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päätoimittajan näppäimiltä

LÄHES 100 -VUOTIAS INSINÖÖRI,
MUURAHAINEN VAI HÄMÄHÄKKI
..........................................................................................

”Olenkin miettinyt miksi
insinööreistä tuntuu olevan
niin paljon vitsejä, mutta onhan tuossa ollut aikaa kehitellä
vitsejä.”
Eihän insinööri tittelinä ole
mitenkään mediaseksikäs, mutta
4

uskon ja tiedän sen kuitenkin
olevan yleisesti kunnioitusta herättävä. Puhuttiin sitten minkä
alan insinööreistä tahansa. Arvostus todennäköisesti kumpuaakin
jo kauempaa historiasta, kuten
artikkelistakin saa lukea: ”... maa
tarvitsi kipeästi insinöörejä ...”,
”... joka edellytti yhä enemmän
insinöörejä ...” ja niin edelleen.
Insinöörit ovat olleet tärkeä osa
suomalaista yhteiskuntaa jo vuosien ajan (teknisen koulutuksen
historiaa on jopa 1800 -luvulta
saakka). He ovat olleet rakentamassa maata uuteen kukoistukseen muun muassa sotien jälkeen
ja etenkin teollistuvassa yhteiskunnassa, sekä hakenut paikkansa

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

V

uonna 1912 29 opiskelijaa aloittaa kolmivuotisen tutkinnon
Tampereen teknillisessä opistossa. Näin kerrotaan UUSI INSINÖÖRI -lehden artikkelissa,
joka käsittelee insinöörikoulutuksen satavuotistaivalta. Artikkeli on
lyhyt, mutta mielenkiintoinen ja
hieman jopa ylpeyttä herättävä.

alati laajentuvassa teknillisessä
maailmassa.
Nykypäivänäkin voi lukea gallupeista, että insinööri arvostetaan
selkeästi yli keskikastin, kun kysytään kansalaisilta suomalaisten
ammattien arvostusta. Vaikka tätä
ei kohdenneta mihinkään tiettyyn
alaan tai ammattiin, mutta eipä
sille ole tarvettakaan. Toisaalta se
myös kertoo, insinöörien arvostuksesta yli alojen rajojen, mikä
on hieno asia ja varmasti yhdistävä tekijä suomalaisten insinöörien
yhteisössä.
Omassanikin hieman vanhoillisessa mielikuvassa, ajattelen

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

insinöörin raatajana - puurtajana,
todellisena työmiehenä (tai -naisena), jolla on korkea työmotivaatio. Mutta kuten jo viittasin,
tämä on ehkä sittenkin hieman
vanhoillinen ajattelutapa. Jos
vaikka ajatellaan tuoreimpia koulutusaloja ja näiden työnkuvia,
esimerkiksi ohjelmistotekniikan
insinööri. Voisi helposti ajatella,
että ”vanhoillinen mielikuva”
ei enää vastaa nykypäivän insinöörejä, mikä taas voisi laskea
arvostusta. Väärin, asia on jopa
päinvastoin.
”Yhdysvaltalainen CareerCasttyönvälityssivusto on listannut
maan parhaat ammatit vuonna 2010. Toiselle sijalle kiilasi
ohjelmistoinsinööri.” - Reuters
6.1.2010

Tekesin yksikönjohtaja Tuomo Alasoini esittää 3T -lehden
kolumnissaan, että joku voisi
kirjoittaa uuden version ikivanhasta sadusta Muurahaisista ja
heinäsirkasta (ks. ”faktaboksi”),
mutta innovaatiotalouden näkökulmasta. Hänen sadussaan
hämähäkki ”innovaatiotalouden
uusi sankarieläin” pelastaa ekosysteemin, muurahainen sairastuu
työuupumukseen ja heinäsirkka
pätkittää itsensä p----duuniin.
Uuden sankarieläimen hän perustelee seuraavasti: ”hämähäkki
on ketterä ja luova kutoja, jolla
on ainutlaatuista osaamista ja
joka surffaa taiturimaisesti omissa
verkostoissaan”.

Alasoini esittää tämän ajatuksen innovaation näkökulmasta,
mikä nykypäivänä on parhaimmillaan hedelmällisempää taloudellisesti kuin esimerkiksi
ahkeruus ja muut ”vanhoilliset”
hyveet. Itselleni tämä toi mieleen
omalla tavallaan mukautumisen
muutoksiin, kehittymisen ja
nimenomaan sen, että puurtamisella ja ahertamisella voi
selvitä, mutta välistä tekee hyvää
pysähtyä, katsoa ympärilleen ja
miettiä mitä oikeasti kannattaa
tehdä. Hyvä esimerkki on, kun
puhutaan, miten ohjelmoinnista
80% on suunnittelua ja 20% itse
varsinaista koodin tekemistä. Itse
tarkoitus ei ole varsinaisessa tekemisessä, vaan siinä, että tehdään
oikeita asioita oikealla tavalla jopa
oikeaan aikaan.

FAKTABOKSI:
AISOPOKSEN
SATU:
Muurahaiset ja
heinäsirkka

A

urinkoisena
kesäpäivänä
muurahaiset
ahersivat pellollaan. Sattuipa
ohi kulkemaan heinäsirkka
soittaen ja laulaen. ”Miksi
aherratte pellolla vaikka
aurinko paistaa ja on soiton ja
laulun aika?” kysyi heinäsirkka.
”Varaudumme aikaan, jolloin
ei aurinko paista eikä voi
soittaa eikä laulaa”, vastasivat
Samaa voi miettiä ihan vaikka muurahaiset. Heinäsirkka
oman elämänsä näkökulmasta, hyppeli soittaen tiehensä.
haluatko olla hämähäkki, muuEräänä purevan kylmänä
rahainen vai ehkäpä heinäsirkka.
Joka tapauksessa, näin synkkään talvipäivänä heinäsirkka
syksy aikaan, kannustan jokaista puolikuoliaana nälästä ja
antamaan itselleen aikaa ja huo- vilusta raahusti muurahaisten
lehtimaan omasta jaksamisestaan keolle ja pyyteli: ”Antakaa
niin töissä kuin vapaa-ajalla. Teh- toki minullekin muutama
jyvä, jotta en kuolisi nälkään.”
kää hyviä valintoja.
”Mitä sinä teit kesällä? Miksi
Hyvää syksyä, että talven alkua! meidän nyt pitäisi antaa sinulle
jyviä? Miksi et tehnyt töitä
kesällä, jolloin olisit voinut
Joni Laitinen,
koota ruokaa. Sen kun jatkat
päätoimittaja
laulamista ja soittamista”,
muurahaiset murahtivat ja
LÄHTEET:
lähtivät jatkamaan niine
3T, nro 31, 12.10.2012
hyvineen töitään.
UUSI INSINÖÖRI 6/2012
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Puheenjohtajan
palsta

Sanna Pajunen, kuva
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yt massiivisten irtisanomisien aikaan
koetellaan työssäkäyvien ja heidän perheidensä
jaksamista ja voimia, kun pitää
elää epätietoisuudessa omasta tulevaisuudestaan YT-neuvottelujen
aikana. Epätietoisena siitä koskeeko irtisanominen juuri minua tai
minun perheenjäseniäni. Miten
jatkuu elo jos näin käy? Kuten
monesti aiemminkin on juuri
ennen joulua tapahtuvien YTneuvottelujen ja irtisanomisien
vuoksi monen perheen joulun
odotus ja joulun vietto raskasta aikaa. Sen vuoksi tulisi olla ymmärtäväinen lähimmäisiä kohtaan, jos
tällä hetkellä työelämässä oleva ei
olisikaan kaikkein iloisimmalla
mielellä joulun aikaan, koska
taustalla voi piillä pelko irtisanomisesta.

pääpaino Aasiaan unohtaen lähes kokonaan muun maailman
olemassaolon.

Toisena merkittävänä asiana
tulee mieleeni mahdottoman
suuri mielenkiinto Aasiaan. Siellä
nähtävissä ollut kansantalouden
kohentuminen on luonut valtavan vetovoiman viedä suurien, ja
miksei pienempienkin, yritysten

Pikkujouluja ja joulua odottaen,
Teijo Pajunen,
puheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry

Lähinnä lähiympäristön järkevä kehittäminen, hyvinvoinnin
turvaamiseksi, voisi olla Euroopankin kannalta merkittävän
kannattavaa. Tällä hetkellä toteutetaan paljon verojen ja muiden
maksujen korotuksia paikkaamaan talousvajetta puuttumatta
kokonaisvaltaisesti liian monimutkaisiin, teknisiin ja kalliisiin
toteutuksiin, sekä tarpeettomaan
ihmisiä tylsistyttävän infrastruktuurin luomiseen. Todellisuudessa ei suhtauduta kriittisesti
minkäänlaisten automaattisten
toimintojen tarpeellisuuteen.

Olen kuitenkin varma siitä,
että jokaisella on jonkinlainen
mahdollisuus vaikuttaa oman
Kunkin yrityksen päätöksiä olemisensa mielekkyyteen.
henkilöstön vähentämisestä on
monesti vaikea hyväksyä, mutta
Kaikesta huolimatta toivon
eläminen tässä hektisessä kvartaa- kaikille mielekästä alkutalvea ja
litaloudessa on sokaissut yritysten toiveikasta joulun odotusta. Ja
päättäjät näkemästä kauemmak- uuden vuoden alkaessa, syyskosi tulevaisuuteen. Eivätkä he kouksessamme valitsemamme,
huomaa mahdollisuuksia, jotka uusi hallitus aloittaa ja toteuttaa
voisivat olla toteutettavissa, jos yhdistyksemme elinvoimaisuutta
pidättäytyisivät massiivisilta hen- puhkuvaa halua saada luotua näkilöstövähennyksiltä.
kyvää toimintaa.

karting 2012

K

eski-Suomen perinteeksi muodostuneet karting-kisat ajettiin elokuussa ulkoradalla Lievestuoreella Ruuhimäki Circuitilla. Kilpailemaan saapui 15 kuljettajaa. Ensin ajettiin lämmittelyajot
ja sitten aika-ajot kahdessa ryhmässä. Aika-ajon perusteella kuljettajat jaettiin kahteen finaaliin
(A ja B). B-finaalin nopein kuljettaja nousi A-finaaliin viimeiselle lähtöpaikalle. A-finaalissa kahdeksan
nopeinta kuljettajaa ajoi kilpaa 15 kierrosta ja selväksi voittajaksi ajoi aika-ajonkin ykkönen Janne Oksanen. Janne voitti kisan myös viime vuonna. Toiselle sijalle ajoi kolmospaikalta finaaliin startannut Marko
Liimatainen. Viimeinen palkintosija meni allekirjoittaneelle, toiselta lähtöpaikalta. Huomattavaa oli myös,
että kisaan saatiin kauniimmankin sukupuolen edustaja. Kiitokset kaikille osallistuneille ja toivottavasti
nähdään kisan merkeissä myös ensi kesänä.

A-finaalin tulokset
1. Janne Oksanen
2. Marko Liimatainen
3. Jani Hammarberg
4. Pasi Pitkänen
5. Kimmo Hietanen
6. Lasse Kauranen
7. Paavo Hassinen
8. Petteri Ahonen
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B-finaalin tulokset
1. Paavo Hassinen
2. Sami Selänniemi
3. Olli Pietiläinen
4. Arto Sorsa
5. Marko Toivonen
6. Markku Pullinen
7. Hannu Savioja
8. Leena Nurmiranta

Jani Hammarberg,
teksti ja kuvat
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Varapuheenjohtajalta
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uomalaista insinöörikoulutusta juhlittiin lokakuun alussa koulutuksen syntysijoilla, Tampereella. Satavuotisen insinöörikoulutuksen
aikana suomalaiselle teollisuudelle
ja yhteiskunnalle on koulutettu jo
yli 100.000 insinööriä. Insinöörin
tutkintonimike hyväksyttiin virallisesti vasta vuonna 1943, vaikka
nimikkeen käyttö oli vakiintunutta jo 1920-luvulla. Insinöörin arvonimen sai suoritettuaan
teknillisen opiston kolmivuotisen
koulutuksen. Insinöörikoulutus
laajeni nelivuotiseksi vuonna
1948. Nykyään Insinööri on tutkintonimike.
Pääjuhlan Paneelikeskusteluun
oli saatu nimekkäitä panelisteja
niin teollisuudesta kuin järjestöpuoleltakin. Panelistien mielestä
suomalainen insinöörikoulutus
on hyvällä tasolla, mutta sen täytyy uudistua pitääkseen kotimaiset insinöörit kilpailukykyisinä
työmarkkinoilla. Rivien välistä
oli kuultavissa, että insinöörien
määrä ei missään tapauksessa
korvaa laatua.
Matti Alahuhdan, Jussi Pesosen, Matti Kähkösen ja Timo
Kohtamäen näkemykset teollisuuden tarpeista tulevaisuudelle

Keskustelussa otettiin kantaa myös siihen, että nykyisin
englannin kielen osaaminen ei

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

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

Panelisteista Timo Kohtamäki,
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja, oli ehkä tyytyväisin
suomalaisten insinöörien tasoon.
Kertooko se sitten enemmän rakennusteollisuutena toimialasta
jotakin? Toisaalta taas Matti Alahuhta, Kone Oyj:n toimitusjohtajana, oli kaikista kriittisin suomalaisen insinöörin kilpailukykyyn
nimenomaan kansainvälisillä
työmarkkinoilla. Varmasti kotimaisista yritysjohtajista hänellä on
yksi parhaista näkemyksistä, sillä
Kone työllistää monen alan insinöörejä joka puolella maailmaa.

ole insinöörille kielitaitoa vaan
“Must Have” -vaatimus. UIL:n
tutkimustenkin mukaan jäsenkunnasta yhdeksän kymmenestä
käyttää jotain vierasta kieltä työssään. Samoin projektiosaamista
haluttaisiin tuoda lisää opetukseen, koska se on kuitenkin tällä
hetkellä tapa tehdä työtä lähes
kaikissa organisaatioissa.
Insinööriys on nykyisin kiteytetty Arkhimedeen valaan,
joka jaetaan jokaiselle valmistuvalle insinöörille: ”Insinööri on
mukana luomassa tekniikkaa,
joka koituu luonnon ja ihmisen
hyväksi. Insinööri on kaikessa
toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää.
Insinööri välttää epärehellisyyttä
ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien
ratkaisijaksi. Insinööri miettii
kehityksen suuntalinjoja ja välttää
vahingollisten tavoitteiden toteutumista.”
Kunnollisia talvikelejä
toivottaen,
Timo Härmälä,
Varapuheenjohtaja,
Keski-Suomen Insinöörit ry
Varapuheenjohtaja,
UIL ry:n Järjestövaliokunta

INSINÖÖRIKOULUTUS ONNELLINEN SATAVUOTIAS

olivat hyvinkin yhtenevät: Insinöörin pitää olla sosiaalinen
tiimipelaaja, pystyä uudistumaan
työmarkkinoiden mukana, olla
kansainvälinen ja ennen kaikkea hallita perusinsinööritaidot,
joiden varaan rakentaa. Järjestöpuolelta Pertti Porokari ja Olli
Luukkainen ilmaisivat huolensa
siitä, että tuottaako peruskoulutus meille riittävän tasokkaita
luonnontieteiden osaajia, joista
pystytään kouluttamaan maailmanlaajuisestikin katsottuna
huippuinsinöörejä.

alueasiamiehen kynästä

Valikoidut insinöörit

Ura vai tie?

K

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

kuinka tilanne vaikuttaa meidän
eli insinöörien työllisyyteen.
Työllisyyshän ei ole yleisesti palannut lamaa edeltävälle tasolle
eikä taida taaskaan palata.

Pelkkää uraa ei töissä pidä
miettiä vaan jossain vaiheessa ne
oikeat hommatkin pitäisi ehtiä
tehdä. Oli miten oli, kannattaa
potentiaaliset työpaikat ja työantajat pitää mielessä. Jos uran sijaan
”tie kutsuu” niin silloin kannattaa
muistaa liiton urapalvelut ja se
että parhaiten työpaikan saa töissä
ollessaan tai 3 kk kuluessa työpaikan menettämiseen jälkeen. No
juu, ei tuonkaan jälkeen pidä heittää kirvestä kaivoon tai unohtaa
koko hommaa vaan ymmärtää,
että tuolloin uuden työn saanti
vaatii entistä enemmän työtä.

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

untavaaliehdokkaita
oli aikamoinen valikoima ja joukossa
useita tuttujakin naamoja. Pitää
vielä toivoa, että insinöörit valikoituivat jo osaamisen perusteella
tai ainakin napsivat osalleen osuvat lautakuntapaikat. Saa nähdä,
miten erään puolueen vaalimenestykseen ovat vaikuttaneet sairausloman palkan alennukset etc
Mennyttä ja tulevaa
puheet. Lehteenhän juttu meni
jo ennen vaalituloksen selviämisNo Keski-Suomen Insinöörien
tä, joten valitut eivät olleet vielä
Syyskokouskin tuli jo pidettyä ja
tiedossa.
uusi hallitus valittua. Ensi vuoden
Oletko vaarassa
pudota?
Nyt ei enää puhuta kuntavaaleista vaan palataan arkielämän todellisuuteen. Tosielämän
tosi-YT:t ovat huolestuttavasti
kasvussa. Ihan pistää miettimään,
10

toimintasuunnitelma kasattua ja
toiveet siihen kuultua. Uusia toimijoita mahtuu mukaan ainakin
toimikuntiin ja vastaaviin, joten
yhdistystoiminnan kiinnostaessa,
ottakaahan yhteyttä.
Ja lopuksi
Autoista nyt on muutenkin
pelkkää vaivaa ja harmia... Muuttuvatpa kilometrikorvauksen
verottomat osuudet pienemmiksi
nyt tai heti seuraavan verovuoden verotuksessa. Hienosti tuo
osuu omallekin kohdalle, kun
tuntuvat korjauskulut ylittävän
vanhan ajokin hyödyn. Tosin
mikäpä tässä sitten on odotellessa,
mahdollisella kilometrikorvauksen leikkauksella luotuja, uusia
autonvuokramarkkinoita.

Olli Backman
Alueasiamies,
Häme ja Keski-Suomi
olli.backman@uil.fi

Keski-Suomen Insinöörien seniorit vierailivat Killerin Liikuntakeskuksessa
8.10.12.

K
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sulkapallo-, tennis-, padel- ja
pingiskenttiä. Kaksi ryhmäliikuntasalia, spinningsali (30 pyörää) ja
kuntosalipalvelut.
Ohjattuja tunteja on tällä hetkellä
yli 90, mm. ohjattuja senioritunolme kaverusta alkoi- teja on todella runsas valikoima.
vat aikanaan miettiä
jonkinlaisen liikunLiikuntakeskuksessa käy päitakeskuksen perustamista Jyväs- vittäin liikkumassa hyvin eri-ikäikylään. Aluksi vaihtoehtona oli siä ihmisiä, ja käyntejä on noin
kuplahalli, jossa perustamiskus- 200.000 käyntikertaa / vuosi.
tannukset ovat pienemmät, mutta Killerin Liikuntakeskus on myös
käyttökustannukset suuremmat JYPin virallinen liikuntakeskus.
kuin kiinteärakenteisessa hallissa.
Lisäksi rakennuslupa olisi ollut
Liikuntakeskukseen ei ole
väliaikainen.
jäsenpakkoa, joten ohjatuille
Sitten Veljekset Keskinen
purki yhden myymälähallin, ja
näiden kaverusten tarjous siitä
hyväksyttiin. Tavarat tulivat 50
rekan kyydissä Jyväskylään, ja
5000 m² halli koottiin hieman
mukailtuna Killerille kaupungin
kahden hehtaarin vuokratontille.
Rakenteissa on käytetty paljon
muitakin kierrätysmateriaaleja.

tunneille ja kuntosalille voi ostaa
eripituisia kortteja (esim. yhden
kuukauden kortti tai 10 kerran
kortti), eikä tarvitse sitoutua vuodeksi kerrallaan.
Killerin Liikuntakeskus tarjoaa
Keski-Suomen Insinööreille
10 kerran korttia tutustumishintaan 79 € (norm. 95€).

Yhteystiedot ja tiedot tunneisLiikuntakeskus avattiin syk- ta www.killerinliikunta.fi.
syllä 2008, ja se on yksityinen
yritys.
Pentti Leppiniemi,
Liikuntakeskuksessa on täysiteksti
mittainen salibandykenttä ja
pienempi harjoituskenttä sekä

Huomio!
tulevien seniorilounaiden ajankohdat
ilmoitetaan Keski-Suomen Insinöörit ry:n
Internetsivuilla osoitteessa
www.ksinsinoorit.com.
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Opiskelijalähtöistä
opetusta

ina ei tarvitse tyytyä tarjottuun.”
Tähän olen uskonut opiskeluideni alusta alkaen
toimiessani koulutuspolitiikassa
ja Microsoft Student Partnerina.
Vuoden 2011 keväällä perustimmekin opinto-ohjelmista puuttuvien teknologioiden opiskelua
ja opetusta varten JAMKin ja
Jyväskylän yliopiston yhteisen
teknologiakerhon, Jyväskylä Student Tech Clubin.
Tuoreimpana tuotoksenamme
on alueen yritysten yhteistyönä
luennoitava HTML5-ohjelmointikurssi, jonka tulokset tullaan
jakamaan avoimilla lisensseillä
verkon kautta kaikkien saataville.
HTML5 tarjoaa alustan, joka
taipuu hyvin erilaisiin tilanteisiin
ilman suuria työmääriä kohdelaitteiden muuttuessa. Mukaan
lähteneistä SC5 Onlinesta, Media Cabinetista ja Digialta löytyi
aiheen erikoisosaamista ja mikä
tärkeintä, mielenkiinto ja innostus tietotaidon jakamiseen.

rimmäisen tärkeä on ollut myös
ammattikorkeakoulun rooli:
venyvyydellä ja nopealla reagoinnilla on mahdollistettu opintopisteet ja kurssin sisällyttäminen
opintoihin.
”-- Parhaat kurssit olivat niitä,
joissa luennot pitivät yrityksen
edustajat.” muisteli SC5:n Jyväskylän aluepäällikkö Jarkko
Tuomala omilta opiskeluajoiltaan.
Tämä on mielestäni erittäin totta
nykyäänkin, ja toivoisinkin opiskelijoiden rohkaistuvan jakamaan
omaa tietouttaan sekä houkuttelemaan yrityksiä mukaan koulutuksen kehittämiseen. Jos opinnot
eivät ole kiinnostavia, tehdään
niistä yhdessä sellaisia!

Kurssimme luennot tulevat
kolmelta yritykseltä, meillä on
kaksi globaalia sponsoria, luennoilla on yli 100 osallistujaa, ja
kurssin suorittaa päälle 70 opiskelijaa – ei huonosti opiskelijalähtöiseksi opiskeluksi. Kurssi on
menossa parhaillaan, aikataulun
ja sisällöt löytyvät osoitteesta
Luennot ovat avoimia kaikille http://html5jkl.com/.
niistä kiinnostuneille, ja mukana
onkin nähty opiskelijoiden lisäksi
Tsuri Kamppuri,
myös ICT-alan ammattilaisia.
Puheenjohtaja
Kurssi on lähtöisin allekirjoitJIO ry
taneen ideasta kopioida Aallon
vastaavaa toteutusta, mutta ää-

JIO RY

”Pidetään tauko.” Huhhuh.
Vaatteet kurassa ja maski huurussa. Mikä saa ihmisen liikkumaan
nopeasti ja tehokkaasti? Adrenaliini ja jännitys! Alan ymmärtää,
mikä on lajin viehätys. Osumat
eivät ole tappavia, mutta silti
kolmen baarin paineella lentävät kuulat aiheuttivat osuessaan
välillä suurtakin tuskaa. Jo alussa huomasi, ettei sooloilu auta
eikä elokuvissa tapahtuvat ramboilut toimi oikeassa elämässä.
Joukkueena toimiessa ja oikeilla

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

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

Paintball-neitseellisenä minulla ei ollut lajista aiempia
kokemuksia, vain joitakin ennakkokäsityksiä. Paikalle päästyämme
alueella vaelteli ihmisiä maastokuvioiset vaatteet päällään ja maskit
huurussa. Edellisenä päivinä oli
tullut vielä sopivasti vettä, joten
maa suorastaan liukui kenkien
alla, kun kävelimme. Ei muuta
kuin vaatteet päälle, kuula-ase valmiiksi, maski mukaan ja pikaiseen
lajiin perehdytykseen. Hetken
päästä koko kuvio olikin jo melko
selkeä. Siirryimme pelikentälle ja
ensimmäinen erä käynnistyi. Ensimmäisen pelin tavoitteena lipun
ryöstö. ”Punainen valmis!” ”Keltainen valmis!” - ”Peli alkaa!”

peliliikkeillä erä saattoi ratketa
nopeasti ja tehokkaasti voitoksi.
Joukkueessa jokaisen työpanos oli
tarpeellinen ja ratkaiseva.

Niin se on myös ihan normaalissakin arjessa - jokaisen
työpanosta tarvitaan. Yhteistyössä
toteutetut asiat auttavat saavuttamaan yhteisiä intressejä tehokkaammin. Vaikka paintballin
tarkoitus olikin lähinnä hauskanpito liikunnallisissa merkeissä, on
se myös samalla hyvä esimerkki
yhteistyöstä ja sen merkityksestä.
Yhteistyö Keski-Suomen insinöörien kanssa on laajentanut
näkemyksiämme puolin ja toisin
ja samalla myös luonut uusia
sellaisia. Siitä lienee tuloksena
tämäkin painball-mittelö.
Me-hengen kasvattaminen
paintballin merkeissä on saanut
ainakin minut vakuuttuneeksi
hallitusten väliselle yhteistyölle ja
sen kehittämiselle myös jatkossa.
Riku Ojala,
Yhteyshenkilö-vastaava,
JIO ry

Isojen pyssyleikkejä

K

eski-Suomen insinöörit tukevat meitä
ja me tuemme heitä.
Yhteistyöllä pyrimme yhteiseen
hyvään ja vaikuttamaan asioihin,
joilla on meille merkitystä. Välillä
onkin hyvä parantaa yhteistyöhalukkuutta hallitusten välisissä tapaamisissa - ja minkäs muunkaan
kuin paintballin merkeissä!
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Insinöörinä Insinööriopiskelijapäivillä
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Jyväskylän Insinööriopiskelijat
ovat järjestäneet tapahtuman jo
kolme kertaa. Koska viidesosa
suomalaisista asuu pääkaupunkiseudulla, niin joku vanha ja
viisas insinööri sai kimmokkeen
kutsua vanhoja aktiiveja paikalle.
Vaikka IOP onkin ensisijaisesti
opiskelijatapahtuma, niin joka
vuosi sinne kuitenkin kokoontuu
valmistuneita insinöörejä juhlimaan ja muistelemaan menneitä.
Tällä kertaa kokoontuminen oli
järjestetty organisoidusti Helsingin Insinöörien sponsoroimassa
saunatilassa aivan keskustassa.

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

S

yksyisin järjestettävät
Insinööriopiskelijapäivät ovat muodostuneet
useille opiskelijoille perinteeksi ja
sinne kokoontuu noin 1000-1500
juhlijaa vuosittain. Tapahtumaan
kuuluu joka vuosi avajaiset, rastikisa, ruokailu, Tekniikka ja X
-kilpailu ja loppubileet. Tänä
vuonna IOP järjestettiin Helsingissä ja maamme pääkaupunki
sai kunnian toimia järjestäjänä
ensimmäistä kertaa koko tapahtuman 20-vuotisessa historiassa.
IOP on kiertänyt monia paikkakuntia jo useasti, esimerkiksi

Ilmoittautuneita tapaamisessa oli
100, mutta kukaan ei taida tietää
tarkkaa insinöörimäärää.
Tapahtuman avajaiset pidettiin
Rautatientorilla. Monet paikallisyhdistykset olivat lähteneet busseillaan liikenteeseen jo hyvissä
ajoin, osa jopa aamuyöstä, joten
matkalla nautittujen virvokkeiden
ansiosta tunnelma oli katossa jo
heti avajaisissa. Pisteet kuitenkin
opiskelijoille siitä, että puhujat
saivat ansaitsemaansa arvostusta
taputuksilla, eikä vanhojen tuttujen kanssa höpöttäminen mennyt
juhlallisuuksien edelle. Taputuksia

Paavo Arhinmäki avajaisissa Lappeenrannan Insinööriopiskelijoiden kanssa.
Ministerille maistui insinööri-tikkari, joita IOL:n toimisto jakoi juhlijoille.

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

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

vuodesta toiseen. Jokaiselle tärkeintä oli ihmiset ja yhteishenki,
niin myös Meri-Tuuli Kiviniemelle. Meri-Tuuli on käynyt Insinööropiskelijapäivillä vuodesta 2005
asti. Hän meni myös miehensä
kanssa kihloihin IOP:lla. Tälläkin
kertaa oli aihetta juhlaan, koska
maanantaina pariskunta oli mennyt naimisiin ja IOP-vauvakin
odottelee jo mahassa. ”Manu
tulee ensi vuonna mukaan IOP:lle
tai sitten jätetään vauva hoitoon.
Pääasiahan on se, että Manusta
tulee insinööri ja me haluamme
kasvattaa hänet pienestä pitäen
mukaan tähän hommaan, eli hän
kulkee rintarepussa mukana tai
jotain” Meri-Tuuli nauraa. Vanhojen partojen tapaaminen sujui
Jyväskylässä opiskelleilla Björn Wiemersillä ja Heikki
rattoisasti kuulumisien, saunan,
Kontkasella on kokemusta Insinööriopiskelijapäivistä jo
juoman ja tanssin merkeissä ja jo90-luvulta lähtien.
kainen lähti hymy huulilla saunalkertyi etenkin työllisyystilannetta kään ollenkaan. Olisihan se ollut ta jatkamaan iltaa kuka mihinkin,
käsitteleville asioille, opiskelijat epäreilua opiskelijoita kohtaan nukkumaan, baariin tai virallisiin
olivat yhtä mieltä siitä, että työlli- hakea kaikki mitalit pois. Vatsa- ja loppubileisiin päätyen.
syystilanne pitäisi saada kuntoon. leukalihakset saivat kuitenkin oiAnniina Sandelin,
Avajaisssa puhujina olivat muun van kuntojumpan kaikesta naurateksti ja kuvat
muassa Helsingin Insinöörien misesta, joten urheilustahan
puheenjohtaja Arto Isomäki, tuo pubeilukin kävi.
Uuden Insinööriliiton puheenSauna lämpeni klo 15.30
johtaja Pertti Porokari, Insinöö- ja osa insinööreistä valuikin
riopiskelijaliiton puheenjohtaja sinne jo silloin syömään ja
Janne Juujärvi sekä kulttuuri- ja nauttimaan löylyistä sekä
urheiluministeri Paavo Arhinmä- baarin antimista. Tunnelma
ki, joka toimi myös tapahtuman olikin saunalla katossa, kun
suojelijana.
itse muutama tunti myöRastikisa olisi ollut luonnol- hemmin saavuin paikalle.
lisesti seuraava ohjelmanumero, Sauna sijaitsi Postitalon
mutta koska me ”isot inssit” ylimmässä kerroksessa ja
olemme niin viisaita (insinööri- terassilta oli hieno näkymä
hän tietää mm. kaiken) ja meillä suoraan Eduskuntatalolle
on pitkä IOP-kokemusetu, niin siivittämään keskustelua
päätimme antaa opiskelijoille päivän kuumista poliittisismahdollisuuksia kilpailussa ja ta asioista. Tai sitten ei. Illan
päädyimme istumaan Pub Kai- aikana kyselin insinööreiltä,
saan ja parantamaan maailmaa. että miksi insinööriopiskeRasteille emme sitten päätyneet- lijapäivät jaksavat viehättää Meri-Tuuli Kiviniemi ja IOP-vauva.

vieraileva kirjoittaja

UIL ry:n varapuheenjohtajan
katsaus

Keski-Suomen vaalipiiristä valittuna Uuden Insinööriliiton varapuheenjohtajana kiitän pyynnöstä kirjoittaa
hallitusedustajana tähän lehteen.
.....................................................................................

olosuhteissa. Timon rakentamaa
yhteistyötä on ollut mutkatonta
jatkaa. Varapuheenjohtajuuden
myötä luottamustehtävikseni tulivat myös YTN-hallituksen jäsenyys, YTN teknologiateollisuuden
taustaryhmän puheenjohtajuus,
koulutus- ja elinkeinopoliittiisen
valiokunnan puheenjohtajuus,
Insinöörien kansallisen komitean,
Kanskon hallituksen jäsenyys,
Insinöörisäätiön hallituksen jäsenyys ja mahdollisuus osallistua Akavan liittokokouksiin.
Varsinaista työtäni teen ABB:lle
Vaasassa, olen siellä Ylempien
toimihenkilöiden kampus-luottamusmies, liiketoimintayksik-

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

T

ämän lehden numerossa 3/2011 luottamusmieskollegani
Rauno Minkkinen kertoi Uuden
Insinööriliiton puheenjohtaja- ja
varapuheenjohtajavalinnoista.
Hän myös toi esille edustakokouksen päätökseen perustuvat
varapuheenjohtajien toimenkuvat. Asiat etenivät myöhemmin
siten, että koulutus- ja elinkeinopoliittinen varapuheenjohtajuus
saatiin edelleen Keski-Suomen
vaalipiiriin. Tehtävää oli aiemman
nelivuotiskauden hoitanut menestyksekkäästi Timo Härmälä. Lämmin kiitos Timolle hyvin
16 tehdystä työstä haastavissa

kömme YT-neuvottelukunnan
puheenjohtaja ja kuulun ABB
Eläkesäätiön hallitukseen. Toimin
yritysyhdistyksemme, ABBYT
varapuheenjohtajana ja olen myös
Merenkurkun Insinöörien, MeKIn varapuheenjohtaja.
UIL ry liittona ja varsinkin sen
hallitus valiokuntineen edistää ja
tukee jäsentensä edunvalvontaa
paikallisesti ja valtakunnallisesti,
jopa maailmanlaajuisesti. Haasteita liitolla riittää, koska työelämä
on tullut herkkäliikkeisemmäksi,
muutokset ovat rajuja ja ne tulevat
äkkiarvaamatta. Elinkeinoelämän
johdossa ollaan sitä mieltä, että

KSI pikkujoulut
......................................................................................................................................................................................................................

pitäisi tehdä radikaaleja rakenteellisia uudistuksia. Rakenteelliset
uudistukset tarkoittavat useimmiten työpaikkojen vähentämistä.
Maailmanlaajuisuus näyttää haastavimmat puolensa. Tiedetään
kuitenkin, että henkilökohtaisella
tasolla ”rakenteelliset uudistukset” aiheuttavat huolta, ottavat
aikaa, eikä käyttökelpoisia uusia
ideoita niin vaan synny jokaisen
insinöörin päässä. Täytyy olla
tilaa ja mahdollisuuksia luovuudelle. Lähtökohtana on oltava
työtekijä- ja työnantajaliittojen
keskinäinen luottamus. Tarvitaan
pitäviä sopimuksia, joiden sitovuutta ei tarvitse sopimuskaudella
kyseenalaistaa.

Globalisaation ja teknologisen
murroksen aiheuttamiin muutoksiin täytyy voida varautua
nykyistä paremmin. Työnantajan
ja työntekijöiden sitoutuminen
yhdessä sovittuihin päämääriin
mahdollistaa reagoinnin uhkiin
ja mahdollisuuksiin hyvissä ajoin
ennen kuin suuret muutokset
ovat käsillä. Työtehtävien tai
tehtävärakenteiden muutokset
eivät tapahtuisi äkillisesti. On
kuitenkin niin, että uuden osaamisen hankkimiseen täytyy löytyä
lisäpanostukseen valmis työnantaja ja motivoituneet työntekijät.
YT-lain soveltaminen antaa ennakoivalle yhteistyölle hyvät mahdollisuudet. Palkanmuodostus
tukee yritysten kilpailukykyä jos
ei haeta minimiä, vaan ymmärretään houkuttelevan palkkauksen
aiheuttavan imua kansantaloudellisesti merkitseville aloille.

Tällä hetkellä Suomessa raamisopimus natisee liitoksissaan,
mutta ylempiä toimihenkilöitä
koskevan työehtopimuksen mukaiset paikalliset neuvottelut palkkaratkaisusta on saatettu päätökseen, ellei jatkoajasta ole sovittu.
Maailmanlaajuisena esimerkkinä
järjestäytymisestä voidaan mainita
platinakaivos Etelä-Afrikassa, joka
irtisanoi 12 000 kaivosmiestä sen
jälkeen kun he olivat lakkoilleet
kolme viikkoa paremman palkan
puolesta. Työtaisteluihin liittyvissä väkivaltaisuuksissa on kuollut
jo 48 ihmistä.
UIL on jäsenenä IndustriAll
-nimisessä kansainvälisessä liitossa, jonka perustamiskokoukseen
osallistuin Köopenhaminassa
tämän vuoden kesäkuussa. Tarkkaavainen lukija huomaa sen
vuoksi kalamiehen lakissa tekstin
”Tivoli”. Pysyttelin tässä artikkelissa yleisellä tasolla, mutta olen
aina valmis keskustelemaan yksityiskohdista, ottamaan aloitteita
vastaan ja selvittämään tekemisiäni tai mielipiteitäni kasvokkain,
sähköisesti tai tämän lehden
tulevissa numeroissa.
Työelämän haasteista huolimatta älä lannistu huonoista
uutisista, vaan jatka työtäsi määrätietoisesti, laskuta ylityösi ja luota
siihen, että Uusi Insinööriliitto on
sinua varten kaikissa työelämän
käänteissä.
Raimo Sillanpää,
Uusi Insinööriliitto ry,
Varapuheenjohtaja

Tervetuloa

viettämään
pikkujouluja hyvässä
seurassa Jyväshoviin,

perjantaina
30.11.2012!
Tilaisuus alkaa
klo 18:30
ja kestää aina
pikkutunneille saakka
Tanssiravintola
Jyväshovissa ja/tai
yökerho Bra:ssa.
molempiin on
vapaa pääsy paikkansa
lunastaneilla.
Tanssiravintolassa
väkeä
viihdyttää Matti Esko.
Tilaisuus maksaa
25 € jäseneltä
ja
35 € avécilta.

Ilmoittautuminen

23.11.2012 mennessä
sähköpostitse
osoitteeseen
e.h.viitanen@gmail.com,
sekä maksamalla
ennakkomaksu 10 € /
osallistuja
Nordean tilille
FI43 1073 3500 0122 10
(Saaja: Eija Viitanen).
Toivottaa
Keski-Suomen
INSINÖÖRIT Ry
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Luottamusmieskoulutus

Hyvä keskisuomalainen YTN-luottamusmies
tai työmarkkina-aiheista kiinnostunut jäsen!
Merkitse kalenteriisi tai ilmoittaudu vaikka heti osallistumismaksuttomaan koulutukseen.
Aika: Koulutus on keskiviikkona 5.12.2012 klo 16.15-24.00
Paikka: Vivecan sauna jäähallin vierellä
Tilaisuus alkaa kahvilla ja ruoalla 16:15 ja loppuu,
kun JYP ja Blues saavat loppulukemat selville (tai jälkipeleihin).
Ohjelmaa ja ilmoitusta päivitetään Keski-Suomen Insinöörien WWW-sivulle:
http://www.ksinsinoorit.com/
Käy katsomassa ohjelman viimeisin versio ennen koulutusta!
OHJELMA:
16:15 Ruoka ja kaffet tarjolla Vivecan saunalla
16:30 Tilaisuuden avauspuheenvuoro. Anniina Sandelin, Keski-Suomen Insinöörit ry
16:40-18:00 Työntekijän velvollisuudet. Työaikalaki vai vapaa-aikalaki? Työsopimusmuutosten laillisia
perusteita ja ongelmakohtia. Kouluttajana UIL:n työsuhdelakimies Eeva Salmi.
18:00-18:20 Asiamiehellä on asiaa. Kooste YTN:n ajankohtainen TES- & työmarkkinatilanne yms.
Kouluttajana UIL:n asiamies Olli Backman.
18:30- Soiko Blues mollissa vai soiko Bluesin maalissa? (Jäähallilla JYP-Blues-ottelu)
n. 21:30 Matsin jälkeen jälkipelit ja sauna tarjolla ja/tai reippahasti kotiinpäin
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu paikkasi varaamiseksi heti tai mielellään 27.11.2012 mennessä sähköpostitse:
olli.backman@uil.fi tai puhelimitse 040 579 5116.
Mainitse yhteystietojesi (vähintään nimi, yhdistys, email ja gsm) lisäksi mahdolliset ruoka-aineallergiat
sekä tietenkin tilaisuus mihin ilmoittaudut.
Matsilippuja on tietty määrä. Ilmoittautuneille toimitetaan vielä sähköpostitse osallistumisvahvistus.
Koulutus on osallistumismaksuton, joten työnantajan tai omalle kohdallesi jää ainoastaan mahdollinen
matkakulu. Saunalla on jälkipeliin osallistujille varattuna pyyhkeet.
Koulutusterveisin,
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Lisätiedot: www.ksinsinoorit.com ja olli.backman@uil.fi sekä JYPin hallikartta:
http://www.jypliiga.fi/images/kuvitukset/Yleiset/synergia-areena-katsomot_620_340_70.jpg

Syyskokouksessa päätettyä
.............................................................................................................

Yhdistyksen rahastonhoitaja
Anniina Sandelin esitteli vuoden
2013 talousarvion. Se hyväksyttiin muutoksitta. KSI ry:n jäsenmaksu on edelleen 24 € / vuosi.
UIL:n jäsenmaksun määrä ei ole
vielä tiedossa.
Hallituksen erovuoroisista
jäsenistä hallituksessa jatkaa uudelleen valittuina tulevana 2-vuotiskautena 2013-2014 varapuheenjohtajana Timo Härmälä,
hallituksen jäseninä Eija Viitanen
ja Tapio Laitinen. Lisäksi toimikaudelle 2013 uudelleen valittuna jatkaa hallituksen jäsen Jani
Hammarberg.
Uusina henkilöinä hallitukseen
valittiin KSI-lehden päätoimittaja Joni Laitinen toimikaudelle
2013–2014, sekä toimikaudelle
2013 Tapani Tukiainen ja varajäseneksi Sami Selänniemi. Halli-

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

K

eski-Suomen Insinöörit ry:n syysvuosikokous pidettiin Ränssin
Kievarissa 24.10.2012. Paikalle
saapui 13 jäsentä, 2 JIOn opiskelijajäsentä, 2 kannatusjäsentä
sekä UIL:n alueasiamies Olli
Backman.
Syysvuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Liukkonen ja sihteeriksi KSI:n sihteeri
Eija Viitanen sekä kokoustoimitsijoiksi Rauno Minkkinen ja Olli
Backman (pöytäkirjan tarkastajat
ja ääntenlaskijat).
Yhdistyksen puheenjohtaja
Teijo Pajunen esitteli vuoden
2013 toimintasuunnitelman.
Vuoden 2013 aikana toteutetaan
taloudenhoidon ja Keski-Suomen
Insinööri-lehden kehittämishankkeet. Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin muutoksitta.

tuksessa jatkaa vielä kauden 2013
puheenjohtaja Teijo Pajunen ja
jäsen Anniina Sandelin.
Yhdistyksen tilintarkastajaksi
valittiin vuodelle 2013 Keijo
Liukkonen ja tilintarkastustoimisto Vilho Riuttanen Oy:n
vastuullinen tilintarkastaja Jukka
Sorjonen. Varatilintarkastajiksi
vuodelle 2013 valittiin tilintarkastustoimisto Vilho Riuttanen
Oy ja Markus Jokela.
Kokouksen päätteeksi nautimme illallisen vilkkaan keskustelun
keralla.
Eija Viitanen,
teksti

sähköpostilista
Ilmoittaudu Keski-Suomen Insinöörien sähköpostilistalle
lähettämällä sähköposti osoitteeseen ksilehti@gmail.com.
Sähköpostilistalaisille lähetetään mm. tietoa tulevista Keski-Suomen
Insinöörien tai yhteistyötahojen tapahtumista.
Jos olette jo sähköpostilistallamme, mutta yhteystietonne ovat
muuttuneet, muistattehan päivittää ne edellä mainittuun
osoitteeseen, kiitos!
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Luonto saanut on huurteen kauniin,
joka säteissä ilta auringon kimaltelee
ja tuulen hiljainen kuiske
Joulu rauhaa toivottelee.
RAUHAISAA JOULUA
ja MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2013!
Toivottaa Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus ja Viestintätoimikunta

Eija Viitanen, kuva

-Kiti Laitinen-

