeen pelkkää plussaa.”

Pj:n näppäimiltä
Puheenjohtaja ihastui
Pietarissa ”betonikilppareihin”.

Näillä sanoilla luovutan puheenjohtajan palstan Rauno Minkkisen hoiviin
seuraavasta lehden numerosta alkaen.
Joulurauhaa toivottaen,
Timo Härmälä
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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2.

3.

Piirustus- ja valokuvauskilpailu ratkesi
Piirustus

Esittelemme piirustuskilpailun parhaimmiston sekä
valokuvauskisan otokset, joista raati suosi maisema-kuvaa. Kiitos osallistujille!

2.

1. palkinnon voittanut piirustus.
Anni Oksanen 5 v.
“Tässä erään IT-insinöörin (järjestelmäsuunnittelija), 5-vuotiaan tyttären näkemys “insinöörin kädenjäljestä”. Hän tykkää todella paljon
piirtämisestä. Me kysyimme Annilta, että mitä tulee mieleen tästä “insinöörin kädenjäljestä”, ja tietysti
hän vastasi konkreettisesti, että isin
käsi, ja sitten kun isi kädellä liikuttelee tuota hiirtä ja sillä on aina tietokone, “läppis”, myös kotona käytössä. Sitten noita taloja ja kukkia Anni piirtelee muutenkin mielellään.
Kaippa nuo voisi käsittää jonkinlaisina insinöörin kädenjäljen tuotteina 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”
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Asiamieheltä 31.10.2008

Yritetäänkö
yhdessä vielä?
Median esittämänä
lä hanskata, vaan niitä käytetään
kaavakkeiden ja lomakkeiden täyt“YT-neuvottelu” eli yhtämiseen.
teistoimintaneuvottelu
luo sellaisen kuvan, että
Talous ja tulos
ollaan heti irtisanomassa
tai lomauttamassa poTaloudenkin osalta media ruokkii
parhaillaan syöksykierrettä, ei ehrukkaa.

V

arsinainen yhteistoiminta,
työnantajan ja henkilöstön
välillä, ei ole vain ja ainoastaan säästämistä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on myös tarkoitus ja mahdollisuus työyhteisön ja
sen toiminnan kehittämiseen. Yhteistoimintalain henki onkin aivan
eri, kuin tapa miten sitä tunnutaan
luettavan.

Neuvottelut ja
keskustelut
Henkilöstön edustajan tehtävänä YT-neuvotteluissakin on tuoda
esiin näkemyksiä (tietysti omaan
taustaryhmäänsä peilaten), jotta
hätiköinti ja tiedon puute ei aiheuta lisäksi pitkävaikutteisia haittoja
työyhteisölle. Työnantajan tehtävänä on kuunnella ja kuulla tai kaivaa esiin hyvät ajatukset. Ei Suomessa kehityskeskustelujakaan vie-
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kä ihan suoraan aiheuta, mutta hieman avittaa sivummalta. Mediassahan nuo negatiiviset uutiset tuntuvat aina peittoavan positiiviset asiat.
Sen olemme mekin monesti saaneet
huomata. YT-neuvotteluista uutisointi taitaa tosin usein ainakin hetkellisesti nostaa pörssiyhtiöin osakekurssia, useimmiten nousu on hetkellistä eikä tilanne ole pysyvä. Mikä on YT-neuvottelujen tulos? Tulos
on pysyvä. Lisäksi, kun YT-neuvottelut uutisoidaan mediassa, on asia
useimmiten negatiivinen ja jos uutisointi rajoittuu firman lehteen tai
työyhteisön tiedotteisiin on vielä toivoa tulevasta tai jopa parannuksista. Olihan tuo aikamoinen yleistys,
mutta kuulen mielelläni tapauksista, joissa olen väärässä.

Toimintakulttuurit
YT-neuvotteluissakin on tietyt aikaraamit, jottei päätöksiä tehdä hätiköiden mutta vaikeillekin asioille

saadaan jokin lopputulos. Yritysmaailmassa ja työyhteisössä kuivat oksat karsiutuvat, mutta YTneuvottelujen yhteydessä on vaarana menettää myös toiminnalle
välttämättömiä tähtipelaajia. “Pysähdytään, tehdään johtopäätös ja
jatketaan matkaa”, voisi olla hyvä toimintakulttuuri. Tästä taitaisi Juhani Tamminenkin olla samaa mieltä.

Mikä ei tapa, se
vahvistaa
Mikä kliseiden klisee. Kauniisti ajatellen pieni ravistelu mediassa saa
yhteisössä voi johtaa jopa kehitykseen, tai virheiden korjaamiseen.
Vaikkei enää mediasta puhutakaan,
otetaan esimerkiksi Keski-Suomen
Insinöörien hallitus, johon tehtiin
valintoja ja melkein kaikkiin avautuneisiin hallituspaikkoihin valittiin uusi tai ainakin tehtäviä kierrätettiin. Ei välttämättä mikään ihan
huono käänne, kokemus pysyi joukossa, mutta veri vaihtuu.
Hyvää vuodenjatkoa toivotellen
Olli BACKMAN
Uuden Insinööriliiton
alueasiamies,
Keski-Suomi ja Päijät-Häme
olli.backman@uil.fi

Jyrki Koskinen
edustajakokouksen puheenjohtajaksi
Uuden Insinööriliiton
edustajakokouksen
puheenjohtajiksi valittiin, toukokuun lopussa
alkaneelle kaksivuotiskaudelle,
Jyrki Koskinen
Hämeen ja KeskiSuomen piiristä
ja Matti Palovaara
Oulusta.

litsevansa kokoustekniikan, tuntevansa liiton säännöt ja ohjesäännöt
sekä tuntevansa liiton toiminnan 15
vuoden ajalta. Koskinen painotti, ettei edustajakokouksen puheenjohtajan tehtävänä ole politikoida asioil-

U

IL:n edustajakokouksen puheenjohtajiksi valittiin
Jyrki Koskinen Tampereelta ja Matti Palovaara
Oulusta. Koskinen sai vaalissa 39 ääntä ja Palovaara
34 ääntä. Valitsematta jäivät aiempi edustajakokouksen puheenjohtaja Kari Laitinen Varkaudesta 32
äänellä ja Timo Auvinen
Kuopiosta 24 äänellä.

Muutos on
mahdollisuus
Koskisen kampanjateema oli ”Muutos on mahdollisuus”. Koskinen kiteytti edustajakokouksen puheenjohtajan tehtäviksi; kokouksen sujuvuudesta huolehtiminen, järjestödemokratian toteutuminen sekä
päätösten toteutumisen seuranta ja
tarvittaessa reagointi. Kokouksen
sujuvuuden suhteen hän kertoi hal-

riaalit. Tämä mahdollistaa asioiden
perusteellisemman käsittelyn jäsenjärjestöissä ennen kokouksia jolloin jäsenjärjestöjen kannat eri asioihin kanavoituvat edustajakokouksen päätöksiin.
Koskinen lupasi keskustelun kokouksissa lisääntyvän. Käytännössä tämä
tarkoittaa työryhmätyöskentelyn tehostamista eri
tavoin sekä keskustelun
laajentamista myös vuosittain Järjestöjohdon neuvottelupäivillä.

Pitkäaikainen
järjestöaktiivi

la vaan se on liiton puheenjohtajan
ja hallituksen tehtävä.
Koskinen lupasi edustajakokouksen aseman säilyvän tai parantuvan. Ennakkotiedot kokouksissa käsiteltävistä asioista tulevat lisääntymään. Esimerkkinä toiminnastaan
hän mainitsi tilinpäätöksen sisältöä selvittäneet myöhemmin kokousedustajille postitetut laajat mate-

Insinööri Jyrki Koskinen
(41) toimii Tampereen Insinöörit ry:ssä järjestösihteerinä. Koskinen on ollut IL:n/UIL:n edustajakokousedustajana vuodesta 1992. Lisäksi Koskinen on toiminut mm.
IL:n järjestövaliokunnan
jäsenenä, AKAVA Pirkanmaan aluetoimikunnan puheenjohtajana sekä valtakunnallisen potilasjärjestö Crohn ja Colitis ry:n puheenjohtajana. Koskinen tunnetaan
jämäkkänä liiton talouden seuraajana ja pienemmän jäsenmaksun kannattajana.
Jyrki Koskinen
Järjestösihteeri
Tampereen Insinöörit ry
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Nyt sormet näppäimille
ja napsuttelemaan tai
kynä käteen ja kirjoittelemaan! Osallistu nyt
Keski-Suomen Insinöörit ry:n kirjoituskilpailuun, joka on voimassa
koko ensi vuoden ajan!

ilpailussa on kolme sarjaa.
Jokaiseen sarjaan voi osallistua yhdellä kirjoituksella, eli yksi kirjoittaja voi kirjoittaa jokaiseen sarjaan yhden kirjoituksen.
Kirjoituskilpailun voittajat palkitaan ja kirjoitus tulee julkaistavaksi lehteen. Keski-Suomen Insinööreillä on jatkossa kilpailuun lähetettyjen kirjoitusten vapaa käyttöoikeus Keski-Suomen INSINÖÖRI -lehdessä ja Keski-Suomen Insinöörien www-sivulla.

1. sarja: Novelli

Pituus melko vapaa, mutta maksimissaan 10 000 merkkiä. Aihe vapaa, novelli voi olla jännitystä, romantiikkaa tai mitä tahansa, kuiten-
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kin hyvän maun rajoissa. Nimeä novellisi. Jos novelli on pitkä, muista
myös kappalejaot.
Liitä mukaan myös yhteystietosi, nimi ja sähköposti tai puhelinnumero riittävät.

2. sarja: Kolumni

Pituus maksimissaan 2500 merkkiä (sisältää välilyönnit). Kirjoita aiheesta, josta sinulla on sanottavaa. Ota kantaa, perustele, kritisoi ja anna ruusuja. Kirjoita selkeällä suomen kielellä ja tarkista oikeinkirjoitus. Muutoin tyyli on vapaa, teksti voi olla asiapitoista tai
sitä voi höystää huumorilla. Muista otsikko.
Lähetä mukana kuva itsestäsi tai
muu aiheeseen sopiva valokuva.
Älä pienennä kuvaa, vaan lähetä se
alkuperäisen kokoisena. Liitä mukaan myös yhteystietosi, nimi ja
sähköposti tai puhelinnumero riittävät.

3. sarja: Lehtijuttu

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

tai viihteellinen. Lehtijuttu voi olla
haastattelu, reportaasi, arvostelu tai
taustajuttu. Muista otsikko.
Lähetä lehtijutun mukana aiheeseen sopiva valokuva. Älä pienennä kuvaa, vaan lähetä se alkuperäisen kokoisena.
Liitä mukaan myös yhteystietosi, nimi ja sähköposti tai puhelinnumero riittävät.
1. kilpailun aikataulu: 03.12.200823.01.2009 -> voittajan kirjoitus
lehdessä 1/09
2. kilpailun aikataulu: 24.012009.27.03.2009 -> voittajan kirjoitus
lehdessä 2/09
3. kilpailun aikataulu: 28.03.200914.08.2009 -> voittajan kirjoitus
lehdessä 3/09
4. kilpailun aikataulu: 15.08.200930.10.2009 -> voittajan kirjoitus
lehdessä 4/09
Toimita kirjoitus sähköpostitse
ksilehti@gmail.com.

Lisätietoa kirjoituskilpailusta löytyy www.ksinsinoorit.com -sivuilta, sitä mukaa, kun kilpailu etenee.
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Special page
Inssiäkin kiinnostaa..
Mitä tehdä kun puhelinmyyjä soittaa. Ota tästä kopioita ja pidä ne käden ulottuvilla puhelimen soidessa.
Jussi Orava, JIO ry

Lähde: Internetin ihmeellinen maailma
9

ENEMPI LIKSA

Lisää palkkaa
Ylemmät Toimihenkilöt
YTN ry ja Teknologiateollisuus ry ovat laatineet
yhdessä vihkosen ”Nostetaan palkka-asiat pöydälle
– Ylempien toimihenkilöiden palkkaus Teknologiateollisuudessa”.

V

ihkosen saatesanoissa todetaan, että tarkoituksena ei ole
antaa valmiita vastauksia, vaan
kehoitetaan ylempiä toimihenkilöitä
perehtymään palkkauksen saloihin ja
ryhtymään toimenpiteisiin oman palkkauksen kohentamiseksi.
Yleensä ylemmän toimihenkilön
palkkauksesta sovitaan yksilöllisesti työsopimuksella. Siihen vaikuttavat
henkilön pätevyys, työn vaativuus ja
mahdollisesti työsuoritteet.
Palkkausta ohjaa myös mahdollisesti yrityksessä noudatettava palkkapolitiikka, joka onkin jo melkoista salatiedettä. Tavallisesti yrityksen palkkapolitiikan kerrotaan olevan yksilöllistä,
kannustavaa ja hyvistä työsuorituksista palkitsevaa.
Palkkauksehan tulisi olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Vihkosessa todetaan, että yritysten tulisi hoitaa palkkausta johdonmukaisesti, avoimesti, läpinäkyvästi, puolueettomasti ja vastuullisesti. Palkkauksessa on huomioitava
tapahtuneet muutokset ja oikaistava
mahdollisesti syntyneet vinoutumat.
Hyvistä suorituksista ja vaativista tehtävistä on palkittava. Kun palkkausta
hoidetaan oikeudenmukaisesti, toteutuu tasa-arvo palkkauksessa. Todellisuus lienee kuitenkin jotain muuta monessa tapauksessa. Usein ylemmät toimihenkilöt kokevat, että heidän hyviä
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työsuorituksia ei palkita eikä palkkavinoutumia korjata.
Monissa – ainakin isommissa - yrityksessä on käytössä työnvaativuusjärjestelmiä, jotka ovat yhteydessä palkkatasonmäärittelyyn. Tällaisia työnvaativuusjärjestelmiä ovat mm. IPE,
Hay, Palkkavaaka. Nämä työnvaativuusjärjestelmät ovat eri konsulttien
ylläpitämiä.
Työnantajan mukaan kyseessä on osa
johtamisjärjestelmää, josta ei henkilöstölle tarvitse kertoa. Osa palkitsemista
on tulospalkkiojärjestelmä, joka voi perustua esim. yrityksen liiketoiminnalliseen tulokseen, tuottavuuden muutokseen ja asiakastyytyväisyyteen.
Tulospalkkiojärjestelmän eri mittareiden laatimiseen henkilöstöllä on hyvin vähän tai ei mitään vaikutusmahdollisuutta.
Liittojen välillä solmituissa työehtosopimuksissa on sovittu työehtosopimusten piiriin kuuluville ylemmille toimihenkilöille ns. yleiskorotuksista.
Vuosittain pidettävässä kehityskeskustelussa ylemmän toimihenkilön ja
esimiehen kesken on hyvä ottaa oman
palkkauksen perusteet esille ja pyytää
niiden oikaisemista.
Vihkosessa todetaan palkkauksen ja
palkitsemisen olevan tärkeitä johtamisvälineitä. Niiden avulla voidaan ohjata
yrityksen toimintaa strategian mukaisiin tavoitteisiin. Tulevaisuudessa palkitseminen on nykyistä selvemmin osa
yritysten liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiaa sekä yrityksen kulttuuria. Yksilön ja esimiesten rooli palkkaukseen
liittyvissä kysymyksissä kasvaa. Yrityskohtaisen palkitsemisen yleistyminen
lisää palkitsemiseen liittyvän osaamisen tarvetta yrityksissä.
Rauno Minkkinen
Hallituksen jäsen

Uutta materiaalia UIL:n
jäsensivuilla
-> Vaikuttaminen -> Elinkeinopolitiikka
– käy tutustumassa ja lataa käyttöösi!
Elinkeinopoliittista
ohjelmaa laadittaessa nousi esiin
tarve käsitellä yksityiskohtaisemmin
elinkeinopolitiikan
kenttää. Tätä varten
laadittiin laajempi
dokumentti, joka
toimii itseopiskelu- ja
koulutusaineistona.

D

okumentti kuvaa organisaation oppimisprosessia ja valottaa liiton elinkeinopoliittisten
linjausten taustalla ollutta keskustelua.
Samalla se antaa hyvän käsityksen liiton elinkeinopoliittisten linjausten perinpohjaisesta valmistelusta.
Dokumentti sisältää varsinaisia elinkeinopoliittisia linjauksia laajemman
tausta-aineiston lähteineen, liitteineen
ja esityskalvoineen. ”Pohdintoja kannanmuodostusta varten” -otsikon alle on koottu tekstiä synteesinä kulloi-

Uusi työpaikka
mielessä?

senkin kokouksen esiintyjän puheenvuorosta, käydystä keskustelusta sekä aihepiiriin liittyvästä taustakirjallisuudesta.
Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti liiton jäsenten käyttöön, ja siinä
valotetaan UIL:n Elinkeinopoliittisen
ohjelman syntyprosessia. Dokumentti antaa tietoa jäsenille elinkeinopolitiikan eri sektoreilta.
Lisätietoja: teollisuus- ja
koulutuspoliittinen asiamies
Heidi Husari
heidi.husari@uil.fi, 040 831 2829

Liittomme työnvälitys,
Insinööripörssi, julkaisee sähköisesti kotisivujemme www.uil.fi jäsensivuilla Avoimet työpaikat -otsikon alla jäsenkuntamme nähtäväksi työnantajilta saatuja
työpaikkailmoituksia.
Kaikkiin julkaisemiimme paikkoihin kaivataan nimenomaan insinööriä töitä tekemään.
Työpaikkailmoituksia on runsaasti ja ne
vaihtuvat nopeaan tahtiin. Käy katsomassa,
onko siellä sinun uusi
paikkasi!

Oletko sinä listalla?
Liittymällä sähköpostituslistallemme saatte muutaman kerran vuodessa tietoa esim. ajankohtaisia tapahtumista.
Liittyminen tapahtuu lähettämällä oman sähköpostiosoitteensa
ksilehti@gmail.com -osoitteeseen. Jos olette jo sähköpostituslistallamme, mutta yhteystietonne ovat muuttuneet, muistattehan päivittää ne meille edellä mainittuun osoitteeseen.

HOX

Piirros: Sari Kantonen
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ASTin-risteily
Itämerellä Silja Europalla 25.-26.9.2008

N

äillä saatesanoilla starttasi Jyväskylästä kaksi linja-autoa kohti Turun satamaa. Toinen koukkasi Tampereelta
kyytiin muutaman täydennysmiehen ja pian oltiinkin jo satamassa.
Jo terminaalissa kuuli ja näki että opiskelijaristeily oli alkamassa,
epämääräiset kannatushuudot raikuivat kun noin 1500 insinöörinalkua odotti malttamattomana laivan
porttien aukeamista. Osallahan risteilytunnelmaan valmistautuminen
oli alkanut jo edellisenä päivänä,
monilla jopa aikaisemmin.

Hieman historiaa
Tapahtuma on saanut alkunsa Vaasan insinööriopiskelijoiden ryhdyttyä järjestämään Porin ja Rauman
vastaavien kanssa uutta tapahtumaa aloittaville opiskelijoille. Ensimmäisenä vuonna seilattiin nimellä Aloittavien Risteily. Kun ensimmäinen kerta oli saavuttanut
suosiota, oli aika jalostaa ideaa.
Tilaisuuden yhteyteen järjestettiin
messutyyppinen tilaisuus, jossa yri-

12

tykset saattoivat tuoda itseään esille uusille opiskelijoille, jaettiin tietoa opiskelijoiden eduista ja samalla
kerrottiin, miksi on hienoa olla nimenomaan insinööriopiskelija.
Nimeksi muokkautui mukavan
illanvieton ja pohdinnan jälkeen
Aloittavien StarttiTilaisuus insinööreille eli ASTin. Symboliikkaakin löytyy nimestä: astinlauta,
ponnahduslauta, jolta on hyvä ottaa vauhtia tuleviin insinööriopintoihin. Tällä nimellä tapahtuma sitten lähti elämään. Vuosien varrella
tapahtuma on paisunut kun laivalle
on löytänyt tiensä aina vain enemmän ja enemmän paikallisyhdistyksiä. (http://www.astin.fi/)

Takaisin asiaan
Laiturista irtoamisen jälkeen alkoivat ohjelmanumerot Moulin Rouge auditoriossa, yleisölle tarjoiltiin
laulua, toimintaa ja viihdettä. Laivalla esiintyi myös tämän vuoden
tangokuningas Jukka Hallikainen,
opiskelijat puolestaan kilpailivat insinööritangokilpailussa, jonka voit-

tajasuoritus valitettavasti jäi allekirjoittaneelta näkemättä. Seisova
pöytä tarjosi merellisiä antimiaan
nälkäisille ja siirsi nälän tunteen
kauas tulevaisuuteen.
Illemmalla oli luvassa monien
odottamat ja luultavastikin laivahenkilökunnan pelkäämät teemabileet aiheenaan kreikkalais-roomalaiset pidot (lue: toogabileet). Yökerho oli täynnä kovaäänisiä valkoisiin toogiin kietoutuneita juhlijoita joilla oli sama päämäärä: pitää
hauskaa. Tavoite saavutettiin ja juhlinta oli lähtökohtiin ja resursseihin
nähden rauhallista ja pahemmilta
henkilö- ja ainevahingoilta vältyttiin. Seuraavaan päivään järjestäjä
oli sisällyttänyt rastikilpailun jonka
rastit sijaitsivat ympäri laivaa. Pian
oltiinkin jo takaisin Turussa ja linja-autossa matkalla kotiin.
Hengissä selvittiin tästäkin reissusta ja tuliaiset tuli ostettua, joten
ensi vuonna taas uudestaan.
Jussi Orava
JIO ry

Keski-Suomen Insinöörien hallitus 2009-2010: Teijo Pajunen (tak. vas.), Jussi Leivonen (varajäsen), Sanna Lehtinen (ed. vas.), Antti Levänen ja Timo Härmälä (varapuheenjohtaja). Kuvasta puuttuvat Rauno Minkkinen
(puheenjohtaja), Paula Rossi, Martti Hänninen ja Eija Viitanen.
Kuvat: Päivi Kantonen

Syyskokous puhutti insinöörejä ja
tutustutti TupasWillaan

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

Uusiin työsopimuksiin ote- mattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta ja muut näihin verrattavat seikat.
taan lähes poikkeuksetta
Myös työntekijän raskaus on epäasialmaininta koeajasta. Toisilinen peruste. Työsuhdetta ei saa purnaan koeaikaehto pyritään kaa koeajan perusteella ennen työnteon aloittamista.
ottamaan myös toisiaan
seuraaviin määräaikaisiin
työsopimuksiin. Koeaikana Pituus sovittavissa
työsuhteen päättäminen on Koeajan pituus on sopimusasia. Koeaika saa kuitenkin olla enintään neljän
puolin ja toisin helppoa ja
kuukauden mittainen. Poikkeuksellinopeaa. Koeaikaehto ei ole sesti koeaika voidaan kuitenkin sopia
kuitenkaan aina sallittu.
kuuden kuukauden pituiseksi, mikäli
Osa työsopimuksen voimassaoloajasta voidaan sopia koeajaksi, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin
puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa.
Koeaika voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeaikaa ei työsuhteessa ole, ellei siitä ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Työnantaja ei
siis voi yksipuolisesti määrätä koeajasta. Pääsääntöisesti koeajasta ei voida
sopia enää työnteon alettua. Koeajasta voidaan kuitenkin sopia työsuhteen
kestäessä, jos työtehtävät ja työntekijän
asema yrityksen organisaatiossa muuttuvat olennaisesti. Tämä on kuitenkin
poikkeuksellista ja tällöin koeaika koskee vain uusia tehtäviä. Koeaikapurkutilanteessa työntekijällä on tällöin oikeus palata entisiin tehtäviinsä.

Ei epäasiallisella
perusteella
Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen osapuolille harkinta-aika työsuhteen jatkamiselle. Tämän vuoksi
koeaikana työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa ja irtisanomisperustetta. Tämä oikeus purkaa työsopimus on molemmilla sopimusosapuolilla. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeaikana epäasiallisen syyn perusteella. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi
työntekijän sukupuoli, ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä,
sukupuolinen suuntautuneisuus, am-
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työnantaja järjestää työntekijälle työsuhteen alussa vähintään neljän kuukauden mittaisen yhtäjaksoisen erityisen työhön liittyvän koulutusjakson.
Tällaisena koulutuksena ei kuitenkaan
voida pitää tavanomaista työhön perehdyttämistä. Kahdeksaa kuukautta
lyhemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Valtion ja
kuntien virkojen osalta koeaika voi olla kuuden kuukauden pituinen.

Ei peräkkäisiin
sopimuksiin
Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei
koeaikaehto ole sallittu silloin, kun
työntekijä palaa lyhyen ajan kuluessa
entisen kaltaiseen työhön saman työnantajan palvelukseen missä hän on aikaisemmin ollut, eikä koeajan käytölle ole osoitettavissa erityistä syytä. Tällaisessa tilanteessa koeaikaehto voidaan katsoa irtisanomissuojan kiertämiseksi.
Uusiin työsopimuksiin otetaan lähes
poikkeuksetta maininta koeajasta. Toisinaan koeaikaehto pyritään ottamaan
myös toisiaan seuraaviin määräaikaisiin työsopimuksiin. Koeaikana työsuhteen päättäminen on puolin ja toisin helppoa ja nopeaa. Koeaikaehto ei
ole kuitenkaan aina sallittu.
Juha Teerimäki
Työsuhdelakimies, UIL ry

Toimikuntiin
vaikuttamaan
Tammikuussa 2009 hallitus
päättää, mitkä toimikunnat
toimivat kyseisen vuoden
aikana. Tarkkaile internetsivuja silloin ja ilmoittaudu
mukaan itseäsi kiinnostavaan toimikuntatyöskentelyyn! Uusia toimijoita toimikuntiin tarvitaan, jotta
saadaan uusia näkökulmia
toiminnan kehittämiseksi.
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät myös internet-sivuiltamme.
Vuonna 2008 ovat toimineet seuraavat
toimikunnat:

Yhdistystoimikunta valmistelee
yhdistyksen hallituksen kokousten ja
vuosikokousten asioita. Toimikunta
valmistelee hallitukselle Keski-Suomen Insinöörien kannanottoja ja
vastineita Uuden Insinööriliiton
lausuntopyyntöihin. Yhdistystoimikunta osallistuu myös työmarkkinatoimintaan ja koulutukseen liittyvien
tilaisuuksien järjestämiseen.
Viestintätoimikunta hoitaa yhdistyksen ulkoista ja sisäistä viestintää, hallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Keskeisinä henkilöinä
mm. lehden päätoimittaja, taittaja,
yhdistyksen tiedottaja sekä viestintätoimikunnan 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 seniorilounaita ja muita aktiviteetteja, jotka
ovat pääasiassa suunnattu senioriikäisille jäsenillemme. Suuntaa-antavana seniori-ikänä olemme pitäneen
55-vuoden ikää. Pääsääntöisesti
senioritapahtumat ovat olleet Avectapahtumia. Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ovat tietenkin
tervetulleita kaikki muutkin yhdistyksemme jäsenet. Lisäksi senioritoimikunta on pyrkinyt verkottumaan
muiden insinööri-alueyhdistysten
senioreiden kanssa.
Junioritoimikunta luo omaa kanavaa nuorille ja nuorekkaille insinööreille ja rakentaa omaa sosiaalista
verkkoaan sekä tiivistää insinöörien
verkkoa Keski-Suomen alueella.
Opiskeluiden lopettaminen on monelle eräänlainen tienjakaja. Toiset
muuttavat uudelle paikkakunnalle
työn perässä toisilla elämän tilanne
muuttuu radikaalisesti. Tällöin myös
omat sosiaaliset verkostot muuttuvat.
Toimikunnan yhtenä tavoitteena onkin saada yhteen samanhenkisiä nuoria ja nuorekkaita insinöörejä kaiken
kivan tekemisen merkeissä ja auttaa
heitä kotiutumaan maakuntaan.
SANNA LEHTINEN
Tiedottaja
TIMO HÄRMÄLÄ
Puheenjohtaja
Kuva: Sanna Lehtinen
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Tulospalkkaus
Useissa työpaikoissa
maksetaan peruspalkan
lisäksi tulospalkkioita,
bonuksia tms. Tulospalkkioiden määräytyminen tai maksuperuste
on syytä sopia tarkasti,
kirjallisesti ja työnantajaa sitovasti siten, ettei
maksuhetkellä tule yllätyksiä tai epäselvyyksiä.

T

yönantajan tärkein velvollisuus työntekijän näkökulmasta on palkanmaksu.
Palkka ja muu palkitseminen kertovat työntekijälle, kuinka arvokkaana työnantaja pitää hänen työpanostaan ja osaamistaan. Työnantaja ja ylempi toimihenkilö voivat sopia melko vapaasti palkkauksen perusteista.
Tulospalkkaus on yleisnimitys
erilaisista tulokseen ja voittoon perustuvista palkan päälle maksettavista eristä. Tulospalkkauksen päätyypeistä käytetään nimityksiä tulospalkkio, voittopalkkio ja voitonjakoerä. Tulospalkkaus on palkkaustapa, jossa työntekijän saama
korvaus jollakin tavalla riippuu joko työntekijän henkilökohtaisesta
tai tiimin, työpaikan tai koko yrityksen taloudellisesta tuloksesta tai
tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulos- tai suorituspalkkaa, esimerkiksi bonusta tai provisiota, voidaan käyttää peruspalkan
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lisäksi tai sen sijasta. On suositeltavaa
sopia peruspalkan
osuus aina vähintään
niin suureksi, etteivät
tulospalkkion vaihtelut vaikuta normaaliin elämään ja elintasoon.

Laskukaava
käyttöön
Tulospalkan tulisi määräytyä vain
sellaisten tulostekijöiden mukaan,
joihin työntekijä itse voi vaikuttaa.
Tulospalkan laskentaperusteet pitää aina sopia kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti niin tulo- kuin kulutekijöidenkin osalta. Tulospalkkauksen osalta tulisi aina sopia myös
siitä, miten se maksetaan työsuhteen päättyessä.
Suuri osa bonusten maksamiseen
liittyvistä ongelmista olisi vältettävissä sopimalla bonuksen määräytymisperusteista etukäteen kirjallisesti. Määräytymisperuste tulisi
määritellä mahdollisimman yksinkertaisesti, mielellään laskukaavalla. Bonuksen määräytyminen tulisi
sitoa vain sellaisiin tekijöihin, joihin
työntekijä voi työsuorituksellaan
käytännössä vaikuttaa ja joita työnantaja 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 sopimuskauden tai jos työsuhde päättyy kyseisen kauden jälkeen ennen

sovittua maksuaikaa. Sopimus kannattaa muotoilla esimerkiksi siten,
että työsuhteen päättyessä maksetaan työsuhteen kestoaikaa vastaava osuus bonuksesta.

Vakiintuneet käytännöt
Joskus bonuksen maksamisesta ei
ole sovittu mitään etukäteen. Työnantaja saattaa kuitenkin maksaa bonuksia vuodesta toiseen vakiintuneen käytännön mukaan samaan
aikaan vuodesta ja samansuuruisena tai muuten saman periaatteen
mukaan määräytyvänä.
Käytännössä voi olla myös vakiintunut menettely siitä, miten bonus
maksetaan niille työntekijöille, joiden työsuhde päättyy kesken vuoden tai bonuskauden. Mikäli työnantaja on säännönmukaisesti maksanut bonuksen kesken kauden irtisanoutuneille työntekijöille siinä
suhteessa, minkä osan vuodesta
he ovat olleet töissä, täytyy työnantajan kohdella kaikki työntekijöitä samalla tavalla (työsopimuslaki 2:2§, tasavertaisen kohtelun

velvoite). Jos työnantaja taas on
säännöllisesti maksanut bonuksen
vuosittain kaikille työntekijöille, ei
työnantaja voi jonakin vuonna jättää bonusta maksamatta joillekin
työntekijöille.
Jos työnantaja jättää bonukset kokonaan maksamatta, on tilanne toinen. Ellei sopimusta ole, työnantajaa ei voi syyttää sopimusrikkomuksesta eikä työntekijöitä aseteta eriarvoiseen asemaankaan. Jos bonuksia on maksettu toistuvasti, saattavat työntekijät tehdä taloudellisia
suunnitelmia oletettavan bonuksen varaan. Jotta ikäviä yllätyksiä
ei pääsisi tulemaan, kannattaa pelisäännöistä siis aina sopia etukäteen kirjallisesti.

Palkkio myös äitiys- tai
isyysvapaalla oleville
Tulospalkkion jakoperuste on EY:n
oikeuskäytännössä ja tasa-arvovaltuutetun kannanotoissa katsottu tasa-arvolain vastaiseksi, jos työntekijä menettää oikeuden palkkioon äitiysvapaansa takia joko kokonaan
tai osittain.
Äitiysvapaa tulee rinnastaa kokonaisuudessaan työskentelykausiin ja työssäolon veroiseksi ajaksi.
Äitiysvapaan rinnastaminen työssäoloajaksi vaikuttaa laskettaessa
palkkion määräytymisen perusteena olevaa vuosityöaikaa, joka ei siis
saa pienentyä äitiysvapaan takia.
Tasa-arvovaltuutetun kannan mukaan isyysvapaa pitää, kuten äitiysvapaa edellä selvitetyin tavoin, katsoa kokonaisuudessaan työssäoloaikaan rinnastettavaksi ajaksi maksettaessa taannehtivaa tulospalkkiota tai muuta vastaavanlaista palkkiota tehdystä työstä.

Palkkiot vanhempain- ja
hoitovapaan ajalta

Jos työntekijä asetetaan eri asemaan
vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella, kyseessä on tasa-arvolain tarkoittamasta välillisestä syrjinnästä. Jos vanhempain- tai hoitovapaaoikeuttaan
käyttävälle ei suoriteta vastaavaa tulos- tai voittopalkkiota taikka muuta
palkkiota tehdystä työstä kuin muille saman työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille, kyseessä
on tasa-arvolain mukainen syrjintä. Työnantajalla on oikeus maksaa vanhempain- tai hoitovapaalla
olevalle palkkio suhteellisesti pienennettynä eli huomioimalla vapaan aika maksettavaa osuutta vähentävänä ajanjaksona. Vanhempain- ja hoitovapaalla olevan työntekijän tulee siis saada työssäoloaikaansa vastaava suhteellinen osuus
tulospalkkiosta.

Selvät säännöt
YTN:n tutkimusten mukaan ylempien toimihenkilöiden yleinen suhtautuminen tulospalkkaukseen on
positiivinen. Toisaalta työnantaja
usein määrittää tulospalkkauksen
pelisäännöt yksipuolisesti ja mittarit ovat kaukana omasta työstä
ja voivat myös muuttua, kun maksun aika tulee.
Tutkimuksen mukaan tulospalkkaus on myös saattanut vaikuttaa perinteiseen palkanmuodostukseen vähentämällä ns. meriittikorotuksia. Tulospalkkaus ei myöskään saisi vaikuttaa ylitöiden korvaamiseen.
Parhaimmillaan tulospalkkaus
tuo mukavan lisäansion ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan ansiotasoon. Tulospalkkauksen selvistä pelisäännöistä sopiminen on
kuitenkin tärkeää.

KOMMENTTI

Metson tulospalkkaus
Metso-konsernissa on erilaisia tulospalkkausjärjestelmiä ollut käytössä jo vuosia. Järjestelmien toimivuuden kannalta yleisenä ongelmana on kuitenkin se, että tulospalkkausehdoissa on liikaa osia, joihin yksittäisellä työntekijällä ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa. Tämänvuoksi tulospalkkaus menettää kannustavuutensa, eikä se toimi enää
moitivoivana tekijänä. Metsolla on
usein tätmätty tilanteisiin, joissa hyvin menestyneet osastot tai henkilöt ovat jääneet ilman tulospalkkiota, koska joku tekijä, johon he itse eivät voi vaikuttaa, estää heidän
tulospalkkion saannin, vaikka heidän omat suorituksensa ylittäisivätkin tulospalkkion saantiin asetetut
tavoitteet. Tälläinen tilanne itseasiassa demotivoi henkilöä ja tuhoaa
koko tulospalkkiojärjestelmän mielekkyyden.
Vesa Vauhkala
Puheenjohtaja
Metson Ylemmät
Toimihenkilöt MYT ry

Kati Hallikainen
Työsuhdelakimies
UIL ry

Vanhempain- ja hoitovapaaseen on
oikeus sekä naisella että miehellä.
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Matkatovereita yhteisellä kaupungin kiertoajelulla.
Kuva: Sanna Lehtinen

Eremitaasin rakennusta.
Kuva: Timo Härmälä

Matkalla maailmalla
Pietari 4.-7.9.2008
Matka alkoi bussilla Jyväskylästä Lahteen, jossa
kulkuväline vaihtui Sibeliusjunaan. Juna vei minut
ja matkatoverini kohti tuntematonta Venäjän maaperää. Ensimmäinen matkani itärajan taakse vähän
jännitti ja epäilytti samalla.
Hotellimme sijaitsi kaupungin keskustassa lähellä
pääkatua, Nevsky Prospektia. Siitä oli helppo suunnata kulkua minne halusi.
Pietari-Paavalin tuomiokirkko, joka sijaitsee Jänissaarella. Kuva: Sanna Lehtinen
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K

aupunkikirjat ja matkaoppaat
varoittelivat turisteja metroasemien ammatti(tasku)varkaista,
niitä uhaten uskaltauduimme seikkailemaan maailman syvimmällä metrolla.
Paljon olisikin jäänyt näkemättä, jos
emme olisi käyttäneet tätä nopeaa kulkutapaa. Pietarin metron yleisilme oli
siisti, niin arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisten asemien kuin junienkin osalta.
Sääli vain, että valokuvaaminen metron
alueella oli kielletty sakon uhalla.
Kaupungissa museoita on satoja, niin
jättiläismäisiä valtion laitoksia kuin pieniä yksityisiä museoita. Kävimme mm.
Eremitaasissa, joka on Katariina Suuren perustaman Talvipalatsin yhteydessä oleva taide- ja kulttuurihistoriallinen
museo. Museon taidekokoelmat sijaitsevat seitsemässä eri palatsissa, joissa
on yhteensä yli 350 näyttelysalia. Museon kokoelmista löytyy 15 000 maalausta, 12 000 veistosta, 600 000 piirustusta ja grafiiikkatyötä, miljoona kolikkoa ja mitalia sekä tuhansia muita taide-esineitä.

seon kokoelmiin kuuluu yli 15 miljoonaa näytettä ja sen erikoisuuksiin kuuluu esim. muumioitu mammutti, “Dima”, joka on osa museon suurinta mammuttikokoelmaa.
Matka avasi ainakin omia silmiäni rajan takana vallitsevaan isoon valtioon,
eikä enää epäilyttäisi lähteä reissaamaan sinne. Toivottavasti matkatovereillani oli myös onnistunut ja mieleenpainuva reissu!

Näkymä ostoskujalle.
Kuva: Sanna Lehtinen

SannA
Lehtinen
Tiedottaja

Tutustuimme Ristisaareen (Krestovski
Ostroy), joka on Nevan haarojen ympäröimä, hieno ulkoilukohde keskustan
tuntumassa. Heti metroaseman vieressä on suuri, moderni huvipuisto Divo
Ostroy, eli Ihmesaari, jossa kävimme
kävelemässä, mutta emme testanneet
avoinna olleita laitteita, joita oli aamupäivällä hyvin vähän. Ristisaarella sijaitsee myös delfinaario, jonne emme
päässeet ihastelemaan esim. maitovalasta, sillä aulassa työntekijä viittoi infotaululta seuraavaa vapaata näytöstä
parin viikon päähän.
Eläimellistä menoa päästiin kokemaan kuitenkin sympaattisessa, Venäjän vanhimmassa eläintarhassa, jossa lajivalikoima on eksoottinen ja runsaslukuinen; lähes 2000 eläintä ja 410
eläinlajia. Samana päivänä kävimme
myös tutustumassa maailman suurimmassa eläintieteellisessä museossa. MuKristuksen ylösnousemuksen katedraali
eli Verikirkko on Aleksanteri II:n surmapaikalle rakennettu ortodoksinen kirkko.
Kuva: Sanna Lehtinen
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Minttunapit
1 pkt tomusokeria
1 dl vettä
1-2 pisaraa piparminttuöljyä
n. 50 g taloussuklaata
1. Mittaa sokeri ja vesi kattilaan.
2. Keitä seosta välillä sekoittaen noin 25 minuuttia eli kunnes se hieman sakenee.
3. Lisää joukkoon piparminttuöljy. Ota kattila pois liedeltä.
4. Nosta teelusikalla pieniä nokareita voipaperille.
5. Pursota jähmettyneiden makeisten 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, siirappi ja sokeri sekä sihdattu
kaakaojauhe.
3. Keitä seosta hiljalleen välillä sekoittaen non 35 minuuttia.
4. Kaada toffeeseos voideltuun tai leivinpaperilla vuorattuun suorakaiteen muotoiseen
matalaan vuokaan.
5. Anna levyn jähmettyä kylmässä ja jaa se sitten pieniksi paloiksi.
6. Kääri palat kelmuun tai folioon.

Ohjeet: Tule mukaan
- leivomme Anni-Helenan kanssa
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Kuva: Sari Kantonen

INSINÖÖRIN KEIKKAKALENTERI LOPPUVUODEKSI
JOULUKUU
13.12. Koko perheen pikkujoulu Ruutisarvi (Jkl), suunnattu perheen pienimmille, lisätietoja www.ksinsinoorit.com

Seuraa tapahtumailmoittelua
www.ksinsinoorit.com

