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TIMO HÄRMÄLÄ:
Hyvinvointiyhteiskuntaa ei
ylläpidetä,
saati kehitetä
sillä, että
myymme palveluita
toisillemme.”

”

Hyvää
joulua!

VAIHTO-OPPILAS:

– Kiinalaisten käytös kummastuttaa
yhtä paljon kuin joulupukki

Keski-Suomen
Insinöörit ry
www.ksinsinoorit.com
Pankkiyhteys:
K-S OP 554301-244717
Ilmoitushinnat:
Saat tietää wwwsivultamme, kysäisemällä
joltakin hallituksemme
jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@gmail.com.
Samalla voit pyytää esim.
sähköpostiisi valmiin
ilmoitussopimuspohjan,
tietysti PDF:nä.
Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit
PL 454
40101 JYVÄSKYLÄ
Email:
ksilehti@gmail.com
Painopaikka:
kspaino.fi,
Äänekoski 2010
Painos: 2 900 kpl
Päätoimittaja:
Sanna Lehtinen
Taittaja: Päivi Kantonen
Kansikuva:
pääkuva Sanna Lehtinen,
pieni kuva Sari Kantonen
Toimittajat ja avustajat:
Olli Backman, Timo
Härmälä, Rauno
Minkkinen, Eija Viitanen
ja Joonas Lensu
Uuden Insinööriliiton
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 JYVÄSKYLÄ
gsm. 040 579 5116
olli.backman@uil.fi
Uusi Insinööriliitto
(jäsentietopalvelu)
jasenrekisteri@uil.fi,
Ratavartijankatu 2 A,
8. krs, 00520 HELSINKI
puh. 0201 801 877

IAET (työttömyyskassa),
www.iaet.fi, iaet@iaet.fi,
fax. (09) 4763 7690
Tiedätkö, mitkä ovat
Uuden Insinööriliiton
arvot? Bongaa arvot
lehdestä ja olet jälleen
viisaampi insinööri.
Arvoja on neljä.
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PÄÄTOIMITTAJAN
KYNÄSTÄ

Talvi yllättää
– joka vuosi
T

ein pienen retken ystävättäreni
kanssa syksyiseen Irlantiin. Olimme iloisesti yllättyneitä, kun paikallissää ei ollutkaan aivan sitä, mitä olimme
odottaneet. Sadetta emme viiden päivän
aikana saaneet niskaan lainkaan, ja vaikka tuuli tuiversikin parina päivänä kovin, se ei ollut haittaavaa. Aurinko paistoi lämpimästi ja mittarit näyttivätkin +17
celsiusastetta.
Suomeen, Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutuessamme koneen kapteeni kuulutti lämpötilan olevan vain kolme astetta ja tuuli voimakasta – minkä
kyllä huomasi ilmakuopista. Ystävättäreni suuntasi auton ratin kohti Tampereen
pohjoispuolta. Yllätykseksemme matkalla tulikin jo lumihiutaleita. Kun pääsimme määränpäähän, josta minun oli mää-

rä jatkaa Jyväskylään kesärenkailla varustetulla autollani, hetken mietin suuntaa –
kotiin vaihdattamaan renkaat vai...
Valitsin jälkimmäisen. Lähempänä Jyväskylää toivoin jo, että olisin valinnut toisin. Talvi oli saapunut kaupunkiin. Toivoin sinä hetkenä, että pieni retki kauniiseen Irlantiin olisi voinut jatkua kauemmin ja olisin saanut vielä vähän nauttia
auringon lämmöstä. Nyt muutama viikko reissun jälkeen odotan jo kuitenkin innolla talvea, pakkasta ja lunta.

Ajelkaa varoen ja muistakaa
näkyä pimeässä!
SANNA LEHTINEN
päätoimittaja

PJ:N NÄPPÄIMILTÄ

JÄSENISTÖN
TAHDON ARVOSTAMINEN

”Kiitos”
V
uosi 2010 lähestyy loppuaan.
Keski-Suomen Insinöörit on
tarjonnut jäsenistölleen vuoden mittaan monipuolista ohjelmaa.
Tosin myös kuluvana vuonna olemme joutuneet perumaan jäsentilaisuuksia vähäisen osallistumisaktiivisuuden vuoksi. Vuosittain suosituimmat tilaisuudet vetävät jäsenistöä, mutta ns. vakavampi asia ei niinkään. Jo perinteiksi muodostunut Himoksen laskettelupäivä maaliskuussa
ja kesäkuussa kesäteatteri Tampereella ja Powerparkin karting saavat jäsenistön liikkeelle.
Aina toisinaan Keski-Suomen Insinöörien hallituksessa viriää keskustelu siitä, että olisiko syytä vähentää
jäsentilaisuuksien määrää? Hallituk-

senkin voimavarat ovat rajalliset kovin monen jäsentilaisuuden toteuttamiseen vuosittain kaiken muun ohessa. Vuoden 2011 tapahtumat löydät
tuttuun tapaan jäsenlehdestä, yhdistyksen www-sivuilta ja jäsentiedotteina sähköpostista.
Jäsenistölle kiitos jäsentilaisuuksiin
osallistumisesta. Kiitos myös KeskiSuomen Insinöörit ry:n hallitukselle,
eri toimikunnille ja Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:lle vuoden aikana tehdystä työstä.

Hyvää loppuvuotta,
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puheenjohtaja
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Teknologiayksikön johtaja Mikko R. Salminen ja Keski-Suomen Insinöörien
puheenjohtaja Rauno Minkkinen (30.9.2010) tutustumassa dynaamisesti
kuormitettujen kappaleiden rakenteiden ja voitelun testaamiseen soveltuvaan
kuormituskehään.
KUVA: OLLI BACKMAN

Oppilaitosyhteistyötä

Keski-Suomessa
Keski-Suomen insinöörit
toimivat hyvässä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

U

usi Insinööriliittokin järjesti tutustumiskäynnin oppilaitoksessa
ja labratiloissa, syyskiertueeseensa liittyen. Vajaa kolmekymmentä hen-

keä kiinnostui, vaikka enemmänkin olisi
helposti auditorioon mahtunut.
Ammattikorkeakoululla onkin panostettu entistä enemmän yritysyhteistyöhön, sillä siitä on nähtävissä selkeitä etuja. Jyväskylän AMK onkin ollut jo pitkään
mitalisijoilla, ammattikorkeakoulujen välisissä vertailuissa. Toivomme kaikki, että
siellä pysytäänkin.
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Onnittelut syyskokouksessa
yhdistystoimintaan
mukaan valituille uusille
hallitusjäsenille!

H

enriikka Oksaselle, Jani Hammarbergille, Kirsi-Marja Jäppiselle ja
Tapio Laitiselle. Onnittelut myös

”vanhoille” toimijoille Rauno Minkkiselle, Timo Härmälälle, Juhani Kaarisalolle, Eija Viitaselle, Sanna Lehtiselle, Mari Vesteriselle, Martti Hänniselle ja Tuomas Taskilalle!
Menestyksellistä jatkoa myös Teijo Pajuselle, joka ei enää ollut käytettävissä hallitusvalinnoissa.

Onko sinulla jotain kerrottavaa
ttoisille
toisill
i ille insinööreille?

KU

VA
:

TE

V

uonna 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) oli kirjoilla yhteensä 2018 insinööriopiskelijaa, joista 1 801 oli ilmoittautunut läsnä oleviksi. Insinööriopiskelijoiden lisäksi JAMKissa oli yhteensä 177 tekniikan ja liikenteen alan ylemmän amk-tutkinnon opiskelijaa, joista joka kymmenes
oli nainen.
Vuonna 2009 valmistui Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tekniikan ja liiken-

VIESTINTÄTOIMIKUNTA

teen alalta yhteensä 307 uutta insinööriä,
joista 35 oli aikuisopiskelijoita. Valmistuneista oli naisia 40 eli 13 %, mikä on selvästi alle koko maan tilanteen. Kaikista
vuonna 2009 valmistuneista insinööreistä naisten osuus oli 18 %.
Jyväskylän amk:sta valmistuneista insinööreistä noin joka kolmas oli tietotekniikan insinööri. Toiseksi yleisin opintoala oli logistiikka.

!
TIESITKÖ?

IJO
PA
JUN
Olisiko siEN
nulla jotain
kerrottavaa toisille
iinsinööreille?
i öö ill ? Haluaisitko
H l i itk
jakaa kokemuksiasi muille jäsenillem-

me? O
Olisiko juuri sinulla innostusta osallistu
listua
ua lehtemme kehittämiseen ja saada
omaa kkäden jälki näkymään? Vai onko sinullaa yritys, jonka mainoksen haluaisit
lehteemme?
leh
ht
Jos vastasit kyllä johonkin näistä
kysymyksistä, otahan yhteyttä päättoimittajaan, niin saat lisäinfoa, mitte
ten pääset toteuttamaan itseäsi. Jos
hyv
hyvä
v juttu odottaa jo pöytälaatikossasi, n
ni
niin lähetä se osoitteeseen ksilehti@
gma
gmail.com.
ail
Otamme erittäin mielellämme vva
vastaan lukijoiden kirjoituksia ja julkaise
kaisemme
em niitä lehdessämme.

ROHKEUS
EDELLÄKÄVIJYYTEEN
JA MUUTOKSEEN

Uusi
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Vielä kerran
Harmaa päivä. Sateen
uhka päällä. Suunnistamme taksilla Helsingin
keskustaan. Normaalin
perjantain ruuhkan lisäksi, liikkeellä on lukuisia
U2:n konserttiin menijöitä. Onhan elokuun 20.
päivä. Mannerheimintie
on ihan tukossa. Tietyöt
lisäävät sopivasti ärsytyskynnystä. Onneksi istun
taksin takapenkillä.

E

nsimmäinen
i
äi
kkohde
hd on Ait
Aito -ravintola. Valitsemme ravintolan
EatHelsinki -kirjasta 12 mahdollisen joukosta. EatHelsingin on luonut Jochen Schmelzer. Opusta näyttämällä saat kustakin mukana olevasta ravintolasta kaksi pääruokaa yhden hinnalla.
Ketjuravintoloita tai turistirysiä
ei löydy kyseisestä kirjasta. Ensimmäisen kirjan Schmelzer teki Tukholmaan. Nyttemmin niitä voi ostaa Helsingin ja Tukholman lisäksi esim. Lontoossa ja Düsseldorfissa. EatHelsinki-opasta kokeiltiin jo
viime vuonna, mutta tälle vuodelle
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U2

Schmelzer ja kumppanit etsivät uuden kokonaisuuden.
Tarjouskin on voimassa aina vuoden. Helsingin 12 ravintolaa ovat Erottajan ja Punavuoren suunnasta Carma,
Elviira, Grotesk, Loft, Mange Sud ja
Rafla. Töölöstä ovat Aito, Farang ja
Ateljé Finne. Bistro Helsinki 15 ja Juuri sijaitsevat Korkeavuorenkadulla.
Kruununhaasta mukana on Luomo.
Loft on lopettanut toimintansa vuokrasopimuksen umpeutumisen vuoksi. EatHelsinki 2010 myynnissä mm.
Akateemisessa Kirjakaupassa, Design
Forumissa, Kiasmassa ja Ateneumissa
s hintaan 32
€. www.eateurope.eu.
To
T ivottavasti
v
saamme
m ensi vuodellekin
ko.
d
opuksen.
o
Ravintolasta
suuntala
simme
kävelsim
len stadionille.
Pari
Pa kilometriä
meni
me kävellen
nopeammin
kuin
taksilla.
kui
Meidän
lisäksi
Mei
samaan suuntaa
valui 53 000 muuta innokasta konserttiin menijää. Vieläkään ei sada, hyvä.
Verrattuna Madonnan konserttiin,
opastus paikoille on surkeaa. Onneksi olin tarkistanut paikkamme stadionin katsomokartasta, joten osasimme
mennä oletettuun oikeaan jonoon.
Konsertti alkoi 30 min myöhässä screenin teknisen vian vuoksi. Bonoa ja
muita yhtyeen jäseniä tervehtivät sinivalkoiset värit. Facebookissa oli esitetty toive, että kentällä olevilla olisi
valkoinen kangaslappu ja katsomossa
sininen, joita me heiluttaisimme ensimmäisen kappaleen aikana. Hom-

ma onnistui noin 70 %:sti.
Lehdistä on voinut lukea ja katsoa
upeasta valoshow’sta, joten ei siitä
sen enempää. Huomioitavaa oli, että konsertti oli elokuussa, joten valot näkyivät. Toisin kuin Rollareiden
konsertissa pari vuotta sitten. Silloin
oli ajankohta kesäkuu. Aurinko voitti luxit.
Kännykkää voi käyttää muuhunkin
kuin puhumiseen, kuten tiedämme.
Tällä kertaan teimme Bonon pyynnöstä tähtitaivaan. Oli todella upea
näky, kun tuhannet siniset valot tuikkivat tähtien tavoin pimeässä elokuun
yössä. Tosin minun kännykän akku
oli sanonut sopimuksensa irti jo aikaa sitten.
Konsertti onnistuttiin viemään läpi ilman sadetta. Tyytyväisenä suuntasimme ulos katsomosta, niin kuin
tuhannet muutkin. Ulkona ei ollut
mitään viitoitusta. Oli ihan pimeää.
Huomasimme olevamme aidan väärällä puolella kiipeilemässä kalliolla.
Emme olleet ainoita harhaantuneita.
Kuljimme pitkässä jonossa tuhansien
muiden mukana. Onneksi ei tapahtunut mitään onnettomuutta. Hyvät
mahdollisuudet olisi ollut mihin tahansa, esim. jalkojen tai käsien katkeamiseen. Järjestäjille iso miinus.
Emme olleet yhtään vahingoniloisia, kuultuamme lauantaipäivä sateisesta konsertista. Hatunnoston arvoinen suoritus U2:lle, joka vei konsertin läpi säästä huolimatta. Bono lupasi
palata nopeammin takaisin Suomeen
konsertoimaan kuin aikaisemmin. Sitä odotellessa.
EIJA VIITANEN,
teksti ja kuvat

KUVA: OLLI BACKMAN

Kuinka
PELIKAANI
kesytetään?
Keski-Suomen Insinöörien työmarkkinatilaisuus
”Kuinka pelikaani
kesytetään?” oli 13.10.
2010. Työmarkkinaaiheet herättivätkin
runsaan mielenkiinnon
ja osallistujamaksimikin
ylitettiin.

V

ierailevana tähtenä oli Uuden
Insinööriliiton Olli Nurminen
ja omasta porukasta mielenkiintoisia puheenvuoroja pitivät Rauno Minkkinen ja Olli Backman. Aiheina mm. työaika, vapaa-aika, saldot, pankkivapaat, vapaa-aikana matkustaminen.
Samalla kerrattiin tuore työmarkkinatilanne ylempien toimihenkilöi-

den osalta ja kuultiin mm. paperiteollisuuden ylempien taistelevan oikeuksiensa puolesta. Lisäksi tilaisuuden päätyttyä varsinaisessa pelikaaninkesytysosiossa perehdyttiin tarkemmin peli- ja jatkoaikaan.
Lisää tietoa insinöörejä ja muita ylempiä toimihenkilöjä koskevista
työmarkkina-aiheista www.ytn.fi.
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Kiinan

kahdet kasvot

8

Vehreät puutarhat,
kultaiset temppelit ja
terveellinen tee tulevat
varmasti mieleen kaikille Kiinasta. Nämä ja
miljoonat muut yksityiskohdat täyttävät
unettoman Shanghain
ja sen ympäristön.

O

len ollut vähän yli kuukauden verran opiskelemassa kiinan kieltä, kulttuuria
ja taloutta Shanghain yliopistossa.
Vielä on onneksi pari kuukautta aikaa perehtyä kiinalaiseen ajattelutapaan ennen kuin palaan Suomeen.
Kiinan mahtia ja perinteitä on vaikeaa ymmärtää ja kuvailla, koska
täällä asiat hoidetaan aivan eri tavalla kuin Euroopassa.
Kiinalaisten käytös jaksaa kummastuttaa joka päivä yhtä paljon
kuin joulupukin näkeminen lapsuudessa. Täällä ei pysty kulkemaan kaduilla ilman, ettei saa tuijottavia katseita. Länsimaalainen ih-

minen on monille kuin kuuluisuuden henkilö. Paras esimerkki löytyy Huangshanin kaupungista, jossa kävimme vaeltamassa Keltaisilla
Vuorilla. Olimme tulossa syömästä
kun mopolla ajava tyttö ajoi ohitse,
jonka jälkeen kuului rysäys. Tyttö
ei saanut katsetta irti suomalaispojista vaan ajoi hiljakseen toista mopoa päin. Uteliaisuuden vastakohtana kiinalaiset ovat hieman töykeitä, sillä esimerkiksi he ohittavat jonossa.
Ruokakin oli suurehko yllätys
makurikkaudellaan. Shanghailainen keittiö eli itäkiinalainen keittiö
on kuuluisa makeahkoista ruokalaeista, ja äyriäisten ja kalojen täyttämisestä. Paikallisesta leipomasta
voit käydä hakemassa kinkkusämpylän, joka on kuorrutettu sokerilla ja juustolla. Ei täällä kuitenkaan
nälkään tarvitse nääntyä, sillä muutkin maailman keittiöt ovat hyvin
esillä. Vaikka paljon julkisuudessa
on puhuttu katukeittiöiden uhkista, niin itse on todennut ne hyviksi. Ainekset ovat tuoreita ja ne paistetaan paikan päällä suurella lämmöllä. Maukkaimmat lihanuudelit olen saanut lähikadun naiselta 8
yuanin hintaan.
Kiinalaiset ovat ahkeria tekemään töitä ja opiskelemaan. Yliopistossa opiskelijat saattavat hyvin olla koulussa joka päivä yli 12 tuntia,
ja monille yliopisto on ainoa hetki
elämässä jolloin voi levähtää. Kiinassa insinöörin koulutus vie myös
neljä vuotta niin kuin Suomessakin. Shanghaissa on paljon pieniä
putiikkeja kampaamoista kauppoihin, joissa perhe tekee päivät töitä ja
siirtyy yöksi takahuoneeseen nukkumaan. Kaikesta huolimatta monista kiinalaisista huokuu elämän
ilo ja usko parempaan.
Zài jiàn
JOONAS LENSU
JIO ry
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Lakkoja,

&

työtaisteluita
&

matematiikkaa
Taas koitti aika, kun
lehdet ropisevat puista ja
tämäkin lehti ryöpsähtää
ryö
luukusta.

T

ällä pienoisella
pienois
aasinsillalla
päästiinkin asiaan
a
eli paperiteollisuuden ylempien lakonuhkaan. Tilannehan
Tilanneh on jo edennyt
sillä mahdollinen lakko ajoittui pe
29.10. klo 06.01 – ti 2.11.
klo 06.0
06.01. Lakkohan on
tilanne, johon joutilan
dutaan eikä päästä.
dut
Nyt tilanne on pääsNy
syt tulehtumaan,
sy
koska työehtosopimusta tai
edes palkkapöyed
täkirjaa ei ole oltäk
lut alalla jotakuinkin vuoteen.
vuote Työehtosopimus vaatii sopimista mutta
sopimispakkoa ei ole, josopimisp
tten toimia tarvitaan, jollei kaikkki ole ollut sitten
ihan hienosti alunalkaenkin. Työnantakaen
ja ei
e ole ollut tälläerää halukas, edes
erä
keskeisin osin, sake
mantasoiseen työma
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ehtosopimukseen, kuin muilla henkilöstöryhmillä.

”

Miksi työehtoja tulee
kirjata työehtosopimuksiin, kun on
meillä työlaitkin ja
monilla kirjallinen
työsopimuskin?”

Niinpä. Työaika-, vuosiloma- ja työsopimuslaki ovat ainakin useimmille jokseenkin tuttuja mutta on niitä muitakin.
Useinhan työehtosopimuksiin kirjataan
korotusten lisäksi osin samoja asioita, joita edellä mainitut laitkin sisältävät. Miksi
niin? Jos työnantaja rikkoo lakia, voit toki haastaa työnantajan oikeuteen. Tämä
ei välttämättä anna sitä toivottua kierrettä uraputkelle. Kun asioista kirjataan sitovasti työehtosopimuksiin, pääsee liitto
paremmin auttamaan asiassa. Luottamushenkilöt pitävät paikallisesti liiton miehet ajan tasalla ja tarvittaessa asioita korjataan normaalin neuvottelujärjestyksen
mukaisesti. Tuo neuvottelujärjestys tarkoittaa tiivistetysti ensin paikallisesti sitten liitoissa ja tarvittaessa työtuomioistuimessa. Monin paikoin riittää että ristiriitatilanteessa molemmin puolin asiantuntijat osoittavat väitteet vääräksi tai oikeaksi. Edelleen nämä perustuvat niihin työpaikan pelisääntöihin.

Työsuhteen ehtoja sääntelevät lait, työehtosopimukset,
työsopimus, vakiintunut käytäntö, työnantajan
määräykset jne. Lakeihin sisältyy sekä pakottavia
että tahdonvaltaisia säännöksiä. Pakottavasta
lainsäädännöstä ei voida sopia toisin. Tahdonvaltaisista
säännöksistä taas voidaan poiketa sopimalla. Kun
joudutaan ratkaisemaan yksittäistapauksessa mitä
normi on noudatettava, käytetään ohjeena seuraavaa
etusijaisjärjestystä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pakottavat lainsäännökset (joista ei voida poiketa)
Työehtosopimusten määräykset
Työsopimuksen ehdot
Tahdonvaltaiset lainsäädökset (joista voidaan
sopia toisin)
Hyväksytty tapa tai alan yleinen käytäntö
Työantajan työnjohto- eli direktiovaltansa nojalla
antamat määräykset

Lakkoavustus, mikä se on?
Ylemmät Toimihenkilöt YTN onkin taho joka ajaa vain laillisia työtaisteluja.
Samoihin laillisiin työtaisteluihin määritellään lakkoavustus. Mikä lakkoavustus
on ja mihin se perustuu? Esim. paperiteolllisuuden ylempien osalta liitot tukevat
50 euroa/päivä mahdolliselta neljältä päivältä (Veronpidätyksen jälkeen summa on
41,50 euroa/päivä). Työmarkkinajärjestö
suorittaa ennakonpidätyksen ja toimittaa
asiasta tiedot suoraan verottajalle. Lakkoon osallistuneet saavat lakkoavustuksen käytännössä omalta liitoltaan, vaikka
keskitetysti Ylemmät Toimihenkilöt YTN
ry:n kanssa asiassa toimitaankin.

pvä ja näin ollen verollinen osa on 34 euroa/pvä, jonka ennakonpidätys on euromäärästä johtuen (5 % pykälin 20–50 %)
tässä tapauksessa 25 % (eli 8,5 euroa), näin
ollen maksuun tulee 41,5 euroa/pvä.
Työtaistelun johdosta asianomaisen
työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta
siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena. Lähde: Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä Dnro 47/31/2010,
28.1.2010 ja sen 5. luku, pykälät 10 ja 11.
Lisäksi verovapaa osuus (max. 16 euroa)
löytyy Tuloverolain 30.12.1992/1535 pykälästä 88, Lakkoavustus.

Esimerkkilasku
Laskenta, kun Liiton arkipäivittäinen lakkoavustus on suuruudeltaan 50 euroa.
Tämä olisi varmasti hyvä laskuharjoitus
suomalaisille, jotka kuulemma (insinöörejä lukuun ottamatta) osaavat huonosti
jopa prosenttilaskua. Tuloverolain mukainen verovapaa osa on max. 16 euroa/

OLLI BACKMAN
alueasiamies, UIL ry
PS. taidankin laittaa tuosta knoppina laskuharjoituksen Keski-Suomen Insinöörien www-sivuille. Viidelle nopeimmalle (oikein vastanneelle), jokin pieni palkinto.
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Oman vanhemman
sairastuminen on
jotain käsittämättömän
kamalaa. Siihen
ei voi varautua, ei
ainakaan, jos kyse on
aivoverenvuodosta.

Minulle ”lankesi”
huolehtijan rooli

M

Äitini oli reilun viikon Tampereella,
minkä jälkeen hänet siirrettiin Seinäjoelle. Siellä hän oli viikon ennen kuin
pääsi kotiin. Tuolloin olin jo itse töissä. Äidin toipuminen kestää jouluun,
mihin saakka hän ei saa ajaa autoa ja
on muutoinkin sairaslomalla.
Toipumisaika on ollut raskas
koko perheelle. Äiti on ollut kiukT ON E N
kuinen, sanonut asioita suoraan,
PÄIVI KAN
I
N
M
U
L
O
K
piikitellen ja ilkeästi. Pari päivää
sitten puhuin mummoni kanssa
kahdestaan. Hän kertoi, että hänellä oli ollut paha mieli, koska
äitini ei ollut aiemmin sanonut
hänelle ikinä mitään pahasti. Hän saon hiljainen ja pitää surun ja noi, että ymmärsi sen, koska äitini on
huolen sisällään.
vielä sairas. Oli huojentavaa kuulla, etOlimme Tampereella koko perheen tä jollain toisella oli samanlaiset tunvoimin lauantaista tiistaihin, jonka temukset kuin minulla. Eniten ihailen
jälkeen minä jäin vielä yksin Tampe- isääni, jolle äiti on kiukkuillut eniten.
reelle. Mukava hoitaja ohjeisti meitä, Hän jaksaa olla positiivinen, tukea ja
ettei kaikkien kannata jäädä ja muu- tehdä kaikkensa, että äidillä ja myös
toinkin nuorin veljeni tarvitsi arkiru- meillä lapsilla olisi hyvä olla. Sellaista
tiineita ja mummo lepoa. Keskiviik- rakkautta ei voi sanoin kuvailla.
kona äitini siirrettiin teholta neuroÄitini viimeisessä päänkuvaskirurgian osastolle. Teholla näimme sa näkyi leikkausalueella harventuäitiä 5–10 minuuttia päivässä, mutta maa, mikä voi tarkoittaa muistamattavallisella osastolla vierailuajat olivat tomuutta. Psykologin tapaaminen on
joustavammat.
vasta joulukuussa, siihen saakka vain
Ensimmäinen päivä tavallisella seuraillaan. Äitini pystyy liikkumaan
osastolla oli minulle järkytys. Hoita- normaalisti, tosin hän väsyy huomatja oli ohjeistanut meitä, ettei äiti ole tavasti helpommin kuin ennen ja mievälttämättä normaali leikkauksen jäl- lialat voivat vaihdella. Äitini on aikeen. Silti siihen ei osannut varautua. na ollut omatoiminen, minkä vuoksi
Ensimmäiset päivät leikkauksen jäl- hänen on vaikea vastaanottaa apua.
keen äitini huusi minua lähtemään, Meidän taas on vaikea olla auttamatnimitti minua kyttääjäksi ja vartioi ta. Tilanne on vaatinut totuttelua kojokaista liikettäni. En tehnyt mitään ko perheeltä. Päivä päivältä mennään
oikein, eikä minusta kuulemma ollut eteenpäin kohti parempaa. Jouluna
muuta iloa kuin se, että käänsin hä- olemme kiitollisempia kuin koskaan
nen tyynynsä toisin päin. Ensimmäi- aiemmin. Olemme saaneet parhaan
senä iltana ratkesin täyteen itkuun, mahdollisen joululahjan – lisää aikaa
sen jälkeen osasin suhtautua asioihin nauttia läheisistämme.

uutama viikko sitten äitini
sai lukinkalvonalaisen verenvuodon, josta puhutaan lääketieteessä termillä SAV. Faktat SAVpotilaista ovat karua luettavaa – noin
puolet menehtyy. Onneksi luin tämän
faktan vasta viikko äidin leikkauksen
jälkeen, muutoin en olisi kyennyt olemaan niin optimistinen ja

Läheisen sairastuminen on rankkaa
etenkin potilaalle itselleen, mutta
myös läheisille. Koska olen perheen
lapsista vanhin, minulle ”lankesi”
huolehtijan osa. Huolehdin kaikesta
mahdollisesta, majoituksesta Tampereella ja jokaisesta perheenjäsenestä:
Itkevästä pikkuveljestäni, isästäni, jolle äitini on meidän lasten ohella kaikki kaikessa ja mummosta, joka on välillä tietämätön asioista, koska hän ei
enää kuule kunnolla sekä toisesta pikkuveljestäni, joka on niin pieni, ettei
hän täysin ymmärrä, mikä äidillä on
ja siskosta, joka

paremmin – toisesta korvasta sisään
ja toisesta ulos. Hoitajan mukaan äitini ei välttämättä muistaisi mitään
ensimmäisestä viikosta, eikä hän nyt
muistakaan.

Toipumisaika raskas
koko perheelle

u
u
t
s
a
r
i
a
s
Kun äiti
hokemaan läheisilleni, että kaikki menee hyvin.
Äidilläni kävi hyvä tuuri. Tai kuten
pikkuveljeni totesi, hänellä oli monta
suojelusenkeliä. Hän pääsi ajoissa hoitoon, vaikka ambulanssimiehet neuvoivatkin odottamaan aamuun, sillä
mikään ei viitannut sen vakavampaan
kuin niskan venähtämiseen. Niinpä.
Seinäjoella äiti kuvattiin ja vietiin siltä
suorilta Tampereelle TAYSiin teholle.
Leikkaus tehtiin, kun verenvuodosta oli kulunut vajaa kaksi vuorokautta eli poikkeuksellisesti sunnuntaina,
sillä lääkärit eivät uskaltaneet odottaa
maanantaihin. Leikkaus alkoi puolen
päivän jälkeen ja kaikista kamalin oli
kello 15–16 välinen tunti. Tuijotimme isäni kanssa puhelinta – eikö lääkäri voisi jo soittaa, että kaikki meni hyvin. Pahinta mitä leikkauksessa
olisi voinut tapahtua, olisi ollut uusi
verenvuoto, jota ei oltaisi saatu aisoihin. Toiseksi pahin vaihtoehto oli, että leikkaus vaikuttaisi äidin muistiin
ja jalkojen toimintaan. Onneksi kaikki meni hyvin.
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Teollinen murros Suomessa vaikuttaa myös
insinöörikuntaan ja luo
meille tulevaisuuden
haasteita ratkaistavaksi
työmarkkinoilla. Perusteollisuuden siirtyminen
Suomen rajojen ulkopuolelle ns. halpatuotantomaihin vaikuttaa myös
suoraan insinöörien
työpaikkoihin.

H

yvänä esimerkkinä on pörssinoteeratun insinööritoimisto
Pöyryn aloittamat yt-neuvottelut. Ainakin osasyynä on ilmoitettu esimerkiksi paperitehtaiden sulkeminen, jonka myötä tehtaiden ylläpitoon ja päivityksiin liittyvät insinöörien suunnittelutyöt katoavat samalla, kuin paperin valmistus.
Työmarkkinoiden globalisoituminen näkyy siis enenevissä määrin perusinsinöörinkin arjessa. Ainoa keino
pitää omaa työmarkkinakelpoisuutta
yllä on jatkuva kouluttautuminen ja
elinikäinen oppiminen. Minimitaso
panoksesta, joka työnantajalta vaaditaan henkilöstön kouluttamiseen,
saadaan toivottavasti jossain vaiheessa kaikkiin TESseihinkin.
Kansainvälistymien on asia, jolta
kukaan insinööri ei varmaankaan voi
työuransa aikana päästä karkuun. Tämän asian suhteen voi olla oma-aloitteinenkin. Opiskelkaa kieliä ja itse
näkisin, että perinteisillä Saksalla ja
Englannilla ei tulevaisuudessa enää
pärjää. Kiina tulee ottamaan takaisin
sen aseman maailman talous- ja in-

KUVA: OLLI BACKMAN

Millaista insinöörityötä
Suomessa tehdään
vuonna

sinöörimahtina, joka sillä oli aikana,
kun kiinalaiset keksivät pikkujuttuja,
kuten kompassin, paperin ja ruudin.
Ja Itä-naapurissamme on Suomen kokoiset markkinat jo Pietarissa, saati
sitten kun jatkaa matkaansa edemmäs itään. Kannattaisiko siis aloittaa
Venäjän ja Kiinan opinnot?
Meidän perhe harrastaa kulttuureihin tutustumista esimerkiksi ottamalla osaa Jyväskylän yliopiston ystäväperhe-ohjelmaan. Ohjelman kautta
meillä on tänä syksyn kolme Taiwanilaista ystävää. Jo ensi tapaamisella oli mielenkiintoista huomata, miten Taiwanilainen nuoriso suhtautuu
Kiina-kysymykseen ja Taiwanin itsenäisyyteen.
Mitä insinöörien pitäisi kuitenkin saada aikaan seuraavan kymmenen vuoden aikana? Jotain tuotteita
tai palvelutuotteita, joilla on kysyntää maamme rajojen ulkopuolellakin. Pitkälle tätä hyvinvointiyhteiskuntaamme ei ylläpidetä, saati kehitetä sillä, että myymme palveluita
toisillemme. Jos viennistä emme saa
valuuttaa yhteiskuntamme rattaisiin,
niin vaihdantatalous ei ole kaukana.
Kolme oravannahkaa, joilla saa tiun
kananmunia?
Toivotaan, että Metso sekä Moventas ja muut vientituotteita kehittävät
ja kaupaksi saavat yritykset maakunnassamme pitävät ainakin Keski-Suomen pyörät pyörimässä ja tuovat Insinööreille töitä myös jatkossa.
Joulupukkia odotellessa,
TIMO HÄRMÄLÄ
varapuheenjohtaja
Uusi insinööriliitto ry ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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REHELLINEN VASTUUNKANTO

EXCURSIO: MUSTANKORKEA OY
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Toisen
jäte
on toisen raaka-aine
Mustankorkean
jätteidenkäsittelyn
hyötykäyttöaste on
noussut koko ajan. Tämä
tarkoittaa sitä, että yhä
suurempi osa jätemäärästä
voidaan käsittelyn jälkeen
hyödyntää materiaalina,
raaka-aineena tai
energiana.

M

ustankorkean jätteiden hyötykäyttöaste jo lähes 70 %. Vuonna 2007 hyötykäyttöaste oli 64 %.
Hyötykäyttöasteen nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti lisääntynyt pahvin ja paperin paalaustoiminta sekä rakennusjätteen lajittelutoiminta. Hyötykäyttöasteeseen ei ole laskettu mukaan maa- ja kiviainesjätteitä.
Tutustumiskäynti jätteenkäsittelykeskukseen on
usein mieleenpainuva kokemus. Olet
tervetullut tutustumaan

Mustankorkea Oy:n toimintaan ja jätekeskukseen.
Ajankohta: ti 30.11.2010 klo 16.30 (kesto noin kaksi tuntia).

Ohjelma
Klo 16.30 Kokoontuminen porteilla
(käyntiosoite: Ronsuntaipaleentie 204,
Jyväskylä) noin 15 vierailijaa/kerta. Aloitus kahvilla ja Mustankorkean ja toiminnan esityksellä ja sen jälkeen sitten tutustumiskierros tarkemmin esittelyin ja kysymyksin.
Tutustu jo ennakkoon:
http://www.mustankorkea.fi/

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset sähköpostilla olli.backman@uil.fi tai
puhelimitse 040 579
5116. Mainitse myös
mihin tilaisuuteen
ilmoittaudut.

EXCURSIO: IXONOS OYJ
Ixonos on yksi maailman johtavista
älypuhelinohjelmistojen kehittäjistä ja
integraattoreista.
Asiantuntemus
kattaa markkinoiden
merkittävimmät mobiilialustat.

H

uippuosaaminen ja pitkä kokemus mahdollistavat innovatiivisten tuotteiden rakentamisen kokonaisvaltaisesti käyttöjärjestelmistä
käyttöliittymään.
Asiakkaina on maailman
johtavia älypuhelinvalmistajia,
mobiiliteknologiatoimittajia sekä edistyksellisiä teleoperaattoreita. Yritys rakentaa asiakasyritystemme kanssa korkealuokkaisia mobiililaitteita ja -ratkaisuja, joita käyttämällä ihmiset kytkeytyvät maailmanlaajuisiin internet-palveluihin.
Loppuvuonna 2009 Ixonos
sai hallintaansa koko Nokia Jyväskylän älypuhelimien tuotekehityslaboratorion. Tässä laa-

juudessa ei ole vastaavia laboratorioita kaupallisesti tarjolla
missään muualla. Nyt on maailman luokan palvelut ja laitteistot myös Jyväskyläläisten yritysten käytössä.

TERVETULOA

ISPUKEUTUM S
JA K AUNEU
ILTAAN
27.1.
2011

Tervetuloa tutustumaan!
Ajankohta: to 25.11.2010 klo
17.30 (kesto noin 2 tuntia).
Ohjelmassa: klo 17.30 Kokoontuminen pääoven edustalla (Käyntiosoite: Mattilanniemi
6, Jyväskylä) Max. 10 vierailijaa/
kerta. Aloitus kahvilla ja Ixonosin ja tuotteiden esityksellä ja
sen jälkeen sitten R&D-labrakierros tarkemmin esittelyin ja
kysymysmahdollisuuksin.
Tutustu jo ennakkoon:
http://www.ixonos.com/fi
Ilmoittautumiset sähköpostilla
olli.backman@uil.fi tai puhelimitse 040 579 5116. Mainitse myös mihin tilaisuuteen ilmoittaudut.

Sokoksen tiloissa
(Kauppakatu
24) torstaina
27.1.2011 klo
18.00 järjestetään
pukeutumis- ja
kauneusilta.
Paikalla on kaksi naisten ja yksi miesten pukeutumisneuvoja.
Heidän lisäksi paikalla on vielä yksi kauneuden asiantuntija
kertomassa kauneuden ja hiusten hoidosta.
Tilaisuus on maksuton. Paikalle mahtuu 30 henkilöä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Eija Viitanen (e.h.viitanen@
gmail.com), puh. 040 773
9989.

YDINVOIMAA EURAJOELLA
5.2.2011
Koko päivän retki Eurajoen ydinvoimalaitokseen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Sanna Lehtinen,
ydinvoima2011@gmail.com viimeistään 12.1.2011
mennessä! Huom! ei puhelintiedusteluja. Tarkempi
ohjelma lähetetään vastausviestinä osallistujille.
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Hyvää joulua!

Insinöörin
keikkakalenteri

Rauhallista joulua ja
menestystä vuodelle 2011!

MARRASKUU

 25.11. Excursio:
Ixonos Oyj
 26.11. Huoneteatteri
 27.11. KeskiSuomen
Insinöörien
pikkujoulut
 30.11. Excursio:
Mustankorkea
Oy

JOULUKUU

 11.12. Lasten
pikkujoulut
 13.12.
Senioreiden
joululounas

TAMMIKUU

 27.1.
Pukeutumis- ja
kauneusilta

HELMIKUU

 5.2. Ydinvoimaa
Eurajoella

KUVA:
PÄIVI KANTONEN
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Toivottaa:
Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus ja viestintätoimikunta

