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Pääkirjoitus
Keski-Suomen Insinöörit
Ry:n jäsenlehti

Ilmoitushinnat:
Saat tietää www-sivuiltamme,
kysäisemällä joltakin hallituksemme jäseneltä tai osoitteesta
tiedottaja@ksinsinoorit.fi

Lehden postiosoite:
Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 Jyväskylä

Uraputkessa
Sain päätoimittajan vastuun Keski-Suomen Insinöörien lehdessä. Hieman yllättäen, mikäli muistellaan peruskouluaikoja:
pääsin lukemaan oman ainekirjoitukseni ainoastaan kerran luokan edessä, eikä sekään ollut silloin hirveä menestys. Opiskeluaikanani kirjoitin pari artikkelia JIO:n lehteen, jotka päätyivät
molemmilla kerroilla takakannen tuntumaan, liekö sattumaa.
Muutama vuosi sitten rohkaistuin ja kirjoitin artikkelin KSI:n
jäsenlehteen, jolloin artikkelini pääsi jo puolen välin tuntumaan.
Nyt olen kirjoittamassa ensimmäistä pääkirjoitustani ja seuraavaa askelta journalistiurallani en edes uskalla ajatella.

Painopaikka:

Neljästä kahteen

Painos: 3 000 kpl

Keski-Suomen Insinöörien hallitus päätti budjettikokouksessaan viime syksynä pudottaa jäsenlehtien määrän neljästä
kahteen. Perusteena tähän oli lehden paino- ja postituskustannusten osuus koko KSI:n budjetista. Hallitus halusi suunnata
varoja enemmän jäsentapahtumille, kun kentältäkin oli kuulunut viestiä, ettei lehteä tule aina luettua.

kspaino.fi, Äänekoski

Toimitus:
Päätoimittaja: Mika Laitinen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Aleksi Koski
Toimittajat ja avustajat:
Aleksi Koski, Keijo Liukkonen,
Pentti Leppiniemi, Väinö Panttila

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

Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
Ratavartijankatu 2 A, 8 krs.
00520 Helsinki
puh. 020 180 1801

Toisaalta sähköinen viestintä on myös kehittynyt siten, että
jäsenet saavat tietoa jäsentapahtumista sekä kuukausittaisen
uutiskirjeen että Facebookin kautta. Kaksi lehteä kumminkin
haluttiin pitää, koska niiden mukana voidaan toimittaa sekä
kevät- että syyskokouskutsut, jotka yhdistyksen sääntöjen
mukaan on toimitettava kirjallisena jäsenille.

Lehden sisällöstä
Toimitusta on mietittänyt, minkälaisia artikkeleja jäsenet
haluaisivat lukea jäsenlehdestään. Tulemme todennäköisesti
järjestämään jäsenkyselyn lehden sisällöstä. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa jäseniä myös siitä, että teillä on mahdollisuus kirjoittaa lehteen artikkeli ja saada siitä halutessanne 20
euron palkkio. Kun kerroin tuttavalleni, että kirjoitan lehteen ensimmäisen pääkirjoitukseni, niin hän lohdutti, ettei sitä kannata
stressata, koska kukaan ei lue pääkirjoitusta kumminkaan. Se
nähtäneen sitten lehden sisällön jäsenkyselyssä.

IAET
(työttömyyskassa)
www.iaet.fi,
iaet@iaet.fi,
puh: 09 4763 7600
Palveluajat:
ma-to klo 10–15
pe klo 10–13

Mika Laitinen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2018

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Timo Härmälä

Joni Launonen

varapuheenjohtaja

sihteeri

jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi

040 513 5988

040 302 6840

timo.harmala@ksinsinoorit.fi

joni.launonen@ksinsinoorit.fi

Mika Laitinen

Jarno Välinen

040 555 1079

KSI päätoimittaja

Juhani Paananen
työmarkkinavastaava

050 310 5678

040 167 3800

040 302 1055

mika.laitinen@ksinsinoorit.fi

jarno.valinen@ksinsinoorit.fi

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Tapio Laitinen

Carita Salo

Riku Ojala

jäsenpidosta vastaava

varajäsen

0400 344 439

040 544 3566

045 103 2500

tapio.laitinen@ksinsinoorit.fi

carita.salo@ksinsinoorit.fi

riku.ojala@ksinsinoorit.fi

Hallituksen ulkopuoliset KSI-tehtävät

Markus Hoffren
opiskelijaedustaja
050 523 0220
markus.hoffren@jio.fi
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Pentti Leppiniemi

Teijo Pajunen

senioritoimikunnan pj

taloudenhoitaja

050 518 5191

040 773 9458

leppiniemi.pentti@gmail.com

teijo.pajunen@ksinsinoorit.fi

Jäsentietokyselyt ja -arvonnat

Jäsenkysely
Vastaamalla kyselyyn osallistut arvontaan, jossa kaikkien
vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 100 euron lahjakorttia
Poweriin. Samalla tuet Keski-Suomen Insinöörien toimintaa antamalla arvokasta palautetta. Arvonta suoritetaan huhtikuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Kysely on auki 31.3.2018 saakka.
Jäsenkysely: http://www.ksinsinoorit.fi/jasenkysely

Päivitä jäsentietosi

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!
Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle

www.ksinsinoorit.fi

Ajantasaiset yhteystiedot tukevat edunvalvontaa ja helpottavat yhteydenpitoa. Kun olet tarkistanut/päivittänyt
omat tietosi (www.ilry.fi/muutos) voit osallistua arvontaan.
Finnkinon elokuvaliput arvotaan joka kuukausi 1.12.2017
– 31.05.2018 välisenä aikana niiden kesken, ketkä ovat
jättäneet yhteystietonsa kyseisen kuukauden aikana arvontalomakkeelle. Joka kuukausi arvotaan 2kpl lippupaketteja
(paketissa kaksi lippua).
Päivitä jäsentietosi arvontalomake:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi

TAI
lähettämällä sähköposti
osoitteeseen

sihteeri@
ksinsinoorit.fi
Sähköpostilistalle lähetetään kerran kuukaudessa
uutiskirje, missä
kerrotaan ajankohtaisista
tapahtumista.

Liity yhdistyksen
Facebook-ryhmään!

Keski-Suomen Insinööreillä on oma suljettu Facebook-ryhmä. Siellä ilmoitellaan tulevista
tapahtumista ja voit vaikkapa antaa palautetta, kysyä tai toivoa jotain.
Etsi Facebookista ”Keski-Suomen insinöörit ry” ja liity!
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Puheenjohtajan palsta

Resurssiviisaampaa huomista
Olympialaiset ovat ohi ja muutama
mitalikin saatiin urheilijoiden ja
kotikatsomon iloksi. Olympialaisissa viime vuosina on kuitenkin
pistänyt silmään urheilun sijaan
itse koneiston yskähtely ja kisojen
varjossa tehtävä politiikka. Olympialaiset ovat iso satsaus isäntämaalleen. Erityisen ikävää onkin,
että monet takavuosien olympialaisten kilpailupaikoista ja kisakylistä ovat jääneet tyhjilleen.
Tänä vuonna urheiltiin Etelä-Koreassa, joten huomio keskittyi sen
pohjoiseen sisarkansaan. Kiristyneeseen tilanteeseen Korean niemimaalla saatiin olympiahengessä
hetkeksi lievitystä, mutta ydinaseiden uhka värjyi silti ilmassa.

Vaihteeksi
noususuhdanne
Taloudesta
kuuluu
vaihteeksi
hyvää. Kuluttajien usko tulevaisuuteen on vahvimmillaan ja talouskasvu on vahvinta vuosikymmeneen. Insinööreille tämä tietää
hyvää - talouskasvu näkyy rekrytointien määrässä. Nuorten lisäksi
myös nelikymppisiä on palkattu
aiempaa enemmän. Onpa tietyllä
aloilla viitattu jopa työntekijäpulaan.
Suomen onkin syytä pitää kiinni laadukkaasta koulutuksesta ja kantaa
huolta myös täydennyskoulutuksen
saatavuudesta. Suomen erityinen
vahvuus on osaava ja koulutettu
työvoima.
Julkiselle taloudelle ei kuitenkaan
ole lähiaikoina tulossa helpotusta.
Valtion budjetti on edelleen alijäämäinen ja hallitus ei tunnu pääsevän yksimielisyyteen siitä, miten
isoja ja tarpeelliseksi katsottuja
uudistuksia tulisi toteuttaa. Viimeisempänä kaatui perhevapaauudistus ja nyt muutama hallituspuo6

lueen kansanedustaja on aloittanut
keikuttaa myös sote-venettä.

Vaikeita
päätöksiä
Kuluvan vuoden aikana haemme
myös Keski-Suomen Insinöörien
yhdistykselle uusia suuntaviivoja ja
joudumme tekemään myös vaikeita
päätöksiä. Jokunen vuosi sitten
lähdimme kehittämään yhdistyksemme viestintää ja lehtemme
muotoutui nykyisenlaiseksi. Nyt
joudumme harmiksemme toteamaan, että lehden paino- ja postituskustannukset ovat kasvaneet
kohtuuttoman paljon.
Näin ollen tänä vuonna KSI lehti
ilmestyy ainoastaan kaksi kertaa.
Toinen merkittävä linjaus koskee
tapahtumien markkinointia. Tammikuusta alkaen olemme julkaisseet
tulevat uudet tapahtumat uutiskirjeessä sekä nettisivuillamme jokaisen kuukauden ensimmäisenä
päivänä.

“Joudumme harmiksemme toteamaan, että lehden
paino- ja postituskustannukset ovat
kasvaneet kohtuuttoman paljon”
Edellisten vuosien tapaan, järjestämme taas tänä vuonna erilaisia jäsentapahtumia ja -etuja
jäsenillemme. Tuleva vuosi tuo
mukanaan viihdettä, teatteria ja
ulkoilutapahtumia. Perheille on
myös luvassa riemukkaita hetkiä

seikkailupuistossa sekä kesän huvipuistoretkellä. Tavoitteenamme
on myös tukea yhdistyksen jäseniä
eri tavoin ja hankkia yhdistyksellemme lisää paikallisia jäsenetuja.
Lisätietoa tarjoamistamme eduista
löytyy yhdistyksemme internet-sivuilta.

Tärkeimpiä
kokouksia
Keski-Suomen Insinöörien kevätkokous järjestetään huhtikuussa ravintola Priimuksessa. Sääntömääräiset kokoukset ovat yhdistyksen
tärkeimpiä kokouksia. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen
vuoden toimintaa, käsitellään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Kutsun
kevätkokoukseen löydät tästä lehdessä. Muistathan ennakkoilmoittautua!
Joulukuussa aloitimme jäsenpalautteen keräämisen. Insinööriliiton
jäsenlaskun mukana toimitettiin
meidän mainoslehtinen, jolla kannustettiin antamaan palautetta ja
uusia ideoita viestintään sekä toimintaan. Vastauksia on tullut pitkälti yli toista sataa. Palautteesta
tehdään kooste, joka esitetään yhdistyksen kevätkokouksessa.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Alueasiamies

Alueasiamies on alueasiamies
Insinööriliiton organisaatio uudistui
monia tehtävänimikkeitä myöten.
Jokin kuitenkin pysyy ja paranee eli
tämä Jyväkylän byrålla varastoaan
pitävä alueasiamies on jatkossakin
alueasiamies.
Insinööriliiton Hämeen ja Keski-Suomen piiri sai myös kaksi uutta
1.2.2018 aloittanutta trooperia eli
järjestöasiantuntija Niko Angervon
ja Mika Halmeen. Molemmat operoivat Pasilan toimiston suunnalta.
Nikon kanssa yhteistä aluetta minulla on Tampereen seutu ja Mikan
kanssa koko muu Häme ja Keski-Suomi.

Työllisyys on
paranemaan päin
Olkoonkin, että kaikki voivat kompastua eikä yleisen tilanteen paraneminen työttömänä olevaa vielä
paljon lohduta. Työttömyyskassamme eli IAET-kassan laskennallinen työttömyysaste oli tammikuussa noin 3,7 % (kun 2017
tammikuussa työttömyysaste oli
4,9 %). Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yleinen työttömyysaste oli tammikuussa 8,8 %
(tammikuussa 2017 taas 9,2 %).
Toki molemmat mainitut indikaattorit ovat liikkuneet parempaan
suuntaan, mutta meitä insinöörejä
(ja vaikkapa ylempiä toimihenkilöjä)
lähemmin koskevat luvut näyttivät
parantuneen (varsinkin suhteellisesti) merkittävästi enemmän. Silti
näin, vaikka lähtötaso meillä oli jo
alun perin yleistä työttömyystilannetta paljon parempi. No se ei ole
mikään häpeä, että silloin muutos
oli vieläkin parempi. Edelleen on
uskoa insinöörin parempaan työpäivään.

Rekrytoinnit
myötätuulessa
Voikin todeta, että rekrytoinnit
ovat myötätuulessa mutta aina voi
omalta osaltaan vaikuttaa, jotta tilanne olisi entistäkin parempi. Aktiivimallia asiaan sotkematta, oma
aktiivisuus vaikuttaa. Aktiivinen
hakee työtä tai uutta uraa aktiivisesti, ilman Aktiivimalli-pakkoakin.
Tähän
omaan
aktiivisuuteen
löytyy Insinööriliitosta tukea, neuvontaa, apua CV:n/ansioluettelon
kanssa etc. Insinööriliitolla on
Keski-Suomen Insinöörien kanssa
työuran vaiheisiin liittyviä koulutustilaisuuksia
Keski-Suomessakin, näistä saa tietoa mm. Keski-Suomen Insinöörien tiedotteista
ja Insinööriliiton sivulta www.ilry.fi/
ajankohtaista/koulutukset.

“Jos omalla työpaikallanne on
insinööritehtäviin
tai tietoalan toimihenkilöille sopivia
avoimia/avautuvia
paikkoja niin kannattaa toki sujauttaa ilmoitus myös
Työpaikkatorille.”
Kannattaa hyödyntää myös IL: n
Työpaikkatori, missä ilmoitetut
työpaikat ovat olleet määrällisessä kasvussa, olkoonkin hieman
pääkaupunkiseutuvoittoisia. Laadullisestikin ne kuitenkin osuvat
varsin hyvin kohderyhmäämme.

Jos omalla työpaikallanne on insinööritehtäviin tai tietoalan toimihenkilöille sopivia avoimia/
avautuvia paikkoja niin kannattaa
toki sujauttaa ilmoitus myös Työpaikkatorille. Työpaikkatorilla ja Kesäduunitorilla avointen paikkojen
ilmoittaminen on työnantajalle
maksutonta. Tarvittaessa vaikkapa
minulta saa lisätietoja tai voin
edistää asiaa, jos valmis työpaikkailmoitus saapuu edelleenvälitettäväksi sähköpostiini.
”Rekry & työelämä 2018”-tapahtumakin kokoaa yhteen rekrytoivat
yritykset ja työpaikkaa vaihtavat
tai uutta etsivät ammattilaiset, Jyväskylän Paviljongissa 11.4.2018
klo 12–19. Saattaahan siellä olla
Insinööriliiton ständikin paikan
päällä. Käykää morjenstamassa,
jos osutte kohdalle!

Insinööriliiton
juhlavuosi 1919
Insinööriliiton juhlavuosi lähestyy
ja ensi vuodelle on Jyväskyläänkin
jo suunnitteilla muutamia juhlavuoteen liittyviä tapahtumia (esim.
Valon kaupunki -tapahtumaan, luottamusmiestoimintaan yms. hyvää
tekeviin juttuihin liittyen). Mutta
niistä varmaan tulee ennakkoinfoa
vuoden toisessa Keski-Suomen Insinööri-lehdessä.
Työtä ja juhlaa odotellen

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi
olli.backman@ilry.fi
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KSI:n viestintä uudistuu

Viestinnän uudet linjat
Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus on linjannut yhdistyksen viestintäkäytäntöjä. Tavoitteena on kustannustehokkuus.
KSI:n toiminta koostuu tapahtumien ja palveluiden järjestämisestä jäsenistölleen. Tätä tukeva
viestintä jakaantuu painettuun
jäsenlehteen, sähköiseen uutiskirjeeseen, yhdistyksen verkkosivuille
sekä Facebook-ryhmään. Näillä kaikilla on omat tehtävänsä kokonaispaletissa.
Kaikkien viestintäkanavien toimintaa seurataan ja kehitetään
jatkuvasti. Voit osallistua tähän
vastaamalla niitä koskeviin kyselyihin (kts.viereinen sivu) sekä lähettämään suoraa palautetta yhdistykselle.

Jäsenlehti
Keski-Suomen Insinööri -lehti ilmestyy vuonna 2018 vain kaksi
kertaa aiemman neljän sijaan.
Syynä tähän on lähinnä kustannusten säästäminen. Lehden valmistaminen, paino ja jakelu vievät
suuren siivun yhdistyksen vuosibudjetista. Lisäksi lehden ilmestymistiheys vain neljästi vuodessa on
ollut liian harvoin tietyille tapahtumailmoituksille.
Painettua lehteä tukevia seikkoja
on käytännössä kolme:
1. yhdistyksen sääntöjen mukaan
syys- ja kevätkokouskutsut
on lähetettävä jäsenille painettuna, ja tämä hoituu lehden
yhteydessä,
2. lehti tulee jäsenille kotiin, eikä
sitä varten tarvitse lähteä itse
nettiin etsimään tietoa,
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3. moni jäsen on tottunut saamaan
jäsenuutisensa lehden kautta,
eikä halua vaihtaa sähköisiin
kanaviin.

on suljettu, mutta sinne pääsee pyytämällä liittymistä ryhmään. Ryhmä
löytyy Facebookin haulla nimellä
Keski-Suomen insinöörit ry .

Jäsenlehden keskeiset tehtävät
jatkossa ovat siis kokouskutsun lähettäminen, yhdistyksen linjausten
ja työmarkkina- ja sidosryhmäuutisten välittäminen jäsenistölle
sekä suurimpien tapahtumien ennakkoilmoittaminen.

Ryhmä palvelee erityisen hyvin sellaisia ilmoituksia ja keskustelua,
joihin muut kanavat eivät taivu:
ilmoituspaikkana, mikäli esimerkiksi yhdistyksen tapahtumaan on
tullut peruutuspaikkoja, alueella on
mielenkiintoinen työpaikka auki tai
esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet
puhuttavat.

Uutiskirje
Joka kuukauden ensimmäinen
päivä sähköpostitse lähetettävä
sähköinen kuukausikirje on yhdistyksen ensisijainen tapahtumailmoituskanava.
Sähköpostiuutiskirje ei kuitenkaan
tule sinulle automaattisesti. Mikäli
haluat siis tuoreimmat tapahtumailmoitukset, niin liity yhdistyksen sähköpostilistalle verkkosivujemme
etusivun alalaidasta osoitteessa:
www.ksinsinoorit.fi

Muista myös ILry.fi
Lisäksi kannattaa muistaa, että
kuulut myös valtakunnalliseen Insinööriliittoon. osoitteesta http://
www.ilry.fi löydät muun muassa
sinulle ilmaisia koulutuksia, joita
järjestetään myös alueellisesti.

Verkkosivut
Yhdistyksen verkkosivut (http://
www.ksinsinoorit.fi ) ovat yhdistyksen näyteikkuna sekä arkisto.
Verkkosivuilta löydät tietoa yhdistyksestä, kaikki Keski-Suomen
Insinööri -jäsenlehdet sekä muun
muassa kaikkien sähköisten uutiskirjeiden sisällöt.

Facebook-ryhmä
Keski-Suomen Insinööreillä on
Facebook-ryhmä, jonne oli 11.3. ilmoittautunut 187 jäsentä. Ryhmä

Huomio!
Julkaisemme tulevat uudet tapahtumat jokaisen kuukauden ensimmäinen päivä sähköpostiuutiskirjeessämme sekä nettisivuillamme!

4/2017

Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenlehti

Mieli muikeana
kohti vuotta 2018

Päätoimittaja vaihtuu s. 2
Vierailu Hiisi-panimolla s.15

Liittoasioiden
hoitoa
sovelluksella

JIO täytti
35 vuotta
Sivut 18 - 19

Sivu 9

Webinaareja: (sivut 12 - 13)

Hyvää joulua!

 KSI:n viestintäpaletti
Kyberturvallisuus
työelämässä
 4.12. klo 19:00 - 20:00

Insinöörin tietopyynnöt

Perinteinen hyvän mielen
joulutervehdys takakannessa.

 29.11. klo 18:30 - 19:30

Jäsentietokyselyt ja -arvonnat

Jäsenkysely
Vastaamalla kyselyyn osallistut arvontaan, jossa kaikkien
vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 100 euron lahjakorttia
Poweriin. Samalla tuet Keski-Suomen Insinöörien toimintaa antamalla arvokasta palautetta. Arvonta suoritetaan huhtikuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Kysely on auki 31.3.2018 saakka.
Jäsenkysely: http://www.ksinsinoorit.fi/jasenkysely

Päivitä jäsentietosi
Ajantasaiset yhteystiedot tukevat edunvalvontaa ja helpottavat yhteydenpitoa. Kun olet tarkistanut/päivittänyt
omat tietosi (www.ilry.fi/muutos) voit osallistua arvontaan.
Finnkinon elokuvaliput arvotaan joka kuukausi 1.12.2017
– 31.05.2018 välisenä aikana niiden kesken, ketkä ovat
jättäneet yhteystietonsa kyseisen kuukauden aikana arvontalomakkeelle. Joka kuukausi arvotaan 2kpl lippupaketteja
(paketissa kaksi lippua).
Päivitä jäsentietosi arvontalomake:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi
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IL:n hallituskuulumisia

Tietoja neuvottelupöydistä
Hyvät Keski-Suomen Insinöörien
jäsenet, kirjoitan Teille pitkästä
aikaa. Edellisissä lehdissähän
olette saaneet lukea Insinööriliiton
varapuheenjohtajien esittelyjä ja
ajatuksia. Valtakunnallisesti katsottuna viime aikoina suurinta
huomiota ovat herättäneet Aktiivimalli ja julkisen sektorin neuvottelutilanne. Vähemmällä huomiolla
on ollut työelämän perustuslaki eli
työaikalaki.

Neuvottelutilanteesta sen verran,
että Insinööriliiton jäsenistä reilusti noin 90% on uusien työ/virkaehtosopimusten piirissä. Julkisen
sektorin osalta tilanne elää joka
päivä. Olemme Insinööriliitossa
aloittaneet valmistautumisen seuraavaan neuvottelukierrokseen.

antuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
ovat lain piirissä. Hallituksen esitys
on tämän hetken tiedon mukaan tulossa julkiseksi kesäkuun lopussa.

Työaikalaki
tähtäimissä

Aktiivimalli
on huono

Työaikalaki on vaipunut suuren
yleisön huomion ulkopuolelle viime
kesän jälkeen. Tilanne on jäsenkuntamme näkökulmasta heikentynyt,
koska viestit aiemmin kertoivat,
että asiantuntijat ja muut ylemmät
toimihenkilöt ovat yksiselitteisesti
työaikalain soveltamisalan piirissä.

Insinööriliitossa olemme siirtymässä uuden strategian (strategiakausi 2018–2022) myötä uuteen aikakauteen. Tulemme uudistamaan
ja laajentamaan myös jäsenetuja
sekä
palveluvalikoimaamme.
Näistä tiedotamme myöhemmin
lisää. Keskeisessä osassa on myös
tuleva Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuosi vuonna 2019. Tulemme
tekemään vuodesta ennen kaikkea
jäsenten vuoden.

Aktiivimalli on erittäin huono jäsenkuntamme näkökulmasta. Insinööriliitto onkin tehnyt useamman
ehdotuksen mallin korjaamisesta.
Ehdotuksistamme voitte lukea
liiton nettisivuilta tai vaikka Insinööri-verkkolehdestä.
Keskeiset valuviat ovat, ettei työttömän omaa työnhakua hyväksytä
aktiivisuudeksi, vaikka juuri se on
tärkeä kanava ylempien toimihenkilöiden työllistymisessä. Toisaalta
TE-keskuksilla ei ole resursseja
auttaa työttömiä. Myös liittojen
omat tai TE-keskuksen rahoituksella järjestämät työnhakua auttavat kurssit ovat Aktiivimallissa
aktiivisuuden ulkopuolella. Tämä
on totta vaikka näiden kurssien
osallistujat työllistyvät yli 50%:sti.
Ehkä kaikkein tehokkain tapa
edistää työllistymistä olisi aloittaa
toimet jo edellisen työnantajan irtisanomisajalla esimerkiksi tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanotuilla. Tätä näkökulmaa olemmekin
Insinööriliitossa päättäneet ajaa
jäsenkuntamme edun takia.
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“Poliitikot ovat
taas vaihteeksi
kääntämässä
takkinsa ja
sysäämässä meitä
lain ulkopuolelle.”
Nyt huhut kertovat, että poliitikot
ovat taas vaihteeksi kääntämässä
takkinsa ja sysäämässä meitä lain
ulkopuolelle. On syytä huomata,
että tavoitellut joustot työaikaan
menevät siinä pesuveden mukana.
Jos heitä, joita joustojen piiriin haluttiin, ei työaikalaki enää koske,
niin eivät näin ollen koske lakiin kirjattavat joustotkaan.
Lain soveltamisala, siihen liittyvät
perustelut sekä soveltamisohjeet
on kirjattava tarkasti siten, että asi-

Elinikäinen
oppiminen

Vielä on epäselvää mitä Korkeakouluvisio2030 todellisesti tarkoittaa. Insinöörien kannalta erittäin
tervetullut avaus on elinikäisen oppimisen edistäminen. Insinöörit
tarvitsevat tulevaisuudessakin entistä enemmän kouluttautumista
työuransa aikana muuttuvien tekniikoiden yhä lisääntyessä. Pitäkää
huoli omasta osaamisestanne, se
on paras valtti työmarkkinoilla!

Hyvää kevään alkua toivottaen,

Samu Salo
IL hallituksen
puheenjohtaja

Timo Härmälä IL ry:n 1. vpj

Meidän Timo on 1.!
Keski-Suomen Insinöörien pitkäaikainen aktiivi Timo Härmälä
valittiin loppuvuodesta Insinööriliiton 1. varapuheenjohtajaksi.
Keskisuomalaisilla on nyt suora linja valtakunnallisen liiton
huipulle.
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Keski-Suomen Insinöörien Timo
Härmälä valittiin viime vuoden marraskuussa Insinööriliiton 1. varapuheenjohtajaksi.
Härmälän toimialueena on järjestötoiminta, sen viestintä, jäsenhankinta ja -pito sekä opiskelija- ja piiritoiminta.
Pesti jatkuu vuoden 2019 syysedustajakokoukseen asti. Varapuheenjohtajan tehtävä on yleensä
neljä vuotta, mutta Härmälä astui
toimeen kesken kauden. Hän
korvasi Kalle Kiilin, joka palkattiin
liittoon kehityspäälliköksi.
Timo Härmälä on tällä hetkellä
myös Keski-Suomen Insinöörien varapuheenjohtaja. KSI:ä hän on luotsannut puheenjohtajana vuosina
2006–2008 sekä 2014–2015.
Myös Insinööriliiton hallituksessa
hän on vaikuttanut vuosia.
– Nyt on kolmas liiton puheenjohtaja, jonka hallituksessa istun,
Härmälä kertoo.

Tähtäimessä
jäsenten palvelu
1. varapuheenjohtajan tehtävänä
on omalta osaltaan jalkauttaa liittoyhteisön strategiaa.
– Järjestötoiminnan kannalta tiivistettynä tavoite on, että liitto nä12

kyisi jäsenille palvelutarjonnaltaan
mahdollisimman yhtenäisenä ja
mielenkiintoisena. Että jos henkilö
muuttaa Helsinkiin niin palvelutaso
säilyisi samana ja päinvastoin,
Härmälä kertoo.
Liiton edut jakaantuvat kahteen
osaan, liiton tarjoamiin jäsenetuihin
ja paikallisyhdistyksien tapahtumiin. Paikallistoiminnan harmonisointi on iso haaste, kun esimerkiksi Pieksämäen Insinööreillä on
noin 170 jäsentä ja Helsingin Insinööreillä on 12 000 jäsentä sekä
palkattua henkilökuntaa.
– Erityistä painoa halutaan myös
palvelutarjonnan
differoinnille,
ettei jokaiselle tarjota sitä samaa
CV-työpajaa, Timo Härmälä sanoo.
Insinööriliitossa on yli 70 000 jäsentä, insinöörejä on monelta alalta
ja ikähaarukka on iso. Härmälän
mukaan nyt on tärkeää kerätä dataa
ja palautetta siitä, millä tavoin tapahtumiin, etuihin ja toimintaan jäsenet osallistuvat.
– Opiskelijoiden rekryäminen toimii
hyvin, mutta ensimmäiset viisi
vuotta valmistumisen jälkeen on jäsenpidolle kriittisin aika. Jäsenten
on nähtävä, että Insinööriliittoon
kuulumisesta on etua, joko ammatillisaatteellista tai työsuhde-etua.
Jos meillä ei ole jäseniä, niin ei
meillä ole toimintaakaan.

AY-liikkeen
iso kuva
– Työehtojen edunvalvonta on ammattiyhdistyksen pääleipälaji, ja
se on voimalaji. Mitä enemmän on
jäseniä, sitä enemmän on voimaa,
Timo Härmälä sanoo.
KSI:n jäsenmäärä on pitkään polkenut paikoillaan, mutta viime
vuonna se nousi taas plusmerkkiseksi. Härmälä uskoo taustalla
olevan hallituksen toimia ja yhteiskunnallista keskustelua.
Vaikka Härmälän mielestä ammattiyhdistyksen voima on ennen
kaikkea voimaa työmarkkinaneuvotteluissa, haluaisi hän pitää puoluepolitiikan ammattiyhdistystoiminnasta erillään. Yhteisen linjan
löytyminen ei aina ole helppoa.
– Hyvä esimerkki oli tämä aktiivimallia vastaan oleva mielenilmaus. Olen sanonut näin, että 90
prosenttia meidän jäsenistä aihe
ei kiinnosta lainkaan, 5 prosenttia
sanoo, ettei Insinööriliitto voi puolueisiin sitoutumattomana osallistua
ja 5 prosenttia huutaa, että: ”jippii,
barrikaadeille!”.
– Harmikseni SAK politisoi mielenilmauksen liikaa. Oli puolueherroja
puhumassa torilla, kun pitäisi olla
ammattiyhdistysjohtajia
kertomassa, mitä valuvikoja mallissa on
ja miten ne voisi korjata.

Härmälä muistuttaa, että Insinööriliiton linjan päättää edustajakokous,
joka taas muodostuu jäsenyhdistysten edustajista. Aktiiviset KSI:n
jäsenet voivat siis vaikuttaa siihen,
mihin suuntaan liittoa viedään.

Yhteiskunnallinen
harraste
Varapuheenjohtajan päivittäiseen
työhön kuuluu sähköpostin seurantaa, mutta työläin puoli on
ahkera kokoustaminen: varapuheenjohtajat muodostavat puheenjohtajan kanssa työvaliokunnan,
joka kokoontuu aina ennen hallituksen kokousta valmistelemaan
asiat.
Hallituksen kokouksia on 10 vuodessa, työvaliokunnan kokouksia
on näin toiset 10 ja järjestövalio-

kunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
– Vähintään kaksi kertaa kuussa
on käytävä Helsingissä. Paikallistoiminnan jos laskee mukaan,
niin tammikuussa oli yhdeksänä
päivänä järjestötoimintaa.
Härmälä näkee työnsä yhteiskunnallisesti merkittävänä, mutta
koska sitä tehdään vapaa-ajalla
eikä siitä palkkaa makseta, niin hän
laskee sen harrastustoiminnaksi.
Päivätyönsä Timo Härmälä tekee
Etteplanilla projekti- ja asiakkuuspäällikkönä sekä ohjelmistolinjan
esimiehenä. Hän asuu Jyväskylän
Puuppolassa vaimon ja kahden
lapsen kanssa.

kämpässä. Postiluukusta tuli Keski-Suomen Insinööri-lehti, jossa
kokouskutsussa mainittiin tarjolla
olevan ilmaista ruokaa, niin mentiin
sinne. Kokouksessa puheenjohtaja
Jouni Lemmetti tokaisi, että täällähän on uusia naamoja, että kumpi
teistä tulee hallitukseen. Mulla oli
suu täynnä niin kaveri sanoi, että
toi toinen tulee. Niin minut valittiin
hallitukseen ja aloitin järjestötoiminnan.

Kirjoittaja: Aleksi Koski
Kuvat: Aleksi Koski

– Valmistuin 2000 kesällä, asuttiin
opiskelijakaverin kanssa kimppa-

Insinööriliitto ry (ILry tai IL)
kk

Insinööriliitto on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäsenliitto. Insinööriliittoon kuuluu maan insinöörejä ja tietoalan ammattilaisia sekä opiskelijoita.

Keski-Suomen Insinöörit ry (KSI)
kk

Keski-Suomen Insinöörit on itsenäinen rekisteröity yhdistyksensä, mutta myös Insinööriliiton
paikallis- ja jäsenyhdistys.

Mikä on ILry:n ja KSI ry:n välinen suhde?
kk

kk

kk

Insinööriliitto vaikuttaa ja toimii työmarkkinaneuvottelijana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja turvaamisessa.
Insinööriliiton suunta määrätään edustajakokouksissa (liittokokouksissa), jonka 74 kokousedustajaa tulevat paikallisyhdistyksistä. Edustajakokouksen edustajat linjaavat periaatteet ja päätökset sekä hallituksen, joka haluttuja suuntaviivoja pyrkii toteuttamaan. Liiton
hallitus puolestaan delegoi asioita valmisteltavaksi ja selvitettäväksi erilaisille lautakunnille,
jotka myös koostuvat paikallisyhdistysten jäsenistä sekä liiton palkatusta henkilökunnasta.
Paikallisyhdistykset ja valtaosa liittotoiminnasta toimii vapaaehtoisvoimin, joskin liitto kustantaa esimerkiksi kokousmatkoja ja -kustannuksia. Insinööriliitolla sekä joillakin suurimmista paikallisyhdistyksistä on myös palkattua henkilökuntaa, joka hoitaa käytännön toimia
kuten viestintää sekä osallistuu valiokuntatyön valmisteluun. Keski-Suomen Insinööreillä ei
ole palkattua henkilökuntaa.
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Ohjelmointikoulu lapsille:
BBC Micro:bit
 7.4.2018 klo 9:00–15:00
 Jyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi
Kustannus: 30,00€/lapsi+jäsen (sis. yhden Microbit alustan, koulutuksen sekä kevyen ruuan)
Kouluttajat: Jyväskylän ammattiopiston NY-yritys
Paikkoja: Koulutukseen mahtuu 20 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Yhteyshenkilö: Jarmo Nevala, jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi, 0405551079
Ilmoittautuminen: http://www.ksinsinoorit.fi/2018-ohjelmointikoulu

Koulutuksessa
käydään
läpi
laitteen perustoiminta ja miten sitä
ohjelmoidaan sekä harjoitellaan
laitteen käyttöä. Jokainen osallistuja saa Micro:bit-laitteen omaksi
koulutuksen jälkeen ja voi jatkaa
sen käyttöä kotonaan.

Cortex-M0 käskykantaa tukevan
nRF51822-suorittimen.

BBC Micro:bit on ARM-pohjainen
kehitysalusta, jonka Britannian
yleisradioyhtiö BBC on kehittänyt
koulujen tietotekniikan opetukseen.

Mikrokontrolleri sisältää langatonta
tiedonsiirtoa varten Bluetooth Low
Energy -toteutuksen ja valmistajan
oman 2.4 GHz taajuudella toimivan
aaltomuodon. Prosessorin lisäksi
piirilevyllä on 25:stä ledistä muodostuva näyttö, kiihtyvyys- ja magneettikenttäanturit, sekä kolme painiketta.

Micro:bit on mitoiltaan 43x52 millimetriä ja sisältää Nordic Semiconductorin valmistaman ARM

Lisätietoa:
http://microbit.org/fi/guide/
features/

Ilmoittautumislomake:

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Kesätapahtumat 2018
Mihin haluaisit mennä? Mitä haluaisit tehdä? Äänestä ja/tai kerro!
K-S Insinöörit järjestää kesällä useita tapahtumia jäsenilleen, kuten seikkailupuisto, kesäteatteri- ja huvipuistoretken. Tällä hetkellä kaikkia kesäteattereita ei ole vielä julkaistu tai emme ole saaneet tapahtumista tarkempaa
informaatiota. Lähetä meille tietosi verkkolomakkeella, niin ilmoitamme sinulle tapahtumista juhannusviikolla.
Ilmoitus tulee näkyviin myös K-S Insinöörien internetsivuille sekä uutiskirjeessä.
Samalla lomakkeelle kysytään myös alustavia ehdotuksia huvipuistoretken kohteeksi. Viime vuonna oltiin Powerpark:ssa, niin olisiko tänä vuonna joku toinen paikka?
Huom. Tämä ei ole sitova ilmoittautuminen, vaan kartoitamme vaihtoehtoja ja ilmoitamme juhannusviikolla kaikille vastanneille tarkemmat ajankohdat!

•

Ilmoittautumislomake: http://www.ksinsinoorit.fi/kesa-2018

Jäsenetuja Peurungan kylpylästä

Tekniikan tempaus

Keski-Suomen Insinöörit ry on jatkanut jäsenetuja Peurungan kylpylän kanssa
31.1.2019 asti. Jäsenedut saadakseen jäsen esittäytyy kertomalla oman nimensä
Bistro Nemon (Peurungan kylpylän) kassalla, sekä esittää jäsenkorttinsa.

 21.4.2018 klo 13:00–16:00
 Kompassi, Jyväskylän kävelykatu

Muut hinnat löytyvät:
http://www.ksinsinoorit.fi/jasenetuja-peurungan-kylpylasta/

Kustannus: Ilmainen
Jyväskylän insinööriopiskelijoiden
perinteinen tekniikan tempaus järjestetään taas! Tule juomaan simaa, hakemaan ilmapallo sekä juttelemaan!

Huomio!
Julkaisemme tulevat uudet tapahtumat jokaisen kuukauden ensimmäinen päivä sähköpostiuutiskirjeessämme sekä nettisivuillamme!

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.fi
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Tulevia
Tuleviatapahtumia
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Osallistu
Osallistutapahtumiimme
tapahtumiimme

Luottamusmies ilmoittaudu
Nykypäivän järjestäytymisaste yhdistystoiminnassa, kuten meillä Keski-Suomen Insinööreissäkin, tuntuu olevan
laskusuunnassa.
Tämän korjaamiseksi olemme yhdistyksen hallituksen kanssa pyrkineet tekemään viime vuosina muutoksia ja
parannuksia, niin viestintään kuin kuuntelemalla yhdistyksen jäsenistöä.
Nyt haluaisimme tiivistää yhteistyötä myös meidän luottamusmiestemme kanssa. Toivoisimme teidän ilmoittautuvan lomakkeen kautta luottamusmieslistaan, jonka avulla jatkossa tavoittaisimme asianomaiset tarvittaessa.
Vastikään huomasimme, ettei meillä ole yhdistyksessä ajankohtaista tietoa Insinööriliittoon eikä meidän yhdistykseen kuuluvista luottamusmiehistä. Teidän avullanne uskomme kuitenkin saavamme nopeimmin ajankohtaista tietoa kentältä. Täten haluaisimmekin tiivistää yhteistyötä meidän luottamusmiestemme kanssa. Toivoisimme teidän ilmoittautuvan verkkosivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta luottamusmieslistaan, jonka avulla
jatkossa tavoittaisimme asianomaiset tarvittaessa.
Lomake löytyy osoitteesta: http://www.ksinsinoorit.fi/luottamusmies
Voit myös laittaa sähköpostia otsikolla ”Luottamusmies” osoitteeseen puheenjohtaja@ksinsinoorit.fi
ilmoita nimesi, yhteystiedot (henkilökohtainen sähköposti, puhnro) ja yritys, jossa toimit luottamusmiehenä.

Yhteistyön merkeissä

Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus

Katso
kaikki
tapahtumat
internetsivuiltamme:
Katso
Huomioi
kaikkitulevat
tulevat
jäsenetumme
tapahtumat
internetsivuiltamme:
internetsivuiltamme:
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Insinööriliiton koulutukset
Ilmoittautumiset ILry:n sivuilla: https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset

Webinaari: Yrityksen
LinkedIn-toiminnot

Webinaari: Työsuhde,
kevytyrittäjyys ja yrittäjyys

 6.4.2018 klo 9:00–11:00
 Webinaari

 20.4.2018 klo 9:00–11:00
 Webinaari

Nykyään on jo käynyt selväksi, että
yrityksillä on paljon saavutettavaa
sosiaalisessa mediassa. Mitä se tarkkaan ottaen vaatii, on jo hankalampi
kysymys.

Yrittäjäksi ei aina ryhdytä vapaasta
tahdosta. Erityisesti asiantuntijoille
tarjotaan yhä useammin tavallisen
työsuhteen sijaan mahdollisuutta
työllistyä itsenäisenä yrittäjänä tai
rekisteröitymällä jonkin laskutuspalvelun kautta.

Koulutuksessa keskitytään siihen, millaisiin toimintoihin yrityksen kannattaa
panostaa nimenomaan LinkedIn-palvelussa.
Kouluttaja Tom Laine on Linkedin
-asiantuntija ja Suomen kokenein
somerekrytoinnin kouluttaja.

Webinaari:
Tietosuoja-asetus tulee,
oletko valmis?
 4.5.2018 klo 9:00–11:00
 Webinaari
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan
25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General
Data Protection Regulation, GDPR)
sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen
henkilötietojen käsittelyyn.
Kouluttaja: Insinööriliiton työsuhdelakimies Tuomas Oksanen

Koulutuksessa tarkastellaan näiden eri
vaihtoehtojen eroja ja ominaispiirteitä
eri näkökulmista. Erityisesti käydään
läpi kevytyrittäjyyteen liittyviä ongelmakohtia.
Webinaarin kouluttaja Insinööriliiton
koulutusasiamies Jani Huhtamella.

Webinaari: Ajanhallinta

Revive Your English

 18.5.2018 klo 9:00–11:00
 Webinaari

 21.4.2018 klo 17–20
 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Ajanhallinta koulutuksessa etsitään
tapoja taltuttaa kiire ja saada aikaan
enemmän lyhyemmässä ajassa.

Revive Your English -koulutus on
nimensä mukaisesti suunniteltu elvyttämään englannin osaamista. Ohjelma
on rakennettu esiintymistaidon luennon sekä käytännön puheharjoittelun
ympärille.

Koulutuksen tavoitteena on
• oppia tunnistamaan aikavarkaat ja
oman ajankäyttösi haasteet
• oppia ennakoimaan ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöä tehokkaammin
• vähentää stressin ja kaaoksen
tunnetta
• oppia keskittymään olennaiseen ja
saavuttaa tuloksia aikataulussa

Kouluttajana on äidinkielenään englantia puhuva ammattiesiintyjä ja koulutettu pedagogi.
Kouluksen aikana tarjotaan aamukahvi
sekä lounas.

Katso Huomioi
kaikki tulevat
tapahtumat
internetsivuiltamme:
jäsenetumme
internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
www.ksinsinoorit.fi
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JAMK:sta lisäoppia insinöörille

Aina voi opiskella lisää
Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa työttömille sekä työssä
oleville insinööreille ja näiden työpaikoille räätälöityä koulutusta
ja palveluita.
 JAMK:in teknologiayksikön johtaja Pasi Raiskinmäki esittelee opiskelijoiden yhdessä henkilökunnan
kanssa rakentamaa Energiatekniikan laboratoriota, jonka prosessi on lähes vastaava kuin Keljonlahden
voimalaitoksen.

18

– Nyt on valoisat ajat, reipas nousukausi. Yrityksistä soitellaan ja pyydetään insinööriopiskelijoita harjoitteluihin ja yrityksille laaditaan
räätälöityjä koulutuksia, kertoo
JAMK:n teknologiayksikön yksikönjohtaja Pasi Raiskinmäki.
Teknologiayksikköön otetaan opiskelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemän kiintiön
mukaisesti 350 uutta insinööriopiskelijaa vuodessa.
Kiintiöstä huolimatta JAMK:n koulutus- ja työmäärät ovat kasvussa.
Tämä johtuu muun muassa insinöörien
muuntokoulutuksesta
sekä avoimen AMK:n tarjonnasta.
JAMKista valmistuu muunmuassa
konetekniikan, logistiikan, energiaja ympäristötekniikan, rakennustekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan
insinöörejä.

Muuntokoulutus
ICT-alan insinööriksi
Raiskinmäen mukaan insinöörejä
on talouskasvusta ja ICT-alan kasvusta huolimatta työttömänä.
– Vanhalla insinöörin tai teknikon
tutkinnolla ei välttämättä saakaan
enää töitä, ainakaan ICT-alalta, hän
toteaa.
Tätä korjaamaan JAMK tarjoaa
muuntokoulutuksia,
joissa
aiemmin muun kuin ICT-alan insinööritutkinnon suorittanut koulutetaan noin vuoden tai kahden kokopäiväisellä opiskelulla ICT-alan
insinööriksi.
Tänä keväänä on tarjolla kaksi eri
tieto- ja viestintätekniikan muuntokoulutusta, joista toisessa keskitytään ohjelmistotekniikkaan ja
toisessa IoT:n (Internet of Things).

Lisäosaamista
joustavasti
Kokopäiväinen muuntokoulutus ei
kuitenkaan ole ainoa tapa hankkia
lisäosaamista. Esimerkiksi yri-

tysten kanssa yhteistyössä on laadittu henkilöstölle räätälöityjä koulutuksia.
– Sen huomaa, että aikuiset opiskelijat eivät hae opiskelulta välttämättä tutkintopapereita, vaan
pikemminkin osaamista, Pasi Raiskinmäki kertoo.
Avoimessa
ammattikorkeakoulussa voi suorittaa yksittäisiä
opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, kuten hankinta-, kyberturvallisuus- tai 3D-tulostuksen
koulutuksia. Avoimen korkeakoulun
maksimihinnaksi on lainsäädännöllä asetettu 15 euroa per opintopiste.
– Itsekin ajattelin suorittaa lujuuslaskennan peruskurssin osaamiseni päivittämiseksi, Pasi Raiskinmäki sanoo.

“Nämä ovat taitoja,
jotka harjaantuvat
vain treenaamalla.
Jalkapalloa ei opi
katsomalla.”
Lisäkoulutusta voi hankkia myös
ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla, joka on 60–90 opintopisteen kokonaisuus ja tarkoitettu
AMK-tutkinnon aiemmin suorittaneille. Suosittuja ovat esimerkiksi
kyberturvallisuuden ja verkostojohtamisen YAMK-tutkinnot.
YAMK-tutkinto-opiskelija ovat kehuneet erityisesti sitä, että he pääsevät hyödyntämään oppimaansa
suoraan omassa työssään. Osa
opinnoista tehdään oman työpaikan projekteina.

sessa hyödynnetään yhä enemmän
verkko-opintoja.
Verkko-opinnot
mahdollistavat opiskelun mistä ja
milloin vain, kunhan vain tarvittava
laite ja verkkoyhteys löytyvät.
– Melkeinpä mitä opintojaksoja
vain pystytään nykyään toteuttamaan verkko-opintoina. Haluamme opettaa joitain asioita kasvokkain ja käytännön harjoitteina,
minkä vuoksi hyödynnämme opetuksessa runsaasti myös JAMKin
lukuisia laboratorioita, Raiskinmäki
kertoo.

Insinööri on
teollisuuden perusta
Koulutuksen leikkaukset huolestuttavat teknologiayksikön johtajaa.
– Insinööri on edelleen teollisuuden
perusta. Pelkona on laadun laskeminen valtakunnallisten leikkausten
vuoksi, Pasi Raiskinmäki toteaa.
Raiskinmäki näkee uusissa opiskelijoissa luonnontieteiden, kuten
matematiikan ja loogisen päättelyn,
osaamisen laskua. JAMK tarjoaa
insinööriopiskelijoille tarvittaessa
matematiikan tukikursseja.
– Nämä ovat taitoja, jotka harjaantuvat vain treenaamalla. Jalkapalloa ei opi katsomalla.

Kirjoittaja: Aleksi Koski
Kuvat: Aleksi Koski

Opetusta verkossa
ja kasvokkain
Opiskelutapoja on nykyään hyvin
monenlaisia. Tarjolla on esimerkiksi non stop -opintojaksoja, jotka
opiskelija voi aloittaa itselleen sopivana ajankohtana. Lisäksi opetuk19

JAMKin laboratorioissa opetetaan, testataan ja kehitetään uutta. Niitä
käytetään muun muassa koulutuksessa, hanketoiminnassa ja erilaisissa testauspalveluissa.

 Kuormituskehä ja olosuhdekaappi tuotteiden kes-

 Tässä testataan Olympiastadionin betonin koostu-

 JAMK:n opiskelijoilla on osuuskunta, jonka kautta

 Uudemman sukupolven robotti, joka muun muassa

 Sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyy muunmuassa soodasakkaa, jonka soveltuvuutta esimerkiksi betoninvalmistukseen testataan JAMK:ssa.

 JAMKssa toimii akkreditoitu kalibrointilaboratorio

tävyyden koettelua varten.

he myyvät palveluita. Kuvassa erilaisten kappaleiden
pidikkeiden mallikappaleita kivenleikkaukseen.
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muksen laatua. Betonia esimerkiksi pidetään suolavesiliuoksessa ja altistetaan jatkuvalle lämpötilavaihtelulle.

oppii käyttäjänsä liikkeet ja sallii työskentelyn samassa
tilassa.

K022. Kuvassa laserinterferometri, jonka mittaustarkkuus on 0,0001 mm.

Ekskursio Tehomet Oy:lle

Insinöörit näkivät valon
Keski-Suomen insinöörien helmikuun yritysvierailu tehtiin
Kangasniemelle Tehomet Oy:lle
Kangasniemen Teboilin huoltoasemalla kokoonnuttiin ja nautittiin
erinomainen buffet-lounas. Yhteisesti todettiin lounaan hinta-laatusuhde erinomaiseksi. Olympialaiset olivat harventaneet joukkoa,
mutta oheiset 8 innokkainta ovat
kuvissa.
Tehomet Oy:n yritysesittelyn piti
myyntipäällikkö Marko Myyryläinen
ja tehdaskierroksen esittelyn suunnittelun esimies Joonas Innanen.
Tehomet on Pohjoismaiden suurin
metallisten ja puisten erikoisvalaisinpylväiden,
valaisinvarsien
ja mastorakenteiden valmistaja.
Yritys on perustettu vuonna 1979 ja
se on alusta lähtien toiminut Kangasniemellä.
Vuonna 2005 perustettiin Viron
Kiiun Tehomet Baltic vastaamaan
erityisesti Baltian maiden kysyntää.
Vuonna 2008 tuotevalikoima laajeni
kattamaan dekoratiiviset ja ympäristöystävälliset puupylväät, kun
Tehomet perusti modernin puupylvästehtaan Parikkalaan.
Tehometin markkina-alue kattaa
Pohjoismaiden lisäksi koko Euroopan, erityisesti Ranskan, Iso-Britannian ja Baltian maat sekä välillisesti koko maailman. Tehometin
pylväitä on viety muun muassa sekä
Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin,
USA:han ja Uuteen-Seelantiin.
Vahva osaaminen ja pitkäjänteinen
tuotekehitystyö luo jatkuvasti uusia
markkinoita ympäri maailman.
Tehomet
ja
yhdysvaltalainen
Valmont Industries yhdistivät voimansa keväällä 2007. Tehomet on
nykyään osa valaisinpylväiden maailmanlaajuista markkinajohtajaa.

Yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa sähkötukkuliikkeet, kunnat
ja kaupungit. Tehomet Oy:n liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa
ja se työllistää yhteensä noin 70
henkilöä sekä epäsuorasti kymmeniä alihankkijoita.
Kiitokset, että saimme käydä tutustumassa yritykseenne. On kiinnostavaa nähdä entisen kotikunnan
Kangasniemen menestyvän maailmanmarkkinoilla.

ps.Tehdaskierroksen jälkeen käytiin
paikallisen lihantuottajan tiskistä
noutamassa tuliaiset kotiin.

Teksti:
Keijo Liukkonen
Kuvat:
Väinö Panttila
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Senioritoiminta

Ne kokeneemmat insinöörit
Senioritoimintaa alettiin kehitellä vuonna 2003. Silloinen KeskiSuomen Insinöörien puheenjohtaja Jouni Lemmetty kutsui yli 55
vuotiaita insinöörejä Peurunkaan 10.5.2003.
Ohjelmassa oli kävelytesti, kuntoilua ja ruokailu. Ensimmäiseen senioritoimikuntaan valittiin Markku
Helke puheenjohtajaksi ja jäseniksi
Tapio Laitinen, Jarmo Peuranen
sekä Pekka Syrjä.
Toiminnan tarkoituksena on luoda
sosiaalisia kontakteja vanhemmille yli 55 vuotiaille insinööreille.
Jyväskylässä päädyttiin aluksi
muutamaan syksyllä ja keväällä järjestettävään tapahtumaan. Ensimmäinen tapahtuma oli 30.10.2003
tutustuminen poliisilaitokseen.
Kivääritehtaan ravintola Ruutisarvessa järjestettiin vuosina 2004–
2008 lounaita, joiden yhteydessä oli
luento. Muun muassa Jyväskylän
Energian toimitusjohtaja Juha
Lappalainen kävi kertomassa rakenteilla olevasta Keljonlahden voimalaitoksesta ja Mustankorkean
toimitusjohtaja Veikko Tissari piti
luennon jätehuollon tulevaisuudesta.

Ekskursioita
alusta alkaen
Sitten kuukausittaisiin lounaisiin
yhdistettiin ekskursio. Kävimme
tutustumassa valmiiseen Keljonlahden voimalaitokseen ja kolme
vuotta
sitten
Mustankorkean
jätteenkäsittelylaitokseen.
Mustankorkean ekskursiossa Veikko
Tissari oli mukana eläkkeelle jääneenä seniorina.
Vuosien varrella on tullut käytyä
Keski-Suomen ja lähialueiden merkittävimmissä teollisuuslaitoksissa
ja työpaikoissa unohtamatta yliopisto- ja insinöörikoulutusta.
Loppuvuodesta 2018 tulemme tutustumaan Äänekosken uuteen Biotuotetehtaaseen.
Ekskursion kohde rajoittaa usein
tapahtumaan osallistuvien määrän
15–20 henkilöön. Osallistujien nimilista on lähetettävä yritykseen
ennen vierailua. Viime vuosina
mukana on ollut myös nuorempia
insinöörejä, joten kaikki jäsenemme
ovat tervetulleita mukaan lounaille
ja ekskursioille.

Urheilua ja
viihdettä
Lisäksi seniorit ovat olleet mukana
järjestämässä KSI:n jäsenille pilkkikilpailuja, konsertti- ja teatteri-iltoja
sekä keilaus- ja golf- tapahtumia.
Useista näistä tapahtumista on
kirjoitettu artikkeleita lehteemme.
Tapahtumista tiedotamme KSI:n
lehdessä, KSI:n kotisivuilla ja
KSI:n kuukausikirjeessä. Koska
osanottajamäärä on usein rajattu,
ilmoitamme välittömästi osallistumisesta.
Mielellämme otamme vastaan
uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi
mukaan yhteiseen toimintaan.

Kirjoittaja: Pentti Leppiniemi

Senioritoimikunta
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kk

Pentti Leppiniemi, puheenjohtaja, puh. 050 518 5191, leppiniemi.pentti@gmail.com

kk

Tapio Laitinen, jäsen, puh. 0400 344 439, rtapio.laitinen@kolumbus.fi

kk

Keijo Liukkonen, jäsen, puh. 0400 645 128, keijo.liukkonen@pp1.inet.fi

kk

Eero Nieminen, jäsen, puh. 040 351 3011, eero.nieminen@hotmail.com

JIO puheenjohtajalta

Isoja muutoksia insinööriopiskelijoilla
Tämä vuosi tuo tullessaan lukuisia
uusia naamoja kaikille sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, joten
lyhyt esittely ei ole pahitteeksi. Olen
Tuomo Hartikainen, tämän vuoden
JIO ry:n puheenjohtaja. Opiskelen
toista vuotta JAMKin pääkampuksella rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa.
Kesä- ja harjoittelupaikkojen haku
on kuumimmillaan ja nopeat syövät
hitaat. Kevään tenttiviikot lähenevät
kovaa vauhtia ja kiire on. Mitä JIO
sitten on tehnyt alkuvuoden?
Tammikuu meni erinäisissä koulutuksissa ja hallituksen perehdyttämisessä. Hallituksessa on 12
henkilöä joista 10 on täysin uusia
järjestötoimijoita.
Kesti siis hetken että saimme niin
sanotusti monot sopimaan suksiin.
Nyt kuitenkin ensimmäiset tapahtumat ovat jo takana ja lisää on tulossa.
Entäs sitten loppukevät/syksy? Toimitilamme kokevat keväällä muodonmuutoksen
kevätsiivouksen
merkeissä.

Tavoitteena on saada tilasta opiskelijaystävällisempi ja helpommin
lähestyttävä. Tällä hetkellä toimistomme on vain pääkampuksella.
Laajennamme
toimistoamme
myös Dynamon kampukselle jotta
voimme toimia tehokkaammin molemmissa päissä.

“Yhdessä yliopiston ja AMK ainejärjestöjen kanssa
tuomme uusia
tapahtumia.”
JAMKin koulutus on myös käymässä läpi isoja muutoksia. Kun
verkko-opinnot lisääntyvät niin vaikeutuu uusien opiskelijoiden ryhmäytys ja nousee kynnys lähteä
tapahtumiin.

Yhteistyömmekin eri järjestöjen
kanssa laajenee rutkasti. Yhdessä
yliopiston ja AMK ainejärjestöjen
kanssa tuomme uusia tapahtumia
ja esimerkiksi sitsikulttuuria jäsenillemme tutustuttavaksi.
Insinöörikulttuuria
unohtamatta
järjestämme perinteiset inssitapahtumat yhdessä Keski-Suomen Insinöörien ja Insinööriopiskelijaliiton
kanssa.
Voisi sanoa, että vuosi 2018 on
todellakin JIOn vuosi. Antoisaa kevättä!

Tuomo
Hartikainen
Puheenjohtaja,
JIO

Koulutuksen laadun takaaminen on
siis isommassa roolissa nyt kuin
koskaan. Koulun johdon kanssa
varmistamme, että insinööriopiskelijoiden opintojen sisältö pysyy
ajan tasalla ja saamme osaavia insinöörejä työelämään.

Tekniikan tempaus
kk

21.4.2018 klo 13:00–16:00

kk

Kompassi, Jyväskylän kävelykatu

kk

Kustannus: Ilmainen

kk

Jyväskylän insinööriopiskelijoiden perinteinen tekniikan tempaus järjestetään taas! Tule
juomaan simaa, hakemaan ilmapallo sekä juttelemaan!
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KEVÄTKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: to 19.4.2018
PAIKKA: Ravintola Priimus, Jyväskylä
(Taulumäentie 45, 40200 Jyväskylä)
Aikataulu
18:00 Kevätkokous (kaikille jäsenille)
20:00 Ruokailu
YHDISTYKSEN kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
- valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja
toimihenkilöt
- esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä
järjestyksessä esitetyistä asioista
- valitaan edustajat Insinööriliitto IL ry:n edustajakokousedustajiksi kaksivuotiselle edustajakokouskaudelle 20182019

Ilmoittautuminen
kevätkokoukseen
Verkkolomakkeella
osoitteessa:
http://www.ksinsinoorit.
fi/
2018-kevatkokous

Ilmoittautumiset 09.04.2018 mennessä (ennakkoon
ilmoittautuneille varataan ruoka)
Ilmoittautumiset:
http://www.ksinsinoorit.fi/2018-kevatkokous
Lisätietoja tarvittaessa: jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi tai
puh 040 555 1079.
Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

