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Ilmoittaudu Keski-Suomen Insinöörien sähköpos-
tilistalle lähettämällä sähköposti osoitteeseen 

ksilehti@gmail.com.

Sähköpostilistalaisille lähetetään mm. tietoa 
tulevista Keski-Suomen Insinöörien tai yhteistyöta-

hojen tapahtumista.

Jos olette jo sähköpostilistallamme, mutta yhteys-
tietonne ovat muuttuneet, muistattehan päivittää 

ne edellä mainittuun osoitteeseen, kiitos!

Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivuiltamme, 
kysäisemällä joltakin hallituk-
semme jäseneltä tai osoittees-
ta ksilehti@gmail.com.

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

Painopaikka:
kspaino.fi, Äänekoski
Painos: 3 050 kpl

Päätoimittaja: Joni Laitinen

Taittaja: Joni Laitinen

Kansikuva: Teijo Pajunen

Toimittajat ja avustajat:
Teijo Pajunen, Timo Härmälä 
ja Olli Backman

Uuden Insinööriliiton
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 Jyväskylä
gsm. 020 180 1845
olli.backman@uil.fi

Uusi insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@uil.fi,
Ratavartijankatu 2 A, 8 krs.
00520 Helsinki
puh. 020 180 1801

IAET (työttömyyskassa)
www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi,
fax. (09) 4763 7690
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Minulla oli ilo ja kun-
nia olla mukana niin 
Jyväskylän Insinöö-

riopiskelijoiden kuin Keski-
Suomen Insinöörit ry:n syysko-
kouksissa, jotka satuttiin vielä 
pitämään peräkkäisinä päivi-
nä. Molemmissa kokouksissa 
oli tarjoilut kohdillaan ja olin 
mieluusti paikalla, mutta kyllä 
asiatkin käsiteltiin mielestäni 
onnistuneesti ja etenkin tehok-
kaasti.

Itse asiassa tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun olin kumman-
kaan yhdistyksen vastaavan-
laisessa kokouksessa paikalla, 
jonka vuoksi oli entistä mielen-
kiintoisempaa seurata kokouk-
sen etenemistä. Toki samalla on 
vaikeaa henkilökohtaisesti arvi-
oida ja vertailla miten kokouk-
set ovat aikaisempina vuosina 
menneet. Täten osa tulevista 
viittauksistani ovatkin muiden 
suusta kuultuja.

Vaikka kuulin, että KSI:n syys-
kokouksissa ei ole hetkeen ollut 
tämänkään vertaa ihmisiä pai-
kalla, niin silti verrattuna JIO:n

Päätoimittajan ajatuksia

syyskoukseen, ”isot inssit” jäi 
tällä kertaa selvästi kakkosek-
si. JIO:n syyskokouksessa oli 
nimittäin huomattavasti paljon 
enemmän ihmisiä ja etenkin 
aktiivisia, jotka halusivat olla 
mukana hallituksessa ja vaikut-
tamassa yhdistyksen toimin-
taan. Näin ollen kokouksessa 
jouduttiinkin pitämään useampi 
äänestys, jotta hallituskokoon-
pano saatiin lopulta sovittua, 
halukkaita oli enemmän kuin 
hallituskoko salli.

Kun on ollut mukana seuraa-
massa ja kuuntelemassa, miten 
vaikeaa oli KSI:n hallitukseen 
saada riittävä määrä ihmisiä, on 
hienoa huomata nuoremmista 
löytyvän vielä intoa. Vielä kun 
saataisiin sujuvalla jatkumolla 
tämä innostus jatkumaan opis-
kelujen jälkeen KSI:n puolelle, 
ei meillä olisi ”hätää”. Kuten 
KSI:n hallituksen varapuheen-
johtaja Timo Härmäläkin artik-
kelissaan toteaa omalla taval-
laan, että ”tarttis varmaan tehdä 
jotain”.

Siinä mielessä itsekin näen 
hyvin olennaisena osana hal-
litustoimintaa JIO:n ja KSI:n 
yhdistysten yhteistyön tiivistä-
misen, josta on kuulemma ko-
vasti puhuttukin, mutta tainnut 
enimmäkseen jäädä puheiksi. 
Ei kai muuten JIO:n hallituk-
sesta olisi todettu, että kiva 
kun saadaan KSI:n hallituk-

Nuorissa insinöörienkin tulevaisuus?
sestakin joku vastavierailul- 
le. KSI:n hallituksen kokouk-
sissahan meillä on joka kerta 
opiskelijajäsen paikalla, jollei 
ole jotain pakottavaa estettä.

Toki ylhäältä päin, leikkisästi 
sanottuna ”norsunluutornista”, 
on helppo ajatella hallituksen 
tehneen tarpeeksi, kun rahalli-
sestikin tuetaan joka vuosi koh-
talaisella rahamäärällä opiske-
lijoiden toimintaa. Mutta jos 
verrataan työelämäänkin, niin 
kumpi on parempi: Johtaja joka 
johtaa omalla esimerkillään, on 
helposti lähestyttävissä ja an-
taa rohkeasti kasvonsa kaikille 
päätöksille. Vai se johtaja, jota 
ei ikinä tavoita ilman välikäsiä 
sekä hyväksyy tai hylkää ehdo-
tuksesi ilman kuulemistasi, sen 
perusteella mitä joku toinen on 
hänelle kertonut, ”kasvottomas-
ti”. Omalta kohdalta voin aina-
kin todeta, että ei se palkkakaan 
ihan kaikkea korvaa, ei edes 
sitä näkymätöntä johtajaa.

Mekään emme valitettavas-
ti, KSI:n hallituksena, voida 
vaikuttaa Keski-Suomen työ-
tilanteeseen. Kuten eräs opis-
kelija mainitsikin, että mie-
luusti jatkossa voisi osallistua 
KSI:n hallitustoimintaan val-
mistuttuaan, jos vain saisi töitä 
tältä alueelta. Toki, jos mah-
dollista, pyrimme auttamaan 
mahdollisuuksien mukaan, 
mutta enimmäkseen tarvittai-
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siin apuja muualta.

Ainakin KSI:n ja JIO:n yhteis-
työhön minulla on mahdollisuus 
vaikuttaa, sen myös aion tehdä 
parhaani mukaan ja kannus-
taa molempia hallituksia myös 
talkoisiin. Yhteistyöhön, joka 
palvelisi molempia osapuolia ja 
saisimme mahdollisesti jatkos-
sakin nauttia Keski-Suomen In-
sinöörit yhdistyksen olemassa 
olosta.

Kohti aktiivisempaa
tulevaisuutta

Joni Laitinen
päätoimittaja,

Keski-Suomen Insinööri -lehti

katsottuna arveluttavan epäkäy-
tännöllinen, jopa vaarallinen.  
En osaa käsittää miten olemme 
ajautuneet tällaiseen kurjimuk-
seen.  Silmät ummessa ravaam-
me kaikenlaisten hölmöjen to-
teutusten perässä.

Esimerkiksi valaistuksen di-
rektiiveissä, joissa hehkulamp-
pujen poistaminen perusteltiin 
energiankulutuksen vähentä-
misellä.  Eteläeuroopassa tuon 
ymmärtää, mutta Suomessa 
kesällä ei valoja tarvitse eikä 
lämmitystä.  Talvella ja kylmä-
nä kautena tarvitaan sekä valoa, 
että lämmitystä, jota hehkulam-
put tuottavat.  Nyt meuhkataan 
siitä kuinka paljon hehkulamp-
pujen poistaminen on vähentä-
nyt valaistuksen energiankulu-
tusta. Kyllä, mutta esimerkiksi 
valaistuksesta poistunut lämmi-
tysteho joudutaan korvaamaan 
muilla lämmitysenergiakuluil-
la, joita ei näissä laskelmissa 
ilmoiteta. Autoissa ledivaloja ja 
takavalojen pimeänä pitämistä 
on perusteltu energiansäästöil-
lä.  Eipä vaan näy kulutuslu-
kemissa, mutta turvallisuus on 
heikentynyt mm. ledivalojen 
umpeenmuurautumisena talvel-
la, jota ei tapahdu esimerkiksi 
keskieuroopassa. Itselläni ei ole 
ensimmäistäkään ledivalaisinta 
kotona eikä autossa, vielä. 

Viimeisimpänä hölmömäistari-
nana tuli bussilinjojen kilpailut-
taminen niin korkeilla päästö-
rajoituksilla, että bussiyrittäjien 
kalustosta iso osa menee uusit-

Katsellessani tuossa pöy-
dälläni osiksi levitettyä 
digikameraani, tulin 

ajatelleeksi nykyisen yhteis-
kunnan tapaa elää ja kuluttaa.  
Laitteiden valmistajilta tulee 
vuosi toisensa jälkeen uusia 
tuotteita tai päivitettyjä malle-
ja ja tietokoneisiin revisioituja 
ohjelmistoja, jotka eivät van-
hemmassa käyttöjärjestelmässä 
toimi.  Kuluttajilta vaaditaan 
vastuuta ympäristön saastumi-
sen ehkäisemiseksi tarjoamalla 
ostettavaksi entistä ekologisem-
pia ja ympäristöystävällisimpiä 
laitteita. Kukaan ei kuitenkaan 
kerro, mitä tämä uusien konei-
den ja laitteiden jatkuva, loppu-
maton, valmistaminen ja tuot-
taminen aiheuttaa maailman 
ekotasapainolle.  Tehdään jopa 
EU:n tasolla typeriä ja mielival-
taisia direktiivejä, naurettavia 
ohjeistuksia, joita tulee noudat-
taa jonkin sanktion uhalla.

Meillä Suomessa tietenkin po-
liitikot ovat niin lapsellisia, että 
kaikki otetaan käyttöön mitä 
”ylhäältä” annetaan, vaikka 
asia on yhteiskunnassamme 
joko tarpeeton tai maantieteel-
lisesti ilmastonäkökulmasta 

Sanna Pajunen, kuva

Puheenjohtajan palsta
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taan siten, että on mahdollista 
edes ajatella elävänsä itsenäi-
sessä Suomessa, eikä aina hy-
pätä kun Brysselistä käsketään.

Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
puheenjohtajan tehtävistä olen 
ilmoittanut luopuvani tervey-
dellisistä syistä, joten toivotan 
syyskokouksessa valitulle uu-
delle Keski-Suomen Insinöörit 
ry:n puheenjohtajalle lujaa tah-
toa viedä yhdistystämme eteen-
päin, vaikka ympärillämme 
oleva ilmapiiri on alakuloinen 
massiivisten irtisanomisten ja 
kehnon taloustilanteen vallites-
sa.  Jäsenmääräkehityksemme 
KSI ry:ssä on ollut positiivinen, 
joten omalta osaltani olen tyy-
tyväinen aikaani yhdistyksen 
puheenjohtajana.  Toivon sen 
jatkuvan tulevaisuudessakin.

Kiitokset jäsenistölle ja 
mukavaa talven aikaa

Teijo Pajunen
Puheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

tavaksi jos aikoo päästä edes 
kilpailuttamiseen mukaan.  
Muun muassa päästödirektiivin 
tosiasiallinen noudattaminen 
Suomessa, jossa bussikanta on 
mielestäni melkoisen hyvää, ei 
ainakaan millään muotoa tue 
ympäristön ekoajattelua, eikä 
toteuta päästöjen vähentämisen 
direktiiviä käytännössä miten-
kään globaalisti. Kokonaisuu-
dessaan se energiamäärä, joka 
käytetään autojen ja bussien 
valmistusprosessissa on valta-
van paljon suurempi kuormitus 
ilmastolle kuin se päästö, joka 
tulee nykyisin käytössä olevis-
ta busseista jos ne saisivat lii-
kennöidä edelleen elinkaarensa 
loppuun.  Päästöjen suuruus, 
ympäristön tuhoaminen mal-
mikaivoksina sekä maisemalli-
sesti, että päästöinä jätevesiin 
ja teollisuuskaasuina ilmaan, 
unohtamatta valtavan energian 
käyttöä, joka kuluu pelkästään 
raaka-aineen tuottamiseen on 
unohdettu kun puhutaan ekolo-
gisuuteen pyrkimisessä.

Toisaalta koko Suomessa il-
mastoa kuormittavat asiat ovat 
pieniä verrattuna yhdenkään 
suurkaupungin tuottamaan il-
mansaasteeseen ja hiilidiok-
siidipäästöön.  Silti Suomen 
päättäjät toimivat kuin täällä 
voitaisiin vaikuttaa maailman 
ilmaston lämpenemiseen tai il-
man puhtauteen käytännössä.  
Suomessa on maailman puh-
tainta ilmaa ympärillämme.  
Nauttikaamme siitä ja toivot-
tavasti eduskunnassakin toimi-

Puheenjohtajan palsta
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5 - Muu, mikä?

Mikään yllä olevista vaihtoeh-
doista ei kuulosta kovin järke-
vältä eikä hyvältä. Mutta jos 
syyskokouksissa alkaa olla vai-
keuksia saada kokoon sääntö-
määräistä hallitusta, niin onko 
sellaiselle yhdistykselle ja jä-
sentoiminnalle enää tarvetta?

Peiliinkatsomisia toivotellen,
Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

p.s. Luin tuossa jokin aika sit-
ten 0-tutkimusta siitä, että tu-
lisiko klapit kuivata tuohipuoli 
ylös vai alaspäin? Insinöörin 
mieli totesi heti, että eihän tuos-
sa ole mitään järkeä. Tottahan 
toki koivunklapi pitää kuivata 
pystysuunnassa, jolloin vesi 
pääsee liikkumaan puussa sii-
nä suunnassa, jossa se liikkuu 
muutenkin? Vai onko joku eri 
mieltä? No tuo tutkimus päätyi 
tosiaan siihen lopputulokseen, 
että klapit voi huoleta pinota 
kaarnapuoli ylös tai alaspäin, 
sillä ei ole kuivumisen kannalta 
mitään merkitystä.

jäsenmäärästä käy vuoden 
aikana jossain yhdistyksen 
järjestämässä tapahtumassa 
nauttimassa jäseneduistaan.

Jos jäsenistöä ei saa herätettyä 
millään – edes sillä, että arvo-
taan kokouksessa iPad osal-
listujien kesken – niin mitä 
vaihtoehtoja meille jää? Alla 
muutama vaihtoehto:

1 - Tehdään muutos yhdistyksen 
sääntöihin niin, että hallitus on 
päätösvaltainen puheenjohtajan 
ja kahden hallituksen jäsenen 
ollessa paikalla kokouksessa. 
Nykyään tähän tarvitaan neljä 
henkilöä ja silti on viime vuo-
sina jouduttu pitämään päätös-
vallattomia kokouksia.

2 - Fuusioidutaan johonkin 
toiseen insinööriyhdistykseen, 
jossa on riittävä määrä aktii-
veja pyörittämään yhdistyksen 
hallintoa ja ajetaan paikalliset 
jäsenedut ja tapahtumat mini-
miin.

3 - Hoidetaan yhdistyksen hal-
linto palkkahallituksella, mikä 
tosin edellyttänee jonkinmoista 
jäsenmaksun korotusta.

4 - Ajetaan alas koko yhdistys 
ja luovutetaan taseessa olevat 
varat Insinööriliitolle.

Varapuheenjohtajalta

Kaukana ovat ne ajat – tai 
no kymmenen vuoden 
takana – kun Keski-

Suomen Insinöörit ry:n syys-
kokouksessa äänestettiin halli-
tuspaikoista. Aktiivisuutta riitti 
ja sääntöjäkin muutettiin niin, 
että suurempi joukko halukkai-
ta pääsisi mukaan hallintoon. Ja 
jäseniä tuli paikalle kokoukseen 
neljättä kymmenettä päättä-
mään yhdistyksen asioista. Ke-
rättiin ihan valtakirjojakin, kun 
listalla oli tärkeäksi katsottuja 
kohtia. Tätä juttua kirjoitettaes-
sa, kun syyskokoukseen on ai-
kaa reilut kaksi viikkoa, näyttää 
siltä että jo vuodelle 2014 tulee 
olemaan haasteita saada sään-
tömääräistä hallitusta kokoon 
yhdistyksen kokouksessa.

Vuonna 2016 olisi yhdistyk-
semme 70-vuotisjuhlavuosi, 
mutta näkeekö yhdistyksemme 
tällaista juhlaa? Mitä vaihtoeh-
toja yhdistyksellämme on, jos 
jäsenistöstä ei löydy kahdeksaa 
aktiivia, jotka veisivät yhdi-
stystä eteenpäin? Kahdeksan 
jäsentä yli 2700 jäsenen jou-
kosta – ei pitäisi olla liikaa 
vaadittu, kun noin 10% tuosta

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIT RY 
VUONNA 2016
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Tilanne heiKKenee muTTei 
vielä ole mahdoTon

Insinöörien ja muiden kor-
keammin koulutettujen 
työllisyystilanne on taas al-

kanut heiketä Keski-Suomessa. 
No ei tuo ehkä uutinen teille ole 
mutta tuntuu edelleen olevan 
monelle muulle taholle. Erilai-
sia jäsenille suunnattuja infoti-
laisuuksia tekevät ainakin UIL 
ja työpaikkayhteistyössä myös 
työttömyyskassamme IAET. 
Ainakin mm. Jyväskylän TE-
toimisto on järjestänyt ainakin 
yksittäisen korkeakoulutettujen 
teemapäivän, jossa oli merkit-
tävästi aiempaa suurempi mää-
rä osallistujia, osoittaen että tie-
dontarvetta on.

On vielä aiempaakin tärkeäm-
pää, että toimii aktiivisesti ja 
selvittää asiat. Tarvittaessa voi 
ottaa yhteyttä vaikka alueasia-
mieheensä. Avutta ei Insinööri-
liiton jäsenen tarvitse työttömä-
näkään jäädä.

ammaTTieTiiKKaa

Ei tarvitse kysyä onko insinöö-
reillä ammattietiikkaa, koska 
vastaus on kyllä. Useimmille 
onkin tuttu ns. ”Arkhimedeen 
vala”, mikä löytyy tämän jutun 
jälkikirjoituksena.  Vala on syn-
tynyt pitkän mutta harkitun eet-
tisen keskustelun tuloksena ja 
on muodostunut ammattikuntaa 
yhdistäväksi ja sen ammatti-
kunnan arvostusta lisääväksi 
traditioksi. Traditiot ja periaat-
teet ovat tärkeitä, kuten niiden 
noudattaminenkin. 

Ajoittain herää kuitenkin ky-
symys eikä kaikilla muilla am-
mattikunnilla ole ammattietiik-
ka, ammattiylpeyttä tai edes 
kohtuullista käsitystä rehelli-
syydestä? Tämä tuntuu tulevan 
vastaan yhä useammin nykyi-
sessä tehtävässäni. Tuntuu ole-
van tahoja tai ”ammattikuntia”, 
jotka käyttävät ilmeisen suu-
ren osan työajastaan selittäen 
ja kiistäen sanomisiaan. Tässä 
joukossa on varsin korkeasti 
koulutettuakin väkeä…

Alueasiamies

nomen esT omen eli nimi on 
enne

Niin tai voi tietysti sanoa myös, 
että nimi on mikä ennenkin. 
Uuden vuoden poistaessa 
”Uusi”-adjektiivin nimestä, voi 
luulla että palataan vanhaan. 
Uuden Insinööriliiton perintei-
nen nimi palautuu käyttöön eli 
tunnemme jälleen tuttavallisesti 
liittomme nimellä Insinööriliit-
to. No ei sentään vaan on tässä 
välillä sentään uudistuttu eikä 
ole enää tarvetta korostaa sitä, 
miksi ”Uusi”-adjektiivi tuli ni-
meen.

Tuloksekasta alkusyksyä Teille
Olli Backman

Alueasiamies,
Uusi Insinööriliitto Häme ja 

Keski-Suomi
olli.backman@uil.fi

P.S. Arkhimedeen vala:
”Insinööri on mukana luomassa 
tekniikkaa, joka koituu luonnon 
ja ihmisen hyväksi. Insinöö-
ri on kaikissa toiminnoissaan 
suojelemassa kasvien, eläinten 
ja ihmisen elämää. Insinööri 
välttää epärehellisyyttä ja epä-
sopua ja pyrkii kehittymään 
yhä taitavammaksi ongelmien 
ratkaisijaksi. Insinööri miet-
tii kehityksen suuntalinjoja ja 
välttää vahingollisten tavoittei-
den toteutumista.” 



9

UIL:n yhteystiedot
Liiton asiakaspalvelukeskuksen tavoitat numerosta 0201 801 801. Uudistuneen 
asiakaspalvelumme laajennettu puhelinpalveluaika on (ma-pe) klo 9.00-16.00.

Asiakaspalvelukeskuksessa palvellaan kaikkiin jäsenyyteen, työsuhteeseen yms asio-
ihin liittyen ja ohjataan tarvittaessa edelleen.

Sähköpostiosoite (esimerkiksi aineiston lähettämistä varten) on muotoa 
asiakaspalvelu[ät]uil.fi

UIL:n Jyväskylän toimiston numero on 020 180 1845.

UIL:n ständi ja lounas Jyväskylän
Mattilanniemessä 22.1.2014

Tervetuloa nauttimaan Keski-Suomen Insinöörien tarjoama lounas Jyväskylän 
Mattilanniemen Kärki-talon Sodexo ravintolaan (Mattilanniemi 6-8) keskiviik-

kona 22.1.2014 klo 10-13 välillä.

Lounastarran voit hakea Uuden Insinööriliiton ständilta, joka on ravintolan 
aulassa. Ständillä UIL:n asiamies vastaa liiton jäsenyyttä ja palveluita koske-
viin kysymyksiin. Lisäksi lounasseurana ravintolan kabinetissa on UIL:n työ-

markkina-asiamies.

Voit ottaa mukaan liittoon kuulumattoman kollegasi. Tarjoamme lounaan 
myös hänelle ja kerromme samalla, miksi kannattaa olla jäsenenä insinöö-

rien ammattijärjestössä. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
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JIO ry:n puheenjohtajan palsta

KuusenKerKänTuoK-
suinen halliTusKauden 

loppu

Niin se vain on tämä-
kin vuosi kääntymässä 
kohti loppuaan. Juok-

sut on juostu ja nyt pedataankin 
jo ruusuista tietä tulevalle aktii-
vien sukupolvelle. Vaikka halli-
tustyö jää taakse historiaan, sen 
antamat ystävyydet ja elämän 
eväät eivät tule kulumaan ajan 
hampaissa.

Syksyymme on kuulunut ja 
kuuluu vieläkin paljon kokouk-
sia, koulutuksia ja kaulintaa. On 
koulittu uusia yhteyshenkilöitä, 
värjätty suot ja tantereet sateen-
kaaren sävyin yhdistyksen väri-
kuulasodan melskeessä, pidetty 
ständiä ständin perään ja puhut-
tu suumme kuiviksi luokkakier-

roksilla. On saunottu, saunottu, 
ja sitten vielä saunottu sauno-
misen perään. Edestämme löy-
dämme vielä suuren ja mahta-
van liittokokouksen sekä tietysti 
oman syyskokouksemme, jossa 
valitaan uusi hallitus, joka tu-
lee luotsimaan jo yli kolme-
kymppisen yhdistyksemme läpi 
seuraavien seikkailujen.

Tänäkin vuonna on muistettu 
huolehtia myös opiskeli-
joiden henkisestä jaksamisesta 
pitämällä juuri sopiva määrä 
hauskaa: Insinööriopiskeli-
japäivillä pääsimme matkusta-
maan Suomen suosituimpaan 
rantalomakaupunkiin Turkuun, 
ja aloittavien tekniikan opiske-
lijoiden risteilyn liput vietiin kä-
sistä kuin alennusämpärit Tok-
mannin avajaisissa konsanaan. 
Seuraavia Insinööriopiskeli-
japäiviä saamme juhlistaa jo 
heti keväällä porojen ja tont-
tujen kotikonnuilla Rovani-
emellä.

Syksyn kuumin puheenaihe 
kentällä on ollut opiskelijakun-
nan automaatiojäsenyys, joka 
on kirvoittanut kärkkäitä kirjoi-
tuksia, kirjoituksien vastineita, 
sekä vastineiden vastineita. In-
sinööriopiskelijoiden virallinen 
kanta yliopistomaailmasta tut-
tuun automaatiojäsenyyteen on 
kielteinen, ja Insinööriopiskeli-

jaliitto ehdottaa sen poistamista 
myös yliopisto-opiskelijoilta. 
Uudistusta puoltavat lausunnot 
taasen nojaavat terveydenhuol-
lon resurssien paranemiseen ja 
opiskelijakuntien kyvykkyy-
teen toteuttaa lakisäänteistä 
asemaansa.

Joulu alkaa jo tirkistellä sisään 
ikkunan karmien alta kauppo-
jen hivutellessa hyllyille van-
hoja joulukalenteri ja -koriste-
varastojaan. Tästä innostuneena 
myös JIO on jo aloittanut vuo-
den ehdottoman kohokohdan 
eli lasten pikkujoulujen valmis-
telut. Joulukauden avajaisissa 
nähdään taas tutut joulutontut 
ja lauletaan tutut joululaulut 
– saattaapa paikalle uskaltaa 
myös muuan valkoparta vanha 
ukki!

Valkoista talvea ja pukin syliä 
kaihoisasti sekä pirteitä talvi-
tuulia innokkaasti odotellen, 

Riina Niskakangas
Puheenjohtaja,

Jyväskylän Insinööriopiskelijat
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Lasten pikkujoulut 

 
Lauantai 14.12 Klo 14.00  

JAMKO Cafe, F-siipi 
Rajakatu 35, Jyväskylä 

 
Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry järjestää 

Keski-Suomen Insinöörien lapsille perinteisen lasten pikkujoulun. 
 

Ohjelmassa on askartelua, laulua, pipareiden leipomista  
sekä joulupukin vierailu. Paikalla on myös puuro ja glögitarjoilu. 

 
Ilmoittautumiset 30.11 mennessä sähköpostilla  

osoitteeseen lastenpikkujoulut@jio.fi.  
 

Ilmoittautuessa ilmoita osallistuvien henkilöiden  
määrä ja allergiat sekä osallistuvien  

lasten nimet, iät ja sukupuoli. 
 

Tapahtuma on maksuton. 
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
vietettiin Juhlatalo Majakoskel-
la keskiviikkona 6.11.2013 klo. 
18.00 alkaen. Hämärässä 0-as-
teisessa ilmassa oli utuisen sa-
desumun siivittämänä todellista 
syksyn tuntua.

Ennen varsinaista kokousta 
nautimme kahvit kera mauk-
kaan suklaakakun. KSI ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Teijo 
Pajunen avasi kokouksen klo 
18.07 työmarkkinapoliittisin 
alkusanoin. Paikalle oli ilmaan-
tunut 26 henkilöä, joiden kes-
kuudesta syyskokouksen pu-
heenjohtajaksi valikoitui Keijo 
Liukkonen.
Kokouksessa käsiteltävinä asi-
oina olivat toimintasuunnitel-
ma ja budjetti vuodelle 2014 
sekä hallituksen puheenjohta-
jan sekä erovuorossa olevien 
jäsenien valinta seuraavalle 
2-vuotis kaudelle. Lopuksi ko-
kouksessa haettiin valtuutusta 
mahdollisten uusien toimitilo-
jen hankintaan.

Kokouksen vetonaulana oli en-
nakkoilmoituksessakin mainittu 
iPad-tabletin arvonta, joka suo-
ritettiin heti kokouksen jälkeen. 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
jakoi kaikille paikalla olleille 
yhden paperilapun, johon sain 
kirjoittaa sen paikalla olevan 
henkilön nimen, jonka halui-
si arvonnassa voittavan. Laput 
kerättiin peltipurkkiin ja onnet-
tareksi valikoitui Eija Kangas. 
Huolellisen sekoituksen jäl-

keen Eija nosti purkista yhden 
lapun, jossa luki voittajan nimi; 
Sami Selänniemi. Palkinto luo-
vutettiin onnelliselle voittajalle 
välittömästi.

Arvonnan jälkeen siirryimme 
viereiseen rakennukseen ruo-
kailua varten. Tarjolla oli mo-
nipuolisen salaattitarjonnan 
lisäksi viherpippuripossua ja 
keitetyt perunat sekä juomana 
vesi tai kotikalja valinnan mu-
kaan. Jälkiruokana nautimme 
kahvit konvehdin kera.

Tapani Tukiainen
Hallituksen jäsen

KSI ry:n hallitus vuodelle 
2014

Puheenjohtaja:
Timo Härmälä

Varapuheenjohtaja:
Paula Rossi

Hallituksen jäsenet:
Anniina Sandelin
Sami Selänniemi
Jarmo Nevala
Joni Laitinen
Eija Viitanen
Tapio Laitinen

Hallituksen varajäsen:
Jani Hammarberg

KSI ry:n syyskokous 2013

Arvotun iPadin uusi 
omistaja

Sami Selänniemi
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Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry kokoontui 5.11.2013 
syyskokoukseen. Kokoukseen osallistui paljon jäsenistöä ja 
hallitukseen oli enemmän halukkaita kuin paikkoja oli tarjol-
la. Pitkän kokouksen päätteeksi saimme valittua hallituksen 

vuodelle 2014.

Puheenjohtaja: Joni Launonen
Varapuheenjohtaja: Markus Paappanen

Rahastonhoitaja: Riku Ojala
Sihteeri: Joonas Tikkanen

Hallituksen jäsenet:
Minna Kurittu
Mikko Siloaho

Perttu Ruuskanen
Juuso Ohra-aho
Tuomas Pirttilä
James Pearce

Oskari Hoppula
Sami Singh

Varajäsenet:
Carita Salo

Sampsa Lietonen

Onnea valituille!

Terveisiä JIO:n syyskokouksesta 2013
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TERVETULOA NAISTEN BUSINESS
PUKEUTUMIS- JA MEIKKI-ILTAAN

Tapahtuma on 21.1.2014 klo 17:00 Sokoksen tiloissa

Mukaan mahtuu 16 henkilöä

Vinkkien lisäksi on tarjolla pientä purtavaa
Osallistujamaksu on 10€

Ilmoittautuminen ja lisätietojen kysely e.h.viitanen@gmail.com

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.1.2014.
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TERVETULOA KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIT 
RY:N PIKKUJOULUIHIN 13.12.2013 klo 19:00

Aloitamme klo 19:00 Paviljongissa nauttimalla Pyhä Kolminai-
suus-Suuri Pikkujoulu Stand Up esityksen. Esityksen väliajalla on

kahvit.

Esityksen jälkeen siirrymme ruokailemaan Tilausravintola Trat-
toria Aukioon. Siellä tarjoillaan alkuruokabuffeen ja pöytiin tar-
joiltavan pääruuan. Pääruokavaihtoehdot ovat ylikypsää karitsan 

potka, pippuripihvi tai kevyesti savustettu lohi.

Omavastuu jäseneltä on 20 € ja avecilta 30€.  
Summa tulee tilittää etukäteen yhdistyksen tilille OP FI25 5543 
0120 0447 17. Muista maksun yhteydessä kertoa kuka maksaa ja 

kenet.

Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa e.h.viitanen@gmail.com. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä tarvitsen nimien lisäksi myös tiedon pää-

ruokavaihtoehtonne.
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Kaikkihan ja varsinkin Insi-
nööriä kiinnostaa tekniikka ja 
varsinkin polttoaineiden hin-
nan noustessa suomalainen 
polttoaine ajoneuvokäytössä. 
Itse olen ajellut Opelilla Lau-
kaan biokaasulla melkein 200 
000 kilometriä. Kaasuntuotanto 
omaan käyttöön on kuitenkin 
vähän hankalaa/kallista.

Täällä Suomessa on kriisi tilan-
teissa todettu vaihtoehtoja ben-
salle/dieselille. Voiko puukaasu 
olla todellinen vaihtoehto ny-
kyisessä Suomessa?  Mielestä-
ni voi olla! Vaikka moni yrittää 
(Katainen mukaan luettuna) jar-
ruttaa Suomen kehitystä. Ei kui-
tenkaan Insinööri tai maalais-
järki ole mihinkään kadonnut. 
Ehkä se juroo jossain! Verotus/
valtiovalta ajaa kauemmaksi 
Suomalaisesta polttoaineesta! 
Tällä hetkellä on ns. häkäkaasu 
vapautettu polttoaineverosta. 
Miten sopii tavoitteisiin EU:n

päästöjen vähennyksen kanssa!

Olen Suomen Ekoautoilijoiden 
kautta mukana ”pönttöilemässä’ 
puukaasulla. Jäsenenä olen ol-
lut mukana useamman vuoden. 
Nyt toimin hallituksen varajä-
senenä ja olen omalta osaltani 
mukana ajamassa kotimaisella 
polttoaineella Suomessa.

Moni luulee puukaasuautoilun 
olevan jo museoiden tavaraa, 
niin se melkein onkin. Suomes-
ta löytyy noin 20 rekisterissä 
olevaa toimivaa autoa. Niistä 
noin 10 liikkuu varsinkin ke-
sällä aktiivisesti liikenteessä. 
Jotkut ajavat jopa päivittäiset 
ajonsa ympäri vuoden. Käyttöä 
rajoittavat EU-säännökset polt-
toaineista. Teoriassa uudempaa 
kuin 1991 ensirekisteröityä 
henkilöautoa ei saa muutettua 
puukaasukäyttöiseksi. Käytän-
nössä 1.7.1987 ennen rekiste-
röidyt saa muutettua kohtuu

helposti. Haasteena on löytää 
hyvä aihio rakenteluun.

Itse olen ajellut heinäkuun lo-
pusta lähtien isäni omistamalla 
lava Datsunilla, jossa on kehitin 
peräkärryssä. Auto löytyi Ra-
nualta, jossa se oli rakenneltu 
melkein valmiiksi. Suurin työ 
oli auton hitsailussa, ja muuten-
kin saattaa katsastuskuntoon. 
Kilometrejä on kertynyt noin 
2000 keskikulutuksen ollessa 
noin 25–30 kiloa pilkettä sataa 
kilometriä kohden. Keskino-
peudessa pärjää rekoille, jos ra-
joittimet ovat paikoillaan

Lisätietoa saa aiheesta, joko 
Suomen Ekoautoilijoiden si-
vuilta. Puheenjohtaja Antti 
Aarvalta 050 4389 822 tai kir-
joittajalta. Anttikin on Insinööri 
pääkaupunki seudulta.

Terveisin,
Sami Selänniemi

Hallituksen varajäsen,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Ekoloogista ajelua Keski-Suomessa
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ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN ASIANTUNTIJA

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennustekniikan korkea-asteen oppisopimus-
tyyppinen täydennyskoulutus 30 op.
Hakuaika on 1.12.2013 - 15.1.2014 osoitteessa www.jamk.fi/koulutus

Tietää EU:n energiatehokkuusdirektiivin ja osaa kansalliset määräykset sekä osaa soveltaa mää-
räyksiä rakennusten, rakenteiden ja rakennustekniikkaan rakennuttamis-, suunnittelu-, rakenta-
misvaiheessa ja valvonnassa. Oppija tunnistaa energiatehokkaan rakentamisen riskit ja hallitsee 
sen elinkaaren ja ympäristökulujen suunnittelun.

Koulutuksen kohderyhmänä on arkkitehti-, rakenne-, LVIS- ja automaatiosuunnittelijat, raken-
nusurakoitsijat, työmaapäälliköt, tekniset isännöitsijät, kunnalliset toimijat ja muut rakentamisen 
ammattilaiset. Osallistujalla pitää olla työsuhde tai hänen tulee olla yrittäjä.

Koulutus on monimuoto-opiskelua. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja sen 
hinta on 500 €.

LISÄTIETOJA
Pekka Lähdesmäki, vastuuopettaja, 050 447 1230, pekka.lahdesmaki@jamk.fi,
Jukka Konttinen, koulutuspäällikkö, 040 825 5681, jukka.konttinen@jamk.fi
Anu Lietonen, koulutusohjelmasihteeri, 040 761 9707, anu.lietonen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, rakennustekniikka

Lue lisää http://www.ksinsinoorit.com/

JAMK tiedottaa
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Karting 2013
Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
kartingmestaruus ratkottiin elo-
kuussa ulkoradalla Lievestuo-
reella Ruuhimäki Circuitilla. 
Kilpailemaan saapui 13 kuljet-
tajaa. Ensin ajettiin lämmittely-
ajot ja sitten aika-ajot kahdessa 
ryhmässä pitkällä radalla. Ai-
ka-ajon perusteella kuljettajat 
jaettiin kahteen finaaliin (A ja 
B), jotka ajettiin lyhennetyllä

A-finaalin tulokset

1. Petri Tyrväinen
2. Janne Oksanen
3. Pasi Pitkänen
4. Tapani Tukiainen
5. Jani Hammarberg
6. Petteri Ahonen
7. Arto Sorsa
8. Teuvo Pekkanen

B-finaalin tulokset

1. Jani Hammarberg
2. Arto Sorsa
3. Sami Selänniemi
4. Olli Pietiläinen
5. Tero Sellman
6. Leena Nurmiranta
7. Hannu Savioja

radalla. B-finaalin kaksi nopein-
ta kuljettajaa nousi A-finaaliin 
viimeisille lähtöpaikolle. A-
finaalissa kahdeksan nopeinta 
kuljettajaa ajoi kilpaa 12 kier-
rosta.  Kilpailu sai pitkästä ai-
kaa uuden voittajan, kun Petri 
Tyrväinen vei voiton. Voitosta 
käytiin tiukka taistelu Petrin ja 
edellisvuosien mestarin Janne 
Oksasen kesken.

Teksti ja kuvat:
Jani Hammarberg

KSI ry:n hallituksen jäsen
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Tulevia tapahtumia kannattaa seurata Keski-Suomen
Insinöörit ry:n

internetsivuilta osoitteessa
www.ksinsinoorit.com.

Seniorien tapahtumat

Uusi Insinööriliitto palaa vuoden 2014 alusta tuttuun
nimeen Insinööriliitto, jota tullaan jatkossa käyttämään

liiton toiminnassa.

Alla uusi logo
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus toivottaa rauhaisaa ja

mukavaa joulunaikaa!

Tänäkin vuonna Keski-Suomen Insinöörit ry 
lahjoittaa joulutervehdyksiin varatut varat 

Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastolle,
pienten potilaiden iloksi, 

hankkimalla sinne leluja ja pelejä yms.


