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aksasta palatessamme
meni jarrutus hieman
pitkäksi, ja löysimme itsemme vajaa neljäsataa kilometriä
Jyväskylää pohjoisempaa. Tutun
näköistä maisemaa katsellessamme päätimme jäädä pitemmäksi
aikaa. Eli tällä haavaa Taskilan
konklaavin Jyväskylän keikka on
ohi.

Kokemuksena asuminen ulkomailla oli avartava. Virastojen
kanssa asioiminen ei niinkään.
Mutta mikä ei tapa, niin köyhdyttää. Saksassa ollessa kaipasi mutkattomampaa olemista Suomesta.
Nyt taas kaipaa Saksalaista hintatasoa. Kaiken kaikkiaan suosittelen kyllä kaikille, joilla mahdollisuus on lähteä. Ja samalla toivon
päätä tehdä rohkeita ratkaisuja.
Palkkioksi luvassa kokemuksia,
niiden laatua en takaa.

Kiitoksia kaikille tutuille ja
tuntemattomille, joiden kanssa
sain toimia Jyväskylässä sekä
opiskelu-, työ- kuin yhdistyselämässäkin. Maailma tuntuu olevan
pieni ja arvoituksia täynnä, joten
todennäköisesti törmäilemme
vielä.
terveisin,
TUOMAS TASKILA, teksti
SANNA LEHTINEN, kuva

piirtänyt: Selma Vilpponen

Painopaikka:
kspaino.fi, Äänekoski
Painos: 2 900 kpl

Muutosta
ja
muutoksista
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Lehden osoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454,
40101 Jyväskylä
Email: ksilehti@gmail.com.

Päätoimittajan kynästä...

PIIRUSTUSKILPAILUN
SATOA

Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivuiltamme,
kysäisemällä joltakin hallituksemme jäseneltä tai osoitteesta
ksilehti@gmail.com.
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eski-Suomen Insinöörien jäsenmaksu pienenee vuonna
2012. Yhdistyksen syyskokous
26.10.2011 päätti yksimielisesti
hallituksen esityksestä vuoden
2012 jäsenmaksuksi 24 €/jäsen.
Kannattajajäsenmaksu säilyy
nykyisenä eli 100 €/jäsen. Jäsenmaksun alenema perustuu siihen,
että toiminnan taso voidaan hyvin
säilyttää nykytasolla yhdistyksen
maksuvalmiuden vaarantumatta.
Yhdistyksen maksuvalmius pysyy
edelleen hyvällä tasolla.
Keski-Suomen Insinöörien
syyskokous valitsi yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2012 - 2013 Teijo Pajusen.
Samoin hallitukseen palasi jo
aiemmin aktiivisesti toiminnassa
mukana ollut Anniina Sandelin.
Onnittelut molemmille valinnan
johdosta.

Uuden Insinööriliiton marraskuun
edustajakokouksessa
käydään liiton puheenjohtajavaali. Puheenjohtajuutta ovat asettuneet tavoittelemaan
liiton nykyinen puheenjohtaja Pertti Porokari ja ex-liittoaktiivi
Marko Koskela. KeskiSuomen Insinöörit ovat
asettuneet avoimesti
kannattamaan Pertti
Porokarin uudelleen
valintaa. Yhdistyksen
hallitus haastatteli molemmat puheenjohtajaehdokkaat ja päätyi
siihen, että Pertti Porokari on kahdesta puheenjohtajaehdokkaasta mielestämme soveliaampi jatkamaan liiton johdossa
myös tulevan 4-vuotiskauden.
Puheenjohtajaäänestyksestä tulee
melko tasainen, joten jokaisen
edustajakokousedustajan äänellä
on merkitystä tulevassa vaalissa.
Nyt kun 3-vuotinen puheenjohtajakauteni ja huomattavasti pidempi hallitusjäsenyyteni
Keski-Suomen Insinööreissä on
päättymässä niin siirryn ensi
vuonna aktiivijäseneksi nauttimaan yhdistyksen tarjoamista
jäsentilaisuuksista.
Toivotan jäsenistölle hyvää
loppuvuotta.
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HAHAA!
Mitä eroa on
joulupukilla
ja insinöörillä?
- Joulupukilla
on lahjoja!

RAUNO MINKKINEN
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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KIITOKSIA JA NÄKEMIIN

On 1.8.2008, UIL:n ensimmäinen ylimääräinen
edustajakokous on päättynyt
vähän aikaa sitten ja puheenjohtaja Pertti Porokari on
saanut edustajakokoukselta
luottamuksen. Samana päivänä pidetty toinen UIL:n
ylimääräinen edustajakokous
antoi silloiselle hallitukselle epäluottamuslauseen ja
kentän pyynnöstä tulin itse
asettuneeksi varapuheenjohtajaehdokkaaksi ja myös
valituksi tähän tehtävään.

N

yt kun katson
kuluneita vuosia
taaksepäin, niin
en tuolloin tiennyt mitä kaikkea
liittoyhteisöllä olisi edessä ja mihin lähdin mukaan. Nyt kun olen
jättämässä UIL:n varapuheenjohtajuutta marraskuun lopussa
liiton syysedustajakokouksessa,
mieli on aika haikea. Tätä ei ole
ollenkaan helpottanut se, että niin
kentältä, kuin nykyisestä UIL:n
hallituksesta ja liiton toimistolta
olen saanut ”moitteita” siitä, että
en asetu enää ehdolle seuraavalle
kaudelle. Tämä kai on merkki
siitä, että ihmiset kokevat minun
antaneen riittävän panoksen
liittoyhteisömme hyväksi. Pitää
varmaankin ajatella asiaa siltä
kantilta, että näillä kommenteilla
on mahdollista palata jossain vaiheessa takaisin päivänpolttavaan
järjestöpolitiikkaan.

...............................................................................................................................
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Olen kaikille sanonut pilke
silmäkulmassa, että nyt pääsen
itse tekemään edustajakokouksiin
edariedustajana kunnon oppositiopolikiikkaa, kun se on niin
paljon helpompaa. Ehkä tämä
taakse jäävä hallituskokemus
antaa kuitenkin mahdollisuudet
tehdä järkevää järjestöpolitiikkaa
isossa salissa, kun on parempi
ymmärrys liiton ja hallituksen
toiminnasta ja reunaehdoista,
joilla esimerkiksi liiton budjetteja laaditaan. Ja tottakai toisaalta
tarkastella seuraavan hallituksen
tekemisiä myös kriittisestä näkökulmasta.
Keski-Suomen Insinöörien
toiminnan ostalta minulla on vielä
vuosi 2012 jäljellä varapuheenjohtajakauttani. Toivottavasti vuonna
2012 meillä on aktiivinen hallitus
kasassa ja saisimme aktivoitua toimintaa aimo harppauksen eteenpäin. Yhdistyksemme taloudelliset edellytykset tähän
ovat kunnossa, kun vain
jäsenistö saadaan aktivoitua
ja mukaan toimintaan. Tämän vuoden hallitus yritti
suunnitteluseminaarissaan
miettiä vuoden 2012 toimintaa taas lähtökohdasta
- vähemmän ja laadukkaampaa - mutta eipä niiden jäsenille järjestettävien
tapahtumien määrä tainnut
juurikaan tippua. Tämä
tarkoittaa sitä, että eiköhän
ensivuonnakin tarjonnasta
löydy jokaiselle jotakin.

Haluan kiittää vielä kerran
liittoyhteisömme ihmisiä, vanhoja
ja uusia tuttavuuksia, jotka olette
tehneet UIL:n varapuheenjohtajakaudestani ikimuistoisen. Aina
kaikista asioista emme ole olleet
samaa mieltä, mutta onneksi asiat
taistelee, ei ihmiset. Erityiskiitokset vielä UIL:n työvaliokunnan
koko kokoonpanolle ja tietenkin
UIL:n hallitukselle rakentavasta,
keskustelevasta ja avoimesta yhteistyöstä.
Tulevaisuuteen katsoen
ja
menneitä hyvällä muistellen,
TIMO HÄRMÄLÄ,
Varapuheenjohtaja,
Uusi insinööriliitto ry
ja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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ykypäivää on kilpailuttaminen,
joten minäkin
kilpailutin mm. vakuutuslaitoksia. Saamiani tarjouksia oli todella
vaikea verrata toisiinsa, mutta yhdessä asiassa kaikki tarjoajat olivat
samaa mieltä. Se etteivät he voineet tarjota yhtä hyvää vapaa-ajan
matka- ja tapaturmavakuutusta
kuin saan vakuutusetuna Uuden
Insinööriliiton jäsenenä?!

Lisäksi silmään pisti seuraava
asia vapaa-ajan matkavakuutuksesta. ”Matkustajavakuutuksessa
vakuutettuina ovat myös vakuutetun vanhempansa mukana
samalla matkalla matkustavat
alle 20-vuotiaat lapset. Lapsella
tarkoitetaan omaa lasta, ottolasta,
samassa taloudessa asuvaa avio-,
avo- tai rekisteröidyn puolison
lasta tai pitkäaikaista sijaislasta.”
Eli kun matkustan juniorini kanssa, niin hänelle ei tarvitse ottaa
Olen ollut jäsen siitä asti kun omaa vakuutusta.
astuin Porin tekuun sisään insinööriopiskelijana. Pidin itsestään
Vapaa-ajan matkavaluutus on
selvänä, että kuulun Insinööri- voimassa vain vapaa-ajalla ei työopiskelijaliittoon ja myöhemmin matkalla. Suomessa sinun täytyy
isojen insinöörien liittoon. En olla ”suoraan linnuntietä mitattuvaivautunut koskaan tarkemmin na vähintään 50 kilometrin etäitutustumaan jäsenyyden myötä syydellä vakuutetun asunnosta,
saamiini etuisuuksiin. Tiesin vain työpaikasta, opiskelupaikasta ja
kuuluvani IAET-työttömyyskas- vapaa-ajan asunnosta”. On myös
saan ja sain kalenterin kotiin. huomioitava, että ”vakuutus ei
Se oli riittänyt minulle. Todella kuitenkaan ole voimassa edellä
noloa tunnustaa. Nyt kaivoin mainituissa paikoissa ja mainittuesiin saamani esitteen vakuutus- jen paikkojen välisillä matkoilla”.
eduista.
Matkalla mökillesi tai mökillä ollessasi ei vakuutus ole voimassa.
Tutkin esitettä tarkkaan, ja
huomasin muutaman mielenkiinTässä muutamat asiat, jotka
toisen asian. Vakuutus on todella pistivät minun silmiini. Sinun
kattava. Se sisältää neljä kattavaa kannattaa käydä tutustumassa tarvakuutusta. Koska olin lähdössä kemmin esitteeseen, joka löytyy
matkalle, niin ohitin sillä kertaa UILn internetsivulta www.uil.fi.
läpilukuna ammatillisen vastuuja oikeusturvavakuutuksen.
..............................................................................................................................................................................................................

...

Ajatella, että minä saan vapaaajan matka- ja tapaturmavakuutuksen 70 ikävuoteen asti kunhan
asun Suomessa vakinaisesti ja
pidän jäsenyyteni.

EIJA VIITANEN,
teksti
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Aseiden sijaan alettiin valmistaa
Tikka ompelukonetta.
Vielä myöhemmin kokeiltiin
metsästysaseiden valmistusta,
mutta erinäisten fuusioiden ja
omistajajärjestelyjen jälkeen se
lopahti. Nykyisin suomalaisen
metsästysaseiden valmistuksen
omistaa Beretta.
Työkalu- ja hienomekaniikan
valmistajia on vuosien saatossa
ollut useita. Nastoja alkoi Tikkanasta valmistaa vuonna 1963.
i Kaariroksen päätteeksi Juhan
Samaan konserniin nykyisin Tehdaskier Keski-Suomen Insinöörit ry:n
salo luovutti
kuuluva Kometa neljä vuotta ai- standardin Simo Pirttimäelle.
kaisemmin. Nytuimme myös
1
1
0
.2
.9
2
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työkalujen
akoskella
Seniorit Tikk
va l m i s t u kseen. Osa koneista on nastatehkyisin Tikka Spikes Oy:n omistaa taan kehittämiä ja valmistamia.
tuksen Tikkakosken asetehtaalle. rengasvalmistaja Continental.
Nastoja kuluu maailmassa
Tunnetuin Tikkakosken manneTikkakoskella olleen teollisuu- 1800 milj. kappaletta vuodessa,
kiini oli Rokka. Sodan jälkeen ase- den myllerrys kuvaa pienoiskoos- josta Venäjän osuus on 1100
tehtaat joutuivat Neuvostoliiton sa koko Suomessa tapahtunutta milj. kappaletta ja Pohjoismaiden
omistukseen, koska aikaisempi muutosta.
osuus 350 milj. kappaletta. Tikka
pääomistajan oli saksalainen.
Tehdaskierroksella tutustuim- Spikes Oy:n vuosituotanto on
me nastan valmis- 300 milj. kappaletta. Tällä hettukseen. Itse nasta kellä nastatehdas pyörii viidessä
on kovametallia, vuorossa 24/7.Aikoinaan nastoja
joka puristetaan asennettiin renkaisiin itse. Sitten
kierrätyspulverista. rengasliikkeet alkoivat nastoittaa
Profiilit olivat aika- renkaita.
naan pyöreitä, nyt
Tänä päivänä renkaiden valprofiilit ovat erilai- mistajat asentavat nastat. Nastan
sia suunnikkaita. suunnittelukin on nykyisin valtaNastan runko on osin siirtynyt rengasvalmistajalle.
painosyistä alumii- Nastan pitää kulua samassa suhnia, muovista on teessa renkaan kanssa.
luovuttu. Tutus.............................................................................

ierailimme aluksi Tikka Spikes
Oy:llä. Lounaan
jälkeen toimitusjohtaja Simo
Pirttimäki esitteli Tikkakosken
teollisuuden historiaa. Paikkakunnalle nimen antanut koski jauhoi
sähköä lamppuihin jo ennen kuin
Jyväskylässä oli sähkövaloja.
Tikkakoskella on ollut teollista
toimintaa liki 150 vuotta. 1900-luvun alkupuolella oli aseteollisuutta, joka 1940-luvulla oli huipussaan. Asesuunnittelija Aimo Lahti
myi konepistoolin ja muidenkin
1930-luvulla keksimiensä aseiden
valmis-

Meillä oli oppaana amanuenssi
Mikko Veijalainen. Aluksi hän
selvitti ilmavoimien historiaa.
Kreivi von Rosen lensi Ruotsista 6.3.1918 Thulen Typ D lentokoneen Suomeen ja lahjoitti sen
valkoiselle armeijalle. Kone teki
maaliskuussa tiedustelulentoja
Tampereen taisteluissa.
Koneen siivissä oli sininen
hakaristi valkoisella pohjalla, tämä
oli kreivin suvun onnentunnus,
eikä sillä ollut mitään tekemistä
saksalaisen kärjellään seisovan
hakaristin kanssa. Mannerheim
mieltyi tähän symboliin, ja niin
siitä tuli ilmavoimien tunnus
vuoteen 1945 saakka.
Suomen ilmavoimat on
itsenäisenä puolustushaarana
yksi maailman
vanhimmista
ilmavoimista, ainoastaan
Englannin ilmavoimat ovat

hieman
vanhemmat. Suomen ilmavoimat on
perustettu
12.3.1918.
Ilmailumuseossa on
useita
harvinaisuuksia, joiden historiaa ja taustoja Veijalainen
selvitti mielenkiintoisesti. Tällainen harvinaisuus on mm.
Brewster (BW-372) hävittäjä,
joka nostettiin 90- luvulla
järvestä Itä-Karjalasta. Kone
on kunnostettu pakkolaskun
jälkeiseen tilaan; siivissä on neuvostoliittolaisten hävittäjien konekiväärien luotien jäljet, koneen
kyljet ovat palaneet, ja lentäjän
panssarituolin on luoti repinyt.
Lentäjä kuitenkin pelastui, ui rantaan ja käveli omien puolelle 20
kilometriä. Tämä kone on näytillä
Tikkakoskella enää vajaa vuoden,
sitten se viedään omistajalleen
Yhdysvaltoihin. Brewster oli
Suomen Ilmavoimien tehokkain
hävittäjä vuosina 1941-1943.
Myöhemmin sen korvasi Messerschmitt, joka myös on näytillä
museossa. ”Mersut” olivat niin
tehokkaita hävittäjiä, etteivät
neuvostoliittolaiset hävittäjät

..............................................................................................................................

............................................

Thulen Typ D koneen malli

.........................................................................................

Tikka Spikes Oy:ltä siirryimme Keski-Suomen Ilmailumuseoon.
Tikkakoskella oleva Ilmailumuseo on keskittynyt sotilaslentokoneisiin, ja Helsinki Vantaalla
oleva Suomen Ilmailumuseo on
keskittynyt siviilipuolen lentokoneisiin.

Brewster (BW-372)

saaneet ammuttua alas niiden
suojaamia pommikoneita. Sodan
loppuvaiheessa alkoi Mersujenkin
rungossa olla vaneria, ja moottorien kestoikä 50 tuntia.
Suomalaisetkin yrittivät sodan
aikana ja sodan jälkeen rakentaa
omaa hävittäjää. Sellaisia olivat
Humu ja Pyörremyrsky, joista
jälkimmäinen oli kopio Messerschmittistä. Nämä yritykset
kariutuivat rahapulan vuoksi huonoihin materiaaleihin. Kerrotaan
Humun liimapalkeista liiman
liuenneen vesisateessa Härmälän
lentokentällä. Näitä prototyyppiasteille jääneitä koneita on myös
museossa näytillä.
Uudempaa kalustoa edustavat MiG-21 ja Draken hävittäjät. Museossa on myös näytillä
pari helikopteria, lentokoneiden
moottoreita ja lentäjien varusteita.
Ilmailumuseossa saa loistavan
läpileikkauksen Suomen Ilmavoimien historiasta.
PENTTI
LEPPINIEMI,
teksti
VÄINÖ
PANTTILA,
kuvat 7

Työnhakijan muistilista
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1.

Tutustu työmarkkinoiden tarjontaan:
•
lehdet
•
työvoimatoimisto
•
työnvälityspalvelut netissä
•
vuokratyön välittäjät
•
yritysten omat kotisivut

2.

Arvioi vahvuutesi ja heikkoutesi:
•
mistä työstä olet kiinnostunut
•
millainen työ sopii sinulle
•
mihin koulutuksesi on sinua valmistanut

3.

Kerro myös muille hakevasi töitä
•
puskaradio toimii!
•
muista myös ”piilotyöpaikat”

4.

Hae järjestelmällisesti haluamaasi työtä

5.

Laadi työhakemus ja CV jokaiseen paikkaan erikseen

6.

Työhakemus on myyntikirjeesi
•
käytä siihen aikaa ja huolellisuutta

7.

Valmistaudu työhaastatteluun huolella

8.

Harjoittele mahdollisia kysymyksiä etukäteen!

Työelämään tulevan muistilista
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tee työsopimus kirjallisena.
Mikäli työsopimuksesi on määräaikainen, tarkista
että sille on olemassa perusteltu syy, joka
lukee työsopimuksessa
Mahdollisesta koeajasta tulee sopia työsopimuksessa.
Varmista, että palkkasi on vähintään työehtosopimuksen mukainen.
Varmista, että ansaitset vuosilomaa vähintään
vuosilomalain mukaan. Vuosiloman ajalta
maksetaan normaali palkka.
Ota selvää alan työehtosopimuksesta. Siinä on
määritelty mm. työaika, mahdolliset palkan
lisät ja sairausajan palkanmaksu.
Selvitä ammattiliittosi ja työpaikkasi luottamusmies.
Muista, että ylitöihin ei ole pakko suostua. Ylitöistä
tulee maksaa erillinen korvaus.

PIIRUSTUSKILPAILUN
SATOA

1.
2.

Konsta Lampila: “vesisuihkutin”

Valtteri Lampila: “häkkyräväkkyrä”

Työttömäksi jäävän muistilista
1. Varmista, että työsuhteesi päät- oloehdon (ks. työsuhteen päättyminen, työttömyysturva). Mikäli
tymisen syy on laillinen.
olet ollut työttömyyskassan jäsen
2. Pyydä työnantajaltasi kirjal- vähintään 34 viikon ajan, 		
linen työtodistus. Halutessasi saat ansiosidonnaista päivärahaa
voit pyytää siihen maininnan omalta työttömyyskassaltasi.
työsuhteen päättymisen syystä
sekä arvion työtaidoistasi ja käy- 6. Työvoimatoimistosta saat päivärahahakemuksen, joka tulee
töksestäsi.
lähettää viimeistään kolmen kuu3. Pyydä työnantajaltasi palkkato- kauden kuluessa päivärahaoikeuden syntymisestä joko KELA:lle
distus 34 työssäoloviikolta.
tai työttömyyskassalle. Hakemus
4. Ilmoittaudu työ- ja elinkeino- tehdään neljän viikon tai kuutoimistoon työnhakijaksi viimeis- kauden jaksoissa. Muista liittää
		
tään ensimmäisenä työttömyys- tarvittavat liitteet
päivänäsi. Voit ilmoittautua myös hakemukseen.
Internetissä sivulla www.mol.fi
7. Noudata työvoimatoimiston
5. KELA maksaa sinulle peruspäi- ohjeita siitä, miten työnhaku
värahaa, mikäli täytät ns. työssä- pidetään voimassa. Osallistu

sinulle määrättyihin neuvontayms. tilaisuuksiin.
8. Hyödynnä työvoimatoimistoon palveluja, joista saat tarkempaa tietoa jo ensimmäisellä
käynnilläsi.
9. Ilmoita olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista sekä työvoimatoimistoon että työttömyyskassaan.
10. Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, saat päivärahapäätöksen, maksuilmoituksen ja
jatkohakemuslomakkeen.
Aukeaman tekstit koonnut:
SANNA LEHTINEN
9

Kun mitään ei ole enää tehtävissä eikä työnantajaliitto
kuuntele järkipuhetta, on
viimeisenä vaihtoehtona
”kaivaa lakkoase esiin”. Kaikki ymmärrämme, että silloin
on jo ajauduttu neuvottelupöydässä selvittämättömään
erimielisyyteen eikä valtakunnansovittelijakaan ole
kohtuullista ratkaisua esittänyt. Tiedämme, että lakko
ei ole mikään taloudellinen
järkiliike, mutta pakko mikä
pakko tai kuten olen kuullut
pakkolakko.
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JOPA TYÖNANTAJAN

T

yönantajaliitto ajoi
ylemmät toimihenkilöt lakkoon aiemmilla
toimillaan ja puheillaan, esimerkiksi ”ilman lakkoa ette vapaaajalle kaatuvasta työmatkustuksesta korvausta saa”-tyyppiset
kannanotot ovat käsittämättömiä. Mikä on työnantajaliiton
tarkoitushakuisuus tässä asiassa?
Hakeeko työnantajaliitto oikeutusta olemassaololleen? Kyllä on
mennyt tilanne heikoksi, kun
työnantaja saa ja voi ajaa jopa
omat edustajansakin lakkoon.
Historiallista!
Ylemmät toimihenkilöt ovat todellakin aivan ensimmäistä kertaa
lakossa teknologiateollisuudessa.
Miten se on edes mahdollista?
Eikö pelkoa tunneta uraputken

tukkeutumisesta? Ei kai edes ole
mitään uraputkea, jos työnantaja
näin vähän arvostaa insinöörejä ja
muita tuloksen tekijöitä. Totuus
paljastuu hiljalleen.
Ei ole mitään ”asenne takaa
työpaikan”-hommia. Työnantajat
karsivat hiljalleen kivat supliikkityypit pois ja osaamisen pitää olla
vahvaa ja tuottavaa. Työmatkat
toivottaisiin hoidettavan mieluusti omalla ajallaan. Moni luuli
vielä muutama vuosi sitten (ja

N EDUSTAJAT LAKOSSA
...........................................................................................................

Vaikkei korvauksia haluttaisikaan
antaa, kuten muille henkilöstöryhmille, ei kai sentään palkatta
töitä teetetä? No vielä palkka tulee
ja se kattaa pääsääntöisesti sen 7,5
tuntia. Välillä toki jää ylityökorvaukset maksamatta, varsinkin
suunnittelualalla. Korvauksetta
joutuu hoitamaan työmatkat tai
osan niistä. Muutamalla valveuMuutama asia
tuneella työnantajalla onkin jo
aiemmin työehtosopimuksen
Vain muutaman syyn takia. Ta- edellyttämä paikallinen sopimus
voitteet ovat selkeitä eikä mitään asiasta, taso jopa sama kuin muilla
mahdottomia vaadita. Kohtuul- henkilöstöryhmillä.
lisuutta ja samaa korotustasoa ja
korvauskäytäntöä, kuin muillakin
Painostetaan muttei
henkilöstöryhmillä. Työnantaja ei
panosteta
näytä enää arvostavan ylempien
toimihenkilöiden panosta vaan Työnantajan painostus kohdistui
haluaisi teettää töitä korvauk- nyt hieman yllättäen ylempiin toisetta. Kuinka niin korvauksetta? mihenkilöihin, joitten tehtävän
..........................................................................................................

osittain oli tottakin), että ylemmät toimihenkilöt ovat jotenkin erityisesti arvostetummassa
asemassa. LAMA muutti kaiken
tämän. Totuus paljastui hiljalleen lomautusten, irtisanomisten
ja erilaisten ulkoistusratkaisujen
iskiessä voimakkaasti akavalaiseen
kenttään.

luonteeseen kuuluu olla, ainakin
ajoittain, työnantajan edustaja.
Tyypillinen on myös työnantajaliiton ilmoitus siitä, että ylitöistä
kieltäytymiseen pitää olla työnantajan suostumus tai ainakin
erillinen selvitys miksi uskaltaisi
kieltäytyä. Mikään ei velvoita
tuohon, Työaikalain mukaan ylityöt on edelleen sovittava vanhaan
tapaan. Työaikalaki ei liene tällä
välin muuttunut. Tuossa näkee,
mihin on suomalainen työelämä
menossa ja miten työnantaja/
johto arvostaa palkollisiaan ja erityisesti ylempiä toimihenkilöitä.
Alueasiamies
OLLI BACKMAN
UIL Keski-Suomi
ja Päijät-Häme

Olen Jaana Kuorelahti ja aloittanut alkusyksystä Uudessa Insinööriliitossa, Insinööriopiskelijaliiton
(IOL) puolella kenttäasiamiehenä. Pääasialliset työtehtäväni
ovat jäsenhankinta ja IOL:n
paikallisyhdistysten toiminnan
tukeminen Väli-Suomen alueella
eli Kokkolasta Lappeenrantaan.

Lisäksi toimenkuvaani kuuluu infotilaisuuksien pito, liiton markkinointi sekä nuorisojäsenten
kouluttaminen ja jäsenpalvelu.
Pääasiallinen toimipaikkani on
Jyväskylä.

.............................................................................

.............................................................................

OPISKELIJATOIMINNAN KENTTÄASIAMIES
ESITTÄYTYY

Koulutukseltani olen insinööri
(AMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulusta paperikoneteknologian koulutusohjelmasta
alkusyksystä valmistunut, kone- ja
tehdassuunnitteluun suuntautunut. Ennen insinööriopintojani
suoritin erä- ja luonto-oppaan
ammattitutkinnon.

Vapaa-aikani kuluu liikunnan
sekä ympäristötekniikan ja -teknologian maisteriopintojen parissa Jyväskylän yliopistolla.
Minuun voi ottaa yhteyttä opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa.
Sähköpostiosoitteeni on:
jaana.kuorelahti@iol.fi
ja puhelinnumeroni
020 801 873.
Mukavaa talven odotusta!
JAANA KUORELAHTI
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Työurani päättyi muutama
vuosi sitten ja nyt marraskuussa tulen jättämään myös
yhdistysasiat nuorempien
hoidettavaksi. Olen osallistunut insinöörien edunvalvontaan noin vuodesta
1976 lähtien. Asetuin silloin
työpaikkani Valmet Oy Linnavuoren Tehtaan insinöörien yhteyshenkilöksi. Valinta
hoidettiin sopuisasti eikä
äänestystä tarvittu.

I

jen toimintaan. Loppu tulema
oli, että työnantajat noudattavat
kaikkiin henkilöstöryhmiin yhtä
ja samaa henkilöstöpolitiikkaa.
Edellisestä sitten seurasi, että
myös insinöörien tuli omaksua
lähtökohdakseen työntekijän asema ja puolustaa palkansaajan lähtökohdasta omia etujaan. YIL:ssä
visioitiin keinoiksi vaikuttaminen
työlainsäädäntöön ja 1980-luvulla
tavoitteeksi asetettiin selkeästi
oma työehtosopimus.
YIL:n visioita vastustettiin yleisesti sekä työnantajapuolelta että
kollegaliittojen TEK:n edeltäjän
KAL:n ja Suomen Ekonomiliiton
toimesta. Näin jälkeenpäin voi
todeta, että mitä voimakkaammin
ajamiamme asioita on vastustettu,
niin sitä oikeammiksi ne ovat
osoittautuneet.

..........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

PIENI historiikki

nsinöörien asema yhteiskunnassa oli silloin
1970-luvun alussa nykyistä parempi. Meitä oli vähemmän,
työtehtävät ehkä keskimäärin
vaativampia ja urakehitys oli
suhteellisen nopeaa. Noudatettu
”solidaarinen palkkapolitiikka”
Ylempien toimihenkilöiden
sisältäen markkamääräiset palkankorotukset ja insinöörien palkko- järjestäytyminen kehittyi Valmet
jen korottamattomuus tasasivat -konsernissa siten, että aluksi
perustettiin 1972 Valmetin Inansiotasoeroja vinhaa vauhtia.
sinöörit ry. Työnantajan nouMielenkiintoni heräsi lähinnä dattama henkilöstöpolitiikka ei
palkka-asioihin. Tavoitteenani erotellut insinöörejä tai diplomioli hoitaa yksi asia kuntoon. Ko- insinöörejä. Näiden ryhmien
kemuksen karttuessa tutustuin yhteiset intressit johtivat Valmetin
Insinööriliiton, Yksityistoimialo- Insinöörien toiminnan kattajen Insinöörit YIL:n sekä Valmet maan myös diplomi-insinöörit.
-konsernin että työnantajaliitto- Yhdistyksen uudeksi nimeksi tuli

Valmetin diplomi-insinöörit ja
insinöörit ry.
1980-luvulla tuli voimaan YT
-laki. Laki on insinöörien kannalta merkittävä siksi, että tässä laissa
ensimmäisen kerran tunnustetaan
ylemmät toimihenkilöt omaksi
henkilöstöryhmäksi. Yhdistyksen uudeksi nimeksi muotoutui
Valmetin Ylemmät Toimihenkilöt
VYT. Yritysjärjestelyiden jälkeen
myös VYT järjesteltiin ja nykyisin
Jyväskylässä vaikuttaa Metson
Ylemmät Toimihenkilöt MYT,
joka jatkaa Valmetin Insinöörien
aloittamaa edunvalvontatoimintaa.
Puheesta tekoihin ryhdyttiin
YK:n päivänä 24.10.1990. Silloin

muutettiin yhdestä yleisestä työehtosopimusmallista liittokohtaisiin
sopimuksiin. Insinööriliittoon ja
myöhemmin KAL:iin muodostettiin alakohtaiset taustaryhmät,
jotka varsin pikaisesti yhdistettiin
YTN:n taustaryhmiksi. Nykyinen
toimintaorganisaatio oli saanut
muotonsa. YIL ja Insinööriliitto
oli tässäkin suunnan näyttäjänä.
Päätöksentekoon kiteytettiin
YIL:ssä motto: ”Ne päättää, joita
asia koskee.” Selkokielellä tämä
tarkoittaa sitä, että ne osallistuvat
päätöksen tekoon, jotka sovittavilla ehdoilla joutuvat työskentelemään.

PIIRUSTUSKILPAILUN
SATOA

Työnantajien järjestäyty1990-luvulla työnantajat
muuttivat edunvalvontaorgani- minen on tehokkaampaa kuin
saatiotaan. Toimihenkilöpuolella työntekijöiden. Heillä on pitkät

perinteet ja selkeät tavoitteet.
Jo 1930 -luvulla työnantajien
slogan oli: ”Pienet palkat ja työrauha!” Suhtautuminen lakkoihin, etenkin mielenosoituslakkoihin on ollut helppo viestittää:
”Laitonta! Laitonta! Laitonta!”
Työehtosopimusten palkankorotusvaatimuksiin on kommentoitu : ”Kallista! Kallista! Kallista!”
Niinpä niin, miksi keksiä uutta
jos entinen toimii.
Toivotan keskisuomalaisille
insinööreille menestystä myös
edunvalvonnan saralla.
PEKKA LAAKSO, teksti
UIL ry, kuva

piirtänyt: Eeli Mättö

toteutettiin ensimmäinen ylempien toimihenkilöiden ulosmarssi.
Ulosmarssin syynä oli silloisen
TT:n kieltäytyminen solmimasta
ensimmäinen ylempien TES,
vaikka tästä oli sovittu silloisessa
TUPO:ssa. Työnantajapuoli, KAL
ja SEFE vastustivat ulosmarssia.
Jatkossa kävi kuitenkin niin, että
Metalliteollisuuteen, nykyiseen
Teknologiateollisuuteen saatiin
ensimmäinen ylempien TES. Nyt
21 vuotta myöhemmin lakkoase
kuuluu ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnassa työkalupakkiin muiden henkilöstöryhmien
tapaan.

........................................................................................................

.......................................................................................................

yhdistysmaailmasta

13

S
E
N
I
O
R
I
T

S E N I O R I E N
PIKKUJOULULOUNAS

ON TYÖSUOJELUVALTUUTETUN
VALINNAN AIKA

T

MENU:

................................................................................................................................................................................................................

yöpaikan työsuojelutoiminta on lakisääteistä ja jokaiseen
vähintään
kymmenen hengen
20.12.2011 klo 12.00.
Meille on varattuna 40 paikkaa. työpaikkaan on valittava työPaikat täytetään ilmoittautumis- suojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin
järjestyksessä.
työpaikoilla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.
Keski-Suomen Insinöörien seniorien pikkujoululounas on
Ravintola Torerossa Jyväshovissa

Alkuglögi:

Toimihenkilöryhmille
valitaan oma
työsuojeluvaltuutettu

Toreron joulubuffet

Usein puhutaan, että työpaikan toimihenkilöillekin valitaan
työsuojeluvaltuutettu. Näin on,
siihen on oikeus. Tämä valtuutettu edustaa kaikkia toimihenkilöitä
eli ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä. Voidaan valita lisäksi kaksi varavaltuutettua. Pääsääntöisesti valinta/vaali järjestetään
marras-joulukuussa parittomina
vuosina. Kun työsuojeluvaltuutettua valitaan työpaikalla ensimmäistä kertaa, valinta tai vaali
voidaan toteuttaa muunakin ajankohtana. Työsuojeluvaltuutetun
ja varavaltuutettujen toimikausi
on yleensä kaksi vuotta eli uuden
kausi olisi vuodet 2012-2013,
mutta jos valitaan kesken kauden
niin kauden pituus voi helposti
olla joku muukin.

- perinteinen glögi tai
- alkoholiton glögi

Kahvin kanssa:

konjakki Hennesy VSOP tai
likööri Amaretto Di Saronno tai
lakkalikööri
Omavastuuosuus on jäseneltä ja
avécilta 5,00 €/henkilö.
Omavastuuosuus kerätään tilaisuuden alussa.
Viinit, snapsit ym. jokainen maksaa itse ravintolaan.
Esim. punaviini Graffigna Clasico
Melbec ja valkoviini Graffigna
Clasico Chardonnay
ovat S-etukortilla
14,90 €/75 cl pullo.

Ilmoittautumiset
sähköpostilla
pentti.leppiniemi@pp1.inet.fi
5.12.2011 mennessä.

Tervetuloa!
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Valinta ja
sen eteneminen

On olennaista, että ensin
valinta-aikeesta kerrotaan työnantajalle, jolloin työnantajan pitää
viivyttelemättä kutsua työnteki-

jöiden ja henkilöiden edustajat
neuvotteluun, jossa valinnan/
vaalin detaljeista sovitaan. Itse
asiassa työnantajan tulee jopa antaa tietoa työsuojeluvaltuutetun
valintaoikeudesta (vaaliohje on
myös Keski-Suomen Insinöörit
ry:n internetsivulla:
www.ksinsinoorit.com).
Valintakokous tai vaalitoimikunta tekee valinnoista pöytäkirjan, joka toimitetaan työnantajalle
ja annetaan työntekijöiden nähtäväksi. Myös liittoon ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään
rekisteriin tulee ilmoittaa (jollei
työnantajan työsuojelupäällikkö
asiaa omana toimenaan hoida).
Työturvallisuuskeskuksesta lisätietoa osoitteesta www.ttk.fi.
Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään
20 työntekijää. Siihen kuuluvat
työnantajan nimeämät ja työntekijöiden valitsemat edustajat.
Lisätietoja työsuojeluvaltuutetun tai vaikka työsuojelutoimikunnan osalta voi tarvittaessa
kysyä Uuden Insinööriliiton
edustajalta, Olli Backmanilta,
email. olli.backman@uil.fi ja
gsm. 040 579 5116.
OLLI BACKMAN,
teksti

HYVÄÄ JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
2012

TOIVOTTAA

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIT

