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Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti

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

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

Painopaikka: 
kspaino.fi, Äänekoski

Painos: 4 500 kpl

Toimitus:
Päätoimittaja: Mika Laitinen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Aleksi Koski 
Toimittajat ja avustajat:
Aleksi Koski, Olli Backman, 
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

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

Tulevaisuutta 
luomassa
Kädessäsi on Keski-Suomen insinöörien jäsenlehden toinen 
numero. Nyt, kun tämä vuosi on menty kahdella lehdellä, on 
hyvä hetki arvioida: Onko kaksi numeroa lehdestä riittävä vai 
pitäisikö palata neljään numeroon vai kenties luopua painetus-
ta lehdestä kokonaan.

Lieneekö syy tiedotuksessa 
vai kuumassa kesässä, kun 
osallistujien määrä yhdistyk-
sen järjestämissä tapahtu-
missa on vaihdellut. Jotkut ta-
pahtumat ovat olleet täyteen 
varattuja, mutta joitain on 
jouduttu perumaan osallistuji-
en puutteen vuoksi.

Tule syyskokoukseen kerto-
maan mielipiteesi lehtien lukumäärästä, lehden sisällöstä ja 
järjestettävistä tapahtumista!

Luovaa ajattelua
Insinööriliitto täyttää sata vuotta syksyllä 2019. Tämän tii-
moilta Insinööriliitto ja Keski-Suomen Insinöörit ovat ideoineet 
kilpailun, jossa kuka tahansa Insinööriliiton jäsen yksin tai 
ryhmässä voi esittää paikalliselle raadille valotaideteosehdo-
tuksen helmikuun loppuun mennessä.

Teosta ei tarvitse itse toteuttaa, vaan pelkkä kuvaus kustan-
nusarvioineen riittää. Vaatimuksena on, että teokseen sisältyy 
valoelementti, sillä voittajan valoinstallaatio pääsee ensi vuo-
den Valon kaupunki -tapahtumaan.

Nyt kaikki insinöörit rohkeasti käyttämään luovuutta!

Pääkirjoitus

Mika Laitinen
päätoimittaja
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“Osallistujien 
määrä yhdistyk-
sen järjestämissä 
tapahtumissa on 
vaihdellut”
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Carita Salo 
jäsenpidosta vastaava

040 544 3566
carita.salo@ksinsinoorit.fi

Markus Hoffren
opiskelijaedustaja

050 523 0220
markus.hoffren@jio.fi

Juhani Paananen
työmarkkinavastaava

040 302 1055
juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Tapio Laitinen

0400 344 439
tapio.laitinen@ksinsinoorit.fi

Riku Ojala
varajäsen

045 103 2500
riku.ojala@ksinsinoorit.fi

Jarno Välinen

040 167 3800
jarno.valinen@ksinsinoorit.fi

Mika Laitinen
KSI päätoimittaja

050 310 5678
mika.laitinen@ksinsinoorit.fi

Jarmo Nevala
puheenjohtaja
040 555 1079

jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi

Timo Härmälä
varapuheenjohtaja

040 513 5988
timo.harmala@ksinsinoorit.fi

Joni Launonen
sihteeri

040 302 6840
joni.launonen@ksinsinoorit.fi

Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
hallitus 2018

Hallituksen ulkopuoliset KSI-tehtävät

Teijo Pajunen
taloudenhoitaja
040 773 9458

teijo.pajunen@ksinsinoorit.fi

Pentti Leppiniemi
senioritoimikunnan pj

050 518 5191
leppiniemi.pentti@gmail.com



Mihin olemme menossa vuonna 2018

1. Lisää koulutustapahtumia 
Koulutustapahtumien määrää kasvatetaan yhdessä 
Insinööriliiton kanssa. Esimerkkinä webinaarit paikallisten 
koulutusten rinnalle, joita pystyy katsomaan myös jälki-
käteen verkon välityksellä.

2. Yhteistyötä JIO:n kanssa 
Jäsenhankinnan kannalta tärkeä yhteistyökumppani 
Keski-Suomen Insinööreille on Jyväskylän Insinööriopis-
keIijat ry. Yhteistoimintaa tullaan tiivistämään ja lisäämme 
yhteisten tapahtumien järjestämistä.

3. Jäsenpidon parantaminen 
Tärkeää nykypäivänä on myöskin jäsenpito, jota pyritään 
kehittämään entisestään, toisin sanoen halutaan tarjota 
jäsenille entistä enemmän hyötyjä jäsenyydestä.

4. Jäsenkampanjat ja jäsentyytyväisyyskysely 
Tämän hetkinen jäsenkampanja on uuden jäsenen han-
kinta (lisätietoa sivulla 13). Vuodenvaihteessa alkaa uusi 
jäsenkampanja. Tarkemmat tiedot löytyvät lähempänä 
ajankohtaa nettisivuiltamme sekä uutiskirjeestä.
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Liity yhdistyksen 
sähköpostilistalle!

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!

Ilmoittaudu Keski-Suomen 
Insinöörien sähköpostilis-

talle

www.ksinsinoorit.fi

TAI
lähettämällä sähköposti 

osoitteeseen

sihteeri@ 
ksinsinoorit.fi

Sähköpostilistalle lähete-
tään kerran kuukaudessa 

uutiskirje, missä
kerrotaan ajankohtaisista 

tapahtumista.

http://www.ksinsinoorit.fi
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Vaalilupaus, milloin se pitäisi pitää? 
On ymmärrettävää, että mielipide 
saattaa muuttua, jos selviää lisä-
tietoa, joka muuttaa asioiden nä-
kökulman. Toisaalta myös Suomen 
puoluejärjestelmä sitoo poliitik-
kojen käsiä ja pakottaa äänes-
tämään ryhmäkurin mukaisesti.

Yksittäisen ihmisen lisäksi pitäisikin 
aina muistaa tarkastella mitä arvoja 
ehdokkaan puolue kannattaa. Ja lo-
pulta hallituksessa saattaa olla sel-
lainen puoluekirjo, että yhteistyön 
kompromisseina pitää niellä melko 
isojakin päätöksiä.

Ay-liike 
taisteluasemissa
Tälle vuodelle on jäänyt vielä monta 
isoa kokonaisuutta päätöksenteon 
rattaisiin. Nähtäväksi jää saa-
daanko sote-soppa vietyä maaliin. 
Näin viime töikseen hallitus haluaa 
myös helpottaa henkilökohtaisista 
syistä tehtäviä irtisanomisia alle 20 
henkilöä työllistävissä firmoissa, 
jotta työllistämisen kynnys alenisi.

Ay-liike on ryhmittynyt taistelua-
semiin uudistusta vastaan. Suo-
messa suurin osa irtisanomisista 
tehdään tuotannollisista ja talou-
dellisista syistä. Onkin sanottu, että 
helpommin saa ulos 100 henkeä 
YT-menettelyllä kuin sen yhden yri-

Puheenjohtajan palsta

Ay-liike juhlii ja taistelee!

Suomi täytti 100 vuotta ja tästä 
on hyvä jatkaa kohti Insinööriliiton 
100-vuotisjuhlavuotta 2019. Kuten 
huomaatte lehdestä, juhlavuoden 
valmistelut ovat jo käynnissä ja 
ensi vuonna on luvassa useita ta-
pahtumia ympäri Suomea, joihin 
ovat kaikki Insinööriliiton jäsenet 
tervetulleita. 

Pääsimme myös itse ideoimaan 
näitä tapahtumia ja mielestäni Kes-
ki-Suomen tapahtuma on yksi par-
haimmista. Veikkaan, että suurin 
osa jäsenistämme tuntee syksyisen 
tapahtuman ”Valon kaupunki”, joka 
järjestetään Jyväskylässä.

Insinööriliitto ja Keski-Suomen In-
sinöörit järjestävät juhlavuoden 
valoteoskilpailun. Paras idea toteu-
tetaan taiteilijan avulla ja teoksen 
löytää kirkkopuistosta syksyllä 
2019. Lisätietoa löydät tästä leh-
destä.

Asetu 
ehdolle!
Ensi vuonna järjestetään myös 
eduskuntavaalit, mikä on näkynyt 
jo uutisissa. Liiton suunnalta on 
esitetty toivomus, että mahdolli-
simman moni insinööri asettuisi 
ehdolle, sillä politiikan avulla tätä 
työmarkkinapeliä useimmiten pe-
lataan.

Lisäksi suosittelen kaikkia äänes-
täjiä muistamaan edellisten vaalien 
yhteydessä tehtyjä vaalilupauksia 
ja peilaamaan sitä kautta asiaa 
omaan ehdokkaaseen. Pääminis-
teriä myöten useat poliitikot lupa-
sivat, että koulutuksesta ei leikata 
ja kuinka sitten kävikään.

tykselle hankalan tapauksen.

Uudistukselle löytyy varmasti pe-
rusteita puolesta ja vastaan. Onhan 
itsekin työntekijänä kurjaa, jos 
joutuu paikkailemaan työkaverin 
tumpelointia ja suoranaista pinnaa-
mista. Toisaalta jos ammattiliike 
ei seiso yksittäisten työntekijöiden 
puolella, niin kuka sitten heitä puo-
lustaa?

Myös paikalliset 
”vaalit”
Marraskuussa pidettävän yhdistyk-
semme syyskokouskutsun löydät 
tästä lehdestä. Sääntöjen mukaan 
syyskokouksessa valitaan yhdis-
tykselle uusia hallituksen jäseniä, 
joten jos olet kiinnostunut yhdistys-
toiminnasta, ota yhteyttä allekirjoit-
taneeseen. Kerron mielelläni lisää 
mitä kaikkea tehtävää tämä pitää 
sisällään. 

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

“Politiikan avulla 
tätä työ- 
markkinapeliä 
useimmiten 
pelataan”
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Alueasiamies

Katsaus työmarkkinoille ja tapahtumiin

Työturvallisuus on entistäkin tär-
keämpää! Eihän se työpaikka niin 
toimi, että vain tehdään sutta ja 
sekundaa, kollegoista ja työym-
päristöstä (työturvallisuudesta) ja 
työilmapiiristä (työhyvinvoinnista) 
piittaamatta. Okei, vähän kärjistin 
mutta saitte varmaan ajatuksesta 
kiinni. 

Alueasiamiehenä, valitettavan 
usein, kuulee mikä työpaikoilla 
on vialla. Toki helppo se olisi pus-
kista huudella mutta usein tilanne 
pääsee työpaikalla tulehtumaan, 
jopa niin paljon, ettei se enää hevillä 
selviä.

Työturvallisuuskortin (www.tyotur-
vallisuuskortti.fi) suorittaminen an-
taisi edes perustietämyksen työtur-
vallisuudesta, vaikkei se yksinään 
vielä maailmaa pelasta. Kortin 
suorittaminen olisi kuitenkin selkeä 
askel, ihan oikeaan suuntaan.

Työttömyys jo 
alle 3%
Työttömyyskassamme IAET:n insi-
nöörityöttömyys oli heinäkuussa jo 
alle 3%!

Ei paha varsinkin, kun kassaamme 
kuuluu lähinnä liittojen jäseniä. Jär-
jestäytymättömillä insinööreillähän 
työttömyysaste on selvästi yli 4 %. 
Katsantotavasta riippuen on tilanne 
yli prosentin tai reilusti yli 25 % hei-
kompi.

Tämä oli toki vain yksi syy, miksi 
kannattaa järjestäytyä. Onhan sitä 
työllistyminenkin nopeampaa, jos 
on muutakin tukea, kuin se TE-toi-
mistosta saatava?

Korvaus 
vapaa-ajalle

Aina on hyvä hetki keskustella pal-
koista. Onko nyt jo hyvä hetki puhua 
palkankorotuksesta? Palkan lisäksi 
voidaan neuvotella muista korvauk-
sista. Esimerkiksi työmatkat ovat 
menetettyä vapaa-aikaa, johon pi-
täisi saada matkustuskorvausta.

Tilanne työmarkkinoilla on mennyt 
selvästi parempaan suuntaan, ol-
koonkin niin, ettei se näy vielä kovin 
merkittävästi työpaikkailmoituk-
sissa. Toki ne työnantajat, joiden on 
pakko lehti-ilmoituksilla ilmoittaa, 
niin tekevät.

Nykyään onkin entistä tärkeämpää, 
että työnhakijalla on suosittelijoita 
hakemuksessaan mutta myös 
työuran varrella vastaan tulleilla on 
mahdollisuus suositella työpaikkaa 
kollegalle (eikä tuo luonnollises-
tikaan tarkoita sitä, että pitäisi olla 
työtön).

Insinööriliiton 
juhlavuosi
Insinööriliiton juhlavuonna on Jy-
väskylä Paviljongissa 14.9.2019 
juhlavuoden hyväntekeväisyyskon-
sertti. Huomasittehan myös Kes-
ki-Suomen Insinöörien kuukausi-

tiedotteessa (sähköposti) olleen 
kilpailun, mikä liittyy Valon kaupun-
ki-tapahtumaan 2019. Ainakin itse 
ajattelin osallistua kyseiseen kil-
pailuun ”miltä valo tuntuu”? 

Kaikkiaanhan vuonna 2019 järjes-
tämme yli 40 juhlatapahtumaa kuu-
della eri teemalla ympäri Suomea. 
Juhlavuoden tapahtumien teemat 
ovat Tulevaisuutta luomassa, His-
torian havinaa, Isona insinööriksi, 
Ihastu insinööriin, Perhe ja tunteet 
ja Challenge. Odotan hyvin mielen-
kiintoista ja jopa juhlavaa vuotta 
2019.

Pidetään itsemme insinööreinä!

Olli Backman
alueasiamies, 
Insinööriliitto, 
Häme ja 
Keski-Suomi

“Aina on hyvä hetki 
keskustella palkois-
ta. Onko nyt jo hyvä 
hetki puhua pal-
kankorotuksesta?”
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Insinööriliitto juhlii satastaan 2019

Koko maan insinöörijuhla
Ensi vuonna Insinööriliitto täyttää sata vuotta ja sitä varten pidetään 
vuoden suurimmat juhlat koko Suomessa. Jyväskylän erityisohjelma 
liittyy valoon.

insinööreille. Yksi kantavista aja-
tuksista on ollut se, että insinöörit 
tekevät hyvää.

Juhlallisuuksien ehkä suurin osuus 
on hyväntekeväisyyskonserttisarja. 
Kuudessa kaupungissa pidettä-
vässä konsertissa esiintyy muun 
muassa Olavi Uusivirta, Diandra, 
Iida Elina ja Osmo Ikonen. Tapah-
tumat juontavat Janne Kataja sekä 
Niina Lahtinen.

Konserttien lipputulot lahjoitetaan 
ME-säätiölle, joka on kahden insi-
nöörin vuonna 2015 perustama ja 
tekee työtä suomalaisten lasten hy-
väksi, muun muassa syrjäytymisen 
ja koulukiusaamisen torjuntaan.

–En ole vastaavaa nähnyt, että 
yksikään toinen ammattiliitto sat-
saisi juhliinsa tällä tavalla, kertoo 
Insinööriliiton satavuotisjuhlalli-
suuksien projektipäällikkö Grete 
Ahtola.

Insinööriliitto juhlii läpi koko 
vuoden. Tapahtumia on yli 40 ja ne 
sijoittuvat kaikille niille 36:lle paik-
kakunnalle, joilla liitolla on alueyh-
distyksiä.

–Tapahtumista muodostuu oike-
astaan kiertue, joka alkaa Oulusta, 
käy etelässä ja päättyy vuoden lo-
pussa Rovaniemelle.

Tapahtumien on toivottu näkyvän 
koko maahan ja myös muille kuin 

Jyväskylässä on juhlavuonna yksi 
konsertti 14.9. Lisäksi Jyväskylän 
Valon kaupunki -tapahtuman yh-
teydessä toteutetaan teos KSI:n 
jäsenen suunnitelman pohjalta. 
Suunnittelukilpailusta kerrotaan 
tarkemmin lehden seuraavalla au-
keamalla (sivut 10–11).

Kuusi teemaa 
täynnä rakkautta
Tapahtumiin sisältyy myös vaka-
vampi keskusteluseminaari, mutta 
voittopuolisesti tarkoitus on kes-
kittyä juhlintaan.

Juhlavuosi toteuttaa peräti kuutta 
teemaa, pääteemanaan ”Tulevai-
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  Insinööriliiton juhlavuodelle laaditaan oma visuaalinen ilmeensä. Projektipäällikkö Grete Ahtola lupaa juhla-
vuoden näkyvän myös sosiaalisessa mediassa vuoden ympäri.

suutta luomassa”. Jokainen teema 
sisältää oman ajatuksensa ja ta-
pahtumia eri puolella Suomea.

Insinööriys tulee näkymään vähän 
jokaisella inhimillisen elämän osa-
alueella, mutta tavoitteellisesti. 
Ammatillisen identiteettiä halutaan 
vahvistaa kansallisesti ja järjestön 
sisällä: halutaan saada innokkaita 
insinöörejä ja tukea ammattikun-
nalle.

Esimerkiksi teemaan Isona insinöö-
riksi kuuluu ”Insinööri käy koulua”. 
Projektin tavoitteena on inspiroida 
ja rohkaista nuoria ryhtymään isona 
insinööriksi.

–Tarkoitus on tuoda esille sitä, että 
insinööri on tosi mahtava tyyppi, 
eikä vaan puuhaa tietokoneella. 
Tämä on tärkeää varsinkin nuoria 
ajatellen, jotka harkitsevat insinöö-
rikoulutusta ja -ammattia, Ahtola 
kertoo. 

Teema Perhe ja tunteet sisältää 
luonnollisesti perhetapahtumia ja 
näkyy esimerkiksi huvipuistoissa. 
Challenge -teemaan liittyy urheilu-

tapahtumia, kuten Likkojen lenkki ja 
Helsinki City Running day.

Ihastu insinööriin on puolestaan ke-
sätapahtumien sarja, joka on tarkoi-
tettu ravistelemaan perinteisiä kä-
sityksiä insinööreistä ja avaamaan 
insinöörien maailmaa myös laajem-
malle yleisölle. Ihastu Insinööriin ta-
pahtuu yhteistyössä monien kesä-
festivaalien ja -tapahtumien kanssa.  

Teemaan ”Historian havinaa” si-
sältyy historian tutkija Sampsa 
Kaatajan kirjoittama kirja maamme 
insinööreistä ja heidän merkityk-
sestään suomalaiselle yhteiskun-
nalle. Sen lisäksi ensi vuonna jul-
kaistaan dokumenttielokuva, joka 
esittää neljän erilaisen suomalaisen 
insinöörin tarinan.

Teksti: Aleksi Koski

Kuvat: Insinööriliitto

 k Juhlavuoden verkkosivut avautuvat 
lokakuussa 2018. Lokakuussa alkaa 
myös lipunmyynti juhlavuoden 
hyväntekeväisyyskonsertteihin. 
Loppusyksystä kannattaa siis 
seurata sivuja www.ilry.fi/il100 !

Lue lisää Insinööriliiton 
juhlavuodesta: 

9

http://www.ilry.fi/il100
http://www.ilry.fi/il100
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Suunnittelukilpailu Valon kaupunki 2019 -tapahtumaan

Suuri insinöörien valokilpailu!
Jyväskylässä juhlistetaan 100-vuotiasta Insinööriliittoa 
syyskuussa 2019 Valon kaupunki -tapahtumassa, johon Keski-
Suomen Insinöörit saavat suunnitella valoinstallaation - paras 
idea voittakoon!

  Kuva: Jiri Halttunen
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Insinööriliitto ja Keski-Suomen In-
sinöörit järjestävät yhteistyössä 
Valon kaupungin ja Vahanen-yhti-
öiden kanssa ideakilpailun Valon 
kaupunki 2019 -tapahtumaan sijoi-
tettavasta valoteoksesta. Kilpailu 
käynnistyy syyskuussa 2018.

Valotaideteoksen tavoite on juh-
listaa Insinööriliiton 100-vuotis-
juhlaa ja tuoda esiin insinöörien 
luovuutta, kekseliäisyyttä ja ongel-
manratkaisukykyä. Teokseen voi 
sisältyä esimerkiksi insinöörien te-
kemiä keksintöjä tai teos voi muulla 
tavalla tuoda esille insinööriosaa-
mista.

Valotaideteos sekä yhteistyö Valon 
kaupungin ja Vahanen-yhtiöiden 
kanssa ovat osa Insinööriliiton juh-
lavuoden ohjelmaa.

Teoksen paikka
Teoksen sijoituspaikka Valon kau-
punki-tapahtumassa on Jyväskylän 
kaupungin keskuspuisto. Valo- 
teosehdotukseen tulee siis sisältyä 
valoelementti.  Mikäli teosehdotus 
ei jostakin syystä sovellu Jyväs-
kylän kaupungin keskuspuistoon, 
tapahtuman järjestäjä osoittaa 
teokselle muun paikan tapahtu-
massa.

Ehdotusten esitystapa
Ehdotus voi olla esimerkiksi pie-
noismalli, piirustus, tietokonevi-
sualisointi tai näiden yhdistelmä. 
Muukin esitystapa on mahdollinen, 
kunhan siitä käy riittävän havain-
nollisesti selville teoksen ominai-
suudet.

Ehdotuksen mukana pitää olla:

• piirros, josta käy ilmi teoksen 
sijoittuminen annettuun tilaan

• kirjallinen selostus teoksen 
toteuttamistavasta, materiaa-
leista, teknisistä ratkaisuista 
ja muista siihen liittyvistä sei-
koista

• eritelty kustannusarvio

(valmiin teoksen yhteenlaskettu 
kustannusarvio maksimissaan 10 
000 e, alv 0 %)

Kilpailijalla on oikeus jättää muu-
takin ehdotustaan selventävää ma-
teriaalia.

Palkinnot
Älykkään valaistuksen puolesta-
puhuja, yhteistyökumppanimme 
Vahanen-yhtiöt palkitsee kilpai-
lussa kolme parasta työtä:

1. voittoteos – 1000 euroa

2. toiseksi paras ehdotus – 
500 euroa

3. kolmanneksi paras ehdotus – 
300 euroa

Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua kuka ta-
hansa Insinööriliiton jäsen joko 
yksin tai ryhmässä (ryhmän yhden 
jäsenen tulee olla liiton jäsen). Eh-
dotukset on jätettävä omalla ni-
mellä, työryhmän tapauksessa yh-
teyshenkilön nimellä. Ehdotuksen 
tiedoissa on mainittava joko tekijän 
tai yhteyshenkilön nimi, sähköposti 
ja puhelinnumero.

Kilpailuaika
Kilpailuaika päättyy torstaina 
28.2.2019 kello 12. Ehdotukset 
on lähetettävä määräaikaan men-
nessä

1) joko sähköpostitse osoitteeseen 
il100@ilry.fi, viestikenttään mer-
kintä IL100-ideakilpailu

2) tai postitse osoitteeseen 
Insinööriliitto, Ratavartijankatu 2, 
00520 Helsinki, kuoreen merkintä 
IL100-ideakilpailu

Raati
Kilpailun palkintoraatiin kuuluvat In-
sinööriliiton nimeäminä Jani Ruot-
salainen (Valon Kaupunki -festi-
vaalin koordinaattori), Elisa Hillgen 
(valaistussuunnittelija, Valon kau-
punki), Markku Järvinen (valais-

tussuunnittelun projektipäällikkö, 
Vahanen Talotekniikka), Jaakko 
Niemelä (kuvataiteilija, kuraattori), 
Jarmo Nevala (Keski-Suomen In-
sinöörit ry:n hallituksen puheen-
johtaja), Grete Ahtola (Insinööriliitto 
100 -juhlavuoden projektipäällikkö)

Toteutus
Lopullisesta toteuttamisesta 
päättää Insinööriliitto, joka pidättää 
oikeuden tilata minkä tahansa kil-
pailussa sijoittuneen luonnoksen 
pohjalta toteutetun työn tai jättää 
koko hankkeen toteuttamatta. 
Teoksen teknisestä toteutuksesta 
vastaa kilpailija yhdessä Valon kau-
pungin kanssa.

Kilpailun tulos
Raati pyrkii tekemään ratkaisun 
29.3.2019 mennessä, minkä jälkeen 
tulos ilmoitetaan kilpailijoille sekä 
julkaistaan Insinööriliiton verkkosi-
vuilla ja Facebook-sivuilla.

Teoksen tulee olla valmis maanan-
taina 2. syyskuuta 2019. Teos tulee 
esille Valon kaupungin -tapahtu-
massa viikolla 39 (tarkka aika ilmoi-
tetaan myöhemmin).

Lisätiedot
Selventäviä kysymyksiä voi tehdä 
31.12.2018 mennessä:

• kuraattori Jaakko Niemelä, 
jaakko.niemela@nic.fi

• Insinööriliiton juhlavuoden työ-
ryhmä, il100@ilry.fi 
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IL:n hallituskuulumisia

Timo Härmälä
1. Vpj, IL ry
Vpj, KSI ry

saatiin neuvoteltua 8 tunnin työ-
aikalaki ja vuonna1965 siirryttiin 40 
tunnin viikkotyöaikaan. Talviloma 
palkansaajille saatiin sovittua 
vasta noin 40 vuotta sitten, vuonna 
1977. Seuraavana vuonna eli 1978 
saatiin 12 päivän isyyslomaoikeus. 
Uusimpia saavutuksia on vuodelta 
2002 asetettu sopimus helators-
taista (helatorstai lyhentää työaikaa 
ansioita alentamatta).

Jos ammattiyhdistysliike ei olisi 
ajanut yllä mainittuja ja monia 
muita palkansaajan arkeen vaikut-
tavia parannuksia työelämään, voisi 
töissä käynti olla hyvin erilaista 
tänä päivänä. Miltä kuulostaisi kym-
menen tuntia töitä kuutena päivänä 
viikossa ilman vuosilomia ja palkal-
lisia arkivapaita?

Jos sitten vielä mietitään sitä, mitä 
yleinen työttömyyskassa YTK on 
saanut aikaan palkansaajien etuja 
parantaessaan? YTK:n saavutukset 
työntekijöiden edunvalvonnassa 
vuosina 1889–2018: EI YHTÄÄN 
MITÄÄN. Mitä voisi odottaa yhdis-
tykseltä, jota työnantajapuoli pyö-
rittää?

Insinööriliiton jäsenenä vaikutat 
jo jäsenyydelläsi!

Näin syksyllä Jyväskylän ammatti-
korkeakoulussakin aloittaa lukuisia 
nuoria polkunsa kohti insinööritut-
kintoa ja työelämää. Jyväskylän 
insinööriopiskelijat JIO ry:n aktii-
veilla on tärkeä työ opastaa näitä 
opintiensä aloittavia maamme tule-
vaisuuden rakentajia myös liittoyh-
teisömme jäseniksi. Tällöin usein 
herää kysymys: Miksi kuulua yhdis-
tykseen ja ammattiliittoon?

Insinööriliitto tarjoaa jäsenilleen 
laajasti palveluita ammatillisaat-
teellisesta toiminnasta kovaan 
työmarkkinaedunvalvontaan. Pal-
veluiden lisäksi tarjolla on erilaisia 
valtakunnallisia ja paikallisia jäsen- 
etuja, kuten vakuutusturvaa.

Jäsenyydellä on kuitenkin suurem-
pikin yhteiskunnallinen merkitys. 
Ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä 
pyritään usein valtamedioissakin 
kyseenalaistamaan ja näin horjut-
tamaan jäsenkasvua. Näin halutaan 
vaikuttaa siihen, että palkansaaja-
puolen järjestäytymisaste laskisi ja 
horjuttaisi yleissitovuutta.

Yhteiskunnallinen 
merkitys
Nämä asiat eivät ole yksinkertaisia. 
Eivätkä ehkä myy mediaseksik-
käästi jäsenyyttä. Mutta palau-
tetaan vähän mieliin, mitä järjestäy-
tynyt palkansaajapuoli on aikojen 
saatossa saanut aikaan yhteiskun-
nassa - meidän kaikkien palkan-
saajien hyväksi.

Palkansaajien edunvalvonnan 
voidaan katsoa alkaneen vuonna 
1889, kun saatiin aikaan asetus 
työväen suojelusta. Vuonna 1917 

Joukossa on 
voimaa

Edunvalvonta on voimalaji ja edun-
valvonnassa määrä on voimaa. 
On aivan eri asia mennä neuvotte-
lemaan työnantajapuolen kanssa 
työsuhde-eduistamme, ja sanoa 
edustavansa tuhatta insinööriä, 
kuin mennä kertomaan edusta-
vansa sataa tuhatta insinööriä.

Kukaan meistä ei varmaan halua, 
että työehtoja heikennetään työn-
antajapuolen toimesta – tämän 
vuoksi jäsenyys ja järjestäytyminen 
kannattaa aina.

Edunvalvonnallista loppuvuotta,

“Miltä kuulostaisi 
kymmenen 
tuntia töitä kuutena 
päivänä viikossa 
ilman vuosilomia ja 
palkallisia arki- 
vapaita?”
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Viestintälinjauksia ja suosittelukampanja

Mistä löytyvät tapahtumat?!
Viime numerossa 1/2018 kerroimme KSI:n viestintälinjauksista. 
Kertauksena: lehti ilmestyy nyt kahdesti vuodessa, joten vain osa 
tapahtumista ilmoitetaan lehdessä.

Jäsenlehden lisäksi muita KSI ry:n 
viestintäkanavia ovat:

Uutiskirje
Joka kuukauden ensimmäinen 
päivä sähköpostitse lähetettävä 
sähköinen kuukausikirje on yhdis-
tyksen ensisijainen tapahtumail-
moituskanava.

Sähköpostiuutiskirje ei kuitenkaan 
tule sinulle automaattisesti. Mikäli 
haluat siis tuoreimmat tapahtu-
mailmoitukset, niin liity yhdistyksen 
sähköpostilistalle verkkosivu-
jemme etusivun alalaidasta osoit-
teessa: www.ksinsinoorit.fi

Verkkosivut
Yhdistyksen verkkosivut (http://
www.ksinsinoorit.fi) ovat yhdis-
tyksen näyteikkuna sekä arkisto.

 k Insinööriliitto on jo pidempään antanut 30 € S-ryhmän lahjakortin jäsenelle, kuka on suo-
sitellut kaverinsa liittymään Insinööriliiton jäseneksi. Nyt loppuvuoden ajan Keski-Suomen 
Insinöörit tarjoavat lisäksi 30 € lahjakortin suosittelijalle, jos uusi jäsen tulee olemaan Kes-
ki-Suomen Insinöörien jäsen. Nyt on siis hyvä mahdollisuus saada 60 € lahjakortti itselle 
suosittelusta tai jakaa se kaverin kanssa.

 k Lisätiedot ja ohjeet Insinööriliiton kampanjasta. Keski-Suomen Insinöörit saavat suositte-
lustasi tiedot liiton kautta ja lahjakortti jaetaan vain Keski-Suomen Insinöörien jäsenelle. 
Kampanja voimassa 14.8.-31.12.2018.

 k Lisätiedot: https://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/suosittelen

SUOSITTELE KAVERILLE JA SAA LAHJAKORTTI - X2!

Verkkosivuilta löydät tietoa yh-
distyksestä, kaikki Keski-Suomen 
Insinööri -jäsenlehdet sekä muun 
muassa kaikkien sähköisten uutis-
kirjeiden sisällöt.

Facebook-ryhmä
Keski-Suomen Insinööreillä on 
Facebook-ryhmä, jonne oli 11.3. il-
moittautunut 187 jäsentä. Ryhmä 
on suljettu, mutta sinne pääsee pyy-
tämällä liittymistä ryhmään. Ryhmä 
löytyy Facebookin haulla nimellä 
Keski-Suomen insinöörit ry .

Muista myös ILry.fi
Lisäksi kannattaa muistaa, että 
kuulut myös valtakunnalliseen In-
sinööriliittoon. osoitteesta http://
www.ilry.fi löydät muun muassa si-
nulle ilmaisia koulutuksia, joita jär-
jestetään myös alueellisesti.

Liity KSI:n sähköpostilis-
talle verkkosivuiltamme 
tai tästä linkistä, ja saat 
uutiskirjeen tapahtumista 
joka kuukauden 1. päivä!

http://www.ksinsinoorit.fi
http://www.ksinsinoorit.fi
https://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/suosittelen
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=8586f0416412427575d929f61&id=b546eb8d83
http://www.ilry.fi
http://www.ilry.fi
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Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.fi

Ohjelmointikoulu lapsille: 
BBC Micro:bit

Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme

14

Koulutuksessa käydään läpi 
laitteen perustoiminta ja miten sitä 
voi ohjelmoida sekä tehdään yh-
dessä harjoituksia, miten laitetta 
voi käyttää. Jokainen osallistuja 
saa MicroBit laitteen omaksi kou-
lutuksen jälkeen ja voi jatkaa sen 
käyttöä kotonaan. Koulutus on 
suunnattu peruskoulu ikäisille.

BBC Micro Bit on ARM-pohjainen 
kehitysalusta, jonka Britannian 
yleisradioyhtiö BBC on kehittänyt 
koulujen tietotekniikan opetukseen. 
Micro Bit on mitoiltaan 43×52 mil-
limetriä ja sisältää Nordic Semi-

conductorin valmistaman ARM 
Cortex-M0 käskykantaa tukevan 
nRF51822-suorittimen. Mikrokont-
rolleri sisältää langatonta tiedon-
siirtoa varten Bluetooth Low Energy 
-toteutuksen ja valmistajan oman 
2.4 GHz taajuudella toimivan aalto-
muodon. Prosessorin lisäksi piirile-
vyllä on 25:stä ledistä muodostuva 
näyttö, kiihtyvyys- ja magneettikent-
täanturit, sekä kolme painiketta.

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

Ilmoittautumislomake:

  10.11.2018 klo 9:00–15:00
  Jyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

Kustannus: 30,00€/lapsi+jäsen (sis. yhden Microbit alustan, koulutuksen sekä kevyen ruuan)
Paikkoja: Koulutukseen mahtuu 20 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Yhteyshenkilö: Jarmo Nevala, jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi, puh. 0405551079
Ilmoittautuminen: http://www.ksinsinoorit.fi/2018-ohjelmointikoulu

http://www.ksinsinoorit.fi
http://microbit.org/fi/guide/ features/
http://microbit.org/fi/guide/ features/
http://www.ksinsinoorit.fi/2018-ohjelmointikoulu
http://www.ksinsinoorit.fi/2018-ohjelmointikoulu


Tulevia tapahtumia
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Osallistu tapahtumiimme

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.fi

Keski-Suomen Insinöörien pikkujoulut
  1.12.2018 klo 17:00
 Jyväskylän Paviljonki

Lähde viettämään pikkujouluja kanssamme 1.12.2018 Jyväskylän Paviljonkiin. 
Illan ohjelmasta vastaavat Anna Puu, Lauri Tähkä ja Tuure Kilpeläinen & Kaihon 
Karavaani. Lavalle nousevat myös tutut Sirkus-hahmot. 

Tilaisuus alkaa kello 17:00 ja esirippu laskeutuu 01:00. Tapahtumasta lisää tietoa 
osoitteessa www.pikkujoulucircus.fi. 

Hinta: KSI ry:n jäsen 45 €, Avec 75 € (sis. illan ohjelma, istumapaikat koko illaksi, 
sekä maittavan pikkujoulu-circus buffetin.) HUOM! Paikkoja rajoitetusti
Yhteyshenkilö: Jarno Välinen, jarno.valinen@ksinsinoorit.fi / 040 302 2215
 
Ilmoittautuminen: http://ksinsinoorit.fi/pikkujoulut

http://www.ksinsinoorit.fi
http://www.pikkujoulucircus.fi
http://ksinsinoorit.fi/pikkujoulut
http://ksinsinoorit.fi/pikkujoulut
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Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat

Osallistu tapahtumiimme
Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Huomioi jäsenetumme internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.fi16

Osallistu tapahtumiimme

Lasten pikkujoulut

  8.12.2018 klo 11:00
 JAMK Dynamo ruokala (Piippukatu 2)

Jyväskylän Insinööriopiskeijat järjestävät perinteiseen tapaan KeskiSuomen 
Insinöörien jäsenten perheille lasten pikkujoulut lauantaina 8.12. JAMK:n Dyna-
mon kampuksella. Tapahtumassa tarjolla askartelua, leivontaa ja puuroa koko 
perheelle. Ehkäpä pukkikin muistaa perheen pienimpiä lahjalla. Tarkempia tietoja 
ja tapahtumaan ilmoittautumiset myöhemmin syksyllä.

Ilmoittautuminen:
http://ksinsinoorit.fi/lasten-pikkujoulut

Yhteyshenkilö: Markus Hoffren / markus.hoffren@jio.fi / 050 523 0220
Tapahtuma on maksuton.

TERVETULOA!

Keski-Suomen Insinöörien kinkkubingo

  27.11.2018 klo 18:00
 Teerenpeli, Kauppakatu 32, Jyväskylä

Osallistumismaksu: 5€ (maksu paikanpäällä)
Paikkamäärä: 40hlö

Joko alkaa joululaulut soimaan päässä, glögi ja piparit olemaan jokapäiväisiä 
herkkuja sekä jouluvalot koristamaan ikkunoita? Joulu on jo ihan kulman takana 
ja niinpä onkin aika osallistua kinkkubingoon. Jos siis pakastimesta ei vielä löydy 
joulukinkkua niin tässä on hyvä mahdollisuus voittaa sellainen. Bingon järjestää 
Jyväskylän Insinööriopiskelijat. Tapahtumassa pelataan kaksi kierrosta. Molem-
milla kierroksilla palkintoina 10e,20e,30e,40e ja 50e lahjakortit.

Ilmoittautuminen: http://www.ksinsinoorit.fi/kinkkubingo 
(pe 23.11.2018 mennessä)

http://www.ksinsinoorit.fi
http://ksinsinoorit.fi/lasten-pikkujoulut
http://ksinsinoorit.fi/lasten-pikkujoulut
http://www.ksinsinoorit.fi/kinkkubingo
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Osallistu tapahtumiimme
Tulevia tapahtumia

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.fi

Hair-musikaali

  2.11.2018 klo 19:00
 Jyväskylän kaupunginteatteri (Vapaudenkatu 36)

Nyt hiukset kuntoon perjantaina 2.11 klo 19.00 ja tule näkemään, kuulemaan ja 
ennen kaikkea kokemaan kulttimusikaali Hair. 1960-luvun lopun hippiliike täyttää 
Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön villinä ja värikkäänä, rockin ja 
soulin kyllästämien klassikoiden tahdittamana.
 
Eletään suuren murroksen ja vastakkainasettelun aikaa. Uusi sukupolvi haastaa 
sodan käyneen ja maansa vaurastuttaneen edeltäjänsä. He vastustavat kulutusy-
hteiskuntaa, perinteistä ydinperhemallia ja erityisesti Vietnamin sotaa. He muo-
dostavat tiiviin yhteisön, joka seuraa omia ihanteitaan – ristiriitaisin seurauksin.
 
Sini Pesosen ohjaama Hair on monisyinen kuvaus rauhan ja rakkauden liikkeen 
yhteen kokoamista nuorista sekä viimeisistä yhteisöllisyyden hetkistä ennen unel-
man osoittautumista utopiaksi.

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 26.10. klo 16:00 mennessä
Hinta: Jäsen 25 €, Avec 35 € (sis. väliajalla kahvitarjoilun)
Yhteyshenkilö: Mika Laitinen / mika.laitinen@ksinsinoorit.fi / 050 310 5678

Ilmoittautuminen: http://ksinsinoorit.fi/hair-musikaali

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

http://www.ksinsinoorit.fi
http://ksinsinoorit.fi/hair-musikaali
http://ksinsinoorit.fi/hair-musikaali


Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Insinööriliiton koulutukset ja ilmoittautuminen: 

www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/

Insinööriliiton koulutukset

Webinaarit:

08.10.2018: Google-markkinoinnista teho irti

10.10.2018: Viisi askelta stressinhallintaan

17.10.2018: Markkinointi sosiaalisessa mediassa

24.10.2018: Näyttävät videot somessa

07.11.2018: Kehityskeskusteluista vuoden paras työpäivä

09.11.2018: Facebookin vaativa markkinointi

15.11.2018: Miten löydän piilotyöpaikat?

23.11.2018: Työaika – ajallaan töissä ja vapaalla

26.11.2018: Miten rakennan brändiä?

CV-työpaja
  13.12.2018 klo 17–20
  Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

CV-työpajassa tutustutaan sisällölli- 
sesti ja visuaalisesti hyvään ansioluet-
telon eli CV:n rakenteeseen. Mietitään, 
miten työnhakudokumentteja kannat-
taa muokata kulloisenkin tarpeen mu-
kaan. Opitaan myös, mihin rekrytoija 
kiinnittää huomionsa selatessaan läpi 
jopa satoja työhakemuksia ja ansio- 
luetteloita.

Osallistujat pääsevät muokkaamaan 
omaa tekstiään, joten koulutukseen 
tarvitaan oma tietokone mukaan. 
Ohjaaja/ohjaajat antavat tilaisuudessa 
henkilökohtaista ohjausta.

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

Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme

Yrittäjyyden 
alkutaival 1
  28.11.2018 klo 17:00–20:00
  Sokos Hotel Alexandra

Käytännönläheisessä koulutuksessa 
käydään läpi yrityksen liiketoiminnan 
suunnittelun eri vaiheita, liiketoiminnan 
perusideasta ja liiketoimintasuunnitel-
masta yrityksen perustamisilmoituk-
seen.
 
Tarkoituksena on sekä häivyttää 
mystiikkaa yrityksen perustamisen 
ympäriltä, että antaa mahdollises-
ti liikeideansa lumoissa pyörivälle 
yrittäjälle valmiudet tarkastella omaa 
yritystoimintaa niin realistisesti kuin 
mahdollista, tappamatta kuitenkaan 
innostusta yritystoimintaan.

Miten löydän 
piilotyöpaikat?
  12.11.2018 klo 17:00–20:00
  Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Koulutuksessa keskitytään paranta- 
maan ja vauhdittamaan työnhakijan 
taitoja työnhaussa. Tämän koulutuk-
sen painopiste on erityisesti sopivien 
paikkojen etsimisessä.

Osallistava koulutus sisältää koulut-
tajan alustuksia, yksilöllisen piilotyön-
haun suunnitelman luomista sekä 
tutustumista koulutuspaikkakunnan 
talousalueen mahdollisiin piilotyönan-
tajiin.
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http://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset
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Aloita musiikkiharrastus tänä syksynä!
Tarjoamme Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille 

edullisen aloituspaketin. 

Kokeile itse tai anna lahja lapsellesi.  

 

Tuntipaketit:
• 5 x 30 min.  110 euroa (paketin arvo 140 euroa) 

• 5 x 45 min.  138 euroa (paketin arvo 175 euroa) 

Ilmoittaudu soitto- tai laulutunneille sivuillamme: 

www.alkusoitto.fi 

Ilmoittautumisen yhteydessä merkitse lisätietoja kohtaan 
insinööripaketti tai ota yhteyttä toimistoon tarjouksen lunas-
tamiseksi: (toimisto@alkusoitto.fi).

Tarjous on voimassa 15.11.2018 asti.

http://www.alkusoitto.fi


JAMK:in kyberturvakeskus

Suomi treenaa Jyväskylässä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on järjestänyt vuodesta 2013 kansal-
lisen kyberturvallisuusharjoituksen. Tämän mahdollistaa ainutlaa-
tuinen harjoitusympäristö.

perusteella vastaavaa emme ole 
nähneet, kertoo JAMK:n IT-insti-
tuutin johtaja Mika Karjalainen.

JAMK:n kyberturvallisuusharjoi-
tusympäristössä kyetään har-
joittelemaan kyberhyökkäyksiltä 
puolustautumista realistisessa, 

–Uskallan sanoa, että meillä on 
maailman parhaat ympäristöt. 
Olemme mukana Puolustusminis-
teriön yhteistyökumppanina Eu-
ropean Defence Agency:n Cyber 
Range -hankkeessa, joka on mah-
dollistanut näkymän eurooppa-
laisiin kyberturvallisuuden harjoi-
tusympäristöihin. Tämän otannan 

oikeankaltaisessa ympäristössä. 
Se on nimeltään RGCE eli Realistic 
Global Cyber Environment.

Kyseessä on sähköinen ympäristö, 
joka ilmentää internetiä. Kyse on 
tietysti pienemmästä skaalasta, 
mutta ympäristössä on kaikki kes-
keiset internetin elementit: jos tie-
tokone yhdistetään siihen, se käyt-
täytyy kuin olisi internetissä.

–Tässä realistisessa ympäristössä 
voidaan tehdä oikeaa hyökkäystä 
ja puolustusta oikeilla haittaohjel-
milla, Karjalainen kertoo.

Hän kuitenkin näkee, että esitelty 
kyberturvallisuuslaboratorio on lo-
pulta vain lisäarvo.

–Uniikkia ympäristöä tärkeämpää 
on se, että henkilöstöllä on kova, 
kansainvälinen osaaminen. Ja 
meiltä sitä löytyy.

IT-instituutissa on henkilöstöä noin 
50 ja vuosittain lisää tullaan rekry-
toimaan 4–5 henkilöä.

Konkreettista 
digiä
RGCE:llä on myös fyysinen sijainti 
JAMK:n toimitiloissa Piippukadulla. 
Siellä harjoittelevat vuosittain muun 
muassa kaikki Suomen tärkeimmät 
turvallisuusviranomaiset.

Viranomaisten lisäksi harjoitusym-
päristöä hyödyntävät lukuisat, eri-
tyisesti huoltovarmuuden kannalta 
kriittiset yritykset.
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  Jyväskylän Ammattikorkeakoulun tiloissa Jyväskylän Piippukadulla on kyberturvallisuusharjoitusten fyysinen 
hermokeskus.

  Kuvassa Mika Karjalainen, 
JAMK:n IT-instituutin johtaja

Harjoittelun lisäksi JAMK kouluttaa 
räätälöidysti eri organisaatioita. 
Koulu kartoittaa henkilöstöryhmät, 
roolit ja kyvykkyydet ja luo osaa-
misen kehittymisen polkuja kullekin 
roolille ja henkilöstöryhmälle. Tu-
loksena voi olla esimerkiksi harjoi-
tuksia tai lyhytkursseja.

Kyberpalveluitaan JAMK tuottaa 
JYVSECTEC-brändin kautta. Se on 
osa IT-instituutia ja syntyi osana ke-
hitysprojektia. 

JAMK:ssa tietoturva on kiinteä osa 
kaikkia tietotekniikan osa-alueita, 
kuten tekoälyn kehittymistä, ko-
neoppimista ja big datan tutki-
musta.

–Jos informaatiota ei osata järke-
västi prosessoida ja analysoida, 
ei siitä juuri saa lisäarvoa. Mutta 
jos tämän datan lisäarvon turvalli-
suutta ei kyetä ratkaisemaan, pitää 
miettiä, voidaanko sitä lainkaan 
käyttää, Karjalainen toteaa.

Seuraava merkittävä toimiala, 
johon JAMK:n IT-instituutissa pa-

nostetaan, on terveydenhuollon 
kyberturvallisuus.

Kyberturvan 
insinöörikoulutus
JAMK:ssa kyberturvallisuuden 
opiskelijoita on sekä alemmalla että 
ylemmällä amk-tasolla. Yhteishaun 
kautta on mahdollista suorittaa 
tieto- ja viestintätekniikan insinööri 
AMK -tutkinto, jossa kyberturval-
lisuus on suuntautumisvaihtoehto.

Avoimen JAMKin kautta on saa-
tavilla 30 opintopisteen kyber-
turvallisuuskokonaisuus. Lisäksi 
saatavilla on englanninkieliset 
YAMK-tutkinnot Full Stack Software 
Development ja Cyber Security -oh-
jelmissa.

YAMK-tutkinnot ovat vähintään 
kolme vuotta työelämässä olleille 
insinööreille, jotka haluavat sy-
ventää tai laajentaa osaamistaan 
ylemmällä korkeakoulututkinnolla.
Nykyisin lähes kaikki opinnot on 
mahdollista suorittaa omalle op-

pimistavalle räätälöitynä ja työn 
ohessa.

Lisäksi IT-instituutti toteuttaa 
TE-keskuksen tai ELY-keskuksen ti-
laamia lyhytkurssituksia työvoima-
pulaa paikkaamaan. Tällaisia ovat 
olleet esimerkiksi pelinkehittäjä-
koulutus sekä pelillistäjäkoulutus.

–Eräässä hankkeessa kävimme 
läpi 50:n työttömän ohjelmistoinsi-
nöörin osaamisen ja huomasimme, 
että hyvin pientä lisääosaamista tai 
ohjausta tarvittiin työllistymiseen. 
Hanketta vetänyt yliopettaja Jouni 
Huotari arvioi, että noin 40% oh-
jelmaan osallistuneita insinööreistä 
työllistyi arviointikierroksen jälkeen, 
Mika Karjalainen kertoo.

Teksti ja kuvat: Aleksi Koski



Ekskursio Tietokonemuseoon

MIR, IBM, Cray, Commodore!
Tutustuimme 22 insinöörin joukolla 13.9.2018 Kanavuoren 
Varikkotie 89 sijaitsevaan Tietokonemuseoon.

Navigaattoreista huolimatta joilla-
kuilla oli vaikeuksia löytää perille.

Muistui mieleeni ensikokemukseni 
tietokoneista vuodelta 1972. Hel-
singin teknilliseen opistoon oli han-
kittu julmetun suuri kunnioitusta 
herättävä tietokone. Meidänkin 
vuosikurssimme pääsi tekemään 
lujuusopin yliopettajan johdolla 
jonkin ristikon lujuuslaskelmaa. Ah-
kerasti kävimme porukalla kerran 
–kaksi viikossa syöttämässä ko-
neeseen tietoja. Lopputuloksena 
keväällä yliopettajamme totesi, että 
otetaan vaan laskutikut käyttöön.

Suomen tietojenkäsittelymuseoyh-
distys on toiminut vuodesta 1985 
alkaen. Yhdistyksen perustaja on 
Ilari Taurio, joka jo 1970-luvulla 
alkoi kerätä museoyhdistystä 
varten materiaalia yksityisiin ti-
loihinsa. Vuodesta 1995 alkaen 
Suomen Tietojenkäsittelymuseoyh-
distys Ry on toiminut rekisteröitynä 
yhdistyksenä.

Kokoelmissa on tällä hetkellä noin 
600 tietokonetta, jälkikäsittelylai-

tetta ja huollon välinettä. Kirjal-
lisuutta on noin 250 kappaletta. 
Kaikki laitteet ja esineet museoyh-
distys on saanut lahjoituksina yri-
tyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

Museon vanhin esine on yli 100 
vuotta vanha reikäkorttilävistäjä. 

IBM 305 RAMAC tuli markkinoille 
syyskuussa 1956. Koneessa oli 
maailman ensimmäinen kiintolevy, 
IBM 350, johon pystyi tallentamaan 
tietoa hieman alle 5 megatavua.

MIR-2 kehitettiin vuonna 1969 Neu-
vostoliitossa. Sitä on pidetty yhtenä 
henkilökohtaisen tietokoneen esi-
asteena. Asiantuntijoiden mukaan 
MIR-2 voitiin sanoa matemaat-
tisten tehtävien ja nimenomaan 
symbolisten lausekkeiden käsit-
telyyn erikoistuneena tietokoneena 
edustaneen maailman pisimmälle 
kehitettyä laitteistoa sillä hetkellä.

Cray-1 oli yksi tunnetuimmista su-
pertietokonemalleista. Koneen 
valmistus aloitettiin vuonna 1976 
ja lopetettiin 1990- luvun alussa. 

Markkinoille tullessaan Cray-1 oli 
tavanomaisessa laskennassa maa-
ilman nopein, kallein ja hinta / teho-
suhteeltaan edullisin kone.

Commodore 64 on vuonna 1982 
markkinoille tuotu valtaisan 
suosion saavuttanut kotitietokone. 
Sitä myytiin vuosina 1982–1993 eri 
lähteiden mukaan 17–30 miljoonaa 
kappaletta ympäri maailman, ja 
se on yhä maailman myydyin tie-
tokone.

Museokierroksen jälkeen siir-
ryimme toimistorakennukseen kah-
ville. Kahvin aikana Timo Niinistö 
esitteli meille videota museon eri 
vaiheista.

Kiitimme puheenjohtaja Mauno Poi-
kosta mielenkiintoisesta museovie-
railusta ja siirryimme insinöörilou-
naalle Vaajakosken ABC:lle.

Teksti: Pentti Leppiniemi 
Kuva: Väinö Panttila

 k Tietokonemuseon rahoitus on vaarantunut. Siksi museo pyrkii saamaan maksavia henkilöjä-
seniä mukaan toimintaansa. Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 10 € vuodelle 2018.

 k Tilinumero on FI07 5290 3340 0360 70 . Viestiin maksajan nimi ja sähköpostiosoite.

 k Museo on auki torstaisin klo 10 alkaen. Sovi vierailusta tukäteen Mauno Poikosen kanssa 
puh. 050 570 5811 

Tukea Tietokonemuseolle!
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Opiskelijaliite

Mitä JIO:a?!
Tänä syksynä Keski-Suomen Insinöörien jäsenlehti jaetaan 
jokaiselle uudelle insinööriopiskelijalle. Lue Jyväskylän Insinööri- 
opiskelijoiden hallituksen ja sen työnkuvien esittely!

  JIO:n opiskelijat ja Keski-Suomen Insinöörit järjestivät yhteiset linnunpönttötalkoot osana maanlaa-
juista Miljoona linnunpönttöä -kampanjaa vuonna 2017. Kuvassa 
opiskelijat Liisa Keskinen ja Tiia Itkonen. 
Kuva: Olli Backman.
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Insinööriopiskelijaliite

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Internetistä meidät löytää: 

jio.fi

Terve eli moi!

Syksy tulee, winter is coming ja 
mitä näitä on. Se ei meitä hidasta! 
Viime vuonna JIO ry täytti 35 vuotta 
ja sitä muistellaan lämmöllä.

Kuitenkin uusi vuosi tuo uudet 
haasteet. Uudet opiskelijat valta-
sivat kesän lopulla koulujen käy-
tävät ja teimme itsemme näkyväksi 
kaikille. Sen huomaa jäsenmäärän 
kasvussa. Jäseniä onkin pian jo 
1600 :)

Täytyy muistaa että hallituksenkin 
jäsenet ovat opiskelijoita. Vaikka 
emme yhtä tiuhaan ständeile en-
simmäisen viikon jälkeen käytävillä 
opintojemme jatkuttua, olemme 
silti täydessä touhussa kehittä-
mässä omaa toimintaamme ja 
varmistamassa opiskelijoiden se-
lustaa.

Tänä syksynä ollaan palaveerattu 
myös opettajien kanssa opintojak-
sojen sujuvuudesta. Tärkeimpänä 
osana kurssin kehittämistä on pa-

lautteen antaminen. Ilman hyvää 
palautetta ei tieto mahdollisista 
kehityksen kohteista ikinä saavuta 
kurssin opettajaa. Myös opettajan 
jaksaminen ja hyvinvointi on iso 
tekijä kurssin kannalta, sitä ei sovi 
unohtaa.

Syyskokous lähestyy vauhdilla. 
Tuntuu että vuosi on mennyt todella 
nopeasti. Syyskokouksessa va-
litaan uudet toimijat JIOn riveihin. 
Osa vanhoista jää, osa lähtee val-
mistumaan tai siirtyy muihin teh-
täviin. Itse jatkan järjestötoimintaa 
mielelläni, onhan tässä kouluakin 
vielä jäljellä. Saamme varmasti 
monia innokkaita hallituslaisia 
jatkamaan perinteitä ja luomaan 
uusia.

Opiskelija monesti ihmettelee, että 
minkälainen se JIOn hallitus oikein 
on ja mitä siellä tehdään. Avaamme 
tässä hieman hallituksen tämän-
hetkisiä rooleja ja vastuualueita 
antaaksemme kuvan siitä miten 
yhdistys selviää kaikista hommista 
ja miten jaamme vastuuta. Sekä 
hieman menneiden tapahtumien 
kulusta. Eri nimikkeistä huolimatta 
teemme tiiminä töitä ja ketään ei 
jätetä oman onnensa nojaan.

Tsemppiä syksyyn ja muistakaa 
rentoutua välillä!

JIO puheenjohtajalta

“Muistakaa 
rentoutua välillä!”

Puheenjohtaja 

Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnasta. Tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että asiat sujuvat, hommat pysyvät 
aikataulussa ja että jokainen pysyisi kärryillä siitä, missä mennään. Pj Huolehtii myös hallituksen hyvinvoinnista ja tukee 
sekä neuvoo kaikissa tilanteissa.

Iso tehtävä on myös edustaa yhdistystä tapahtumissa sekä erinäisissä kokouksissa. Puheenjohtajan työskentely sijoittuu 
pääosin taustalle, eikä ole välttämättä se näkyvin henkilö päällepäin. Hommiin kuuluu myös muun muassa kokousten 
valmistelu sihteerin kanssa, rahatilanteen seuraaminen rahastonhoitajan kanssa, raportointi Insinööriliitolle sekä Insinöö-
riopiskelijaliitolle hallituksen sisäisestä toiminnasta, yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja lukuisia muita tehtäviä, toinen 
toistaan haastavampia.

Tuomo Hartikainen
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 

3. vuosi
pj@jio.fi
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Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Jäsenetuja! 

jio.fi/edut/ 25

Insinööriopiskelijaliite

Mitä JIO tekee?

Rahastonhoitaja
 

Rahastonhoitajana vastaan muun 
muassa budjetin tarkkailusta, laskujen 
tekemisestä ja maksamisesta. Olen 
koko ajan perillä budjetista ja katson 
mihin rahaa menee ja mistä sitä tulee. 
Rahastonhoitajan pesti on yksi vas-
tuullisimmista tehtävistä, sillä vastaan 
tilin käytöstä. Rahastonhoitajana teen 
tiivistä yhteistyötä HuviKulLien kanssa, 
kun järjestämme uusia tapahtumia. 

Alex Vinter 
Tieto- ja Viestintätekniikka, 2. vuosi

alex.vinter@jio.fi

Sihteeri

Sihteeri on monella tapaa hallituksen 
joka paikan höylä. Siinä pääsee tutus-
tumaan niin kokoustekniikan kiemuroi-
hin kuin hallituksen yleisiin tehtäviin.

Tärkeimpänä tehtävänä on ehdotto-
masti arkiston ylläpito ja pöytäkirjojen 
puhtaaksikirjoitus. Myös toimisto-
tarviketilaukset kuuluvat pääasiassa 
sihteerille.

Pestissä ollaan periaatteessa hal-
lituksen “näkymättömällä” puolella, eli 
edustus ja näkyminen tapahtumissa 
ei ole niin sanotusti kirjoitettu pestiin, 
mutta mikään ei sitä estä. Kunhan 
omat tehtävät tulevat tehdyiksi.

Sihteeri pystyy kokousteknisillä 
kikoilla vaikuttamaan myös kokousten 
päätöksiin valitsemalla, tai pyytämällä 

Varapuheen- 
johtaja

JIO:n varapuheenjohtajana jaan 
vastuuta puheenjohtajan kanssa ja 
toimin kokouksen puheenjohtajana, 
jos Tuomo on estynyt. Toimin tiiviissä 
yhteistyössä ja auttavana kätenä hal-
lituksen niin sanotun näkyvän puolen 
kanssa johon kuuluvat viestintä, tapah-
tumat ja yritysyhteistyö. 

Kalle Väänänen
Tieto- ja viestintätekniikka, 2.vuosi.

kalle.vaananen@jio.fi

Jenni Rohunen
Tieto- ja viestintätekniikka, 4 vuosi

vpj@jio.fi

Markus Hoffrén
Tieto- ja viestintätekniikka, 3. vuosi

markus.hoffren@jio.fi

Koulutuspoliittinen 
vastaava 

KoPo, eli koulutuspoliittinen vastaava, 
valvoo ensisijaisesti oman ainejär-
jestön opiskelijan etuja ja edistää 
opintoihin liittyviä asioita. Koulutus-
poliittinen vastaava toimii linkkinä 
koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden 
välillä, joten kaikessa koulutukseen 
liittyvissä ongelmissa on helppo kään-
tyä kopon puoleen. Saan mahdolliset 
huolet ja toiveet vietyä henkilökunnan 
tietoon ja sitä kautta vielä eteenpäin 
käsiteltäväksi. Suurimmat painopisteet 
ovat opetuksen laadun taso, kurssien 
työmäärä ja työvälineet, opiskelijoiden 
oikeudenmukainen kohtelu sekä myös 
kurssien arvosanojen merkkaaminen 
ajallaan.

Keväällä 2018 tapasimme JAMKin 
rehtorin sekä IT-instituutin johtajan 
kanssa ja kävimme läpi opiskeluaika-
na vastaan tulleita epäkohtia ja mitä 

voisi opetuksen laadun säilyttämiseksi 
parantaa. Tavoitteena olisi sopia vielä 
syksyllä vähintään kerran tapaaminen 
JAMKin johtoryhmän kanssa ja saada 
mahdollisesti viestiä myös nyt uusilta 
opiskelijoilta eteenpäin opetuksen 
tason parantamiseksi.

Opiskeluun liittyvissä asioissa kannat-
taa kääntyä kopon puoleen ja toivoisin, 
että se olisi helppoa: usein ne asiat, 
jotka vaivaavat sinua, vaivaavat myös 
muita kanssaopiskelijoita.

suoraan puheenjohtajalta, päätöksen 
kirjoitusmuodon.

Kuvittelin ensin sihteerin pestin olevan 
suhteellisen “helppo” lähtötaso yh-
distystoimintaan, mutta olen huoman-
nut sen vaativan yllättävän paljon. 
Paljon se vaatii, mutta paljon myös 
opettaa.

Toimin tänä vuonna myös vertaistuto-
rina.
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Insinööriopiskelijaliite

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Sosiaalisessa mediassa olemme Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, Snapchatissa... 

http://jio.fi/yhteystiedot/

Osallistu tapahtumiimme!

Opiskelijatapahtumat
Huvi-, kulttuuri- ja liikun-
tavastaavat

Huvi-, kulttuuri- ja liikuntavastaavan 
(HuviKulLi), tehtävänä on järjestää 
Jyväskylän Insinööriopiskelijoille 
tapahtumia laajalla skaalalla. Mo-
nipuolisia tapahtumia on ympäri 
vuoden, jotta jokainen jäsen voisi 
löytää itselleen jotakin kivaa teke-
mistä koulun ulkopuolelta. 

Vuonna 2018 tapahtuu aiempaa 
enemmän! Olemme järjestäneet 
jäsenistölle muun muassa orien-
taatioviikolla jo legendaksi muo-
dostuneen JIOn tähden -bileet 
ja erilaisten juomien tasting-ti-
laisuuksia Teerenpelissä. Pää-
siäisenä järjestimme tietovisan 
Teerenpelissä sekä MunaJahdin 
keskustan alueen kampuksilla, 

JIOn Tähden tapahtuma yllätti järjestäjät!

Tänä vuonna JIOn Tähden järjestettiin 22.8. Katseessa. Tapahtuman 
ennakkolippuja saatiin myytyä lähes 300 kappaletta ja tästä suuri kiitos 
kuuluu tutoreille, jotka hoitivat tapahtuman tursaiden tietoon. Lisäksi 
ovelta lippuja myytiin vielä noin 100 kappaletta. Tapahtuman markkinointi 
onnistui siis vallan mainiosti!

Tapahtumassa esiintyi coverbändi S.S.C.B, joka soitti musiikkia laidasta 
laitaan. Musiikin lisäksi tapahtumassa oli myös paikalla Teknik Maga-
sinet, joka toi esille omia tuotteitaan ja järjesti muun muassa beer pongia 
ja muita hauskoja aktiviteetteja tapahtumaan tulleille.

Riku Sinkkonen
Tieto- ja viestintätekniikka, 3. vuosi

riku.sinkkonen@jio.fi

Jaakko Nordfors
Konetekniikka, 2. vuosi
jaakko.nordfors@jio.fi

Seuraavaksi vuorossa:

JIOn syksyn tulevat tapahtumat ovat 
jo hyvällä mallilla suunnitteilla, joten 
syksy onkin hyvä aloittaa esimer- 
kiksi Teerenpelissä järjestettävällä 
Siideritastingillä 10.10., jossa pääsee 
maistelemaan neljää siideriä asian-
tuntijan opastuksella. Jos äskeinen 
ei säväyttänyt, herkkusuita hellitään 
Herkkuapproilla 23.10., jossa pää-
see napostelemaan suun makeaksi 
Jyväskylän leipomoiden ja muiden 
suorituspaikkojen herkuilla.

  10.10.2018: Siideritasting
  23.10.2018: Herkkuappro
  1.11.2018: Halloween sitsit ja jatkot
  14.11.2018: Kyläappro

jossa pääpalkintona oli 2 lippua 
opiskelijaristeilylle. Kevään aikana 
kerkesimme myös sitsata kolmeen 
otteeseen yhteensä viiden ainejär-
jestön kanssa sekä bingolappuja 
täyttelimme yhdessä varhaiskas-
vatuksen opiskelijoiden kanssa. 
Lisäksi kävimme vuoden aikana 
edustamassa edustusjoukkueilla 
Akateemisen kyykän Jyväskylän 
mestaruuskilpailuissa ja JAMKOn 
Snowdayn futisturnauksessa, sekä 
rakenneltiin linnunpönttöjä yhdessä 
Keski-Suomen Insinöörien kanssa 
Rajakadun kampuksen pihalla 
pienessä talvipakkasessa. Loput 
ylijääneet linnunpöntöt jaettiin jo-
kavuotisen Tekniikan Tempauksen 
merkeissä, jossa jaoimme linnun-
pönttöjen lisäksi vappumieltä, 
simaa ja lapsille ja lapsenmielisille 
ilmapalloja.
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Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme: 

www.ksinsinoorit.com/tapahtumat
Ketään ei häiritä, syrjitä tai kiusata! 

jio.fi/hairintayhdyshenkilot/ 27

Yritys- ja yhteistyö- 
vastaava
 

Hoidan ja huolehdin JIO:n yhteistyöku-
vioista sekä hankin uusia yhteistyö-
kumppaneita sekä jäsenetuja. 
Insinööriliiton jäsenkortilla saat 
Jyväskylässä: 

JACK&JONES/Vero Moda: -10% 
kaikista normaalihintaisista tuotteista
Teknik Magasinet: -10% lähes kaikista 
tuotteista
Teerenpeli: alennuksia oluista, 
drinkeistä, suolaisesta!

Jos siis mielessäsi on jokin yritys, jon-
ka kanssa voisimme tehdä yhteistyötä, 
laita meille rohkeasti viestiä!

Insinööriopiskelijaliite

Löydä alta alennukset!

Arttu Niemelä
Mediatekniikka, 5. vuosi

arttu.niemela@jio.fi

Viestintä + 
YH

Viestintävastaava vastaa tapahtu- 
mien markkinoinnin suunnittelusta 
ja toteuttamisesta, somekanavien 
pyörittämisestä, nettisivujen päivitte-
lystä ja muista viestintään liittyvistä 
asioista. Yh-vastaava tiedottaa JIOn 
yhteyshenkilöitä hallituksen asioista ja 
tulevista tapahtumista. Yhteyshenkilöt 
puolestaan välittävät tietoa eteenpäin 
omalle luokalleen. Lisäksi yhteyshen-
kilöitä voidaan pyytää avuksi ständeille, 
lipunmyyntiin, valokuvaukseen, yms.

YH-henkilöiden toiminta perustuu va-
paaehtoisuuteen. Jos yhteyshenkilönä 
toimiminen kiinnostaa, kannattaa olla 
rohkeasti yhteydessä!

Kansainvälisyys- 
vastaava

JAMK on hyvin kansainvälinen kor- 
keakoulu, jonka opiskelijoista noin 
10% on Suomen ulkopuolelta. Kansain-
välisyys tuo tehtävää myös JIO:lle, 
koska haluamme parantaa kaikkien 
insinööriopiskelijoiden asemaa.

Kansainvälisiä opiskelijoita on kahta 
sorttia: degree, eli koko tutkintonsa 
suorittavia, sekä exchange, eli vaih-
to-opiskelijoita. Heidän ja tutoreiden 
kanssa toimiminen on kansainvälisyys-
vastaavan tärkeimmät tehtävät orien-
taatioviikon jälkeen.

Santeri Virolainen
Sähkö ja automaatiotekniikka, 

2. vuosi
santeri.virolainen@jio.fi

Jesse Keränen
International Logistics, 4. vuosi

jesse.keranen@jio.fi

Tekla Achrén
Konetekniikka 3. vuosi

tekla.achren@jio.fi

Suvi Jyläskoski
Tieto- ja viestintätekniikka, 3. vuosi

suvi.jylaskoski@jio.fi

Tutorvastaavat 

Tutorvastaavan tärkein viikko on orientaatioviikko, kun uudet opiskelijat aloittavat 
opintonsa. Olemme tutoreiden kanssa luomassa parhaan mahdollisen opiskelun 
alun uusille opiskelijoille. Päävastuumme on toimia koko vuoden ajan tutoreiden 
taustatukena. Haluamme pitää huolen, ettei kukaan uusista opiskelijoista jää 
yksin, vaan pääsee osaksi porukkaa.

Orientaatioviikolla tutorvastaavien ja tutoreiden apuna meillä on myös koko JIOn 
hallitus. Hallituslaiset hoitavat Insinööriliton ja JIOn esittelyn uusille opiskelijoille. 

Pääkampuksen ja Dynamon tutorvastaavat järjestävät haalarisovitukset uusille 
opiskelijoille.

Organisointikykyä testataan orientaatioviikon päättävän insinöörien kulttuuri-
orientaation, eli kaupunkirastien, järjestämisessä. Jokaiselta rastilta on mah-
dollisuus saada tehtävä- ja ryhmähenkipisteitä ja parhaiten pärjännyt joukkue 
luonnollisesti palkitaan. Kulttuuriorientaatio on erittäin suosittu uusien opiske-
lijoiden keskuudessa ja kisa on joka vuosi todella tiukka. Tänä vuonna kolmen 
parhaan joukkueen piste-ero oli vaivaiset kolme pistettä!

http://jio.fi/hairintayhdyshenkilot/


Keski-Suomen Insinöörit ry  on 
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n 

vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

Ilmoittautuminen 
syyskokoukseen

Verkkolomakkeella  
osoitteessa:

http://ksinsinoorit.fi/ 
2018-syyskokous

SYYSKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: to 1.11.2018
PAIKKA: Ravintola Priimus, Jyväskylä 
(Taulumäentie 45, 40200 Jyväskylä)

Aikataulu
18:00 Syyskokous (kaikille jäsenille)
20:00 Illallinen (ennakkoon ilmoittautuneille)

YHDISTYKSEN syyskokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:
– valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja 
toimihenkilöt
– hyväksytään KSI:n toimintasuunnitelma seuraavalle 
kalenterivuodelle
– päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
– hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 
palkkiosta ja matkakorvauksista
– valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
– valitaan hallituksen jäsenet (3) erovuoroisten sijaan ja 
valitaan varajäsen (1) joka vuosi
– valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilin- 
tarkastaja, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia  
– päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä 
järjestyksessä esitetyistä asioista

Ilmoittautumiset torstaihin 18.10.2018 mennessä! 
Jokaiselle ennakkoon ilmoittautuneelle annetaan kokous-
paikalla Finnkinon leffalippu!

Lisätietoja tarvittaessa: jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi tai 
puh. 040 555 1079.

Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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