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V
ielä vuosi sitten en tiennyt kir-

joittavani päätoimittajan juttua 

vuoden 2009 viimeiseen lehteen. 

Mutta tässä sitä ollaan naputtelemassa 

kannettavan näppäimistöä. Niin se aika 

vain kuluu, nopeasti, jättäen tekstiä jäl-

keensä. Toivottavasti myös muuta.

Kohta taakse jäävä vuosi on ollut ylä- 

ja alamäkeä, niin kuin se nyt olisi jotain 

uutta, mutta niinhän sitä aina ajatellaan. 

Ylämäkeen on kuulunut koiranpentu ja 

sen tuomat kujeet omaan elämääni. Kiin-

nostus koiran elämään on kasvanut ja vä-

lillä tassunpaiskaukset reidelle tulevat oi-

keaan aikaan. Silloin tietää istuneensa lii-

an kauan paikallaan, ja ymmärtää lähteä 

ulkoilemaan.

Alamäkeen on kuulunut täsmällisyy-

den unohtaminen, vaikka se on ollut pit-

kään yksi hyvistä tavoistani. Itsekurini ja 

sääntöni ovat heittäneet voltin ja opette-

len näin tuntemaan omaa, uutta minääni 

- joka nauttii loikoilusta sohvalla ja sade-

päivien lenkeistä. 

Nyt kirpeitten pakkassäiden tultua tän-

nekin, nautin yötaivaan tähtien loisteesta. 

Nauttikaa tekin siellä suuren kaupungin 

valoissa! Tahdon tunkeutua luonnon sa-

laisuuksien lähteille, aloittaen yötaivaas-

ta ja sen kauneudesta. Haluan saada kaik-

ki mahdolliset ovet auki ihmisen ja luon-

non salattuihin mysteerioihin. Siinä mi-

nulle haastetta!

Rauhallista ja loistokasta loppuvuotta,

SANNA LEHTINEN

Päätoimittaja

Nauttikaa insinöörit!

Tässä lehdessä: Talvi 2009



K
eski-Suomen Insinöörit ry:n syys-

kokous pidettiin 22.10.2009 kyl-

pylähotelli Peurungassa. Syysko-

kous päätti mm. hallituksen esityksen 

mukaisesti, että jäsenmaksua ei koroteta, 

vaan vuosi 2010 jatketaan nykyisellä jä-

senmaksulla eli 26 eur. / vuosi.

 Syyskokous ei saanut valtaisaa mas-

satapahtuman luonnetta. Läsnä koko-

uksessa oli 21 jäsentä eli 0,8 % jäsenis-

tä. Lohdutuksena voin todeta, että Kes-

ki-Suomen Insinöörit ry ei ole yksin al-

haisen osallistumisaktiivisuuden kanssa, 

vaan sama ilmiö on yleinen myös muil-

la yhdistyksillä. 

Parhaimmat onnittelut syyskokoukses-

sa toimintaan mukaan valituille uusille 

hallitusjäsenille Mari Vesteriselle, Tuo-

mas Taskilalle ja Juhani Kaarisalolle. 

Parhainta jatkoa myös heille, jotka eivät 

enää olleet käytettävissä hallitusvalinnois-

sa eli Paula Rossille, Antti Leväselle ja 

Jussi Leivoselle.

Insinööriopiskelijapäiviä vietettiin 

kolmannen kerran Jyväskylässä 17.–

18.10.2009. Päivät näkyivät ja täytyy to-

deta, että myös kuuluivat kaupungilla noin 

tuhannen opiskelijan voimin. 

Työnantajat ovat jälleen kerran esittä-

neet eläkeiän nostoa. Kovin moni ylem-

pi toimihenkilö todennäköisesti haluaisi-

kin pidentää työuraansa, mutta työnanta-

jien aktiiviset toimenpiteet toimintojen 

sopeutamisella tekee työurien pidentä-

misen mahdottomaksi. Pitää päästä hie-

noista visioista konkreettiseen pelisään-

töjen laatimiseen esim. osa-aikaeläkerat-

kaisut mahdollistaisivat työssä jaksamisen 

pidempään, mutta kovin haasteellista on 

osa-aikaeläkkeelle pääsystäkin tehty.

Rauhaisaa joulun odotusta,

RAUNO MINKKINEN

Puheenjohtaja

P
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Syyskokouksessa
0,8 % jäsenistä



Keski-Suomen Insinöörit 

kokoontuivat 22.10.2009 

jälleen sääntöjenmukai-

seen syyskokoukseen, 

joka tänä vuonna pidettiin 

Kylpylähotelli Peurungassa, 

Laukaalla. 

E
nnen kokousta oli halukkaille tar-

jolla kuntotesti, joka suoritettiin 

UKK-kävelytestin toteutuksena. 

Omasta kunnostaan kiinnostuneita ja 

kävelytestiin osallistuvia oli ainoastaan 

neljä uskaliasta jäsentä. 

Syyskokouksen aluksi yhdistyksen 

puheenjohtaja Rauno Minkkinen ker-

toi Keski-Suomen alueella myllertäneis-

tä työllisyyspoliittisista tapahtumista ja 

mediassa uutisoitujen yrityksissä myller-

tyvistä asioista.  Hän toivotti kokousväen 

tervetulleeksi ja avasi kokouksen, jonka 

jälkeen kokous järjestäytyi.  Jäseniä koko-

ukseen osallistui 21 henkilöä ja valtakirjo-

ja oli yhteensä 18, joten jäseniä oli koko-

uksessa edustettuina yhteensä 39.   

Kokouksen järjestäytyessä syyskoko-

uksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo 

Liukkonen ja sihteeriksi Olli Backman.  

Hyväksyttiin tulevan vuoden toiminta-

suunnitelma ja jäsenmaksuksi tulevalle 

vuodelle vahvistettiin 26 €, joka on sama 

kuin vuonna 2009. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudel-

le 2010-2011 valittiin Rauno Minkkinen.  

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2010-2011 

erovuoroisten tilalle valittiin Martti Hän-

ninen, Mari Vesterinen ja Tuomas Tas-

kila sekä varajäseneksi vuodelle 2010 Ju-

hani Kaarisalo. 

Kokouksessa tuli myös esille, että Kes-

ki-Suomen Insinöörit ry:n jäsenkehitys 

on tämän vuoden aikana ollut mukavas-

ti positiivinen, eli jäseniä on yhdistykses-

sämme enemmän kuin ennen. Tuleviin 

vuosikokouksiin ja jäsentapahtumiin toi-

votaan jäseniltämme suurempaa osallis-

tumisaktiivisuutta kuin tähän asti on ol-

lut.  Kokouksen jälkeen nautittiin Peu-

rungan ravintolassa päivällistä FBI-Bea-

tin tahdittamana.

TEIJO PAJUNEN, teksti

SANNA LEHTINEN, kuva

Syyskokouksen 
2009 kuulumisia

4
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LAATUA!

  Painotuotteet    
 • offset 
  esitteet, folderit, julisteet, julkaisut,
  kirjekuoret, käyntikortit, lehtiöt,
  lomakkeet, postikortit, pääsyliput ym.

 • digi
  esitteet, flyerit, julisteet, julkaisut,
  käyntikortit, postikortit, pääsyliput ym.

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7,  44150 Äänekoski

Puh. (014) 518 1400, 
www.kspaino.fi

Pentti Leppiniemi 

ja Kyyjärvestä viime 

keväänä saadut 

komeat hauet: 12,8 kg, 

10,6 kg, 7,6 ja 6,3 kg.

PENTTI LEPPINIEMI , kuva

Keski-Suomen 

Insinööri -lehti 

julkaisee lukijoidensa 

valokuvia. Lähetä 

kuvasi ja kuvatekstisi 

osoitteeseen 

ksilehti@gmail.com

SYKSYN SATOA
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Vuosi vaih 
Tervehdys lukijat! Aika 

rientää hurjaa vauhtia. 

Tämä totuus hyppäsi 

ajatuksiini jälleen kerran 

tänä syksynä, kun taju-

sin viimeisen opiskelu-

vuoteni Jamk:ssa alka-

neen. Itsestä tuntuu, 

että juurihan sitä logis-

tiikkaopintojani aloitte-

lin, ja nyt yhtäkkiä olen-

kin jo loppusuoralla!

A
jantajun menetys johtuu tie-

tysti siitä, että viimeiset kol-

me vuotta on ollut paljon vä-

rikästä puuhaa… koulun ja osa-aika-

töiden lisäksi esim. JIO ry:n ja KSI 

ry:n porukoissa säheltäminen sekä 

lukuisat harrastukset. Yksittäinen 

iso aikaharppaus oli vaihto-opiske-

luni Ranskassa, josta haluaisin muu-

taman ajatuksen kanssanne jakaa.

Alunperin tarkoitukseni oli kehit-

tää englanninkielen taitoani, mut-

ta suunnitelmani saikin yllättävän 

käänteen kun juttelin asiasta kou-

lun kansainvälisyystoimistossa: eng-

lannin sijasta innostuin haastees-

ta kehittää sujuva ranskan kielen 

taito! Tulihan sitä ranskaa yläas-

teella ja lukiossa luettua, mutta sii-

tä oli jo noin 10 vuotta aikaa… jo-

ten paljon oli päässyt unohtumaan. 

Ajatus lähti kuitenkin kasvamaan 

ja pistin hakupaperit vetämään. Ja 

niinpä minut hyväksyttiin Erasmus-

vaihtoon Jamk:n yhteistyökouluun, 

l’Université d’Artois:iin, lukuvuo-

deksi 2008 – 09.

L’Université d’Artois:lla on kam-

puksia monessa eri kaupungis-

sa Pohjois-Ranskassa, Nord-Pas de 

Calais:n alueella. Opiskelin logistiik-

kaa Master 2 –tasolla. Kaikki kurssit 

ja opintomateriaalit olivat vain ja ai-

noastaan ranskaksi. Kaikki muukin 

elämä eteni lähes yksinomaan rans-

kaksi - syksyllä erittäin hapuillen, 

mutta kevättä kohti jo sujuvammin. 

Englantia osasi vain osa opettajista, 

yllättävän pieni murto-osa oppilais-

ta ja onneksi yksi mukava naapuri! 

Koska koulutusyksikössä ei sattunut 

olemaan muita Erasmus-opiskelijoi-

ta, tunsin välillä itseni yksinäisek-

si. Paljon uusia kokemuksia ja kysy-

myksiä, mutta ei ketään samassa ti-

lanteessa olevaa vertaistueksi. 

Yliopiston tekniikan yksikkö si-

jaitsi Béthune:ssa, joka on suhteel-

lisen pieni ja vaatimaton kaupunki. 

Paikka oli kuitenkin viehättävä, idyl-

linenkin, vanhoine rakennuksineen 

ja pikkuputiikkeineen. Asuin yli-

opiston oppilasasuntolassa ensim-

mäiset 7 kk. Koulun ohella lenkkei-

lin paljon ja kävin säännöllisesti opis-

kelijoille tarkoitetussa kuntokeskuk-

sessa. Erikoista oli, että tarvitsin lää-

kärintodistuksen voidakseni käyttää 

kuntosalia! Viimeiset kaksi kuukaut-

ta asuin Lillessä, 1,5 miljoonan asuk-

kaan keskittymässä, jossa riitti akti-

viteetteja ja ihmeteltävää.
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tarina
Vaikka Ranska ja Suomi ovat mo-

lemmat osa Eurooppaa, eroja kult-

tuurin, tapojen yms. välillä riitti tut-

kailtaviksi. Jo pelkästään tervehtimi-

nen eroaa huomattavasti Suomes-

sa totutusta. Ranskalaiset opiskeli-

jat muun muassa tulivat aamuluen-

noille aina hyvissä ajoin, jotta ehtivät 

tervehtiä kaikkia luokkatovereitaan 

poskisuudelmin ennen kuin opettaja 

saapuu luokkaan. Oli siinä jäyhälle 

suomalaiselle ihmettelemistä! 

Kouluympäristöstä huomasin 

myös, että Ranskassa opettajilla on 

vahva auktoriteetti. Ei uskalleta ky-

seenalaistaa tai arvostella opetta-

jaa. Kuulemani mukaan vain mo-

derneissa yliopistoissa on laatujär-

jestelmät, joiden puitteissa opiske-

lijoilla on mahdollisuus sanoa mie-

lipiteensä opetuksen tasosta ja vai-

kuttaa siihen. Opetusmenetelmät ja 

-tilanteet erosivat siinä, että Rans-

kassa oli enemmän opettajajohtois-

ta luennoilla istumista kuin Suo-

messa totuttua itseopiskelua ja pro-

jektitöitä.

Viimeiset kaksi kuukautta tein 

työharjoittelua yliopiston laborato-

riossa. Tehtävänäni oli mallintaa 

erään yrityksen toiminnot, analysoi-

da niitä ja tehdä kehitysehdotuksia. 

Projektin tiimoilta pääsin kurkista-

maan ranskalaiseen työkulttuuriin. 

Organisaation hierarkia on todella 

jäykkä ja tittelit tärkeitä. Ranskalai-

set ovat työssään hyvin yksilökeskei-

siä ja pöyhisteleviä; halutaan päteä 

pomon silmissä keinolla millä hy-

vänsä ja ylikorostaa omaa erinomai-

suutta, lähes poikkeuksetta toisten 

kustannuksella. Paljon energiaa ja 

voimavaroja tuhlaantuu työnteki-

jöiden keskinäiseen kilpailuun - yh-

teiseen hiileen puhaltaminen tuntuu 

olevan mahdoton ajatus.

Yhdeksästä kuukaudesta jäi pal-

jon hyviä kokemuksia. Joukkoon 

mahtuu tietysti myös monet tuskal-

liset hetket, kuten kielitaidon kans-

sa taistelu, ikävä tytärtä ja muita lä-

heisiä, ajokorttini anastus sekä pal-

jon muita vastoinkäymisiä. Päällim-

mäisenä mielessä on kuitenkin hyvät 

asiat, kuten karttunut kielitaito, am-

matillinen kasvu, uudet näkemykset 

ja elämänoivallukset, muutama uusi 

ystävä sekä kasvanut itseluottamus. 

Saldoksi jää monta uutta kokemus-

ta ja oivallusta.

Mieleen jäi myös kaipuu päästä 

uudelleen ulkomaille työn merkeis-

sä. Toivon että siihen tulee mahdol-

lisuus jossain vaiheessa insinöörin 

uraani. Jos päädyn uudelleen Rans-

kaan, aion kokeilla myös ranskalaista 

urheilulajia, savatea! Se jäi tältä reis-

sulta kokematta. Siihen saakka täy-

tyy pitää vain kielitaitoa yllä ja ehkä 

kokkailla joitakin ranskalaisia herk-

kuja omaan makuun muunnelluin 

reseptein... ehkäpä jotakin jouluis-

ta seuraavaksi.

Rauhaisaa joulun aikaa itse kulle-

kin ja onnekasta uutta vuotta!

Terveisin, 

PIPSA VASENIUS,

teksti ja kuvat
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Keski-Suomen Insinöörit 

ry:n seniorit vierailivat 

Valtran traktoritehtaalla 

12.10.09. Aluksi 

tutustuttiin Valmetin 

traktoritehtaan 

historiaan. Atrium-

näyttelytilassa oli 

vanhoja traktoreita 

tehtaan alkuvaiheilta 

sekä nykyisiä tämän 

päivän tuotannossa 

olevia malleja. Yhteistä 

niille on enää renkaan 

kuviointi.

T
eho on noussut 50-luvun 20 

hevosvoimasta T-mallin yli 

200 hevosvoimaan. T-malli on 

suurin Suomessa valmistettava mal-

li. Ranskassa valmistetaan vielä suu-

rempaa S-mallia. Muotoilu, ergono-

mia ja ominaisuudet ovat muuttuneet 

todella paljon. T-mallissa mm. maa-

tutka ohjaa pyörien voimansiirtoa. 

Vanhat uutis- ja mainosfi lmit 50- ja 

60- luvuilta olivat nostalgisia. 

Senioreista jotkut olivat myös it-

se olleet mukana traktorin kehittä-

misohjelmassa. Valmetin Rautpohjan 

tehtaalla oli koottu 60-luvulla työryh-

mä, jonka tavoitteena oli tehdä uusi 

moderni traktori. Tuloksena oli insi-

nöörimäisen tarkasti mitoitettu luo-

mus. Suunnitelmat olivat jonkin ai-

kaa jäissä. Lopulta traktoria alettiin 

toteuttaa. Tehoa kuitenkin nostettiin 

25 %, mutta esimerkiksi voimansiir-

ron piirustukset pidettiin ennallaan. 

No eihän se voimansiirto sitten kes-

tänyt, kuten jo ennakkoon oli varoi-

tettu tehon noston yhteydessä.

Tehtaalla seurasimme linjalla koko 

traktorin kokoamisen. Tuotanto ei ole 

perinteistä sarjatuotantoa, vaan jokai-

nen traktori on oma yksilönsä tilaajan 

toiveiden mukaisesti. Tämä asettaa 

omat haasteensa työntekijöille, työn-

suunnittelulle ja logistiikalle.

Oli myös ilo näinä ankeina aikoina 

kuulla, että traktoritehdas on siirtynyt 

jälleen kahteen työvuoroon.

Kiitos mielenkiintoisesta ja asian-

tuntevasta opastuksesta kehitysinsi-

nööri Mikko Santakalliolle.

PENTTI LEPPINIEMI,

teksti

YLH. Valtran suurin Suomessa 

valmistettava T- malli.

Kuva: VÄINÖ PANTTILASeniorit ValtrallaSeniorit Valtralla

VÄINÖ PANTTILA

VAS. Traktoreita 50- ja 60-luvuilta. 

Oikealla päivän isäntä Mikko 

Santakallio.

Kuva: PENTTI LEPPINIEMI
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9Insinööriopiskelijoiden 

vuoden päätapahtuma,

Insinööriopiskelijapäivät, 

järjestettiin jo kolmatta 

kertaa Jyväskylässä

17.-18.10.2009 ja paikalle 

vaelsi noin tuhat

insinööriopiskelijaa eri

puolilta Suomen maata.

I
nsinööriopiskelijapäivät järjestettiin 

nyt jo 19. kerran. Tapahtuma on vuo-

sien saatossa tehnyt pysyvän vaikutuk-

sen insinööriopiskelijakulttuuriin ja opis-

kelijoiden näkyvyyteen katukuvassa.

Tänä vuonna teemana IO-päivillä oli 

”Rokkaa kuin Insinööri”. Ja elävää mu-

siikkiahan oli tarjolla jopa viiden bän-

din edestä, aina humpasta raskaampaan 

rockmusiikkiin. Perinteinen rastikilpai-

lu sekä Tekniikka ja X -kilpailu sisältyi-

vät myös ohjelmaan. Illalla tapahtuma 

huipentui kolmen kerroksen loppubilei-

siin sekä palkintojenjakoon Sokos Hotel 

Jyväshovin tiloissa. IO-päivien uusi kier-

topalkinto lähti joukkueelle ”Rahoittajat”, 

onnittelut vielä kerran!

Järjestäjän osalta tapahtuma vaati pal-

jon työtä ja välillä tilanne näytti huonol-

ta rahahanojen sulkeuduttua ja työryh-

män pienennettyä, mutta loppujen lopuk-

si insinööriopiskelijapäivät sujuivat varsin 

mallikkaasti ja kaikista vastoinkäymisis-

tä selvittiin paniikkinappia painamatta. 

Järjestävänä osapuolena toimiminen oli 

mielenkiintoinen ja varmasti hyödyllinen 

kokemus. Jälkipyykkiä ei ole tullut pestä-

väksi, joten Jyväskylän insinööriopiskeli-

jat JIO ry luovuttaa ensi vuoden järjeste-

lijöille työrauhan uuden tapahtuman jär-

jestämiseen. (Tätä kirjoittaessa vuoden 

2010 järjestäjä ei ole vielä selvillä.) Kii-

tokset kaikille osallistujille ja järjestelyis-

sä mukana olleille. ROCK!

LAURI PÖYHÖNEN

JIO ry

Insinööriopiske-

lijapäivät 2009

 9 
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Kyllähän me keskisuo-

malaiset tiedämme että 

ralli ja neste kuuluvat 

yhteen. Jyväskylän suur-

ajojen aikana se jo huo-

mattiin, mutta nykyään 

se on suoraan nimessä.

M
uistetaan ”entistä” ai-

kaa jolloin varikkoalueel-

la pääsi maksutta pyöri-

mään melkein mielensä mukaan, seu-

raamassa huoltotoimia. Nykyisin toi-

mitaan enemmän katseilta ja häiriöil-

tä piilossa ja toisaalta väkimäärä huo-

mioiden pakostakin turvallisemmin. 

Eipä silti, aiemmin ei ollut ralliexpoja, 

lasten ralleja tai muita oheispalveluja 

vastaavanlaisesti tarjoilla.

Shakedown 

Eli tuo tänäkin vuonna ennen rallin 

alkua Laajavuoren maisemissa ajettu 

”testierikoiskoe” oli ensi kertaa mak-

sullinen. Kovin olin hämmästynyt asi-

asta, vaikka kyllähän sitä jo oli odo-

tettukin. Eihän sellainen ryöstökalas-

tus ole enää sopivaa, että pääsisi lähes 

kotiovella ajettavaan testipätkään tu-

tustumaan maksutta.

Aikanani muutamillakin erikoisko-

keilla seisoskelleen/istuskelleena oli tä-

mä aurinkoisen Laajavuoren hiekka-

tiellä päristeltävä testi-EK kuitenkin 

(lasten kanssa käytynä) ihan kelpo vii-

tekehys eväsretkelle. Jotenkin vain tun-

tui, että ralli oli enemmän ”poikien jut-

tu”, sillä isät ja pojat näyttivät muodos-

tavan enemmistön yleisöstä. Tämä nä-

kyi siinäkin että poikaa ei olisi meinan-

nut saada paikalta pois ensinkään, jos-

ko ”vielä joku raliauto tulee”…

Mental note

Laajarin parkkialue oli käytössä ta-

pahtumassa eikä pysäköintipaikkoja 

ollut läheskään riittävästi, sen tietäen 

oli Jyväskylän kaupunki huolehtinut 

lähialueelle pysäköineiden ulkomaa-

laistenkin turistien muistamisesta. Sai 

siis olla tyytyväinen, kun oli paikal-

la kävellen, jättäen jälkeensä selkeästi 

pienemmän hiilijalanjäljen ja pitkän 

jonon sakotettuja autoja. ;-)

Sarjassa kesämuistoja

OLLI BACKMAN, teksti ja kuvat

Rallit ja erilaiset 
nesteet

Sebastianilla paikka auringossa



Peiliin 
katso-
misen 
aika
Keski-Suomen Insinööri-

en järjestämä kilpailu, jon-

ka tarkoituksena oli aktivoi-

da jäseniä verenluovutuk-

seen, on päättynyt. Kilpai-

luun osallistuneiden määrä 

oli suppea. Osanottajien vä-

hyys ei tyydytä niitä 50 000 

suomalaista, jotka vuosittain 

saavat apua verenluovuttaji-

en kautta. Nyt onkin jokai-

sen vuoro katsoa peiliin ja 

miettiä voisiko asialle teh-

dä jotain.

Jyväskylän veripalvelupis-

te on avoinna ma, ti ja to 

klo 12–18 sekä ke ja pe klo 

11–16.

Kilpailussa palkintona ol-

lut lahjakortti urheiluliik-

keeseen on saanut uuden 

omistajan lehden toimituk-

sen suorittaman arvonnan 

kautta. Voittajalle on ilmoi-

tettu henkilökohtaisesti.

JUSSI ORAVA

JIO ry

VAS. Kaupunki muistaa rallituristia. ALH. Nuorempaa ralliyleisöä.

Hirvonen keskittyy.

11
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Mitä on säädetty työto-
distuksesta?

•  Työtodistuksesta on säädetty työ-

sopimuslain (55/2001) 6. luvun 7 

§:ssä. Sen mukaan työntekijällä on 

työsuhteen päättyessä aina oikeus 

pyytäessään saada työtodistus.

•  Työtodistuksessa on mainittava 

työsuhteen kestoaika ja työtehtä-

vien laatu.

•  Työntekijän nimenomaisesta 

pyynnöstä työtodistuksessa on li-

säksi mainittava työsuhteen päät-

tymisen syy sekä arvio työnteki-

jän työtaidosta ja käytöksestä.

•  Työtodistuksesta ei saa ilmetä 

muuta kuin mitä sen sanamuo-

dosta käy ilmi, ”koodeja” tai mui-

ta merkintöjä ei saa tehdä.

Mitä ovat työtodistuksen 
saamisoikeus ja antamis-
velvollisuus?

•  Työtodistuksen saamisoikeutta ja 

antamisvelvollisuutta on rajoitet-

tu seuraavasti: työtodistusta työ-

suhteen kestosta ja työtehtävien 

laadusta on pyydettävä 10 vuo-

den kuluessa työsuhteen päätty-

misestä.

•  Työtodistusta työntekijän työtai-

dosta ja käytöksestä on pyydettä-

vä 5 vuoden kuluessa työsuhteen 

päättymisestä.

•  Jos työsuhteen päättymisestä on 

kulunut yli 10 vuotta, työnanta-

jalla on velvollisuus antaa työto-

distus työsuhteen kestosta ja työ-

tehtävien laadusta vain jos siitä ei 

aiheudu hänelle kohtuutonta han-

kaluutta. Samoin edellytyksin on 

annettava kadonneen tai turmel-

tuneen työtodistuksen tilalle uu-

si todistus.

Mitä työnantajan tulee 
huomioida?

• Työtodistus tulee antaa viivytyk-

settä, tavallisesti noin viikon sisäl-

lä työntekijän pyynnöstä.

•  Ennen työtodistuksen kirjoittamis-

ta on syytä kysyä, mitä seikkoja 

työntekijä haluaa työtodistuksessa 

mainittavan. Lyhyin mahdollinen 

työtodistus sisältää vain mainin-

nan työntekijän työsuhteen kesto-

ajasta ja työtehtävien laadusta.

• Vain työntekijän nimenomaises-

ta pyynnöstä työtodistuksessa on 

mainittava sekä arvio työntekijän 

työtaidosta ja käytöksestä että työ-

suhteen päättymisen syy, tai vain 

toinen näistä.

Työelämän ABCTyöelämän ABC    
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• Työsuhteen päättymisen syyllä ei 

tarkoiteta nimenomaisia, yksilöi-

tyjä irtisanomisen tai purkami-

sen perusteita. Työtodistuksessa 

riittää maininta siitä, kumman 

toimesta ja millä tavalla työsuh-

de on päättynyt. Esimerkiksi et-

tä työsuhde on päättynyt työnte-

kijän omaan irtisanoutumiseen. 

Jos työnantaja on irtisanonut työ-

sopimuksen työn loppumisen tai 

muun taloudellisen tai tuotannol-

lisen syyn vuoksi, tämä on kuiten-

kin syytä mainita, samoin jos työ-

suhde on päättynyt sovitun määrä-

ajan lakkaamisen tai muun mää-

räaikaisen perusteen johdosta.

• Jos työntekijä pyytää työtodis-

tukseen kirjattavaksi työsuhteen 

päättymisen syyn, mutta ei arvio-

ta työtaidosta ja käytöksestä, työ-

suhteen päättymisen syytä ei saa 

kirjoittaa sillä tavalla, että se sa-

malla sisältäisi arvion työtaidos-

ta tai käytöksestä.

•  Työnantaja on velvollinen anta-

maan uuden korjatun työtodis-

tuksen, jos hän on kirjoittanut 

työtodistukseen virheellisiä tieto-

ja tai maininnut siinä esimerkiksi 

työsuhteen päättymisen syyn tai 

arvion työtaidosta ja käytöksestä, 

vaikka työntekijä ei ole näitä pyy-

tänyt. Sama velvollisuus syntyy, 

jos työnantaja on kirjoittanut työ-

todistukseen sellaisia tietoja, joita 

siinä lain mukaan ei saa mainita. 

Mitä jos työnantaja ei 
anna työtodistusta?

•  Työtodistuksen antamatta jättä-

misestä seurauksena rangaistus.

Työnantaja, joka rikkoo työtodis-

tusta koskevia säännöksiä voidaan 

tuomita työsopimuslakirikkomuk-

sesta (työsopimuslaki (55/2001) 13 

luku 11 § 2. mom) sakkorangais-

tukseen. Jos työntekijä on pyytä-

nyt työtodistusta ja työnantaja ei 

ole sitä hänelle antanut, työnteki-

jä voi saattaa rikkomuksen työsuo-

jelupiirin tietoon. Jos työnantaja ei 

työsuojelupiirin kehotuksestakaan 

anna työtodistusta, työsuojelupii-

ri ilmoittaa rikkomuksen virallisel-

le syyttäjälle.

SANNA LEHTINEN,

teksti ja kuva

Lähde: Työsuojelupiiri

– Työtodistus– Työtodistus



Missä ovat työpaikkailmoitukset?

Mistä niitä työpaikkoja 

insinööreille oikein enää 

löytyy? Jonkinlaisena ar-

viona vuodentakaiseen 

tilanteeseen on ollut, että 

työpaikkoja liikkuu n. 60 % 

aiemmasta tasosta.

T
ekniikkatalous, erilaiset verkko-

palvelut ja maakuntalehdet ovat 

”hyvinä aikoina” ihan ok lähtei-

tä. Nyt sopiva paikka on etsittävä (ei nyt 

sentään kiven alta, mutta melkein), vaik-

kei siitä missään ilmoitetakaan. Työpaik-

koja liikkuu mm. erilaisissa kehitysprojek-

teissa, yrityksen saaman uuden myynnin 

tuomana, uusia yrityksiä perustettaessa 

ja ilman muuta tuttujen ihmisten/oman 

verkoston kautta ilmitulleena. 

TE-toimistojen palvelu-
tarjontakin kannattaa selvittää

Onhan sitä laulettukin, että: ”Työnvälityk-

sestä työtä ei saa”, mutta kannattaa mie-

lestäni kuitenkin hakea mahdolliset neu-

vot ja setviä koulutusmahdollisuudet se-

kä muutosturvaosuus. 

Itsellenikin valkeni, että muutosturvana 

puhuttu työttömän työllistymisohjelman 

teko on varsin ripeää puuhaa. Esimer-

kiksi Tampereella Työ- ja Elinkeinotoi-

mistojen kanssa yhdessä tehtävään työl-

listymisohjelmaan on käytettävissä keski-

määrin 17 minuuttia. Sanoisin, että vaa-

tii valmistelua jo hyvissä ajoin ja ennalta? 

Vähintäänkin oma suunnitelma, vahvuu-

det, osaaminen, kokemus, yms. on oltava 

kirkkaana mielessä tai vaikkapa valmiik-

si paperilla.

Kysyvä ei tieltä eksy
– eikä kaveria jätetä

Yleensä kaverille voi hyvinkin vinkata 

mahdollisesti avoimeksi tulevasta pai-

kasta, jollei itse ole kilpailemassa siitä. 

Osaamisen hinnoittelussa kannattaa ky-

syä apua ja siinä auttaa esim. liiton jäsen-

sivuilla oleva ”Palkkanosturi” (toimialat, 

alueet, tehtävät, asema, yms. huomioiden) 

tai vaikkapa ura- ja palkkaneuvonta.

Luonnollisesti omalle vastuulle jää neu-

vottelu palkasta, mutta kannattaa pitää 

pää kylmänä, vaikka tuntuisi siltä että rek-

rytoija on valmiiksi valellut tuhkaa pääl-

leen. Sanotaan, että eletään talouden osal-

la noin seitsemän vuoden sykleissä, mi-

kä toisaalta tarkoittaa sitä, että paremmat 

ajat olisivat taas edessä. Pärjätäänkö nou-

sussa, jos tingitään osaamisesta, arvostuk-

sesta ja kokemuksesta?

Sanotaan että kovat ajat
vaativat kovia toimenpiteitä

Kovilla toimenpiteillä tarkoitan tässä yh-

teydessä työnantajan tekemää päätöstä lo-

mauttaa tai irtisanoa väkeä. Näiden ”ko-

vien päätösten” tekeminen on yksiselit-

teisesti työnantajan tehtävä, eikä yhteis-

toimintaneuvottelussa henkilöstöä edus-

tavan luottamusmiehen tai muun yhteis-

toimintaedustajan. 

Työnantaja tai työnantajan neuvottelija 

tuntuu aina välillä tarjoavan omaamaansa 

”valtaa ja vastuuta” muillekin. Henkilös-

tön edustaja joutuisi kylläkin kovin hei-

koille jäille osallistuessaan neuvotteluihin 

ns. ”molemmin puolin pöytää”. Luotta-

mushenkilö tai muu yhteistoimintaedus-

taja ei ole eikä voi olla (työnantajan puo-

lesta) neuvotteluissa valitsemassa vähen-

nettäviä, toki järkevät tai sopimusten mu-

kaiset asiat pitää tuoda esiin, jos ne ovat 

työnantajalta päässeet unohtumaan.

OLLI BACKMAN

alueasiamies
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Keski-Suomen Insinöörit 

ry:n syyskokous hyväksyi 

hallituksen esittämän noin 

10 000 euron alijäämäisen 

budjettiesityksen vuodelle 

2010. Yhdistyksemme vuo-

sibudjetointi on osoittau-

tunut haasteelliseksi sinä 

aikana, kun itse olen ollut 

aktiivisesti toiminnassa 

mukana.

B
udjetin vaikeimmin hallittava mo-

mentti on ”jäsentapahtumat”. En-

nustettavuuden tekee hankalaksi 

se, että joka vuonna yksi tai useampi ta-

pahtuma peruuntuu osallistujien vähyy-

destä johtuen. Tätä on toki paikattu ket-

terästi järjestämällä loppuvuonna tapah-

tumia, joita ei ole vuosisuunnittelun yh-

teydessä mietitty.

Onneksi yhdistyksemme talous on hy-

vällä mallilla ja taseessa on varoja yhden 

vuoden talousarvion verran, joten äkil-

linen jäsenmäärän putoaminenkaan ei 

aiheuta välitöntä rahoituskriisiä. Tämä 

toiminnan riski ei tosin yhdistyksem-

me osalta ole kovin todennäköinen. Al-

kuvuonna yhdistyksemme jäsenmäärä-

kehitys on ollut positiivista, kun monel-

la muulla alueyhdistyksellä jäsenkehitys 

on ollut negatiivista. Esimerkiksi Oulun 

Insinöörit ry, joka on suunnilleen Keski-

Suomen Insinöörit ry:n kokoinen yhdis-

tys, on kokenut jäsenmenetyksiä alku-

vuoden aikana. Toivottavasti heilläkin jä-

senmäärä kääntyy vielä positiiviseksi lop-

puvuonna.

Alijäämä olisi ollut katettavissa alle 4 eu-

ron jäsenmaksun korotuksella, mutta tätä 

vaihtoehtoa hallitus ei halunnut syysko-

kouksellemme esittää. Yksi syy on se, että 

UIL ry:n liittomaksu tulee varmasti nou-

semaan ensi vuodelle ja lisäkorotuspai-

neita ei haluttu luoda oman jäsenmaksun 

nostattamisella. Liittomaksun nousu taas 

johtuu IAET-kassan jäsenmaksun nousus-

ta, jonka määrää fi nanssivalvonta. Työttö-

myyskassalla ei ole välitöntä kassakriisiä, 

mutta työttömien mää-

rän lisääntyminen tar-

koittaa fi nanssivalvon-

nan laskukaavassa sitä, 

että kassan maksukyky 

pitää nostaa vastaamaan 

asiakkaiden määrää.

Myös UIL ry:n hallituk-

sen budjettiesitys tulee 

olemaan alijäämäinen. 

Tällaista taloudenpitoa 

ei pystytä jatkamaan 

kovin pitkään. Käytän-

nössä se tarkoittaa si-

tä, että liiton hallituk-

sen on mietittävä kei-

not taloudelliseen tasa-

painoon pääsemiseksi. UIL ry:n talouden 

ohjenuorana on ollut, että varsinaisen toi-

minnan kulut tulee kattaa jäsenmaksuilla 

- tästä tavoitteesta ollaan nyt satojen tu-

hansien eurojen päässä. Sijoitustoimin-

nan tuotot pitää pystyä sijoittamaan tu-

levaisuutta varten ja näiden puiden he-

delmiä ei saa syödä etukäteen. Karrikoi-

den vaihtoehdot ovat seuraavat: alijää-

män kattaminen jäsenmaksun nostolla 

tai toiminnan supistaminen vastaamaan 

jäsenmaksutuottoja. Todellisuudessa rat-

kaisu on varmaankin kompromissi mo-

lemmista.

Myös yhdistystaloudessa tulevaisuus on 

muuttumassa epävarmemmaksi. Voisi aja-

tella, että liiton jäsenmäärä kasvaa näinä 

lomautusten ja irtisanomisten aikana ko-

histen, mutta kasvu jää tänä vuonna hyvin 

maltilliseksi. Se mikä on varmaa, talouden 

saaminen tasapainoon nyt ja tulevaisuu-

dessa vaatii innovatiivista ajattelua, priori-

sointia ja ehkä kipeitäkin ratkaisuja. 

Paukkuvia talvipakkasia toivotellen,

TIMO HÄRMÄLÄ

Varapuheenjohtaja,

Uusi insinööriliitto ry ja

Keski-Suomen Insinöörit ry
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Keski-Suomen Insi-

nöörien järjestämä 

patikkaretki Isojärven 

kansallispuistoon tehtiin 

sunnuntaina  20.9.2009.

L
upaavan kauniina syksyise-

nä aamuna nousi joukko rei-

pashenkisiä ulkoilijoita Har-

jun kupeesta bussiin. Eräoppaamme 

Teemu Tenhunen ja Mika Videnoja 

toivottivat osallistujat tervetulleiksi.  

Teemu kertoi pääpiirteiltään kansal-

lispuiston maastosta ja reitistä.

– Alueella voi myös harrastaa me-

lontaa ja kalastusta, mainitsi Mika.

 Vuonna 1982 perustettu 22 neliö-

kilometrin kansallispuiston ydinosa 

muodostuu Isojärven eteläisestä erä-

maa-alueesta, jonka sisällä on jär-

viä ja lampia. Maastotyyppi vaihtelee 

ikikuusikoista kitukasvuisia mäntyjä 

kasvaviin jäkälän peittämiin korkei-

siin kallioihin. Siellä täällä on monen 

metrin mittaisia siirtolohkareita. Mä-

kien välisissä notkoissa on lehtomai-

sia sekametsiä puroineen. Alue on en-

tistä metsätalousaluetta. Tosin hanka-

limmissa maastokohdissa on säilynyt 

vuosisatainen aarnimetsä.

– Savotoita tehtiin 1800-luvun lop-

pupuolelta lähtin aina kansallispuis-

ton perustamiseen saakka. Kämppä-

elämä hiljeni 1960-luvun puolessa vä-

lissä metsätälouden koneellistumisen 

myötä, kertoi Teemu.

 Liekö ollut hieman jännitystä il-

massa kohdetta pohtiessa, kun me-

nomatka taittui vaisuhkoissa tun-

nelmissa. Tosin kädennostossa vain 

muutama tunnustautui kokeneeksi 

vaeltajaksi.

 Perillä  meitä oli vastassa matka-

emäntämme Sanna Lehtinen retkie-

väiden kanssa. Karjalanpiirakat ja gril-

limakkarat juomapulloineen katosivat 

nopeasti retkeläisten reppuihin.

 Siirryimme varusteinemme reitin 

alkupisteeseen, Heretyn kämpän pi-

halle. Kämppä on toiminut aikanaan 

hevosmiesten majoitustilana. Nyky-

ään kämppä toimii puiston info- ja 

huoltopisteenä. Oppaamme Teemu 

antoi vielä viimeiset ohjeet ja neuvot 

retken onnistumisen varmistamisek-

si. Luvunlaskussa saimme pääluvuk-

si 25 henkeä.

 Reput tiukasti selkään vyötettyinä 

väki solui nauhana kuusikkoon. Toi-

nen oppaamme Mika jättäytyi jotok-

sen hännille vartioimaan, ettei ku-

Ruskaretki Isojärvelle
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kaan jää matkasta. Nopeasti jono kui-

tenkin alkoi venyä. Polun varressa oli 

kaikenlaista ihailtavaa. Kamerat rap-

sahteleivat tiheään sopivan kuvaus-

kohteen ilmaantuessa.

 Sieni-ihmiset bongasivat ensim-

mäiset kantarellit ja suppilovahverot 

jo kämpältä lähdettäessä. Yksi jos toi-

nenkin poimi varvikosta mustikoita 

ja puolukoita suuhunsa.

 Tauolla Hevosjärven opastaulun 

kupeessa ihmettelimme majavien ra-

kentamaa patoa laskuojan niskas-

sa. Hevosjärven pohjoispäästä alkaa 

Latokuusikon koskematon ikimetsä. 

Umpeen kasvaneen suon laidalla on 

joskus ollut lato, johon niityn heinää 

on kesällä niitetty. Talvella rekikelien 

aikana on heinät sitten kuljetettu jäi-

tä pitkin karjan rehuksi.

 Suon laidalla on polun poikki si-

kin sokin valtavia tuulen kaatamia 

kuusen keloja. Isoimpia on hieman 

katkottu kulkemisen helpottamisek-

si. Pienemmistä oli harpottava yli tai 

kyyristyttävä alitse. Puiston ohjeiden 

mukaan kielletyillä alueilla ei ole sal-

littu lumettomaan aikaan poiketa po-

lun ulkopuolelle.

 Seuraava tauko oli Vahterjärvellä. 

Nuotiopaikalla ei ollut enää jäljellä 

polttopuita, joten pienen juomatau-

on jälkeen jatkoimme matkaa.

– Läheinen Vahtervuori on puiston 

korkein, kertoi Teemu.

 Pienen matkan päästä Yläiseltä 

Lortikalta löytyi nuotiopaikalta polt-

topuitakin. Eräoppaamme Teemu pi-

ti havainnollisen esityksen oikeanlai-

sesta nuotion sytyttämisestä. Pian oli-

vatkin ensimmäiset kalikat sen verran 

hilltyneet, että nopeimmat kaivelivat 

makkaroita esiin ja vuoleskelivat tik-

kuja tähän tuiki tärkeään retkeilyyn 

kuuluvan rituaaliin. Matkaemäntäm-

me Sanna taikoi repustaan isot pul-

lot sinappia ja ketsuppia makkaran 

mausteiksi.

Läheinen Lortikan kämppä on toi-

nen puiston kämpistä. Lortikassa ma-

jailivat varsinaiset tukkijätkät, kaato-

miehet. Kämpille ei ollut tietä, vaan jät-

kät tasoittivat lapiopelissä polkupyörö-

polun, jota oli helpompi kulkea.

 Yleinen siisteys puistossa oli sil-

miin pistävää. Polun varressa ei nä-

kynyt eväspapereita eikä muovipus-

seja, puhumattakaan ”mäyräkoiran” 

kääreitä. Ehkä kansallispuisto ei hou-

kuttele isommin urbaania väkeä, jolle 

luonto ja hiljaisuus ei ole retken tär-

kein anti. Mekin sammutimme nuo-

tion ja siivosimme jälkemme.

 Loppumatkasta poikkesimme vie-

lä Kurkijärven Mäyräniemessä. Pal-

jaskallioisessa niemessä terävä kal-

lioharja pistää järvenselälle ja katoaa 

viimein jonnekin syvyyteen.

– Kaikki puiston järvet ovat jyrkkä-

rantaisia, joissa rantakallio usein pu-

toaa jyrkästi veteen kymmenien met-

rien syvyyteen. Isojärven syvin koh-

ta on lähes 80 metriä, tiesi oppaam-

me Teemu.

 Kannuslahden luontopolulla yli-

timme kapean salmen juohevasti puu-

siltaa pitkin kuin osoituksena paluusta 

kulturellisempaan maailmaan.

 Kaiken kaikkiaan retki oli onnistu-

nut. Aurinkoinen sääkin oli vanhaan 

tapaan tilattu järjestäjien taholta vael-

tamiseen sopivaksi. Loukkaantumi-

sia ei sattunut, eikä kukaan uupunut 

matkalla - kiitos oppaidemme. Syöpä-

läisistä ei ollut haittaa. Tosin jokunen 

hirvikärpänen havaittiin.

 Retken järjestäjä Sanna vihjaili, että 

jatkoa seuraisi mahdollisesti ensi sy-

kynä ulkoilun merkeissä.

PERTTI MEURONEN, teksti

SANNA LEHTINEN, kuvat
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On taas se aika vuodes-

ta, jolloin ihminen ja 

suomalainen insinööri 

ihmettelee oman asuin-

paikkansa valitsemis-

ta. Erityisesti valintaa 

ihmettelee tällainen 

päivätyökseen luola-

konttorissa jokapäiväistä 

leipäänsä louhiva, joka 

pimeimpinä kuukausi-

na tuskin enää muistaa, 

mikä se aurinko oikein 

olikaan. Päätin siis tänä 

vuonna tehdä asialle jo-

tain ja varata loppusyk-

syyn ajoittuvalle loma-

viikolle matkan etelän 

lämpöön.

M
enomatkan lento sujui 

mainiosti. Kerrankin olin 

tyytyväinen istuimesta, jo-

ka oli hätäpoistumistien kohdalla. Jal-

katilaa oli ruhtinaallisesti, jossa sai 

kunnolla jalkansa suoraksi ja 50 % 

lentokoneen saniteettitiloista sijaitsi 

kolmen metrin säteellä. Siinä näki siis 

paraatipaikalta miten suomalaiset lo-

malaiset kokoontuivat antaumuksella 

yhteisen asian äärelle.

Perillä selvisi varsin nopeasti, et-

tä tämä matkakohde ei ollut var-

maankaan kovin monen yksinelä-

vän toivelistalla aivan ykkösenä. Lo-

maa kaipaavalle luolamiehelle sen 

sijaan paikka oli aivan omiaan au-

ringon palvontaan, akkujen lataami-

seen ja havaintojen tekoon. Havain-

toja tulikin tehtyä paljon eri kulttuu-

reista, kun kerran monikansallisessa 

suosiossa kylpevästä lomakohteesta 

oli kuitenkin kyse.

Vajaa bussilastillinen suomalaisia 

sulautui turismivirtaan niin tehok-

kaasti, että suomenkieli ei juuri kadul-

la kaikunut. Muutamana ensimmäi-

senä päivänä turistimassasta 60 % oli 

saksalaisia eläkeläisiä, 10 % brittiper-

heitä, toinen 10 % espanjalaisia pesu-

eita ja kolmas 10 % samaisella kielel-

lä haastavia nuoria pareja. Loppu seu-

rakunta koostuikin meistä johonkin 

hautautuneista suomalaisista, kahdes-

ta ruotsalaisperheestä, ranskalaisesta 

yksinhuoltajasta ja kahdesta ansait-

tuja eläkepäiviä viettävästä tanskalai-

sesta kansakoulun opettajasta. Onko-

han Tanskassa ollut muuten Suomen 

tapaan noita kansakouluja? Ilmeises-

ti on, jos kerran siellä on ollut kerran 

kyseisen opinahjon opettajiakin. 

RanskalaistenRanskalaisten
perunannostolomaperunannostoloma
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Keskellä viikkoa alkoi hotellissa näkyä 

yhä enemmän ranskalaisia ja ruotsa-

laisia lapsiperheitä. Ilmeisesti näissä 

r-kirjaimella alkavissa eurooppalai-

sissa maissa perunannostoloma sat-

tuu samalle viikolle, joka ajoittuu tänä 

vuonna juuri loka- marraskuun vaih-

teeseen. Ja kyllähän noita ranskalaisia 

perunoita muuten riittikin buff et-ra-

vintolassa ihan viikon jokaiselle ateri-

alle, että perunasesongin voisi sanoa 

olleen parhaimmillaan. Saksalaisten 

eläkeläisten määrä pysyi onneksi va-

kiona koko viikon. Kuinkahan paljon 

noita eläkeläisiä mahtaakaan olla? Ai-

nakin niin paljon, että hyvin harvalle 

heistä on riittänyt uima-asuja. Voitai-

siinkin pistää Suomessa pystyyn sel-

lainen keräys, että saataisiin hankittua 

ikääntyville germaaniveljille ja -sisa-

rille asianmukaiset ranta-asusteet.

Löytyi tästä hotellista saunakin, 

ihan puulauteilla ja löylynheittomah-

dollisuudella varus-

tettu. Tätä mahdolli-

suutta tuli toki käy-

tettyä hyväksi, ranska-

laiset tuntuivat olevan 

jälleen kerran sitkeimpiä. Kansainvä-

lisen kansanterveyslaitoksen valistus-

osasto ei kuitenkaan ole tainnut vie-

lä tavoittaa näitä kohteen matkalai-

sia. Kloorivedessä liotetut uima-asut 

tuovat sanomiskokemukseen nimit-

täin aivan uudenlaisen säväyksen. 

Suomalainen jääräpäinen insinööri-

kin joutuu kyllä toipumaan tällaisen 

kemiallisen ylivallan alla.

Mutta missä olivat kaikki italialai-

set? Italia ei ollut edustettuna kuin lau-

tasella makaryynin ja pizzan muodos-

sa. Eikö italialaisilla ole sitten oikeutta 

lomaan, vai pidetäänkö heitä teljettyi-

nä kotonaan? Joku ihmisoikeusjärjestö 

voisi ottaa asian ihan selvittääkseen.

Kaikki loppuu kuitenkin aikanaan, 

jopa tällaiset katsantokantaa avarta-

vat rantakulttuurilomat. Paluulento-

lipussa istumapaikaksi oli merkitty 

”1D”. Se ei sitten kuitenkaan ollut se 

kuskin paikka, onneksi. Saniteettiti-

loista 25 % oli menomatkaan verrat-

tuna sen sijaan vieläkin lähempänä, 

ovi ihan kosketusetäisyydellä. Toi-

saalta minun olkapääkin oli vastaa-

vasti kosketusetäisyydellä kaikkien 

kyseiseen tilaan pyrkivien kanssa. T-

paidastani saisi siis helposti kerät-

tyä lennolla AY1544 Helsinkiin len-

täneistä 57 matkustajan tuoksunäyt-

teet. Adios!

 

JUSSI LEIVONEN,

teksti ja kuvat



20

Vietin koululaisten syys-

lomaa 2009 erilaisessa 

ympäristössä ja eri asioi-

den parissa normaaliin 

verrattuna.

L
ähdin ”turistina” mukaan las-

teni harjoitus- ja pelimatkalle 

Portugaliin, Lissaboniin. Matka 

kesti yhdeksän päivää, joista oli kuu-

si varsinaista harjoitus- ja pelipäivää. 

Matkalle lähdettiin lauantai-aamuna 

ja perille saavuttiin vasta illansuussa.

Heti alkuun kävi ilmi pienen seu-

ran normaalit kuviot eli osallistuin 

matkanjohtajan ja valmentajien kans-

sa asioiden järjestelyyn.  Asioiden jär-

jestely matkalla toimi ajanvietteenä se-

kä tutustumismahdollisuutena Lissa-

boniin.  Ensimmäinen päivä oli vapaa 

myös pelaajille ja kävimme Lissabo-

nin keskustassa katselemassa nähtä-

vyyksiä sekä hankimme samalla mat-

kustuskortin koko viikoksi linja-au-

to- sekä ratikkamatkoja varten. Erit-

täin käyttökelpoinen esim. kaupunki-

lomalaisille, noin 27 euron kortilla saa 

matkustaa Lissabonin alueen yleisillä 

kulkuneuvoilla mm. metrolla niin pal-

jon kuin haluaa, suosittelen. Samalla 

tutustuimme linja-autoaikatauluihin 

sekä -reitteihin ja majapaikkaan.

Majapaikkanamme toimi Lissabo-

nin leirintäalue, jossa yövyimme mö-

keissä. Mökit olivat suomalaisen mit-

tapuun mukaan hiukan heikkotasoisia 

(kuluneita käytössä), mutta varustettu 

hyvin eli jokaisessa mökissä oli WC, 

suihku, TV ja jääkaappi. Pienoiskeitti-

össä oli keittolevyt ja tiskiallas. Leirin-

täalueella oli kauppa ja ravintola, jossa 

aamupala nautittiin joka aamu.

Maanantai-aamuna heti aamupa-

lan jälkeen lähdimme seuran puheen-

johtajan kanssa Lissabonin keskus-

taan ja sieltä Lissabonin yliopistolle 

etsimään uimahallia, joka löytyi pie-

nen etsiskelyn ja opiskelijoiden an-

tamien ohjeiden perusteella.  Sovim-

me hallin ravintolan kanssa ruokailut 

koko joukolle (32 henkilöä) sekä sa-

malla tutustuttiin halliin sekä reittei-

hin hallille ja takaisin. Illalla joukku-

eiden kanssa saapuessamme paikan 

päälle kaikki sovitut järjestelyt toimi-

vat moitteetta.

Tiistai ja keskiviikko menivät sa-

maa rataa eli kävimme tutustumas-

sa uusiin halleihin, katsoimme ruo-

kailu mahdollisuudet ja tietysti mi-

ten päästään yleisillä kulkuneuvoilla 

paikan päälle sekä takaisin. 

Lopun viikkoa joukkueet kävivät 

kolmella hallilla ja sovitut ruokailut se-

kä liikkumiset sujuivat jo rutiinilla.

Viimeisenä harjoitus-/pelipäivänä 

olimme Sporting Lissabon jalkapal-

lostadionin yhteydessä sijaitsevalla 

uimahallilla, jossa järjestettiin pieni 

turnaus paikallisten vesipallojouk-

kueiden ja Jyväskylän Saukkojen ju-

niorijoukkueiden kesken. Lauantain 

päätös oli hieno, sillä kaikki kynnel-

le kykenevät pääsivät pelaamaan ja 

matkan tarkoitus ja tavoitteet täyttyi-

vät osallistujien mielestä.

Itse pääsin tutustumaan Lissabo-

niin sekä käymään Estorilin uimaran-

nalla, koko matkan päivälämpötila lo-

kakuun puolivälissä oli +25– +30 C, eli 

lämmintä riitti. Toisaalta pääsin ren-

toutumaan ja irtautumaan työ- ja ar-

kirutiineista. Tästä tuli intoa syksyyn 

ja seuraaviin reissuihin (jos saadaan 

järjestettyä ja pääsen mukaan). 

MARTTI HÄNNINEN

Insinööri harjoitus-Insinööri harjoitus-
matkallamatkalla

Estádio José Alvalade



Terve-

tuloa

Huone-

teatteriin

Perjantaina 

12.2.2010 klo 

19.00 katsomaan 

näytelmää 

Luulosairas.

Lipun hinta on 10 euroa/jäsen 

ja 10 euroa/avec.

Ilmoittautuminen sähköpos-

tilla osoitteeseen ilmoittautu-

minen@ksinsinoorit.com tai 

yhdistyksen kotisivulla (http://

www.ksinsinoorit.com/tapah-

tumat/ilmoittaudu/) viimeis-

tään 29.1.2010. Ilmoittautues-

sasi kerro nimesi ja yhteystie-

tosi (email, gsm/puh).

Osallistumismaksu suorite-

taan yhdistyksen tilille, kun 

osallistumisvahvistus on saa-

tu.

Lisätietoja tarvittaessa rauno.

minkkinen@gmail.com. 

Uusi paikal-

linen Uuden 

Insinöörilii-

ton jäsenetu

Elixian liittymis-

maksu normaa-

listi 89 € tosin UIL 

ry:n jäseneltä 0 €. 

Ei siis varsinaista 

liittymismaksua 

(ainoastaan ker-

taluonteinen kä-

sittelykulu 15 €) 

muutoin ELIXIA 

Seppälän kk-/vuo-

sisopimushinnat 

kymmenen pro-

sentin alennuksel-

la.

Lehdessä 1/2010 

uutta etua esitel-

lään tarkemmin, 

sillävälin lisätietoja 

saa suoraan Elixian 

myyntipäälliköltä 

tai www.ksinsinoo-

rit.com. Liikunta-

keskus osoitteessa: 

ELIXIA Seppälä, 

Ahjokatu 1, 40320 

Jyväskylä. Oikeu-

den alennukseen 

osoitat Uuden Insi-

nööriliiton jäsen-

kortilla.

Työ-
markki-
nailta 20.1.
klo 17.30 
Järjestöjen 
talolla

Osoitteessa Kalevan-

katu 4, 5 krs.

OHJELMA:

Mm. UIL:n työmarkkinatutki-

mus ja TES-asiat

ILMOITTAUTUMISET:

Ilmoittaudu heti tai 13.1.2010 

mennessä ilmoittautuminen@

ksinsinoorit.com tai yhdistyk-

sen kotisivulla (http://www.

ksinsinoorit.com/tapahtumat/

ilmoittaudu/). 

Ilmoittautuessasi kerro nime-

si, yhteystietosi (email, gsm/

puh) sekä mahdolliset ruoka-

aineallergiat. Ilmoittautuneille 

toimitetaan vielä sähköpostitse 

osallistumisvahvistus. Tilaisuus 

on osallistumismaksuton, joten 

työnantajan tai omalle kohdal-

lesi jää ainoastaan mahdollinen 

matkakulu.

Lisätiedot: Keski-Suomen In-

sinöörit ry:n www-sivut: www.

ksinsinoorit.com ja olli.back-

man@uil.fi 

Koulutusterveisin,

KESKI-SUOMEN

INSINÖÖRIT RY 

KYÖSTI RENTOLA, kuva

21



22

Päätoimittaja Lehtisen 

painostuksen alla koko-

simme asiantuntevan 

testiryhmän kokeile-

maan lahjaksi saatua Ide 

line -suklaansulatusko-

netta.

Koneen tekniset tiedot:

• Tyyppi: Ide Line

• Valmistaja: OMB

• Käyttöjännite: 220..240V ~ 50Hz

• Teho: 15W

• Käyttöliittymä: kolmiasentoinen 

kiertokytkin (0 – pois päältä, I – 

ylläpito asento, II – sulatusasen-

to). PWR-LED ilmaisemassa lait-

teen päällä oleminen.

P
akettiin kuului itse lämmitin, 

noin kolmen desilitran sula-

tuskattila, erilaisia muotte-

ja, varrastikkuja, dippaus-haaru-

koita, lasta, ”lusikka” ja ritilä, jon-

ka päälle esimerkiksi suklaakuor-

rutetut vaahtokarkit pystyy laitta-

maan suklaan jähmettymistä odot-

tamaan. Koneen hyvänä puolena on 

se, että suklaata ei saa poltettua poh-

jaan, vaan lämpötila on juuri sopi-

Suussa sulavaa suklaata

YLH. VAS. Veeralotta kaataa suklaata muotteihin ja Anni seuraa vierestä. YLH. OIK. Ide Line -suklaansulatuskone. 

ALH. OIK. Veeralotta ja Anni aloittamassa suklaan sulatusta.

one.



va sulattamaan ja pitämään suklaan 

juoksevana.

Prosessi lähti käyntiin valitsemalla 

tarjolla olevista suklaista sopiva se-

koitus. Tarjolla oli valkoista suklaata 

ja maitosuklaata ja ne asetettiin sula-

tuskattilaan. Kone käyntiin ja odot-

tamaan. Testiryhmälle malttamatto-

min vaihe oli odottaa ensimmäisen 

erän sulamista juoksevaksi herkuk-

si. Kun kattilassa oli tietty määrä su-

laa suklaata lisäpalat sulivat sekaan jo 

huomattavasti nopeammin. 

Sulassa suklaassa testiryhmämme 

kuorrutti esimerkiksi vaahtokarkkeja, 

kauramuroja ja maissinaksuja. Myös 

koneen mukana tulleet suklaamuotit 

olivat kovassa käytössä ja illan aikana 

maisteltiinkin sydämen, pupun ja kah-

vipapujen muotoisia suklaita.

Suklaansulatuskone oli testiryh-

mällemme ensituttavuus, joten kone 

sai testaajien jakamattoman huomion. 

Testiryhmän mielestä konetta oli help-

po käyttää ja kuorrutetut maissinaksut 

maistuivat heille parhaiten. Aikuisten 

porukasta ihan kaikki eivät niitä ehti-

neet päästä edes maistamaan. 

Sivullisena olisi kuvitellut, että ko-

neeseen kyllästyisi nopeasti, mutta 

taisi talosta sulatettavat suklaat lop-

pua ennen kuin testiryhmän into lop-

pui. Jos minun arvaukseni pitää paik-

kansa, niin kone ei jouda pölyttymään 

meidän kaapissamme, vaan testiryh-

mäläiset nähdään jatkossakin sen ym-

pärillä herkkuja valmistamassa ja uu-

sia suklaakokeiluja tekemässä.

Testiryhmän kommentit kertone-

vat kaiken: ”Äiti, meille pitää ostaa 

tällainen samanlainen!” Suositelta-

va hankinta siis vaikka joulupukin 

konttiin – saavat joululahjasuklaat 

sitten uuden elämän pikkukokkien 

kokeiluissa.

Ammattitaitoisena testiryhmänä 

toimi Veeralotta 11-vuotta ja Anni 

7-vuotta naapuristamme. Kiitokset 

arvokkaasta panostuksesta heille suk-

laansulatuskoneen testauksessa.

TIMO HÄRMÄLÄ,

teksti ja kuvat

va sulattamaan ja pitämään suklaan 

juoksevana.

Prosessi lähti käyntiin valitsemalla 

Suklaansulatuskone oli testiryh-

mällemme ensituttavuus, joten kone 

sai testaajien jakamattoman huomion. 
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Insinöörin
keikkakalenteri

JOULUKUU
 12.12. Lasten 

pikkujoulut

TAMMIKUU
 20.1. 

Työmarkkinailta

HELMIKUU
 12.2. 

Huoneteatteri
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Makoisaa joulua ja 

menestystä vuodelle 2010! 

Seuraa tapahtumailmoittelua: www.ksinsinoorit.com

PÄIVI KANTONEN, kuva

PAULIINA KANTONEN, malli

Toivottaa Keski-Suomen Insinöörit ry:n 

hallitus ja Viestintätoimikunta

JOULU ON TAAS

Joulu on taas, joulu on taas,
astiat täynnä puuroo.

Joulu on taas, joulu on taas,
astiat täynnä puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo.”

”


