
Aika, paikka ja ilmoittautuminen:
  Lauantaina 9.3. alkaen klo 9:00 
  Kaijala, Kaijalanniemi 25, 40200 Jyväskylä

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 3.3. 2019 mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/talvirieha
Yhteyshenkilö: Riku Ojala, riku.ojala@ksinsinoorit.fi
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenlehti

Keski-Suomen Insinöörien talvirieha!
Keski-Suomen Insinöörit Ry järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen ulkoilutapahtuman Kaijalanniemessä.

Talviriehan päätapahtumina ovat: 
- Lasten hiihtokilpailu: kilpasarjat iän mukaan. 
- Pilkkikilpailu: Aikuisten ja nuorten kilpasarja.

Tapahtumassa myös muuta ulkoilma-aktiviteettia. Tarjolla makkaraa, kahvia, mehua sekä mukavaa yhdes-
säoloa ja ulkoilua raikkaassa kevätsäässä!

Päivän ohjelma, kilpailusarjat ja aikataulu tarkentuu lähempänä tapahtumaa. 
Tapahtuma on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen! Tervetuloa ulkoilemaan ja viihtymään!
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Tiia Itkonen 
varajäsen, jäsenhankinta ja 

paikalliset edut
044 256 1568

tiia.itkonen@ksinsinoorit.fi

Juhani Paananen
työmarkkinavastaava

040 302 1055
juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Henri Möksy
työmarkkinavastaava

040 742 1570
henri.moksy@ksinsinoorit.fi

Jani Tervo
JIO:n opiskelijaedustaja

040 726 3408
jani.tervo@jio.fi

Jarno Välinen
jäsenhankinta ja paikalliset edut

040 302 2215
jarno.valinen@ksinsinoorit.fi

Mika Laitinen
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

Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
hallitus 2019

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

Painopaikka: 
kspaino.fi, Äänekoski

Painos: 2 800 kpl

Toimitus:
Päätoimittaja: Mika Laitinen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Fotolia 
Toimittajat ja avustajat:
Aleksi Koski, Jarmo Nevala

Kahdesta neljään

Pääkirjoitus

Mika Laitinen
päätoimittaja

Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti Viime vuonna Keski-Suomen in-

sinöörien jäsenlehtien määrää pu-
dotettiin neljästä kahteen. Liekö 
tämä syynä viime kesän ja loppu-
vuoden tapahtumien osallistujaka-
toon, kun toukokuussa ja marras-
kuussa ilmestynyt lehti jäi pois.

Nyt kuitenkin haluamme palauttaa 
lehtien määrän aikaisemmalle ta-
solle, mutta kaksi numeroa näistä 
tulee olemaan suppeampia sisäl-
löltään. Kuten tässäkin lehdessä, 
keskitymme enimmäkseen tiedot-
tamaan tulevista tapahtumista.

Vaikuttaa siltä, että jäsenet kaipaa-
vat edelleen kotiin tulevaa painet-
tua lehteä. Moni jäsen selaa leh-
den heti sen ilmestyttyä ja valitsee 
kiinnostavimmat Keski-Suomen in-
sinöörien tapahtumat ja kenties jo 
saman tien lähettää ilmoittautumi-

sen. Kuukausikirje sähköpostiin on 
hyvä, mutta ei vielä tavoita kaikkia. 
Kehotan kaikkia tilaamaan säh-
köpostikuukausikirjeen, niin sitä 
kautta saa vielä ajankohtaisempaa 
tietoa.

Kevätkokous on jälleen huhtikuun 
lopussa, kutsu on takakannessa. 
Kaikki ovat tervetulleita vaikutta-
maan yhdistyksemme toimintaan. 
Palataan kesän tapahtumiin seu-
raavassa lehdessä, joka on jälleen 
laajempi numero.



Tulevia tapahtumia
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Osallistu tapahtumiimme
Tulevia tapahtumia

TUKI: 
Koulutustuki

Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsen voi 
hakea yhdistykseltä koulutustukea. 
Koulutustukea voidaan myöntää 
enimmillään 100 euroa / jäsen / 
kalenterivuosi. Koulutustuen määrä 
on 50% kurssimaksun suuruudesta. 
Koulutuksen pitää olla hakijan am-
matillista pätevyyttä ja työelämässä 
sijoittumista ja etenemistä tukevaa tai 
työhyvinvointia sekä työssä jaksamis-
ta edistävää. Hakemus löytyy Kes-
ki-Suomen Insnöörien internetsivuilta 
ja toimitetaan yhdistykselle postitse.

TUKI: 
Liikuntatapahtumatuki

KSI tarjoaa jäsenilleen 10 € avustusta 
keskisuomalaisiin liikuntatapahtumiin 
osallistumisesta.

Säännöt ovat seuraavat: 1) tukea ei 
myönnetä KSI:n järjestämiin liikunta- 
tapahtumiin, 2) tapahtuma on vanhan 
Keski-Suomen läänin alueella, 
3)jäsenen pitää itse osallistua urhei-
lusuoritukseen.

Tuki myönnetään kerran per jäsen. Tuki 
on voimassa vuoden 2019 loppuun. 
Lähetä kuitti tapahtumakuluista osoit-
teeseen jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi.

KAMPANJA: 
Päivitä jäsentietosi
  31.5. mennessä
  http://www.ksinsinoorit.fi/ 
 paivita-jasentietosi

Kun olet tarkistanut/päivittänyt omat 
tietosi (www.ilry.fi/muutos) voit osallis-
tua arvontaan. Tulevaisuutta luomassa 
konsertin liput arvotaan joka kuukausi 
1.12.2018–31.05.2019 välisenä aikana 
niiden kesken, ketkä ovat jättäneet 
yhteystietonsa kyseisen kuukauden ai-
kana arvontalomakkeelle. Lippupaketti 
sisältää kaksi lippua Jyväskylän IL100 
-konserttiin.

KAMPANJA: 
Jäsenkysely
  31.3. mennessä
  http://www.ksinsinoorit.fi/ 
 jasenkysely 

Vastaamalla jäsenkyselyyn osallistut 
arvontaan, jossa kaikkien vastaajien 
kesken arvotaan 3 kpl 100,00 euron 
lahjakorttia Poweriin. Samalla tuet 
myös Keski-Suomen Insinöörien toi-
mintaa, antamalla arvokasta palautet-
ta. Arvonta suoritetaan huhtikuussa yh-
distyksen kevätkokouksen yhteydessä. 
Kysely on auki 31.3.2019 saakka.

KILPAILU: 
Valoteoksen ideakilpailu
  28.2.2019 klo 12 mennessä   

Jyväskylässä juhlistetaan 100-vuoti-
asta Insinööriliittoa syyskuussa 2019 
Valon kaupunki -tapahtumassa, johon 
suunnitellaan ja toteutetaan juhlavuo-
den kunniaksi insinöörien ideoima ja 
luoma valoinstallaatio.

Insinööriliitto ja Keski-Suomen 
Insinöörit järjestävät yhteistyössä 
Valon kaupungin ja Vahanen-yhtiöiden 
kanssa ideakilpailun Valon kaupunki 
-tapahtumaan sijoitettavasta valoteok-
sesta. Palkintoina on 1 000, 500 ja 300 
euroa.

Valotaideteoksen tavoite on juhlistaa 
Insinööriliiton 100-vuotisjuhlaa ja 
tuoda esiin insinöörien luovuutta, kek-
seliäisyyttä ja ongelmaratkaisukykyä. 
Teokseen voi sisältyä esimerkiksi 
insinöörein tekemiä keksintöjä tai 
teos voi muulla tavalla tuoda esille 
insinööriosaamista.

Lisätietoa: https://www.ilry.fi/ 
ajankohtaista/uutiset/ 
juhlavuoden-valoteoksen-ideakilpailu

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme ksinsinoorit.fi 

Muista myös Insinööriliiton webinaarit ja koulutukset: ilry.fi

Leffailta: Captain Marvel
  6.3.   
  Finnkino, Jyväskylä

Lippu jäsenille 10 euroa, lisäksi namuja 
ja juoma. Ilmoittautumiset 27.02.2019 
mennessä verkkolomakkeella:
http://www.ksinsinoorit.fi/ 
maaliskuun-leffailta-2019 
Jälkipelit Teerenpelissä.

Yhteyshenkilö: Jarmo Nevala, jarmo.
nevala@ksinsinoorit.fi, 0405551079

Lintupönttötalkoot 2019
  16.3. kello 12–15
  JAMK pääkampus (Rajakatu 35) 

Kevät tulee ja linnut kaipaavat pesin-
täpaikkoja. Olemme hankkineet 
valmiiksi sahatut materiaalit 200 lin-
nunpöntölle. Tule kokoamaan omasi, ja 
samalla tapaamaan muita insinöörejä, 
senioreita sekä opiskelijoita. Tapahtu-
ma on jäsenille ja heidän perheilleen 
ilmainen. Tapahtuman järjestää KSI 
sekä Jyväskylän Insinööriopiskelijat.

Kesäteatteri Tampereella
 12.6.
  Tampereen Komediateatteri

Piirin kesäteatterina esitetään maail-
man parhaimman farssikirjailijan Ray 
Cooneyn ja hänen poikansa Michaelin 
mestariteos: Voi veljet! Tapahtumaan 
järjestetään linja-autokyyditys ja välia-
jalla nautimme teatterikahvit.
Ilmoittautuminen 5.6. mennessä:
www.ksinsinoorit.fi/ 
piirin-kesateatteri



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

vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkokoukseen

Verkkolomakkeella  
osoitteessa:

http://www.ksinsinoorit.fi/ 
2019-kevatkokous

KEVÄTKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: to 25.4.2019
PAIKKA: Survon kartano (Siltakatu 25, 40520)

AIKATAULU:
18:00 Kevätkokous (kaikille jäsenille)
20:00 Ruokailu

YHDISTYKSEN kevätkokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:
- valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja 
toimihenkilöt
- esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudel-
ta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapau-
den myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä 
järjestyksessä esitetyistä asioista

Ilmoittautumiset 17.04.2019 mennessä (ennakkoon ilmoit-
tautuneille varataan ruoka). Jokaiselle ennakkoon ilmoit-
tautuneelle annetaan kokouspaikalla Finnkinon leffalippu!

Ilmoittautuminen osoitteessa: 
http://www.ksinsinoorit.fi/2019-kevatkokous

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

Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry




