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Sähköpostilista

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 halli-
tuksemme jäseneltä tai osoit-
teesta 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: Timo Härmälä

Toimittajat ja avustajat:
Timo Härmälä ja Olli Back-
man

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

Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.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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Otsikon lausahdus on var-
masti monelle muullekin 
kuin minulle tuttu. En-

simmäinen kirja Tuomas Kyröltä 
ilmestyi jo 2010, jonka vasta nyt 
sain itsekin käsiini. Kaiken li-
säksi tuo on isäni isänpäivälahja. 
Viimeistään tänä syksynä teatte-
reihin tullut Mielensä pahoittaja 
-elokuva, on nostanut päähenki-
lön suuremmankin yleisön tie-
toon. Jotenkin vielä ”sopivaan” 
aikaan ilmestyi elokuva.

Itselleni tämä syksy on ollut yhtä 
jatkuvaa mielensä pahoittamista 
tai siltä ainakin tuntuu. Sen vuok-
si olenkin jo jättänyt uutisten 
lukemisen hieman vähemmälle. 
Muuten sitä saisi olla joka päi-
vä huokailemassa syvään ja tus-
kailemassa - ”no niin, tämäkin 
vielä.” Valitettavasti nykypäivän 
tietoyhteiskunnassa ja some-
maailmassa on erittäin vaikea 
välttyä uutisvirralta, etenkin kun 
tekee töitä tietokoneella. Pakko-
han siinä on välillä tarkistaa mikä 
ihmisiä puhuttaa.

Tämän päivän kruunasikin uuti-
nen, jossa munataksin kehittäjä, 
yrittäjä ja maanviljelijä Mikko 
Välttilä laitetaan Suomen viran-

Päätoimittajan ajatuksia

omaisten puolesta ahtaalle. Olisi-
ko ollut noin kuukausi takaperin, 
kun luin ensimmäisen jutun ky-
seisestä henkilöstä ja olin iloinen 
hänen puolestaan. Sillä hetkellä 
kun oli selvää, että bisnes kukois-
taa ja kasvaa, samalla asiakkaat-
kin ovat tyytyväisiä palveluun. 
Tätä voitaisiin kutsua urheilupii-
reissä sanoin ”win-win situati-
on”, eli vapaasti suomennettuna 
”kaikki voittaa tilanne”. Mutta 
niin, tästä yhtälöstä toki puut-
tuu kokonaan yksi osapuoli, eli 
Suomen valtio tai sanottaisiinko 
viranomainen. Sinälläänhän kas-
vava yritystoiminta tuo kokoajan 
lisää verorahoja valtiolle, joten 
miksi valtio olisi vastaan. Mikä 
kuviossa sitten on pielessä..?!

Viranomainen iskee taas

”Saatiinpas ihana ennakkojoulu-
lahja: Terveysviranomaiset otti-
vat yhteyttä ja totesivat, että pitää 
rekisteröityä liikkuvaksi elintar-
vikehuoneistoksi. Sitä byrokra-
tian määrää. En tiedä jaksanko. 
Vaan kai se on pakko. Ottaa vaan 
päähän tällainen, kun keksii jo-
tain uutta, niin sitten se alkaa... 
Myllytys, Välttilä kirjoitti tänä 
aamuna Vaahteramäen MunaE-
ggsPressin sivuilla.” - Lainaus 
www.yrittajat.fi :n jutusta ”Vi-
ranomainen iskee taas - nyt saa 
siipeensä munataksi”, 11.11.2014 
- Lotta Tammelin.

Mikä itseeni eniten osui ja laittoi 
miettimään on nimenomaan teks-
tin kohta ”En tiedä jaksanko”. 
Itse konkurssin tehneenä yrittä-
jänä, ajattelin vielä alkusyksystä, 
että ei minulla ole mitään yrittä-

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, ...
mistä vastaan. Ehkä joku päivä 
jaksan taas yrittää. Syksyn aika-
na usko on alkanut horjumaan ja 
tilalle on tullut epäusko ja epätoi-
vo. Tai etenkin yrityksen perusta-
mista Suomeen kohtaan.

Juupas, eipäs, juupas ...

Suomalaisethan ovat tunnettuja 
rehellisyydestään, sääntöjen nou-
dattamisesta, tarkkuudestaan ja 
peräänantamattomuudesta. Sen-
hän pitäisi olla hyvä asia.

Vasta törmäsin omassa elämässä-
ni tähän, kun toimitin IAET-kas-
saan omalta osaltani raportin. Ra-
portissa olin maininnut, että olen 
saanut itseäni hieman työllistet-
tyä ja laskutan Eezy-laskutuspal-
velun kautta työni. Käytännössä 
Eezy on minun työnantajani. Itse 
asiassa samanlaisen raportin tein 
jo kuukausi aikaisemmin, jolloin 
soitin kassan asiakaspalveluun ja 
varmistin mitä papereita tai tieto-
ja minun tulee toimittaa. Kun las-
kutuspalvelun käytäntö poikkeaa 
normaalista palkkatyöstä. Tällöin 
saimme sovittua, että menemme 
mahdollisimman kevyellä byro-
kratialla, he kyllä ymmärtävät 
ettei kaikki paperit ole samalla 
tavalla saatavilla ja muutenkin 
erilainen toimintamalli.

Mutta toisen raportin toimitettu-
ani, käsittelijä olikin eri henkilö, 
jolle ei enää riittänytkään sama 
toimintamalli. Kävimme tästä 
viestittelyä sähköpostitse. Parin 
sähköpostin jälkeen totesin, että 
laitetaan kaikki paperit mitä mi-
nulla on saatavilla Eezy:stä (joita 
ei viime kerralla edes tarvittu).
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jatkoimme tahoillamme töitä.

Seuraavana päivänä alkuperäinen 
käsittelijä kuittasi minulle sähkö-
postin jatkoksi, että asia on käsi-
telty ja rahat laitetaan maksuun. 
Toki hän koki vielä asiakseen 
mainita, että kai sinä nyt kolle-
gani puhelun jälkeen ymmärrät 
miksi näitä tiettyjä tietoja vaadi-
taan. Koin parhaaksi, omani sekä 
tämän käsittelijän mielentervey-
den ja elämässä jaksamisen kan-
nalta, etten enää vastaa viestiin.

Tämä esimerkki on varmas-
ti pientä verrattuna siihen mitä 
Välttilä joutuu oman toimintansa 
jatkamiseksi tekemään ja koke-
maan. Yhtä kaikki on, että tällai-
sesta koituu kaikille osapuolille 
ylimääräistä vaivaa ja ajankulua. 
Kaikki turha ja ylimääräinen te-
keminen vie resursseja jostain 
muualta ja yleensä sieltä mistä 
sitä ei ole varaa antaa. Pienyrit-
täjät ovat varmasti muutenkin 
tiukalla.

Toki fakta on että ilman mitään 
byrokratiaa ja valvontaa ei tämä-
kään yhteiskunta toimisi, näin-
kään hyvin. Nyt vain olisi erittäin 
tärkeää löytää se kuuluisa ”kul-
tainenkeskitie” ja pian! Muutoin 
tässä ei voi käydä kuin huonosti.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, 
kun näitä hetkiä muistelin ja teks-
tiä kirjoitin. Olkoon viimeinen 
mielen pahoittaminen tälle vuo-
delle, kuten artikkelikin. Kuten jo 
edellisessä lehdessä sanoin, aja-
tukset on suunnattava eteen päin

ja asioihin joihin voi vaikuttaa. 

P.S: On kyllä tämä kirjoittami-
nen hyvä tapa päästellä pahimpia 
höyryjä pihalle. Ei kiukuta enää 
niin paljon.

Rentouttavaa joulunaikaa,
Joni Laitinen

päätoimittaja,
Keski-Suomen Insinööri -lehti

Onneksi Eezy:ltä tuli paperit no-
peasti, heille kun oli tuttua täl-
laiset vaatimukset, laitoinkin ne 
samantien eteen päin ja jäin jo 
hieman huojentuneena odotta-
maan eurojen saapumista tilille. 
Mutta eihän se nyt näin helposti 
voi onnistua, käsittelijä oli il-
meisesti näin todennut itsekseen 
ja laittoi sähköpostitse lisävaa-
timuksia ja kyseenalaisti minun 
toimintani ja ymmärrykseni asian 
suhteen.

Joku joka minut sinä päivänä 
näki, voi varmasti todeta ettei ole 
hetkeen nähnyt minua niin kiuk-
kuisena. Hammasta purren laitoin 
vielä viimeisen viestin, että minä 
en ole lähettämässä enää yhtään 
paperia tai selvitystä ennen kuin 
minuun otetaan puhelimitse yh-
teyttä ja sellaisen henkilön toi-
mesta, jolla on kokemusta lasku-
tuspalvelujen toimintamallista.

Seuraavana päivänä sain puhelun 
toiselta käsittelijältä, joka asialli-
sesti ilmoitti, että jotain epäsel-
vyyttä ollut raportoinnin suhteen. 
Hetken keskustelun jälkeen tun-
tui, että ymmärrämme toisiamme 
ja mistä puhutaan. Sitten pääsim-
mekin niihin toimitettaviin selvi-
tyksiin, todistuksiin yms paperei-
hin. Varmistin, että onhan kaikki 
toimittamani paperit tulleet peril-
le, oli tulleet. Onko niissä jotain 
epäselvää vai mikä tilanne? Ja 
kappas, siellähän oli kaikki tarvit-
tavat paperit, eikä ongelmaa enää 
ollutkaan. Lopulta toivottelimme 
hyvät päivänjatkot toisillemme ja

”Olisiko helpompi vain olla tekemättä ja yrittämättä...?!”
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Talouden taantuma näkyy jo 
selvästi myös insinöörien työt-
tömyysluvuissa ja sitä kautta 
IAET-kassan jäsenmaksu on 
nousemassa ensi vuodelle 27 
EUR:lla. Yli kahden Euron ko-
rotus kuukautta kohden voi tun-
tua kovalta, mutta näinä aikoina 
liittoon ja työttömyyskassaan 
kuuluminen maksaa monelle in-
sinöörille itsensä takaisin tuke-
na, turvana ja asiantuntija-apuna 
moninkertaisesti. Keski-Suomen 
Insinöörit ry:n jäsenmaksussa ei 
onneksi ole nousupaineita ja hal-
litus esittääkin syyskokoukselle, 
että yhdistyksen jäsenmaksu pi-
dettäisiin ennallaan, 24 Eurossa 
per vuosi.

Ensi vuonna aloitetaan myös 
yhdistyksen 70-vuotisjuhlien 
suunnittelu ja järjestelyt. Juhlia 
juhlitaan vuonna 2016 monen-
laisissa merkeissä. Jos sinulla on 
kiinnostusta juhlien järjestely- ja 
suunnittelutoimikuntaan, niin ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin.

Valkeata joulua odotellen,
Timo Härmälä

Puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Nykyaikaan sopeutumista voi 
miettiä myös isommassa kuvas-
sa. Insinööriliiton lokakuisessa 
puheenjohtajan ajankohtaiskatsa-
uksessa avattiin eläkeuudistusta 
ja lopussa todettiin Akavan epä-
onnistuneen eläkeneuvotteluissa. 
Jotkut jäsenistämme ovat kysy-
neet minulta, mitä tämä konk-
reettisesti tarkoittaa? Akavahan 
ei hyväksynyt neuvottelutulosta 
ja jäi sen ulkopuolelle? Samassa 
yhteydessä on yleensä keskustel-
tu myös Akavan ja Insinööriliiton 
suhteesta, rooleista ja yhteiselon 
synergiasta.

Akavaa vaikutuskanavana kä-
sitellään myös Insinööriliiton 
edustajakokouksessa marraskuun 
lopussa. On hyvä, että kaikkia In-
sinööriliiton vaikutuskanavia ar-
vioidaan kriittisesti aika-ajoin ja 
verkostoamme johdetaan jäsenten 
kannalta oikeaan suuntaan. Niin 
Insinööriliiton, kuin Akavankin 
tulee pysyä nopeammin kuin 
koskaan muuttuvassa maailmas-
sa ja työmarkkinakentässä ajan 
hermolla. 2000-luvulla edunval-
vontaa ei voida tehdä millään 
portaalla enää 80-luvun keinoin. 
Ainoa keino kohti insinöörien 
täystyöllisyyttä on uudistuva ja 
innovatiivinen elinkeinopolitiik-
ka, jota tulee tehdä kansantalou-
den lähtökohdista.

Yhdistyksemme syyskoko-
us on ihan nurkan takana 
tätä kirjoittaessani. Mi-

tään suuren suuria mullistuksia 
ei vuosi 2015 tuo yhdistyksemme 
toimintaan, mutta pientä sopeut-
tamista kuitenkin. Jo muutaman 
vuoden ajan on ollut havaittavis-
sa trendi, että jäsentapahtumiin ei 
saada riittävästi osallistujia. Ta-
pahtumia joudutaan tämän vuok-
si perumaan ja tästä jatkumona 
on se, että yhdistyksemme halli-
tus ei pysy budjetissa –  lähinnä 
menopuoli jää toteutumatta suun-
nitellussa laajuudessa.

Aiemmin tulokulma on ollut se, 
että pyritään tarjoamaan kustan-
nustehokkaita massatapahtumia 
mahdollisimman isolle joukolle 
jäsenistöämme. Nyt hallitus on 
todennut, että aika on ajanut ohi 
niistä päivistä, kun Keski-Suo-
mesta lähdettiin viiden bussin 
voimin kylpyläreissuille. Ensi 
vuonna pyrimmekin järjestämään 
pieniä ja kiinnostavia tapahtumia, 
jotka toivottavasti ”loppuunmyy-
dään” jäsenistölle.

SOPEUTUUKO YHDISTYKSET 
NYKYAIKAAN?

Puheenjohtajan palsta
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Yhdistyksen syyskokous 2014

Keski-Suomen Insinöörien syyskokous 2014

Keski-Suomen Insinöörit ry:n syyskokous pidettiin 5.11.2014 Juhlatalo Majakoskessa.
Kokouksen käsiteltävinä asioina ei ollut sinällään uusia tai isoja asioita. Jäsenistöä kiin-
nostavimmat päätökset varmaan ovatkin jäsenmaksun määrä vuodelle 2015 ja uusi 
hallitus.

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin 24,00 €, joka on sama kuin vuonna 2014.

Hallituksen jäsenet vuodelle 2015
   puheenjohtaja  Timo Härmälä
   varapuheenjohtaja Jarmo Nevala
   hallituksen varsinaiset jäsenet
      Sami Selänniemi
      Anniina Sandelin
      Tapio Laitinen
      Joni Laitinen
      Juhani Paananen
      Paula Rossi
   hallituksen varajäsen
      Susanna Salonen

Ensi vuoden isoimmat työsarat hallituksella tulevat olemaan viestinnän kehittäminen 
ja valmistautuminen vuoden 2016 juhlavuoteen.

Viestinnän kehittämisen kunnianhimoinen päätavoite on saada jäsenet aktivoitumaan 
viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Sivutavoitteena on tehostaa hallituksen toimintaa 
viestinnän osalta siten, että olemassa olevilla resursseilla palvellaan mahdollisimman 
hyvin jäsenistöä ja hallitustoimintaa.

Toinen iso työsarka tulee olemaan valmistautuminen vuoden 2016 juhlavuoteen, kun 
Keski-Suomen Insinöörit ry täyttää 70 vuotta.
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Talouden kehitys huoles-
tuttaa monia ja niin kuin 
Keski-Suomen tulevai-

suuskin. Olin Keski-Suomen 
Insinöörien syyskokouksessa ja 
olipa siellä varsin synkkä esitys 
ja tuimat odotukset tulevasta. 
Työttömyys oli vuoden jaksolla 
selkeässä kasvussa, alemmalla 
korkea-asteella (lue ”siis insi-
nööreilläkin”) kaksinumeroisin 
luvuin (13,8%). Okei isompikaan 
kasvunopeus ei vielä lamaa tee 
mutta lienee itsestään selvää, ettei 
se paranna tai helpota tilannetta. 
Insinöörien työttömyyskin pyö-
rii jo 5,5 %:n tienoolla, olkoon-
kin että koulutuksesta on sinänsä 
hyötyä niin että se mahdollistaa/
nopeuttaa uuden työn hankintaa, 
mutta ei tosiaan tuo mitään varsi-
naista työsuhdeturvaa (kuten oli 
tilanne vielä 10-15 vuotta sitten).

Mikä on yksittäinen positii-
vinen tulevaisuuden odotus 

Keski-Suomessa?

Kyllä, se on juuri se Äänekos-
ken biotuotetehdas (vuosimallia 
2017), mitä odotetaan kiivaasti 
ja mistä on paljolti lehtiinkin kir-
joitettu. Epäilemättä jo odotuskin 
luo tai ainakin kehittää tuota toi-
mialaa, mikä on sinänsä hienoa. 
Pessimisti toteaisi kuitenkin hel-
posti että uusia työpaikkojahan 
ei taida juurikaan tulla, uuden-
aikaiseen, automatisoituun, pro-
sessiteollisuuden tehtaaseen vaan 
lähinnä sen ympärille eli välilli-
sesti.

Välillisiä työpaikkoja

Välillinen työ eli ns. epäsuora 
työ, mitä ihmettä tuo nyt sitten 
meinaa? No vaikkapa tehtaan

pyörittämiseen tarvittavia palve-
luja, huolto, logistiikka, kunnos-
sapito yms. Niitähän on paljon 
erilaisia, mutta ajatustapana voisi 
olla seuraava: mitä työpaikkoja 
olisi vähemmän, jos tehdasta ei 
olisi tai mitä olisi enemmän, jos 
tehtaan toiminta laajenisi. Sieltä-
hän niitä löytyykin enemmän.    

Pehmeitä irtisanomisia

Entäs nämä pehmeät asiat sitten? 
Ei ole mitään pehmeitä irtisano-
misia (vai onko teistä?), on vain 
pehmeitä puheita. Niin sanotut 
”pehmeät irtisanomiset” eli vaik-
kapa eläkeputkeen suuntaavat 
irtisanomiset, ovat käytännössä 
totaalisesti työsuhteen ja samalla 
koko työuran päättäviä irtisano-
misia. Onko se totaalinen päät-
täminen sitten muka pehmeämpi 
vaihtoehto, kuin vaikkapa tilan-
ne, jossa työura voisi irtisanomis-
ajan jälkeen jatkua normaalisti tai 
ainakin niin että toivo siitä elää?

LIFO

Monissa sivistysvaltioissa käy-
tetään LIFO-järjestystä (Last In 
First Out, ”ken vikana on tullut, 
ekana saa meiltä lähteä”). LIFO 
tarkoittaa toisaalta sitä, että pit-
kän uran ja kokemuksen (”työ-
historian”) suomalaisessa firmas-

Alueasiamies

sa hankkinut ei välttämättä tiedä/
ymmärrä, että (vaikka siirtyisi 
ulkomaille saman konserninkin 
palvelukseen) saattaa olla tullut 
ns. ”uutena työntekijänä”. Ja taas 
meitä viedään, kuin vierasta si-
kaa. Käsite saattaa olla tutumpi 
toisesta näkökulmasta eli vanhana 
työntekijänä siirtyminen/jatkami-
nen esim. liikkeenluovutuksessa 
uudelle työnantajalle siirtyessä 
(eli silloin mm. vuosilomaker-
tymä ja mahdollinen pidempi 
irtisanomisaika säilyisivät). Suo-
messa usein niin tai ainakin se on 
sovittavissa mutta monin paikoin 
ulkomaille siirtyessä ei. Tämäkin 
kannattaa siis huomioida.

Mikä asia on kasvussa, alue-
asiamiehen näkökulmasta?

On alkanut tulla vastaan työsuh-
teen päättäminen niin sanotusti 
sopimalla. Sopiminen tietysti on 
sopuisaa ja vallan mukavaa, mut-
ta työsuhteen päättämisen ollessa 
kyseessä kannattaa olla yhtey-
dessä liittoon tai liiton työsuhde-
neuvontaan, ennen sopimuksen 
tekoa. Kun sopimus on tehty, voi 
sitten yhdessä harmitella mahdol-
lisia virheitä eli olennaisempaa 
on ottaa yhteyttä ennen sopimuk-
sen allekirjoitusta. Tämä on niitä 
asioita, joita ei kannata opiskella 
ns. kantapään kautta (tuo käsite 
onkin jo kaikille entuudestaan 
tuttu).

Alueasiamiehenne,
Olli Backman

Alueasiamies,
Insinööriliitto Häme ja

Keski-Suomi
olli.backman@ilry.fi
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On tullut aika kirjoittaa 
viimeinen kirjoitus tä-
hän lehteen nykyisessä 

asemassani. Yhdistyksen syys-
kokous on 3.11. ja siellä valitaan 
tulevan kauden hallitustoimijat. 
Itse joudun jättäytymään hallitus-
toimista, koska valmistuminen 
häämöttää. Mieluusti sitä vielä 
vuoden toiminnassa olisi mukana 
ja edistäisi yhdistyksen toimin-
taa. Vuoden mittaan on onneksi 
tullut vastaan useita erittäin hy-
viä tärkkyjä tuleviksi hallitus-
laisiksi paikkaamaan vanhojen 
toimijoiden poistumisia. Onneksi 
koko hallitusta ei tarvitse vaih-
taa kerralla, niin toiminta jatkuu 
hyvällä tasolla ja perinteet siirty-
vät. Voinkin hyvällä mielin jättää 
vastuun yhdistyksestä tulevalle 
puheenjohtajalle.

Opiskelujeni aikana olen kerinnyt

vaikuttamaan useammassakin 
eri organisaatiossa ja asemassa. 
Tällaisen vapaaehtoisen toimin-
nan kautta oppii paljon enemmän 
kuin pelkästään koulun penkillä 
istuessa ja monesta tällaisesta on 
myös hyötyä opiskelujen jälkeen 
työelämässä. Hallitustoiminnan 
ohella pääsee luomaan kontak-
teja ympäri Suomea ja samalla 
oppii ymmärtämään paremmin 
kuinka asioita pyöritetään pai-
kallisella sekä valtakunnallisella 
tasolla. Opit ymmärtämään mikä 
sinun tehtäväsi on yhdistyksen 
jäsenenä ja mihin sinulla on mah-
dollisuus vaikuttaa. Kaikki var-
masti ymmärtävät mainostettuja 
jäsenetuja mitä saat kuulumalla 
liittoon, mutta liittoon kuulumi-
sella on paljon suurempikin mer-
kitys, mitä ei välttämättä tiedosta 
heti. Useamman ääni kuuluu yk-
silöä voimakkaammin ja olemal-
la yhdistyksen jäsen kasvatat yh-
distyksesi ääntä.

Edellisessä lehdessä (3/2014) 
puhuin haasteista mitä yhdis-
tykselle oli asetettu niin jäsen-
määrän hankinnan kuin myös 
TOTT-kyselyiden keräämisessä. 
Asetetut rajat olivat 300 uutta 
jäsentä sekä 450 TOTT-kyselyä. 
Nyt kun TOTT-kyselyt ovat ohit-
se ja jäsenhankintakin hiipuu täl-
tä vuodelta niin voidaan todeta,

että yhdistys suoriutui tehtävästä 
erinomaisesti ja kiitos siitä kuu-
luu hallituslaisille sekä aktiivisil-
le yhteyshenkilöille. Yhdistys on 
saanut tähän mennessä 334 uutta 
jäsentä sekä keräsi 460 TOTT-
lomaketta, jotka ovat molemmat 
yhdistyksen ennätyslukemia! 

Tänä vuonna ollaan siis saatu 
hienoja lukemia tauluun, mutta 
ennen kaikkea olemme saaneet 
parannettua yhdistyksen näky-
vyyttä opiskelijoiden keskuu-
dessa ja tapahtumat ovat lisän-
neet osallistujamääriään. Tänä 
vuonna keskityttiin vakiuttamaan 
asioita yhdistyksen toiminnassa 
ja siinä ohessa valmisteltiin toi-
mintaa siihen, että sitä pystytään 
kehittämään jatkossa helpommin. 
Eli nyt kun yhdistyksen toiminta 
on löytänyt oikean suunnan, niin 
on hyvä aika lähteä kehittämään 
sitä ensi vuonna eteenpäin. Siinä 
onkin haaste seuraavalle puheen-
johtajalle, mutta uskon että hän 
selviää haasteesta voittajana.

Minä kiitän kaikkia ketkä ovat 
olleet matkassa mukana ja muis-
takaa, että joukossa on voimaa ja 
kaikki riippuu asenteesta.

Joni Launonen
Puheenjohtaja,

Jyväskylän Insinööriopiskelijat 
JIO ry

Vaikka toimijat vaihtuvat niin
toiminta jatkuu

JIO ry:n puheenjohtajan palsta
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Lasten pikkujoulut

Lauantai 13.12. 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 1.12. 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 Insinöörien
pikkujoulut

Keski-Suomen insinöörien pikkujouluja vietetään tänä vuonna Murhamysteeri-
illallisen ja hauskanpidon merkeissä keskiviikkona 10.12.2014 klo 18:00 alkaen. 

Illan arvioitu kesto on 3-4 tuntia. Juhlapaikkana toimii Survon Kartano ja
ohjelmasta vastaa elämystoimisto Tuoni Studiot Oy. 

Osallistujille toimitetaan etukäteen sähköpostitse lisätietoa illan teemasta sekä 
heidän roolihahmostaan illallisen aikana. Mistään varsinaisesta esiintymisestä ei 

ole kysymys, koska yleisöä ei ole, vaan kukin osallistuu juuri sen verran kuin
haluaa: kenenkään ei tarvitse poistua mukavuusalueeltaan ja ohjelma toimii jo 

sillä, että osallistujat juttelevat toisilleen. 

Ilmoittaudu mukaan jännittävään iltaan yksin tai avecisi kanssa maanantaihin 
01.12.2014 klo 12.00 mennessä. Luvassa on kaikille vieraille unohtumaton ilta 

rennoissa tunnelmissa ja hyvässä seurassa. 

Hinta: jäsen 20,00€ , avec 30,00€ (hinta sisältää ohjelman lisäksi maittavan
illallistarjoilun)

Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Lippuja on varattuna 80kpl ja ne myydään 
varausjärjestyksessä!

Ilmoittautuminen pikkujouluihin linkistä http://goo.gl/DLhx2C
Tervetuloa!

Vastuuhenkilö: Jarmo Nevala, jarmo.nevala@ksinsinoorit.com, 0400 336 036
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Tulevia tapahtumia

Kannusta JYP voittoon Pelikaaneista!
Jääkiekkomatka Lahteen torstaina 4.12.2014

http://www.pelicans.fi  vs http://www.jypliiga.fi

Älä palloile kotona vaan lähde lätkämatsiin. Ilmoittaudu heti (vain 40 ilmoittautunutta 
mahtuu mukaan).

Keski-Suomen Insinöörien jääkiekkojäsenmatkan (yksi linja-auto) osallistumismaksu
on vain 25 euroa/jäsen. Sillä saat mm. istumapaikan sekä bussissa että jääkiekko-

ottelussa ja perinteisesti iloista insinööriseuraa riittää useaksi tunniksi. Matkaevästä on, 
ainakin nestehukan välttämiseksi, vaikka omat eväät ovat luonnollisesti sallittuja.

Kyyti alkaa Jyväskylän vanhalta Harjukadun tilausajolaiturilta klo 15:30, jolloin
lähdemme kohti Lahden Jäähallia. Klo 18.30 alkavan ottelun jälkeen jatkamme

kiertoajeluamme kohti Jyväskylän vanhaa tilausajolaituria (Harjukadulla). 

Ilmoittautumiset 29.11.2014 mennessä sähköpostitse, email: olli.backman@ilry.fi.
(Ilmoitathan myös mahdollisista allergioista). Tietoina nimi, email, gsm ja

kyytiinnousupaikka, jollei Harjukatu). 

Kyseessä on jäsenmatka, ei AVEC-matka. Mahdolliset kyytiin nousu-/poistumispaikat 
Harjukadun lisäksi ovat Vaajakosken ABC ja matkan varrelta erikseen sovitut

bussipysäkit.

Ystävällisin terveisin
Keski-Suomen Insinöörit
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Järjestettyjä tapahtumia

AMMUNTAA 18.9 KANAVUORESSA
Keski-Suomen Insinöörit kokoontuivat luolaan kokeilemaan erilaisia aseita. Ensiksi oli turvalli-
suuskoulutus, jonka jälkeen pääsimme harjoittelemaan 22:sella ja lopuksi mm. erilaisilla saip-
puapaloilla ja suomikp:lla valinnan mukaan ampumaan. Oli tarjolla kouluttajan mukaan maail-

man suurin sarjatuotantoasekin.

Käytössä olivat muun muassa seuraavat aseet:

Pistoolit: Ruger MKIII (.22LR), Beretta 72 (.22LR), Walther P22 (.22LR), Glock 17 (9mm), Glock 
M17 (9mm), Glock 17C (9mm), Glock 34 (9mm), H&K P30 (9mm), H&K USP (9mm), Taurus 

24/7 (9mm), Taurus PT92 (9mm), CZ 75b (9mm), CZ 75 P01 (9mm), CZ TT9 (9mm), Sig Sauer 
225 (9mm), Steyer M9 (9mm), Springfield XD9 (9mm), Glock 21 (.45ACP), Ruger SR1911 (.45 

ACP), Colt Government (.45 ACP), STI Trojan (.45 ACP), Desert Eagle (.44 Magum)

Revolverit: Smith & Wesson 617 (.22R), Smith & Wesson 686 (.357 Magnum), Ruger Vaquero 
(.44 Magnum), Smith & Wesson 29 (.44 Magnum), Smith & Wesson 500 (.500 S&W Magnum)

Pitkät aseet: Ruger 10/22 pienoiskivääri (.22LR), H&K 416 AR-pienoiskivääri (.22LR), Browning 
vipulukkopienoiskivääri (.22LR), CZ Scorpion 62 S konepistooli (.32 ACP), HERA Arms Glock 

”konepistooli” (9mm), Bushmaster AR-15 rynnäkkökivääri (.223 REM), Arsenal SAR M1 rynnäk-
kökivääri (7,62x39mm)

Palaute oli mielestäni positiivinen ja iloinen. Todennäköisesti ensi vuonna on myös pari tilai-
suutta asian tiimoilta.

Terveisin: Sami Selänniemi
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Hallituksen jäsenen artikkeli

TAAS HISTORIALLISIA KIVIKASOJA

Näin eräs nuori herra kom-
mentoi syyslomalla ole-
vista nähtävyyksistä. Ja 

näitä kivikasoja riitti Länsi-Tur-
kin kiertomatkalla. Mahtui siihen 
myös yksi likainen uima-allas, eli 
Pamukkale.

Se mitä minulle jäi mieleen osaa-
van englanninkielisen oppaan 
puheista, mihin olemme hukan-
neet kaiken sen rakentamisen 
tietotaidon, jonka he hallitsivat 
ennen meidän ajanlaskua? He ra-
kensivat esimerkiksi mielettömiä 
vesi- ja viemärijärjestelmiä kau-
punkeihinsa.

Ensimmäinen historiallinen kivi-
kasa oli Aspendos. Siellä erityi-
sesti mielenkiintoisin oli hyvin 
säilynyt Akvedukti, eli kivestä 
tehty vesijohto. Vesi saatiin put-
kessa virtaamaan painovoiman 
ja ilman avulla. Putkisto hakat-
tiin kivistä, joissa oli kaksi rei-
kää. Toinen ilmaa ja toinen vettä 
varten. Kivet muurattiin tiiviik-

si alkeellista betonia käyttäen. 
Mietin vain miten he pystyivät 
laskemaan tarvittavan laskun 
putkistoon, kun se on nykyisin-
kin osoittautunut vaikeaksi. Put-
kistoissa oli myös korotusasemia. 
Ilman avulla vesi nostettiin ylem-
mäksi säiliöihin.

Seuraava kohde oli Aphrodisias. 
Alueella on suuri hedelmälli-
syyden jumalattaren temppelin 
rauniot. Jumalatarta palvottiin jo 
esihistoriallisella ajalla. Kreikka-
laiset omivat jumalattaren, eli Af-
roditen. Tässä entinen sivistyksen 
kehdossa oli teatterin, kylpylän ja 
torien lisäksi suuri urheilustadi-
on.  Sinne mahtui 30 000 katso-
jaa.  Tällä 178 m pitkällä ja 40 m 
leveällä areenalla oli hyvä käydä 
vanhanajan piirikisoja.

Seuraava paikka oli Efesos. Efo-
soksessa on Celsuksen kirjasto. 
Kirjasto rakennettiin hautamuis-
tomerkiksi Tiberius Julius Celsus 
Polemaenukselle, joka haudattiin
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TAAS HISTORIALLISIA KIVIKASOJA

kirjaston lattian alle. Kirjastossa 
oli yli 12 000 kääröä, ei kirjaa. 
Kirjapaino keksittiin myöhemmin. 
Kaikki kääröt tuhoutuivat tulipa-
lossa.

Efesoksessa voi myös nähdä suu-
ren yleisen käymälän. Kun efesok-
selainen kertoi menevänsä käy-
mälään, niin hän sanoi menevänsä 
vasemmalle.

Kulttuurin, kaupan ja kylpylän 
lisäksi Efesoksessa oli ilotalo. 
Miehet kuulemma kertoivat mene-
vänsä kirjastoon mietiskelemään 
ja vasemmalle. Ilotalo sijaitsi jul-
kisen käymälän vieressä ja se oli 
vasemmalla ja käymälä oikealla, 
portista katsottuna. Nämä naiset 
osasivat mainonnan, sillä yhä mar-
morikadun jalankulkijaosassa löy-
tyy heidän mainos.

Vielä oli matkan varrella Hiera-
polis ja Side, mutta säästän teidät 
niiltä historiallisilta kivikasoilta.

Suosittelen matkaa, jos historia 
kiinnostaa. Oli yllättävää miten 
paljon hyvin säilyneitä historialli-
sia kivikasoja löytyy Turkista.

 Eija Viitanen
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Tiedoksi - FYI

Tiedoksi jäsenistölle

Uusi jäsenrekisteri internetissä
Olethan käynyt jo tutustumassa uuteen jäsenrekisteriin ja tarkistamassa omat tietosi?

Jos et, jäsenrekisteri löytyy joko www.ilry.fi sivulta linkillä ”Jäsennäkymä” TAI voit mennä suo-
raan sivulle https://rekisteri.ilry.fi.

Sieltä näet omat perustietosi, mutta myös omat jäsentiedot sekä mahdolliset luottamustehtä-
vät ja ansiomerkit, joissa olet toiminut tai saavuttanut toimiessasi Insinööriliitossa ja/tai jäsen-
järjestössä.

Myönnetty tukea opiskeluun
Jäsenillemme on tänäkin vuonna myönnetty opiskeluun tukea, hae sinäkin!

Koulutustukea voidaan myöntää maksimissaan 100 euroa / jäsen / kalenterivuosi. Koulutus-
tuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruudesta. Koulutuksen pitää olla hakijan ammatillista 
pätevyyttä ja työelämässä sijoittumista ja etenemistä tukevaa tai työhyvinvointia sekä työssä 
jaksamista edistävää. Tuen myöntämisestä tai eväämisestä ja sen suuruudesta päättää lopulta 
Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus.

Lue lisää www.ksinsinoorit.com, kohdasta Jäsenasiaa - Jäsenedut. Samalta sivulta voit ladata 
hakemuslomakkeen.

Eduskuntavaalit 2015
Hyvä Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsen. Jos olet ehdolla eduskuntavaaleissa 2015, tarjoamme 
teille palstatilaa jäsenlehtemme numerossa 1/2015, joka ilmestyy helmikuun loppupuolella.

- Jutun tulee olla pituudeltaan noin puoli A4-sivua. Mukaan voi lisäksi laittaa kuvan, suotavaa. 
Kuva hyvä laatuisena, vähintään 300dpi.
- Lehden 1/2014 materiaalipäivä on tammikuun loppupuolella. Tarkennetaan lähempänä asias-
ta kiinnostuneiden kesken.
- Materiaalit ja mahdolliset kysymykset osoitteeseen ksilehti@gmail.com.

Jos jäsenistöstämme löytyy useampi ehdokas, voimme lisäksi toimittaa yhteisilmoituksen Kes-
kisuomalaiseen.
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Senioritoiminta

SENIORIT VALMETILLA
2000- luvun tärkeimmät yritys-
ostot olivat:
2000 Beloit Technology
2006 Kvaerner Pulping ja Kvaer-
ner Power
2009 Tamfelt
2013 Vuoden lopussa Metso 
jakaantui Valmetiksi ja Metsoksi.

Valmetin pääkonttori sijaitsee 
Espoon Keilaniemessä.

Rautpohjan tehtaiden histo-
riaa.
1938 Valtion tykkitehdas
1949 Valimo käynnistyi
1953 Paperikonetoimitukset 
alkoivat
1972 Koelaitos käynnistyi
1996 Teknologiakeskus, koepa-
perikone 2
2001 Valmet muuttui Metso 
Paperiksi

kistot mukaan lukien pienputkis-
tot sekä putkistojen eristykset.

Mietteeni keskeytyivät, kun Rau-
no Minkkinen tuli noutamaan 
meitä. Rauno on ollut vuosia Val-
metin/Metson Ylempien Toimi-
henkilöiden luottamusmiehenä. 
Aikoinaan Rauno on ollut myös 
Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
puheenjohtaja.

Kahvittelun yhteydessä suunnit-
telujohtaja Timo Pirinen kertoi 
Valmetin historiasta ja Valmetista 
tänä päivänä.

Valmetin historiaa ja lukuja

1951 yritys perustettiin
1951- 1996 oli useita sulautumi-
sia ja yritysostoja.
1999 Valmet ja Rauma yhdistyi-
vät Metso Oyj:ksi.

Maanantaina 20.10.2014 
kokoontui 17 senioria 
tihkusateessa Valmet 

Rautpohjan portille.

Odotellessamme mietin muisti-
kuvia Valmetista. Varhaisimmat 
muistot ovat Tampereelta. Trol-
likka 1 kyydissä Härmälään ohi-
timme Valmetin lentokoneteh-
taat. Tämän matkan voi tehdä 
tänäkin päivänä museo Vaprii-
kissa trollikan kyydissä. Peltoja 
muokkasivat Valmetin punaiset 
traktorit. Metsästäjille Valmetin 
haulikot olivat tuttuja laatuaseita. 
Aikoinaan Valmet 412 valittiin 
USA:ssa vuoden aseeksi.

Henkilökohtaisesti tutustuin Val-
metiin vuonna 1981 Kotkan En-
son PK2- projektissa. Olin silloin 
Huber Teollisuuden projektipääl-
likkö, ja hankintalaajuuteemme 
kuului kaikki paperikoneen put-
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Seniorit Valmetilla

Rautpohjan tehdasalueen noin 50 
hehtaarin tontilla on töissä 1270 
henkilöä, joista tuotannossa on 
noin 400 henkilöä. Kaikki Val-
metin Jyväskylän työntekijät ovat 
Rautpohjassa. Reilussa kymme-
nessä vuodessa on työnteki-
jämäärä lähes puolittunut, sillä 
vuonna 2002 työntekijöitä oli 
2404 henkilöä.

Valmet on markkinajohtaja.
paperikoneet 40 %
perälaatikot 80 %
Tuotekehitykseen panostetaan 
4% liikevaihdosta vuosittain. 
Suuntaus on tällä hetkellä kape-
ampiin paperikoneisiin.

Valmet Paperiliiketoiminta-
linja
Pohjoismaat 1663 henkilöä
Suomi
Jyväskylä
Järvenpää
Raisio
Valkeakoski
Tampere
Ruotsi
Karlstad

Kiina 1371 henkilöä
Shanghai 
Xi’an

Eurooppa 80 henkilöä
Italia
Gorizia

USA 51 henkilöä
Biddeford  

Valmet Q1-Q3/2014 avainluvut 
M€
Saadut tilaukset  2 590
Tilauskanta  2 312
Liikevaihto  1 697
Liikevoitto (EBIT)      35
Tulos ennen veroja      31

Hyvä tulos palkittiin pörssissä 
kurssinousulla.

Lopuksi

Maittavan lounaan jälkeen Rau-
no Minkkinen esitteli senioreille 
tuotantotiloja.

Kiitimme isäntiä hyvästä ja seik-
kaperäisestä esityksestä.

Kotiin ajellessani mietin, miten 
valtavasti Valmet ja koko Suomi 
on joutunut sopeutumaan globaa-
liin maailmantalouteen.
 - Lentokoneiden valmistus lope-
tettiin 20 vuotta sitten.
 - Haulikoiden valmistus myytiin 
Italiaan Berettalle.
 - Traktoreita tehdään Suolah-
dessa amerikkalaisessa omistuk-
sessa. Onnesta tämä tietämys ja 
työpaikat säilyivät.
 - Paperikoneetkin ovat kehitty-
neet valtavasti vuosien saatossa.

Pentti Leppiniemi

Tulevia tapahtumia kannattaa seurata Keski-Suomen
Insinöörit ry:n

internetsivuilta osoitteessa
www.ksinsinoorit.com.

Seniorien tapahtumat
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Senioritoiminta

SENIORIT MUURAMESSA

Seniorit vierailivat SKF:llä (ent. Safematic) Muuramessa 
10.11.2014.

Isäntänä SKF:ltä toimi Kari Myöhänen.

Pentti Leppiniemi
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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.


