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uuden päätoimittajan näppäimiltä

Päätoimittajaksi
päätoimittajan
paikalle

ain eilen kuulla, että
minut on valittu KeskiSuomen INSINÖÖRI
-lehden päätoimittajaksi. Kaikkea
sitä on lyhyen elämänsä aikana
kerennyt tekemään, mutta tämä
on ensimmäinen kerta päätoimittajan tittelillä. Siksipä odotankin
suurella mielenkiinnolla mitä työ
tuo tullessaan ja olen valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseäni
entisestään. Samalla odotan pääseväni tutustumaan paremmin
Keski-Suomen Insinöörit ry:n
toimintaan ja näkemään miten jäsenmaksulle annetaan vastinetta.

Voin myöntää, itsekin miettineeni vuoden alussa, miksi maksan jäsenyydestä. Mutta jo eilinen
vierailu yhdistyksen hallituksen
kokouksessa todisti, että asioita
tehdään ja suunnitellaan jäsenten eduksi ja aktiviteettejä riittää
hyvin moneen eri makuun. Tässäkin pätee se vanha viisaus, että
ei ketään kotoa tulla hakemaan,
vaan pitää myös itse osata olla aktiivinen. Näillä puheilla, ainakin
minä, lupaan olla jatkossa aktiivisempi ja osallistua yhdis4
tyksen toimintaan. Toki

nousemaan sohvalta ja
osallistumaan. Monista
tulevista tapahtumista
voit lukea tämänkin lehden sivuilta.
Ei olekaan valtakunnassa kaikki hyvin... Viitaten taas isoon
puheenaiheeseen alalla, eiliseen
uutiseen Tiedon henkilöstövähennyksistä. Tiedon suunnitelmissa
on vähentää lähes 500 työntekijää
Suomesta, mikä todennäköisesti koskettaa myös Jyväskylän
yksikköä. Tämä tuntuu olevan
valitettava trendi tietotekniikan
alalla ja tavallaan jatkumoa jo
parin vuoden takaa, kun Nokia
ilmoitti tekevänsä isoja muutoksia
ja lopulta sulki Jyväskylän toimipisteen. Kuten myös mm. Digian
viime vuoden leikkaukset, joka
tuntui ja näkyi Jyväskylässäkin.

.................................................................................................................................
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”Tiistaina 21.3.2012 kello kannustan myös muita
on 10:10 ja valtakunnassa jäseniä, jotka tunnistavat
edellä mainitusta itsensä,
kaikki hyvin” - olisikin.

Uuden Insinööriliiton (UIL)
puheenjohtajan Pertti Porokarin
sanoin: ”Tuleen ei saisi jäädä
makaamaan”. Tämä ei välttämättä ole helppoa, mutta uskon ja
toivon, että rautaisille ammattilaisille löytyy töitä jatkossakin. Olen
joskus kuullut sanottavan: ”työt
ei tekemällä loppu”. Jospa tämä

pitäisi paikkansa ja asianosaiset
löytäisivät uusia haasteita mahdollisimman kivuttomasti toisesta
yrityksestä tai jopa toiselta alalta.
Sopia myös toivoo, että Jyväskylän kaupunki, alueen yhdistykset
ja yritykset ovat tukemassa asianosaisia nyt ja jatkossa.
Kiitoksia luottamuksesta ja valinnasta päätoimittajaksi päätoimittajan paikalle. Pyrin olemaan
luottamuksen arvoinen ja lupaan
omalla panoksellani antaa oman
osani lehden sisältöön, ulkoasuun
sekä tukemaan toiminnalla KeskiSuomen Insinöörit ry:n jäseniäja
järjestöä.
Aurinkoista kevättä
ja kesää kohti,
Joni Laitinen,
päätoimittaja

PuheenJohtajan palsta

yt kevään etenemistä
seuratessa ja lumisen
ympäristön hiljalleen hiipuessa tulee ajatuksiin
mielikuva järven pinnasta, joka
tuulettoman illan hämärtyessä
väreilee lempeästi, kuin kutsuen
venhoa liitämään järvellä kohti
aavaa, loputonta taivaanrantaa
auringonlaskun värjätessä helmeilevän veden pintaa.

.........................................................................................................................................................................................................................
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Auringon lämmittäessä
jo melko korkealta ja päivän ollessa pidempi yötä on
miellyttävä nähdä ihmisillä
hymyileviä kasvoja, jotka
tuovat muidenkin olemukseen hieman positiivisemman ajatuksen tulevan
lämpimän odotukseen.

huomata sen vaikuttavan voimakkaasti. On myös kuitenkin
tärkeätä elää tämän päivän arjessa
niin, ettei myöhemmin tarvitse
miettiä jättäneensä asioita hoitamatta tai huomata jääneensä
paitsi osallistumisista tai toimista,
jotka antavat miellyttäviä hetkiä ja suutemme
kokemuksia elämisen varrella.
on tavoittaa suuri
Keski-Suomen Insinöörit ry joukko jäantaa omalta osaltaan jäsenilleen s e n i ä m m e
tilaisuuden osallistua erilaisiin o s a l l i s t u tapahtumiin ja tilaisuuksiin, m a a n t o i jotka kartuttavat osallistujien mintaan.
kokemuksia yhteisistä vietetyistä
hetkistä saman ammattikunnan
To i v o n
ihmisten kanssa. Yhteisesti osal- jäseniä rohlistumalla annamme positiivisen keasti osalkuvan itsestämme ja luomme, l i s t u m a a n
halutessamme, uusia kontakteja ja tapahtumiin
sosiaalista verkostoa ympärilläm- ja tuomaan
me reaalimaailmassa virtuaalisen oman panokverkoston rinnalle.
sensa myös
yhdistyksen
Yhdistyksellämme on pian ke- kokouksiin ja
vätkokous, johon toivon runsaasti edesauttamaan
jäseniä osallistujiksi, sillä yhdis- yhteisten asityksen tärkeimpiä tapahtumia oiden toteuttaovat juuri kevät- ja syyskokous. mista positiiviNämä kokoukset antavat yhdis- sessa hengessä.
tyksen jäsenille mahdollisuuden
vaikuttaa yhdistyksen tuleviin
toimintoihin ja sekä hallituksen,
Teijo
että edustustehtävien henkilövaPajunen
lintoihin. Kevätkokous keskittyy puheenjohtaja
tilinpäätösasioihin ja käymme Keski-Suomen
edellisen vuoden talousasiat läpi.
Insinöörit ry
Syyskokouksessa on asialistalla
henkilövalinnat ja tulevan vuoden
Sanna
toimintasuunnitelman hyväksyPajunen,
minen.
kuva

Tuon rauhoittavan mielikuvan
toteutumiseen on vielä jonkin
Vuoden aikana olevia tapahtuverran aikaa, mutta on hyvä mia on runsaasti, joten mahdolli-
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KOKO PERHEEN RETKI SÄRKÄNNIEMEEN
Keski-Suomen Insinöörit ry järjestää
koko perheen retken
Tampereen Särkänniemeen
lauantaina 26.5.2012.

TERVETULOA!
Elämys- ja Ipana -avaimilla on sisäänpääsy Särkänniemen alueelle,
huvipuiston mahtaviin laitteisiin ja Planetaarioon, jossa meneillään
on Tähtien salatut elämät - elokuva. Delfinaarioon pääset tapaamaan ihastuttavia vedeneläviä ja lisää näet Akvaariossa. Suloistakin
suloisempiin eläimiin voit käydä tutustumassa Lasten Eläintarhassa.
Avaimien hintaan sisältyy myös pääsyt Sara Hildénin taidemuseoon
ja Näsinneulaan, jossa voit ihailla Pirkanmaan maisemia!
Aikuiset 30 €
(sis. matkat, elämysavaimen (yli 120 cm))
Lapset 20 €
(sis. matkat, ipana-avaimen (alle 120 cm, 4 vuotta täyttäneille))
Osallistumismaksut kerätään linja-autossa matkan alussa,
varaathan tasarahan mukaasi, kiitos!
HUOM! Mukaan mahtuu 100 henkilöä ja
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matka on tarkoitettu jäsenille ja jäsenien perheenjäsenille.
Sitovat ilmoittautumiset 5.5.2012 mennessä
www.ksinsinoorit.com -sivujen kalenterin kautta.
Ilmoittautuessa tulee mainita seuraavat tiedot:
- osallistujien nimet
- Elämys- ja Ipana -avainten määrä
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite),
- osallistuminen Delfinaario- ja / tai Planetaario -näytöksiin
Ilmoittautuneille tulee sähköpostitse
lisätietoja retkestä!

kuvat: särkänniemen kuvapankki

VaraPuheenJohtajalta

kyllä pissittiin omaan
pesään täyslaidalliselta,
silmät ummessa. Lainaus T&T:n uutisesta: ”T&T:n haltuunsa
saaman liiketoimintasuunnitelman mukaan
uusi järjestö pyrkisi jo
alussa yksityisen alan
suurimmaksi insinööriliitoksi. Tulevaisuudessa
se toimisi ”ainoana insinöörien edunvalvontajärjestönä”.”.

..............................................................................................................................................................................................
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Sisäinen yhtenäisyys
vaikuttavuutemme vakuutena

Itse jäin eniten miettimään
sitä, että millaista järjestörakennetta ovatkaan mahtaneet miettiä,
että puuhamiehet saisivat nyt ja
tulevaisuudessa 100% kannatuksen ajatuksilleen koko insinöörikunnassa – joiden edunvalvoja
heistä näköjään on tulossa? No
oli perimmäinen tarkoitus sitten
näpäyttää nykyistä puheenjohtaja
Porokaria ja uutta hallitusta tai
perustaa uusi, suuri ja kaunis insinööriyhteisö, en ymmärrä miten
puuhamiehet kuvittelevat ajavansa
tällaisella julkisuudella jäsentemme etuja? Kai tässä enemmänkin
pönkitetään jonkun omaa egoa ja
unohdetaan, mitä varten liitto on
olemassa ja miksi päätökset usein
Koko jutun pääpointtihan ovat äänestyspäätöksiä.
oli se, että kaikki eivät ole tyyKeski-Suomen Insinöörit tutyväisiä syyskokouksessa 2011
tehtyihin järjestödemokraattisiin levat joka tapauksessa olemaan
päätöksiin, esimerkiksi Porokarin mukana rakentamassa nykyisestä
uudelleenvalintaan. Mutta nyt liitostamme yhtenäistä ja voimaoli mennä lounas väärään kurkkuun lukiessani uutista Uusi Insinööriliitto UIL ry:n hajoamisesta.
Uutinen oli ehtinyt levitä tuossa
vaiheessa Tekniikka Ja Talous
-lehdestä jo YLE:n tekstiteeveelle
ja Kauppalehden verkkouutisiin. Järjestöaktiivina ja kentän
vaikuttajia hyvinkin tuntevana
tämä tuntui ensisilmäyksellä täydeltä uutisankalta. Pahimmasta
toivuttuani ja lukiessani uutisen
toiseenkin kertaan ja miettiessäni
kenttäämme, en ollut enää yhtään vakuuttunut, etteikö jotkut
järjestöaktiivimme alueilla voisi
oikeastikkin keksiä jotain niin
kaukaa haettua.

kasta edunvalvojaa. Vaikka meillä
ei enää olekkaan hallituspaikkaa
UIL:ssä, niin allekirjoittanut
valittiin yksimielisesti UIL:n
järjestövaliokunnan järjestäytymiskokouksessa valiokunnan
varapuheenjohtajaksi kaudelle
2012-2013. Lisää painoarvoa
valiokunnalle antaa se, että järjestövaliokuntaan liitettiin vuoden
alusta myös viestintävaliokunta,
eli liiton kannalta merkittävimmät asiat tulevat kulkemaan
tämän valiokunnan kautta ja
meidän alueemme ääni tulee sielä
varmasti kuuluviin. Ajankohtaisena poimintona keväältä on liiton
viestintästrategian päivittäminen
ajantasalle. Tästä strategiasta saataneen jotain linjanvetoja myös
alueyhdistysten viestintään.
Kuten otsikossakin totesin:
liittomme voima piilee jäsenkunnassamme, joka tekee pyyteetöntä
työtä yhteisten etujemme ajamiseksi. Yhdessä meissä on voimaa,
muistetaan se. Tätä edunvalvontatyötä ei edesauta alueellisten järjestöaktiivien itku-potku-raivarit
ja kiukuttelu ja oman egon kiillon
tavoittelu.
Yhteistä kesää toivottaen,
Timo Härmälä,
Varapuheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
Varapuheenjohtaja,
UIL ry:n Järjestövaliokunta
7

alueasiamiehen kynästä

Median pyöritystä
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kuitenkin ilmiselvää, että kehittämisen paikkoja löytyy, kuten
monilla muillakin työpaikoilla ja
aloilla. Kehittämiskohteet ja muu
työnantajan henkilöstö jäävät kuitenkin taka-alalle. Parhaiten mielestäni kommentoi työoikeuden
professori Seppo Koskinen, jonka
mukaan kyseisessä tapauksessa
ei ole ainakaan toimeenpanon
osalta toimittu oikein mutta asian
palauttaminen lähtöruutuun on
käytännössä mahdotonta. Tilanne on jo varsin pitkällä ja asiaa
puidaan, todennäköisesti pitkään.
mmattiliittoihin tai Näinhän on jo tehtykin.
oikeastaan jopa koko
Liitot toimivat oman jäsenisammattiyhdistysliikkeeseen liittyen, on noussut ko- tönsä edunvalvojina ja jäsenillä on
vasti uutisointia medioissa. Jota- liitossa sananvalta. Vaikutuskanakuinkin pääuutisena on pitkään via on kaikissa liitoissa monia. Ne
ollut tilanne, jossa kerrotaan eivät vain aina ole tarpeeksi houyksittäinen liiton erään henkilön kuttelevia. Vaikutusvallan myötä
ahtaneen toisen ahtaalle. Erilai- tulee tietty vastuu ja vastuun
sia näkökulmia, kommentteja myötä mahdollisuus siihen, että
ja kuulopuheita on tuotu esiin jäseniltä ja mediankin edustajilta
ja näiden uskotaan tai halutaan tulee kysymyksiä tai kyselyitä.
vaikuttavan tilanteeseen.
Epämääräisesti kysyttiinkin jo,
On varsin todennäköistä, että että voiko ammattiyhdistysliike
molemmat osapuolet, katsoes- toimia jäsentensä edunvalvojana,
saan omasta näkökulmastaan, vaatien työhyvinvoinnin parantaovat mielestään oikeassa. Lienee mista ja työssä jaksamista? Vastaus

on että voi. Mitenkään ei voi
eikä saa koko ammattiyhdistystoiminnan edunvalvonta kärsiä
yksittäisten henkilöiden tai edes
liittojen vuoksi.
Töksähtelevää
piikittelyä
Ammattiliittoihin liittyvä
uutisointi taas näyttää yleisesti
aika tarkoitushakuiselta ja töksähtelevän piikikkäältä. Asioita
dramatisoidaan ja tilanteen mukaan toisesta osapuolesta tehdään
vaikkapa se ”iso paha susi”. Usein
on jopa räikeitä asiavirheitä eikä
(esimerkiksi työtaistelutilanteessa) todellinen asia pääse esiin
vaan haetaan yksittäisiä kärkkäitä
kommentteja tai vaikkapa pelkkää paikallista näkökulmaa. Toki
lienee aika lapsellinen ajatus, että
keskimääräinen iltapäivälehden
lukija olisi kiinnostunut jonkin
yksittäisen alan tavoitteista? Helposti ajatukset jää tasolle, ”miten
työtaistelu vaikuttaa eli häiritsisi
mahdollisesti omaa eloa”.
Olli Backman
Alueasiamies,
Häme ja Keski-Suomi

KARTING -MESTARUUSKISA 11.8.2012

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIEN
KARTING -MESTARUUSKISA 2012
Mestaruuskisa ajetaan 11.8.2012 klo 12.15 -14.15 Lievestuoreen ulkoradalla
Lisätietoa radasta voi käydä kurkkaamassa osoitteesta www.jklkarting.fi.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen ksikarting@gmail.com 10.6.2012 mennessä.
Valitettavasti vain 20 paikkaa on jaossa, joten nopeimmat pärjäävät myös varauksessa.
Varatessasi ilmoitathan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi lisäksi ruoka-aineallergiat.
Tapahtuma on tarkoitettu ainoastaan Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille.
Radalla tasarahalla maksettava omavastuu on 20 € ja se sisältää:
- Ohjaajakokouksen
- Lainavarusteet
- Aika-ajot ja finaalit
- Pokaalit ja palkintojenjaon
Paikalle on hyvä saapua n. 20 min ennen tilaisuuden alkua.

tapahtumayhteistyössä
hämeen ja keski-suomen piiri

Insinöörigolf Hämeenlinnassa
elokuussa 2012

I

nsinöörigolf on pallopeli, jonka
tavoitteena on saada pieni, halkaisijaltaan noin neljän senttimetrin
pallo mahdollisimman vähillä lyönneillä
avauslyöntipaikalta reikään. Pelaamiseen
käytetään mailoja, joita pelaajalla saa olla
mukana korkeintaan 14 kappaletta.
Nykymuotoinen golf on kaikenikäisille ja tasoisille sopiva laji toimivan tasoitusjärjestelmänsä ansiosta. Järjestelmä
antaa mahdollisuuden kilpailla keskenään
tasavertaisesti. Käsitys golfista vain varakkaiden harrastuksena on vähitellen muuttumassa, vaikkei siitä varakkuudestakaan
haittaa ole.

Järjestäjänä:
Hämeen ja Keski-Suomen piirin
yhdistys
Hämeenlinnan Insinöörit ry
Aika: Lauantaina 18.8.2012 klo 14:30.
Paikka: Hämeenlinnan / Aulangon GolfEverstikenttä.

TERVETULOA
HÄMEENLINNAAN!

Osallistumisvaatimukset: Green card, tasoitus 36.
Osallistumismaksu: Lopullinen suuruus riippuu UIL:n tapahtumatuesta,
mutta muutoin: Vieraspelaajat 55 €, Everstin pelioikeudella pelaavat 20 € (ei
huomioida Aulanko Golfin pelilippuja). Tarjoilut lisähintaan. Pelipäivänä peruutetuista pelaajista perimme
täyden maksun.
Lisätiedot: Hämeenlinnan Insinöörit, Risto Rumbin,
sähköposti: risto.rumbin@aina.net.
www.hmlinsinoorit.fi
HUOM! Keski-Suomen Insinöörit ry:llä ei ole yhteyshenkilöä tilaisuuteen. Kukin osallistuja menee omalla
kyydillään ja suorittaa osallistumismaksun!
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jäsenmatka pietariin 7.-10.6.2012
meno: Torstai 7.6.

Lahti klo 9:50 - Pietari klo 14:36

paluu: Sunnuntai 10.6.
Pietari klo 15:25 - Lahti klo 16:11
Matkan jäsenhinta on 350 €
ja avéc-hinta 500 €.
1 HH lisämaksu 110 € / 3 yötä.
Paikkoja on varattu 22 henkilölle.
Sitovat ilmoittautumiset nimi ja yhteystietoineen (sähköposti / puh.)
sähköpostilla ksi.pietari@gmail.com.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoon kiinnostuksensa ilmaisseet ovat etusijalla paikkoja täytettäessä.
Matkan hintaan sisältyy:
• bussikuljetus Pohjolan matkan bussilla Jyväskylä - Lahti - Jyväskylä
• majoitus 3 yötä hotelli Oktyabrskaya/Pktyabrskiy**** 2 hengen huoneessa aamiaisella
• junaliput Lahti - Pietari - Lahti 2 lk. Allegrolla
• ryhmäviisumi Suomen kansalaiselle ja viisumin rekisteröintimaksu
• kuljetukset Pietarissa rautatieasema - hotelli - rautatieasema
• Pietarhovin retki suomalaisen oppaan johdolla, kuljetukset (Suuri palatsi ja puisto)
• yhteinen illallinen lauantaina
Huomioithan, että passin tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. Matkavakuutus on pakollinen viisumia varten. Uuden Insinööriliiton jäsenet saavat matkavakuutustodistuksen IF-vakuutusyhtiöstä.
Matkalle osallistujat tulevat saamaan lisätietoa mm. matka-aikataulusta, viisumin anomisesta
ja matkan maksamisesta.
Matkaterveisin, Rauno Minkkinen

tallinna ennen ja nyt
.......................................................................................................................................

Kävin ensimmäisen kerran
Tallinnassa ns. ”päivä Tallinnassa
risteilyn ” lisukkeena 80-luvun ja
90-luvun vaihteessa. Matkan päätarkoitus oli verovapaat tuotteet
ja hauskanpito laivalla. Olin aikaisemminkin ollut ko. risteilyllä,
mutta en ollut nähnyt tarvetta tutustua kaupunkiin. Päivä tarkoitti
5 tuntia maissa. Kyseisistä tunneista tullimuodollisuudet veivät
minimissään tunti suuntaansa.

Seisoimme
putkessa
odottamassa,
jotta saisimme
leiman
passiin.
Virkailijat eivät
halunneet toimia nopeammin, kuului kuulemma järjestelmään. Ulkopuolella meitä odotti
lukuisia busseja oppaineen, joilla
saimme ilmaiseksi kiertoajelu
kaupungissa. Nousimme yhteen.
Opas puhui hyvää suomea. Kiersimme kaupunkia sekä bussilla
että kävellen. Bussilla ei päässyt
Tallinnan vanhaan kaupunkiin.
Ajamisen estivät panssariesteet.
Vanha kaupunki oli todella kurjassa kunnossa. Opas kertoi, ettei
siellä voi liikkua yöllä, koska sieltä
katkaistiin sähköt yöajaksi. Kävelimme entisen Suomen suurlähetyksen ohi. Talon ikkunat olivat
naulattu kiinni ja tiilet tippuivat

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

M

inä olen kuullut
paljon juttuja Tallinnasta. Kuinka ainoa yhteys Helsingin ja Tallinnan
välillä on ollut M/S Georg Ots.
Laiva kulki aluksi vain kesällä,
joten talvella pääsi Suomeen vain
kiertämällä Leningradin kautta.
Vielä aikaisemmat matkat talvella
kuulemma tehtiin jäätä pitkin,
varsinkin kieltolain aikaan. Helsingin ja Tallinnan välillä on
vain 85 kilometriä. Lentokoneen
ikkunasta näin kummankin kaupungin yhtä aikaan.

seinistä. Ikävää katsottavaa. Palasimme laivaan apein
mielin. Vaikka vuonna 1944
venäläiset pommittivat kaupungista 53 %, niin vielä olisi jotain
säilytettävää. Mutta ei kauan, jos
rakennuksille ei tehdä mitään.
Sekö on venäläisten tarkoitus?
Seuraavalla kerralla uskaltauduin paikallisella bussilla Mustamäen torille. Torilla oli lukuisia
kasvihuoneita maapohjalla. Sisään
mennessä vastaan tuli kuvottava
haju. Lihaan ja kalan myyjät olivat ensimmäisenä. Ilman mitään
kylmälaiteita tai edes jäätä, he

Aika on kulunut reilut kymmenen vuotta. Viro on itsenäistynyt
(1991) ja liittynyt EU:n ja Natoon
(2004) sekä Euroon (2011). Tallinnan nimen uskotaan tulevaan
Taani linn-sanasta, joka tarkoittaa
tanskalaisten kaupunkia tai linnaa. Tanskan, Ruotsin, Saksan ja
Neuvostoliiton alaisuuden jälkeen
vihdoinkin itsenäinen Tallinna on
säilyttänyt vironkielen ja Toompean linnan. Pieni ja sitkeä kansa
on selviytyjä.

Enää ei tarvitse jonottaa laivasta pääsyn jälkeen. Mitään
ei saa ilmaiseksi. Mutta sama
valuutta käy maksamiseen kuin
Suomessa.

Yhä useampi ylittää Suomenlahden kahdessa tunnissa ja
yöpyy hotelleissa
ennemmin kuin
laivoissa. Kaupunkiin on noussut
muitakin hotelleja
kuin kuuluisa Viru.
Viru on kuitenkin
edelleenkin maamerkkinä keskellä
kaupunkia, mutta
Sokos hotelli. Hintataso on noussut.
Jotkin tuotteet ovat
Suomessa halvempia.
Nuoret eivät osaa suomea ja eivätkä katso
suomalaista tv:tä. VanTallinna on nykyisin hyvä
han kaupungin talot
ovat kunnostettu. Suomalaiset portti Eurooppaan, kun tullimenevät yhä ostamaan halvem- muodollisuudet ovat poistuneet.
paan alkoholia ja palveluja. Siitä Mutta ne tiet.
virolaiset kiittävät Suomen veEija Viitanen
rottajaa. Kadut ja julkiset kulkuTeksti ja kuvat
neuvot ovat edelleenkin vanhalta
ajalta.
............................................

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

myivät tuotteitaan. Tiskit ovat
kaukaa K-kauppias Väiskin mainoksesta. Oli heinäkuu. Torilta
jäi matkaan Adibas verkkarit, Lacoste paita, jossa krokotiilin häntä
oli ylöspäin ja kristalli. Kaikki
tuotteet olivat halpoja ja aitoja ja
maksettiin suomen markoilla.
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Maanantaina 12.3.12
seniorit pääsivät tutustumaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen uuteen Keskuspaloasemaan. Ennen paloasemalle menoa nautimme
mainion lounaan Hotelli
Albassa ihaillen Jyväsjärven maisemia.

A

.............................................................................................................................................
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Seniorit pelastuslaitoksella
Ristonmaalle rakennettiin
keskuspaloasema, joka valmistui
viime vuona. Samoin valmistui
Vaajakosken paloasema loppuvuodesta 2011. Seppälän paloasema valmistuu lokakuussa 2012.
Näillä kolmella paloasemalla on
henkilökuntaa yhteensä noin 150
henkilöä. Laukaaseen valmistuu
uusi paloasema vuonna 2014.

Jyväskylän uudet paloasemat
on sijoitettu siten, että niistä
päästään suuntaansa nopeasti
80 km/h teille. Lisäksi kaikki
palvelevat Jyväskylän keskustaa.
Vaajakosken paloasemalla toimii
Vanha paloasema tehtiin Pa- myös Vaajakosken VPK.
lokunnanmäelle vuonna 1963.
Rakennuksen sijoitukseen aikaKeski-Suomen alueella on
naan vaikutti Valmetin tehtaiden lisäksi lukuisa joukko muitakin
läheisyys.Vanhan paloaseman vapaapalokuntia. Tänä päivänä
kuntotarkastuksessa todettiin vapaapalokunnat eivät ole ns.
80 % rakenteista olevan tiensä sopimuspalokuntia, eivätkä siten
päässä. Tällöin päädyttiin korja- ole välittömässä lähtövalmiudesuksen sijasta tekemään uusi tai sa. Sitten on vielä tehtailla omia
paremminkin uusia paloasemia. laitospalokuntia. Näitä laitospa-

luksi johtava palotarkastaja Jouni Nurminen kertoi taustoja uusien paloasemien rakentamiselle.

lokuntia lienee Suomessa tällä
hetkellä noin 150.

Vanhoista paloasemista tuttu
korkea letkutorni oli tässäkin
rakennuksessa. Letkutornin etuna
on, että siellä saadaan kuivattua
kymmeniä letkuja samanaikaisesti. Nytkin tornissa roikkui edellisyönä Lohikoskella Katajatiellä
sammutetussa palossa käytettyjä
letkuja.

Pommisuojassa oli nykyaikainen kuntokeskus. Palomiehen
päiväohjelmaan sisältyy päivittäinen kunnon ylläpitäminen.
Jatkossa eläkeiän nosto lopulta
65 vuoteen tuo haasteita töiden
hoidossa. Iäkäs savusukeltaja on
riski itselleen ja pelastettavalle.

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

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

Kalusto oli hyväkuntoista.
Yleisen katsauksen jäl- Töiden järjestelyillä pystyttäneen
tämäkin
asia
hoitamaan.
Omatoimisesti
oli kehitetty mm.
keen tutustuimme paloasetelamönkijän perään potilaan
man tiloihin.
Alakerrassa oli myös johtokeskus. Hätäkeskus tiedottaa
onnettomuudesta lähimmälle
paloasemalle, ja samanaikaisesti
menee tieto myös keskuspaloasemalle. Eli keskuspaloasemalla
Ristonmaalla ollaan koko ajan tietoisia Keski-Suomen maakunnan
tilanteesta. Pelastustilanteen johto
on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Tilanteesta riippuen valmiustasot ovat erilaisia.
Suuronnettomuuden sattuessa on
keskuspaloaseman johtokeskuksessa käytössä kuusi isoa näyttöä
suoraan onnettomuuspaikalta.
Paloaseman katolla onkin antenneja melkoinen määrä.

kuljetukseen perävaunu. Kalustoa
pystytään huoltamaan ja huolletaan omissa tiloissa.

Toisessa kerroksessa oli konttoritilat, keittiö, ruokailutilat,
sosiaali- ja oleskelutilat. Oli sieltä
toisesta kerroksesta liukutankokin
autoille. Taitaa nykyään portaat
olla suosituimmat.
Kokonaisuudessaan tuli vahva
tunne, että pelastustoimi on hyvissä käsissä.
Kiitämme isäntänä toiminutta
Jouni Nurmista hyvästä ja perusteellisesta esityksestä.

Pentti Leppiniemi,
teksti
Seppo Laitinen,
kuvat
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työmarkkinaristeily 16.8.2012

Suosittu
Päijänteen työmarkkinaristeily
tulee taas torstaina 16.8.2012
Risteilyllä perinteikkäästi asiaa ja tarjoilua.
Kutsu lähtee mm. Keski-Suomen YTN-luottamushenkilöille ja
Keski-Suomen Insinöörit ry:n sähköpostilistalaisille.
Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ksilehti@gmail.com.
Laita viestin otsikoksi ”Sähköpostilistalle liittyminen” ja
kerro viestissä nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
Jos olet jo sähköpostilistalla, mutta yhteystietosi ovat muuttuneet,
voit päivittää ne lähettämällä viestin edellä mainittuun osoitteeseen.
Lisätiedot työmarkkinaristeilystä ja ilmoittautumiset:
Olli Backman, 040 579 5116 tai olli.backman@uil.fi

Sarjan loppupäässä rimpuileva Ilves kiusasi vierailijaa pitkään, eikä jäänyt
kovinkaan kauas tasapelistä. Peli päättyi loppulukemiin 3-4 (0-1, 1-1, 2-2).

E

nnen illan peliä
ennakkoasetelmat
olivat harvinaisen
selvät eli nelisenkymmentä
Keski-Suomen insinööriä
lähti hauskalle lätkämatkalle
katsomaan, kuinka runkosarjassa noussut JYP nappaa
isonumeroisen vierasvoiton,
Suomen menestyksekkäimmältä lätkäseuralta.
- Ei se (valmistautuminen
otteluun) helppoa ollut, kun
kyseessä oli niin sanottu
pakkovoitto. Matkaeväät
kuitenkin auttoivat eikä tun-

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

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

vierailu ilveksen kotiluolassa 2.3.2012
nelmasta tullut väkinäistä,
kommentoi eräs matkalle
osallistunut.
- Saatiin maali heti ottelun
alkuun, joten se tuntui ehkä
jopa liian helpolta, lätkämatkalainen muisteli.
Päätöserä oli ollessa lukemissa 2-4 ja erä läheni
loppuaan. Viimeistään tässä
vaiheessa moni luuli tupsukorvien luovuttanee mutta
ei sentään. Noin puolitoista
minuuttia ennen erän loppua Ilves-maalivahti Wiikman luisteli pois luukulta
ja kotijoukkue haki hurjasti
kavennusmaalia, kuudella
kenttäpelaajalla. Sellainen
nähtiinkin vielä ajassa 58:48,
kun alkukaudesta Tapparan
miehistä Ilves-paitaan vaihtanut Antti Kangasniemi

laittoi kiekon ohi Joni Myllykosken. Hurjasta yrityksestä
ja 13 sekuntia ennen päätössummeria otetusta aikalisästä
huolimatta, loppulukemat
olivat 3-4.
Tärkeintä kuitenkin, että
saatiin tärkeät pisteet bussilla
kotiin, vaikka välillä ottelu
meni jännäksi.
Olli Backman,
teksti ja kuvat
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nnen
ensimmäistä
keisarikuntaa Kiinassa
oli seitsemän kuningaskuntaa,
jotka sotivat
keskenään.
Sodissa kuoli paljon ihmisiä, lisäksi
kuninkaan
kuollessa hänen hovinsa
haudattiin
kuninkaan
mukana. Pitihän kuninkaalla olla
seuraavassa
elämässä
palvelijat ja
hovi mukana. Hautoja
tutkittaessa
on löytynyt
jäänteitä
arsenikista.
Jotkut lähti-

vät ilmeisesti vapaaehtoisesti
kuninkaan matkaan, mutta
oli varmasti epäilijöitäkin.
Ensimmäisen keisarin Qin
Shi Huangdin astuessa virkaansa runsaat 2200 vuotta
sitten oli Kiinan väkiluku
pienentynyt uhkaavasti. Ei
ollut enää mielekästä lähettää
kuolleen hallitsijan matkassa
satoja ihmisiä tuonpuoleiseen.
Nyt alettiin valmistaa lähes kaksimetrisiä patsaita
turvaamaan ja palvelemaan
keisaria seuraavassa elämässä.
Nämä terrakottasoturit olivat
kaikki omia yksilöitään niin
kasvonpiirteiltään kuin varustukseltaan. Kaivannoista
on löydetty 8000 sotilasta ja
700 hevosta taisteluryhmityksessä.
Valmistustekniikkaa on
tutkittu pitkään, eikä vieläkään olla täysin varmoja,
miten nämä patsaat aikanaan
tehtiin. Lähtökohtana oli sopiva savi, josta kerroksittain
muovattiin patsaan 2-4 cm
vahvuinen ulkokuori. Patsaat
valmistettiin luolissa, jotka
sitten toimivat myös polttouuneina. Lopuksi patsaat
maalattiin. Valitettavasti
tämä maalaus tuhoutuu välittömästi, kun patsas kaivetaan maasta.
Ei keisari Qin kylläkään
pelkästään patsaiden kanssa
matkannut manan majoil-

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

......................................................................................................................................................................................................................................
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VIERAILEVA KIRJOITTAJA

TERRAKOTTASOTUREISTA NYKYPÄIVÄÄN

Katsoin
mielenkiintoisen dokumentin
miksi terrakottasoturit
on aikoinaan tehty
ja miten.

le. Haudasta on löytynyt
ihmisuhrejakin; kenraaleita,
jalkavaimoja ja palvelijoita.
Maailmassa on kehitetty
vuosituhansien aikana erilaisia valmistustekniikoita,
joita nykyisin ihmetellään.
On pyramideja, erilaisia kiviveistoksia mm. Pääsiäissaaren
päät ja niin edelleen.
Suomessakin on vuosien varrella kehitetty omaa
osaamista. Vuonna 1946
muodostettu Valmet on siitä oiva esimerkki. Tähän
yhtiöön on vuosien varrella
kehittynyt monenlaista osaamista ja tietotaitoa, joka tänä
päivänä on myyty pääosin
ulkomaiseen omistukseen.
Traktorit Suolahdessa tekee
AGCO ja metsäkoneet tekee
Komatsu. Aseet myytiin italialaiselle Berettalle hieman
sen jälkeen, kun Valmet 412
haulikko oli valittu Yhdysvalloissa vuoden aseeksi.
Mittaritehdas Jyskässä myytiin ensin Landis & Gyrille,
jonka japanilainen Toshiba
osti toukokuussa 2011.
Hammasvaihdetehtaasta
tehtiin ensin Metso Drivers
Oy ja myöhemmin Moventas, jonka tänä päivänä
omistaa brittiläinen Clyde
Blowers.
Lentokoneteollisuus myytiin Patrialle, joka osittain on
suomalaisessa omistuksessa.

kuvitella kuinka paljon tutkimustietoa ja osaamista on
näiden telakkakauppojenkin
myötä mennyt.
Aikanaan kiinalaiset pitivät silkin valmistuksen salat
visusti omana tietonaan.
Siinä sitä on tämän päivän
päättäjille mietittävää.
Nim. seniori-insinööri

seniorit synergia-areenalla 13.2.2012
.............................................................

luksi nautittiin maittava lounas Ravintola
Hurrigaanissa. Lounaan jälkeen Jouko Flyktman (kuvassa keskellä) piti
mielenkiintoisen esityksen
jäähallin historiasta ja tekniikasta.
Vuosien mittaan on kaukalon kokoa pienennetty
ja istumapaikkoja lisätty.

Esimerkkiä on otettu NHLkaukaloista ja jäähalleista.
Suomessa jäähallien kaukalot ovat halleittain hieman
erikokoisia. Tekniikan puolella oman haasteen antaa
yleisöstä tuleva lämpö ja
vesihöyry. Enää ei usva peitä
näkyvyyttä kentälle. Lopuksi
tutustuttiin urheiluhalliin,
ja siellä lähinnä ”lentävään

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

A

Konkurssipesän 3 miljardin
markan omaisuus myytiin
100 miljoonalla markalla
Kvaernerille. Kaupanteossa
avainhenkilöinä olivat ministeri Ilkka Suominen ja
”Puntta” Wahlroos.
Sittemmin Akerin telakat
on ostanut korealainen STX,
ja Helsingin telakan omistaa
venäläinen yhtiö. Voi vain

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

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

Toivottavasti suomalainen
Metso Oyj tekee vielä vuosia
paperikoneita Rautpohjassa.
Valmetin telakkateollisuus
joutui vuonna1984 vaikeuksiin, ja se yhdistettiin Wärtsilään. Yhdistetyt telakat jatkoi
nimellä Wärtsilän meriteollisuus vuoteen 1989 asti,
jolloin se meni konkurssiin.

mattoon”. Kyseinen kentän
päälle vedettävä ruohomatto
lienee ainoa Euroopassa.
Kysymyksiä esitettiin vierailun aikana paljon. Kiitos
Jouko Flyktmanille asiantuntevista vastauksista.
pentti Leppiniemi,
teksti
jorma kallonen,
kuva
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KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIT YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:
UIL ry:n Hämeen ja Keski-Suomen piirin kesäteatteri

”Lainahöyhenissä”
KE 13.6. KLO 19.00
TAMPEREEN KOMEDIATEATTERIN
KATETULLA ULKOILMANÄYTTÄMÖLLÄ
RÄISKYVÄN HAUSKA KESÄKOMEDIA!
Komediateatterissa nähdään kertomus miespariskunnasta, joka pyörittää menestyksekästä varieteetä. Pariskunnan toinen puoli vastaa bisneksestä ja toinen on sen päätähti. Kaikki on hyvin,
kunnes pariskunnan toisen puoliskon poika ilmoittaa menevänsä naimisiin äärikonservatiivisen
senaattorin tyttären kanssa. Tästä on riemu kaukana, sillä tulevalle appiukolle ei voida paljastaa
sulhasen vanhempien olevan homomiehiä.
Luvassa on siis romantiikkaa, räiskyvää huumoria, höyheniä sekä häikäiseviä sääriä, mutta
myös itkua ja hammastenkiristelyä sekä taistelua ennakkoluuloja
vastaan.
Esitys perustuu ranskalaisen Jean Poiretin menestysnäytökseen
La Cage aux Folles (Hullujen häkki), joka on poikinut kaksi elokuvaversiotakin. Komediateatterin lavalla vetovastuun ottavat
Jukat Pitkänen ja Leisti.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet
aveceineen. Hinta 20 € / jäsen, 30 € / Avec, sisältää lipun näytökseen, kuljetuksen Jyväskylä - Tampere - Jyväskylä ja väliaikakahvit
(norm. 35,50 €, teatteri ja kahvit). Linja-autokuljetus lähtee Jyväskylän tilausajolaiturista (Harjukatu) klo 16:30 ja pysähtyy matkalla
Hotelli Jämsän pihassa, josta on mahdollista nousta kyytiin. Paluu
Jyväskylään noin klo 24:00.
Sitovat ilmoittautumiset 1.6.2012 mennessä sähköpostilla:
timo.t.harmala@elisanet.fi. Mukaan mahtuu 50 nopeinta ja
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös, jos
tulet kyytiin Hotelli Jämsän pihasta.

