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Keski-Suomen Insinöörit ry,
PL 454, 40101 Jyväskylä
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Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 Jyväskylä
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olli.backman@ilry.fi

Insinööriliitto

Prosentti määrää?
Kokoustemme osallistujamäärä on jäänyt pieneksi verrattuna
koko jäsenmäärään. Huhtikuun lopussa pidetyssä kokouksessa oli vain 27 osallistujaa, mikä on vain noin prosentti koko
jäsenmäärästä.
Tällä tavoin ajateltuna yksi kokoukseen osallistunut jäsen
vastaa sataa Keski-Suomen insinöörien jäsentä. Kokousten
osallistujamäärää ei edes tarjoiltu ruoka ja elokuvalippu ole
pystynyt nostamaan, siis mikä uudeksi houkutukseksi?
Kevätkokouksessa esitetyn tilaston mukaan Keski-Suomen
Insinöörien jäsenmäärä on
kaksinkertaistunut sitten vuosituhannen taitteen jälkeen.

“Yksi kokoukseen
osallistunut jäsen
vastaa sataa
Keski-Suomen
insinöörien jäsentä”

Erityisesti viime laskusuhdanne lisäsi jäsenten määrää
yhdistyksessä. Luultavasti
tällöin epävarmuus tulevaisuudesta ajoi ihmisiä liittymään liittoon, joka nyt kasvusuhdanteen aikana ehkä ei ole niin
koettu trendikkääksi. Osittain jäsenmäärän kasvu on johtunut
aktiivisesta insinööriopiskelijatoiminnasta. Vaikka Keski-Suomesta lähdetään muihin maakuntiin töihin, silti yhdistyksemme
jäsenmäärä pysynyt lähes ennallaan viimeiset vuodet.

Jäsenkyselyn pohjalta suurin osa on ollut tyytyväinen yhdistyksemme hallituksen toimintaan, mutta pieni prosentti silti osoitti
tyytymättömyyttään. Haluaisinkin, että erityisesti nämä yksilöt
osallistuisivat rohkeasti kokoukseen ja toisivat asiansa esiin,
sillä muuten ei korjausliikkeitä pystytä tekemään.
KSI:n jäsentapahtumissa on ollut kiva nähdä uusia kasvoja,
mutta niin vanhat kuin uudet jäsenet ovat tervetulleita myös
kokouksiin vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja yhdistyksemme
suuntaan.

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

KOKO
(työttömyyskassa)
https://kokokassa.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
varapuheenjohtaja

sihteeri

040 513 5988

040 302 6840

timo.harmala@ksinsinoorit.fi

joni.launonen@ksinsinoorit.fi

Mika Laitinen

Jarno Välinen

Juhani Paananen

päätoimittaja

jäsenhankinta ja paikalliset edut

työmarkkinavastaava

050 310 5678

040 302 2215

040 302 1055

mika.laitinen@ksinsinoorit.fi

jarno.valinen@ksinsinoorit.fi

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Henri Möksy

Tiia Itkonen

040 555 1079
jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi

Riku Ojala
taloudenhoitaja
040 620 6557
riku.ojala@ksinsinoorit.fi

työmarkkinavastaava
040 742 1570
henri.moksy@ksinsinoorit.fi

Jani Tervo
opiskelijaedustaja
040 726 3408
jani.tervo@jio.fi
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Joni Launonen

varajäsen
044 256 1568
tiia.itkonen@ksinsinoorit.fi

Mihin olemme menossa vuonna 2019

1. Lisää koulutustapahtumia
Koulutustapahtumien määrää kasvatetaan yhdessä
Insinööriliiton kanssa. Esimerkkinä webinaarit paikallisten
koulutusten rinnalle, joita pystyy katsomaan myös jälkikäteen verkon välityksellä.
2. Yhteistyötä JIO:n kanssa
Jäsenhankinnan kannalta tärkeä yhteistyökumppani
Keski-Suomen Insinööreille on Jyväskylän InsinööriopiskeIijat 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. Internet sivujen uudistaminen
Alkukevään jäsenkyselyssä nousi esiin yhdistyksen internet sivujen kehittäminen selkeämmäksi, joten vuoden
2019 aikana yhdistyksen internet sivut uudistetaan.

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!
Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle

www.ksinsinoorit.fi
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

Yhteenveto keväästä

Onni yksillä, kesä kaikilla. Kevät
on viime päivinä edennyt miltei
kesäiseen tahtiin. Luonto on vihertynyt ja vappuakin vietettiin enimmäkseen aurinkoisessa säässä.
Televisiossa Pekka Pouta tosin
ennusti lumisateita, mutta eiköhän
kesäkuu viimeistään ole jo melko
vähäluminen.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
huhtikuussa ja aiheena oli toimintakertomus sekä tilinpäätös, jotka
kevätkokous hyväksyi.
Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenmäärä väheni 14 henkilöllä
(31.12.2018, 2734 jäsentä). Muutos
ei ole merkittävä, sillä viimeisen
viiden vuoden mediaani on 2743.
Talouden suhteen vuoden 2018 ylijäämä on 3 700,20 euroa, kun taas
vuoden 2017 tulos oli alijäämäinen.
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.

Jäsenpalautetta
Yhdistyksellämme menee hyvin,
mutta aina löytyy parannettavaa.
Ainakin alkuvuodesta kerätyn jäsenpalautteen mukaan.
Tuloksissa ei ollut merkittävää
eroa edellisen vuoden kyselyyn.
Palautteen perusteella jäsenet kaipaavat paikallisia jäsenetuja, joita
yhdistys on yrittänyt hankkia heikolla menestyksellä. Jatkamme
yrittämistä, jos vaikka jotain saataisiin kaivettua tämän vuoden
aikana.
Tapahtumiksi toivottiin edelleen
kulttuuri ja perhetapahtumia. Myös
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verkostoitumistapahtumat
sivat esiin.

nou-

Koulutuksiin kaivattiin enemmän
ammattitaitoa kehittäviä koulutuksia, kuten sertifioinnit ja tekoäly.

Kvartaalin
tapahtumia
Kevään aikana on aloitettu myös
Insinööriliiton 100-vuotisjuhlahumu
erilaisin tapahtumin, joita järjestetään koko vuoden valtakunnallisesti.
Jyväskylän tapahtuma tulee syksyllä juhlakonsertin muodossa paviljongissa. Jäsenetuhintaan lipun
saat ostettua lippu.fi palvelusta
(www.lippu.fi/IL100, muista lisätä
osoitteen perään IL100) sekä itsellesi että kaverillesi.

“Jäsenet kaipaavat
paikallisia jäsenetuja, joita yhdistys on
yrittänyt hankkia”
Keväällä valittiin Suomelle uusi
eduskunta ja mielenkiinnolla odotamme millainen vaaliohjelma
on saatu sorvattua ja ketkä hallitukseen ylipäätään mahtuivat.
Vaalilupaukset kukkivat vaalien
alla, mutta useimmiten hallitusvastuussa mutistaan jotakin kompromissin teosta ja budjettiraamista.
Mutta joka vanhoja muistaa, sitä
tikulla silmään.

Korkeakouluhaku päättyi huhtikuussa ja julkaistujen hakijatilastojen valossa Jyväskylän Ammattikorkeakoululla menee hyvin.
JAMK:n sivuilta: ”Koko kevään
yhteishaussa Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjosi yhteensä 1390
aloituspaikkaa seitsemällä eri
alalla. Hakijoita oli 12 783, joista
ensisijaisia 5077. Suhteessa aloituspaikkoihin ensisijaisia hakijoita
oli siis 3,65-kertaisesti, mikä sijoitti
JAMK:n Suomen kolmanneksi vetovoimaisimmaksi ammattikorkeakouluksi.”
Sain vuoden vaihteessa myös
omani YAMK tutkinnon valmiiksi.
Nyt tittelirimpsu on insinööri,
maisteri, ylempi insinööri. Opintojen loppuun vieminen varsinkin
töiden ohella ja tuoreena isänä vaativat sitkeyttä. Vanhassa insinöörivitsissä voi siis olla vähän perää
ainakin omalta osaltani: Miksi ratakisko taipuu insinöörin alla? Fiksumpi antaa periksi.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Luottamusmieheltä

Kuka on luottamusmiehesi?
Mitä hän tekee?
Luottamusmies on työntekijöiden
valitsema edustaja, joka edustaa
työntekijöitä työnantajan kanssa
käytävissä keskusteluissa.
Luottamusmies keskustelee ja neuvottelee työpaikalla työnantajan
kanssa yhteisistä asioista, joilla on
vaikutus koko työyhteisön etuun.

Luottamusmiehen
tehtävät
On tiettyjä asioita mitkä pitää käydä
läpi henkilöstön edustajien kanssa
tarpeen vaatiessa/säännöllisesti.
Näin ollen kokouksia työnantajan
kanssa on normaalisti noin 4 kertaa
vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Lisäksi näissä kokouksissa
esimerkiksi sovitaan paikallisesti
palkankorotuksista, jotka on sovittu
työehtosopimusneuvotteluissa.
Luottamusmies voi nostaa neuvotteluihin työntekijöiden näkökulmasta tärkeitä asioita. Tällaisia
ovat esimerkiksi KIKYn soveltaminen työpaikalla tai jopa neuvotella siitä tarvitaanko KIKYä työpaikalla ollenkaan.
Toinen paljon esimerkiksi ylempiä
toimihenkilöitä kiinnostava aihe on
vapaa-ajalla matkustaminen. Tästä
on varmastikin käyty monella työpaikalla monenlaisia neuvotteluja.
Tämänkin asian eteneminen monesti riippuu paljon työnantajan
suhtautumisesta asiaan.
Eräänä tärkeänä tehtävänä luottamusmiehellä on ihmisten auttaminen erilaisissa tilanteissa

ja ongelmissa. Ihmiset monesti
kysyvät työehtosopimuksiin liittyvistä asioista ja muutenkin työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Luottamusmies auttaa omaan
kokemukseen nojaten ja koulutuksista saadun tiedon avulla ja tietystikin tarvittaessa liiton avulla.

Luottamusmiehen
valinta
Luottamusmies valitaan työyhteisössä vaaleilla. Mutta monesti on
vaikea löytää halukkaita tehtävään
ja näin ollen vaaleja ei useinkaan
tarvitse järjestää vaan ainoa ehdokas tulee suoraan valituksi.
Ehdokkaan tulee kuitenkin olla
liiton jäsen, jotta hänet voidaan
valita tehtävään.

“Monesti on vaikea
löytää halukkaita
tehtävään ”

Suosittelen,
kokemusta on!
Olen toiminut meidän työpaikkamme luottamusmiehenä nyt
vajaan kymmenen vuotta. Tehtävä
ei vie liikaa aikaa, sen kanssa kyllä
pärjää. Mutta paljon erilaisia tilanteita tulee eteen, neuvotteluissa,
ihmisten auttamisessa.
Tehtävän sokerina näen luottamusmiehille järjestettävät seminaarit
/ koulutustilaisuudet. Siellä näkee
muita luottoja, pystyy jakamaa kokemuksia ja kuulee ajankohtaisista
asioista.

Henri Möksy
työmarkkinavastaava KSI,
luottamusmies

Työpaikalla on muitakin tehtäviä,
jotka ovat lähellä luottamusmiehen
tehtävää. Näitä on luottamusvaltuutettu, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja joillakin työpaikolla
(isoilla) on valittu myös pääluottamusmies. Monesti nämä henkilöt
tekevät yhteistyötä työpaikalla.
Luottamusmiehellä on hieman parempi suoja työsuhteessa koska
monesti neuvotellaan hankalistakin
asioista ja luotto joutuu ottamaan
monesti tiukastikin kantaa asioihin.
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HEHKU-VALOTAIDETEOS
INSINÖÖRILIITTO 100-VU
JUHLAVUODEN IDEAKILP

Valotaideteoskilpailun voittajat valittu

Valokilpailun voitto
Jyväskylässä juhlistetaan 100-vuotiasta Insinööriliittoa syyskuussa
2019 Valon kaupunki -tapahtumassa, johon suunnitellaan ja toteutetaan juhlavuoden kunniaksi insinöörien ideoima ja luoma valotaideteos.
Insinööriliitto ja Keski-Suomen Insinöörit järjestivät yhteistyössä
Valon kaupungin ja Vahanen-yhtiöiden kanssa ideakilpailun Valon
kaupunki -tapahtumaan sijoitettavasta valoteoksesta. Kilpailu käynnistyi syyskuussa 2018 ja päättyi
helmikuussa 2019.
- Haimme ideaa, joka toisi ennen
kaikkea esille insinöörien luovuutta,
kekseliäisyyttä ja ongelmaratkaisukykyä, sanoo juhlavuoden projektipäällikkö Grete Ahtola, joka on yksi
raadin jäsenistä.
Määräaikaan mennessä raadille
toimitettiin viisi ehdotusta, kaikki
erittäin tasokkaita ja mielenkiintoisia töitä.

Hehku voitti
- Kilpailijat olivat hyvin perehtyneet
kilpailun sääntöihin ja vaatimuksiin,
ehdotukset ovat hyvin laadittua,
tuovat esille insinööriosaamista,
kommentoi raadin vaikeaa valintaa
kilpailun kuraattori, kuvataiteilija
Jaakko Niemelä.
Kilpailun voittotyöksi valittiin 21
pisteellä ehdotus Hehku, jonka on
suunnitellut työryhmä Jari Aalto,
Joonas Innanen ja Jussi Saarimäki.
He ovat valaisinpylväitä valmistavan Tehomet Oy:n suunnittelijoita.
Hehkun
muodoksi
valikoitui
C-kirjain, joka roomalaisissa numeroissa tarkoittaa lukua 100. Kaareva
teräksinen runko verhoillaan perforoidulla ohutlevykuorella, jonka si-

säpinnassa on opaalilevy. Opaaliin
johdetaan RGB Led -valaistus,
mikä näkyy teoksen pinnassa olevista pienistä aukoista. Aukkojen
muodot tulevat matemaattisista
merkeistä ja Insinööriliiton logoista,
joita on tasan sata.

Keski-Suomen Insinöörit sekä Insinööriliitto kiittävät lämpimästi kilpailuun osallistujia, raadin jäseniä ja
yhteistyökumppaneita ja toivottaa
kaikki lämpimästi tervetulleiksi
Valon kaupunki -valotapahtumaan
Jyväskylässä 26.-28.9.2019.

Hehkusta haluttiin tehdä myös interaktiivinen, jolloin katselija voi vaikuttaa painonapein teoksen valaistuksen esiohjelmoituihin sävyihin.

“Kaareva teräksinen runko verhoillaan perforoidulla
ohutlevykuorella,
jonka sisäpinnassa
on opaalilevy.”
Valon kaupunkia raadissa edustavien Jani Ruotsalaisen ja Elisa
Hillgenin mukaan kyseessä on
näyttävän kokoinen ja kaupunkiympäristössä erottuva teos - mukava
intiimi tila, johon tulee kuvioilla ja
valon värinvaihdolla eloa.

Lue lisää Insinööriliiton
juhlavuodesta:

leipäteksti

kk Juhlavuoden
Teksti:
Aleksi Koski verkkosivuilta voit

seurata vuoden lukuisia tapahtumia
Kuvat:ympäri
Insinööriliitto
maata. Lehden seuraavalta
sivulta löydät ilmoituksen juhlavuoden hyväntekeväisyyskonserttista.
Lisätietoja: www.ilry.fi/il100

Tasainen kisa
Toiselle sijalle valittiin 19 pisteellä Jussi Vikströmin ehdotus
HeartCore ja kolmanneksi Mika
Laitisen suunnittelema Visio tulevaisuuteen, joka sai 16 pistettä.
Kaikki kolme parasta ehdotusta
saivat rahalliset palkinnot.
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IL:n puheenjohtajalta

Hyvää juhlavuotta!
Hyvät Keski-Suomen Insinöörien
jäsenet, kuten toivottavasti tiedättekin, Insinööriliitolla on 100-vuotisjuhlavuosi tänä vuonna. Juhlavuosi
on meidän tärkein prioriteettimme
kuluvan vuoden aikana, ajantasaista tietoa juhlavuodesta voit
lukea Insinööriliiton nettisivuilta.

Työehtoneuvotteluja
tulossa
Meillä on myös paljon muita isoja ja
tärkeitä asioita tapahtumassa tänä
vuonna. Suurimman osan jäsenistöstä työehdoista neuvotellaan
syksyn 2019 aikana. Teknologiateollisuus ry työnantajana ei halunnut
käyttää optiovuosimahdollisuutta
eikä edes neuvotella siitä, me olisimme halunneet käydä neuvottelut ja katsoa olisiko optiovuosi
ollut mahdollinen.
Kaksi kolmesta jäsenestämme
on näiden edellä mainittujen sopimusten piirissä. Muutkin työ- ja
virkaehtosopimukset ovat katkolla
syksyn 2019 ja kevään 2020 välisenä aikana.
On hyvä palauttaa mieliin mitä
näissä sopimuksissa oikeastaan
sovitaan: sopimuksilla taataan
Teille mm. lomarahat, palkalliset
vanhempainvapaat,
parempi/pidempi sairasloma-ajan palkka ja
työpaikkakohtaisen
sopimisen
mahdollisuudet.

Palkkatietoja
Teemme nykyään useita kyselyitä
ja tutkimuksia jäsenkunnallemme
paremman palvelun ja edunval10

vonnan takaamiseksi. Monille on
varmasti tuttu ainakin jokavuotinen
työmarkkinatutkimuksemme.
Työmarkkinatutkimuksesta poimin
teille muutamia lukuja. Meriittikorotuksen saaneiden osuus oli
19%,
keskimääräinen
meriitin
suuruus taas 237€. Tehtävän vaihtaminen samassa työpaikassa toi
keskimäärin 400€ korotuksen ja
työpaikan vaihtaminen 550€ korotuksen. Jäsenkuntamme mediaanipalkka oli 4000€.
Usein kuulemme työnantajan puhuvan, että tuloksesta maksetaan.
Näin ei ainakaan meidän jäsenkuntamme osalta ole, koska alle puolet
jäsenistämme on tulospalkkauksen
piirissä. Tulospalkkauksen piirissä

olevat saivat tulospalkkiota keskimäärin 6% vuosiansiosta.
Työttömille suunnatun tutkimuksen
keskiöön nousivat aktiivimallin ongelmakohdat. Kokemukset aktiivimallista ovat pääosin kielteisiä.
Valitettavan moni on myös menettänyt uskonsa, että enää koskaan
työllistyisi. Erityisesti yli 59-vuotiaiden osalta luku on karu, reilut 50%
ei usko enää työllistyvänsä. Kaiken
ikäisten osaltakin lukema ylittää
25%. Myös osaamisen päivittämiseen liittyvät ongelmat nousivat
laajasti esiin.

Yli 50-vuotiaiden
pinne
Yksi edunvalvontamme keskeisiä
teemoja tänä vuonna tulee olemaan
yli 50-vuotiaiden työllisyysasteen
selkeä parantaminen. Työelämän
ikäsyrjintä
kohtelee
jäsenkuntaamme erittäin raadollisesti. Pari
faktalukua asiasta: alle 50-vuotiaiden työttömyysaste ammattikunnassamme on 2,82% ja yli 50-vuotiaiden työttömyysaste on 6,82%.
Toisaalta on hyvä muistaa, että
jokaisen meistä tulee myös omin
toimin ylläpitää osaamistamme.
Keinojahan on monia. Helpoimmat
lienevät aktiivisuus työpaikalla ja
ehdotukset työnantajalle erilaisista koulutuksista, joita työnantaja
kustantaisi ja voit suorittaa koulutuksen työaikana. Myös omaa aikaa
kannattaa panostaa varsinkin, jos
työnantaja maksaa kurssin.
Vaikka alakohtaiset erot ovat suuriakin, selvää on, että parhaiten
työelämän muutoksessa pysyvät
mukana ne, jotka aktiivisesti pitävät
huolta osaamisestaan. Kannattaa
muistaa myös liiton kurssitarjonta.
Tavoitteenamme on lisätä ammatillista osaamista kerryttävien
koulutusten määrää. Tänä vuonna
liitto tarjoaa reilut 300 koulutusta,
joista noin 80 fyysistä ja loput verkossa. Muistathan, että verkkokoulutuksien tallenteet ovat saatavilla
myös koulutuksen jälkeen, jos et
livenä pääse osallistumaan.
Toivotan teille kaikille oikein hyvää
kesän alkua, toivottavasti tapaan
monia teistä juhlavuoden tapahtumissa!

Samu Salo
puheenjohtaja
Insinööriliitto
IL ry

Tulevaisuutta luomassa -konsertti
 14.9.2019 klo 18:00–20:30
 Jyväskylän paviljonki, Lutakonaukio 12
Liput: jäsenetuhintaiset liput osoitteesta https://www.lippu.fi/IL100
Liput jäsenille ja heidän seurueilleen
27,5 e / aikuinen, 17,5 e / alle 17-vuotias, opiskelija, eläkeläinen. Lippujen
hinnat sisältävät palvelupalkkion, hintaan lisätään mahdollinen toimitusmaksu.
Liput muille kuin jäsenille
38,5 e / aikuinen, 28,5 e / alle 17-vuotias, opiskelija, eläkeläinen. Lippujen
hinnat sisältävät käsittelykulun, hintaan lisätään mahdollinen toimitusmaksu.

kk

kk

kk

kk

Kuudessa kaupungissa järjestettävä Tulevaisuutta luomassa -hyväntekeväisyyskonserttikiertue Jyväskylässä.
Konsertin tähtiartisteina nähdään Olavi Uusivirta, Diandra,
Osmo Ikonen ja Ida Elina. Juontajina toimivat koomikot
Niina Lahtinen ja Janne Kataja.
Insinööriliitto lahjoittaa konserttien tuotot juhlavuoden
päätteeksi Me-säätiölle, joka tekee työtä vähentääkseen
lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa.
Tutustu juhlavuoteen www.ilry.fi/IL100
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Insinööriopiskelijoilta

Kevätkuulumisia
Kevät 2019 on Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO Ry:n hallitukselle ja
aktiivisille toimijoille varsin kiireistä
aikaa. Syksyllä 2018 valittiin JIO:lle
jälleen uusi hallitus, jonka jäsenistä
4 oli mukana edellisessä hallituksessa ja 8 on uusia aktiivisia toimijoita.

Kunniamaininta
Vuoden 2018 hallitus on tehnyt
kunniamaininnan arvoisesti töitä
järjestötoiminnan ja insinööriopiskelijoiden hyväksi, sillä JIO palkittiin
IOL:n liittokokouksessa syksyllä
2018 vuoden parhaana paikallisyhdistyksenä! Hallitus 2019 saikin
siis varsin suuret saappaat täytettäväkseen ja mehän lähdimme vastaamaan haasteeseen.
Toinen mainitsemisen arvoinen
seikka onnistuneesta järjestötoiminnan ja uusien toimijoiden aktivoimisesta lienee se, että IOL:n
liittohallitukseen pääsi helpommin
sisään, kuin JIO:n hallitukseen!
Marraskuisessa syyskokouksessa
tunkua kaikkiin hallituspaikkoihin
oli paljon, aivan kuin jaossa olisi
ollut ilmaisia ämpäreitä, mutta ei
ollut. Kaikki hallituspaikat täytettiin
äänestämällä, joten päästiin siis äänestämään… ja paljon.

Saanko esittäytyä?
Uutena toimijana lienee paikallaan
esittäytyä muutamalla sanalla.
Nimeni on Veikko Heikkinen, noin
33 vuotias kolmannen vuoden rakennustekniikan opiskelija Jyväskylästä. Lähdin opiskelijajärjestötoimintaan ”pystymetsästä”, eli
aiempaa kokemusta opiskelijajär12

jestötoiminnasta ei ollut pohjalla.
Iän myötä kokemusta on kuitenkin
karttunut muista erilaisista vastuutehtävistä, joten aivan uusia eivät
nämäkään kuviot ole.
Uuden hallituksen vuosi alkoi perinteisissä merkeissä erilaisten koulutusten merkeissä, jotta eri toimijat
saisivat askelmerkit kohdilleen tulevaa vuotta varten. Kevään aikana
JIO on myös puskenut pihalle reilusti erilaisia tapahtumia.

“JIO palkittiin IOL:n
liittokokouksessa
syksyllä 2018 vuoden parhaana paikallisyhdistyksenä!”
On järjestetty perinteisempää opiskelijakulttuuria edustavia bileitä ja
sitsejä. Lisäksi on järjestetty myös
hieman
rauhallisempia
tapahtumia, kuten perinteistä Tekniikan
Tempausta, linnunpönttötalkoita,
lautapeli-iltaa, bingoa, jne. Jotkut
tapahtumat ovat olleet JIO:n omin
voimin järjestämiä, mutta suurin
osa tapahtumista on järjestetty yhteistyössä muiden ainejärjestöjen
ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteistyökuviot
Yhteistyökuvioita on pyritty kehittämään pitkin kevättä ja JIO tuntuu
olevan haluttu yhteistyökumppani
tapahtumien järjestämisessä kysynnän perusteella, jotain on siis
tehty oikein. Yhteistyötä harjoitetaan mm. muiden AMK ainejär-

jestöjen, Yliopiston ainejärjestöjen,
yhteistyöyritysten, Keski-Suomen
Insinöörien ja IOL-paikallisyhdistysten kanssa.
Tällä hetkellä JIO:n hallituslaisten
katseet ovat jo vahvasti suunnattu
tulevaan syksyyn, uusien insinööriopiskelijoiden vastaanottamiseen,
tapahtumien järjestelemiseen sekä
muuhun yhdistyksen toimintaan,
kuten edunvalvontaan.
Kesä puskee päälle kovaa vauhtia,
joten muistakaahan kesän mittaan
nostaa välillä myös jalat pöydälle ja
nauttia kauniin kotimaamme ohikiitävästä kesästä.

Veikko Heikkinen
puheenjohtaja
JIO ry

Alueasiamies

Keski-Suomen alueen IL-toimintaa
Paljon mielenkiintoisia Insinööriliitto 100-vuotistapahtumia on
vielä tulossa (www.ilry.fi/il100/).
Näyttää siltä, että pääsen ennakkotsekkaamaan
IL100-juhlakonsertin jo toukokuussa Tampereella,
vähän pienimuotoisempana, kuin
Jyväskylässä 14.9.2019.
Jyväskylän Paviljongissa on osallistujamaksimina 1200 henkeä,
mikä on vähintäänkin haasteellinen
tavoite, sillä Tampereen kokoisessa
kaupungissa salin koko oli vähän
alle puolet tuosta. Pitääpä koittaa
hehkuttaa konserttia, jos koen sen
tarpeelliseksi.

Valon kaupunki,
IL100-valoteos
Lisää juhlateemaa eli Jyväskylässä
on 26.–28.9.2019 Insinööriliiton
IL100-valoteos esillä Kirkkopuistossa, Valon kaupunki- tapahtumassa. Kaiken kansan nähtäväksi
ja tietoisuuteen tuodaankin Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuotta
valaisevaa asiaa. (http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/)
Pakkohan se on itsekin käydä
lasten kanssa katsomassa, mitä
hienoja tuotoksia on nähtävänä.
Tapahtuma on sinänsä mainio, samalla tulee ulkoiltua eikä tarvitse
olla yksin vaan pääsee nauttimaan
yhteisöllisyydestä, ihan jonoiksi
asti.

Jäsenyys ja Jäsenyyden elinkaaritiimi
Liittojäsenyys on aina hyvä olla olemassa ja sopiva kontaktihenkilökin
liiton suuntaan. Insinööriliiton elin-

kaaritiimissä onkin lisäkseni myös
toinen henkilö, järjestöasiantuntija
Mika Halme (mika.halme@ilry.
fi) joka vastaa Keski-Suomen Insinöörien jäsenten ja Insinööriliiton
keskusteluyhteyden toimivuudesta.

varmaankaan suuresti näy yksittäiselle osallistujalle tai ainakin niin
voi toivoa.

“Jyväskylän Paviljongissa on osallistujamaksimina
1200 henkeä”

Vaikkakin työttömyys on jo insinöörien osalta kohtuullisen matalalla tasolla, alkaa näyttää siltä,
ettei se enää laske. Toki joku
saattaa uumoilla jo, että käänne tai
”Talvi on tulossa”? Vastahan viimeisistä lumista päästiin eroon, joten
ei vielä manata sitä talvea tai se
vielä saapuu, kun saapuu kuitenkin
aikanaan.

Tämä on hyvä varsinkin, kun omalle
kohdalleni tulee lisävastuuna Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry (www.rautatietekniikka.fi/) sekä Julkisen alan
Insinöörien Liitto (www.jil.fi/), valtakunnallisista yhdistyksistä (näissä
työparina on järjestöasiantuntija
Niko Angervo, joka toimii myös
Tampereen Insinöörienkin kanssa
aktiivisesti).

Insinööriliiton Hämeen
ja Keski-Suomen
piiritoiminta
Piiritoiminta muuttuu, jos on muuttuakseen. Lähialueen yhdistysten
kanssa tehdään kuitenkin jatkossakin yhteistyötä, Tampereen
kanssa sitä on tehty jo pitkään.
Tästä ainakin monet perinteiset kesäteatterimatkat ja luottamusmiestilaisuudet muistetaan hyvin.

Työnhakuvalmius on
aina paikallaan

Keski-Suomen Insinöörit esittikin
menestyksekkäästi minua Keski-Suomen Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan akavalaiseksi
jäseneksi kaudelle 2019–2021. Ensimmäinen kokous on toukokuun
lopulla vasta tulossa mutta mielenkiinnolla olen sitä jo odottanut
ja valmistautunut insinöörimäisellä
täsmällisyydellä. Tästä kuulemme
varmastikin lisää toisella kerralla.
Kesän odotuksin,

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

Onhan niitä yhteisiä tapahtumia
ollut menneinä vuosina monia muitakin sillä IL Häme ja Keski-Suomi
on ollut varsin aktiivisesti järjestämässä tapahtumia. Se että yhteistyökumppanit vaihtuisivat ei
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Kesäiset viinit ja alkupalat
 10.6.2019 klo 17:30 – 21:00
 NNKY:n kokoustilat (Puistotori 4, Jyväskylä)
Hinta: Jäsen 20 €
Yhteyshenkilö: Mika Laitinen, mika.laitinen@ksinsinoorit.fi, 050 310 5678
Kesän juhlat ovat jo ovella ja moni miettii, mitä vieraille voisi tarjota. Alkupaloja
ja vinkkejä kestitsemiseen antaa Markku Meriläinen, joka on palannut Saksasta
takaisin Jyväskylään. Tilaisuudessa maistelemme kahta kuohuviiniä, raikasta
rose-viiniä sekä kesään sopivia kahta valkoista ja kahta punaista viiniä. Ohessa
saamme viinikoulutuksen sekä kuulemme viininmaistelun perusteet.
Ilmoittautuminen:
http://www.ksinsinoorit.fi/kesaiset-viinit-ja-alkupalat

Laivaristeily Jyväskylässä
 18.6.2019 18:00 - 21:00 (kesto 3h)
 Jyväskylän satama, Höyrylaiva S/S Suomi
Kustannus: 25e/jäsen, 25e/avec, 0e/luottamusmies
Lomakauden aloitus laivaristeilyllä. Höyrylaiva S/S Suomi kuljettaa meitä kolmen
tunnin ajan Jyväskylän vesistöillä ja samalla voit nauttia noutopöydän antimista.
Laivaristeily on yksityistilaisuus.
Huom. Risteily on ilmainen luottamusmiehille (heille on oma koulutustilaisuus
klo 17-18). Sitovat ilmoittautumiset sunnuntaihin 09.06.2019 mennessä. Mikäli
osallistujamäärä jää pieneksi, tapahtumaa ei järjestetä ja tästä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille maanantaina 10.06.2019.
Ilmoittautuminen:
http://www.ksinsinoorit.fi/laivaristeily-2019

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Laajiksen seikkailupuisto
 29.6.2019, lähtö klo 12-13
 Laajavuorentie 15, Jyväskylä
Nyt koko perheen voimin seikkailemaan Laajavuoren Seikkailupuistoon. KSI
tarjoaa jäsenilleen ja heidän perheilleen tänäkin vuonna mahdollisuuden kiipeillä
alennettuun hintaan.
Lähtö tapahtuu klo 12-13 välillä Laajiksen tiloista, josta välineet vuokrataan käyttöön enintään 3 tunniksi. Seikkailu tapahtuu omaan tahtiin, mutta opastusta saa
tarvittaessa Laajiksen henkilökunnalta.
Seikkailupuiston liput tapahtuman yhteydessä:
Seikkailulippu 15 € (yli 140 cm seikkailijat, kaikki radat käytössä pl. junnuradat)
Lastenlippu 10 € (yli 110 cm seikkailijat, junnuradat ja vihreät radat)
Junnuradat 5 € (90-110 cm seikkailijat, vain junnuradat, ikäsuositus 3+)
Lisätietoja Seikkailupuistosta ja radoista löydät: www.laajis.fi.
Ilmoittautumiset sähköpostilla joni.launonen@ksinsinoorit.fi, otsikolla Seikkailupuisto 2019. Muista maininta ilmoittautumisessa jäsen- ja puhelinnumero sekä
tarvittavien lippujen määrät lipputyypeittäin. Jäsenen on itse saavuttava paikalle
tapahtumaan.

Kesäteatteri: Maitolavan Madonnat
 1.7.2019 18:00
 Ränssin Kievari, Jyväskylä
Vastuuhenkilö: Timo Härmälä, timo.harmala@ksinsinoorit.fi, 040 513 5988
Hinta: jäsen 15,00€ , avec 20,00€
(sis. lipun teatterinäytökseen sekä väliaikakahvit)
Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Lippuja on varattuna 50kpl ja ne myydään
varausjärjestyksessä! Toimitamme maksutiedot kesäkuun lopussa (maksu ennakkoon). Liput jaetaan teatterin alueella klo 17:40 - 17.55.
Ilmoittautumiset 18.06.2019 klo 23:59 mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/kesateatteri-2019

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Tulevia
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Osallistu
Osallistutapahtumiimme
tapahtumiimme
Retki Ähtärin Eläinpuistoon
 21.7.2019, lähtö Jyväskylästä noin klo 09:00
 Ähtäri Zoo, Ähtäri
Hinta: Jäsen 25,00€, Avec 30,00€, Lapset 3-12v 15,00€, Lapset alle 3 vuotta
ilmaiseksi
Hinnat pitävät sisällään sisäänpääsyn eläinpuistoon (eläinpuisto, pandatalo,
kotieläimet) ja linja-autokyydityksen JKL-Ähtäri-JKL. Huom. Jäsenen on osallistuttava matkalle. Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan umpeuduttua.
Paikkoja on rajallinen määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Maksutiedot tapahtumaan ilmoittautuneille toimitetaan ilmoittautumisajan
umpeuduttua. Mikäli osallistujamäärä jää alle 30 henkilöön, niin tapahtumaa ei
järjestetä ja tästä ilmoitetaan erikseen hyvissä ajoin.
Ilmoittautuminen pe 5.7.2019 klo 12:00 mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/ahtarin-elainpuisto-2019
Yhteyshenkilö: Juhani Paananen,
juhani.paananen@ksinsinoorit.fi, 040 302 1055

Rallyetkot
 2.8.2019 klo 16:00 - 19:00
 Insinööriliiton Jyväskylän toimipiste, Kalevankatu 4, 5. krs
Hinta: Jäsen 10,00€
Neste Ralli saapuu Jyväskylään. Järjestämme etkot Järjestöjen talolla ennen
harjun erikoiskoetta. Luvassa ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa.
Ilmoittaudu heti mukaan, sillä mukaan mahtuu 70 ensiksi ilmoittautunutta.
Mikäli ilmoittautunut jättää tulematta paikalle, perimme 20 euron No showmaksun.
Yhteyshenkilö: Jarmo Nevala,
jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi, 0405551079
Ilmoittautuminen 19.7.2019 mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/rallyetkot-2019

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

Osallistu tapahtumiimme
Insinöörien Huvipäivä
Särkänniemessä 2019
 10.8.2019, lähtö Jyväskylästä noin klo 08:00
 Särkänniemi, Tampere
Tampereen Insinöörit, Valkeakosken Insinöörit ja Insinööriliitto järjestävät
yhteistyössä perhepäivän Särkänniemessä elokuun toisena lauantaina. Tapahtuma kuuluu Insinööriliiton 100. juhlavuoden Perhe ja tunteet -tapahtumasarjaan,
jolla haluamme muistuttaa mieleen, että kaiken kiireen keskellä on tärkeää pitää
huolta lähimmäisistään.
Keski-Suomen Insinöörit järjestävät tapahtumaan osallistumisen ja bussikyydit.
Hinnat:
Jäsen 20,00€
Avec 25,00€
Lapset 20, 00€
Lapset alle 3v ilmaiseksi
Huom. Jäsenen on itse osallistuttava matkalle. Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan umpeuduttua. Paikkoja on varattuna rajattu määrä ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Maksutiedot toimitetaan tapahtumaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan umpeuduttua (maksu ennakkoon). Rannekkeet jaetaan paikan päällä.
Mikäli osallistujamäärä jää alle 30 henkilöön, niin tapahtumaa ei järjestetä ja
tästä ilmoitetaan hyvissä ajoin.
Vastuuhenkilö: Juhani Paananen, juhani.paananen@ksinsinoorit.fi, 040 302 1055
Ilmoittautuminen pe 19.7.2019 klo 12:00 mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/sarkanniemi-2019

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Ekskursio Äänekoskelle

Insinöörit biotuotetehtaalla
Helmikuun 21. päivä 31 insinööriä tutustui Metsä Groupin Pro
Nemus- vierailukeskukseen biotuotetehtaan kainalossa.

Meidät otti vastaan Metsä Fibren
biotuotetehtaan tiedottaja Riikka
Liikanen. Hän kertoi meille auditoriossa Metsä Groupista, biotuotetehtaasta ja Pro Nemus- vierailukeskuksesta.

Vuodesta 1899
Äänekoskella alkoi kartongin valmistus vuonna 1899. Vuonna 1906
alkoi paperin valmistus, silloinen
paperikone 1 oli Suomen suurin.
Yhtiön nimi oli Äänekoski Aktiebolag. Sellun valmistus aloitettiin
vuonna 1937.
Vuonna 1985 valmistui uusi sulfaattisellutehdas. Tehdas oli silloin
lajissaan maailman suurin.
Tätä tehdasta olin minäkin rakentamassa Huber Teollisuuden projektipäällikkönä. Teimme kaikki tämän
tehtaan prosessiputkistot voimalaitoksen putkistot mukaan lukien.
Työmaa henkilöstöä meillä oli 190
työntekijää ja 23 toimihenkilöä.

Pohjoisen suurin
Äänekosken biotuotetehdas on
pohjoisen pallonpuoliskon suurin
puuta jalostava laitos ja Suomen
metsäteollisuushistorian
suurin
investointi, arvoltaan 1,2 miljardia
euroa.
Tuotanto on 1,3 miljoonaa tonnia
havu- ja koivusellua vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen
18

ulkopuolelle Eurooppaan ja Aasiaan. Sellua lähtee Vuosaareen 44
junanvaunullista päivässä. Lisäksi
kotimaan asiakkaille lähtee sellua
noin 20 - 30 rekka-autollista ja yksi
juna päivässä. Vientituloja saadaan
vuosittain 0,5 miljardia euroa.
Puunkäyttö on 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Raakapuuta
saapuu tehtaalle päivässä 240 rekka-autollista ja 70 junanvaunullista.

“Sähkön tuotanto
on 1,8 terawattituntia vuodessa.
Sähköenergian
omavaraisuus on
240 %.”
Sähkön tuotanto on 1,8 terawattituntia vuodessa. Sähköenergian
omavaraisuus on 240 %. Tämä
vastaa 100 000 sähkölämmitteisen
suomalaisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.
Biotuotetehdas ei käytä ollenkaan
fossiilisia polttoaineita.
Tehtaalla työskentelee 150 henkilöä. Biotuotetehtaan työllistävä
vaikutus sen suorassa arvoketjussa
Suomessa on yli 2500 työpaikkaa.

Biopolttoaineita
Biotuotetehdas toimii aiemman sellutehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti, vaikka tuotanto on lähes
kolminkertainen. Tämän mahdollistaa pitkälle viety suljettu kierto.
Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa. Eli enää ei ”raha haise”.
Rikkihapon lisäksi uusia biotuotteita ovat kuoresta valmistettava
tuotekaasu tehtaan biopolttoaineeksi.
Biokaasua ja biopellettejä valmistetaan jätevesipuhdistamon lietteestä liikenteen ja teollisuuden
biopolttoaineeksi.
Lisäksi kumppaniyritys Aqvacomp
valmistaa sellusta biokomposiitteja
Metsä Groupin Rauman Sellutehtaan yhteydessä.
Kehitysvaiheessa olevista uusista
tuotteista eniten julkisuutta ovat
saaneet sellusta kehitetyt uudet
tekstiilikuidut. Vierailukeskuksen
viereen on rakenteilla Metsä
Springin ja japanilaisen Itochun yhteisyrityksen puupohjaisten tekstiilikuitujen teollinen koelaitos.

Tiivis paketti
Tehtaasta otetusta ilmakuvasta
käy ilmi, että tehdas on saatu puristettua tiiviiseen pakettiin. Entisenä
projektipäällikkönä tuli mieleeni,

että asennusvaiheessa on varmastikin ollut paljon sovittelemista nostojen ja muiden töiden kanssa.

Virtuaalisesti pääsee kokeilemaan
myös puunkorjuuta hakkuukonesimulaattorilla.

Vanha sanonta on, ettei kuution
monttuun mahdu kovin monta
miestä kerrallaan. Tämä tosiasia
kannattaa insinöörien pitää mielessään aikatauluja tehtäessä ja
tarjouksia laskettaessa.

Vierailukohteessa oli useita oppaita
selvittämässä laitteiden käyttöä ja
kertomassa näyttelyn sisällöstä.

Pro Nemus

Lopuksi oli mahdollista ottaa itsestään hieman erikoisempi ”passikuva”.

Pro Nemus – Metsän puolesta -vierailukeskus kertoo Metsä Groupin
toiminnasta, tuotteista, innovaatioista ja biotaloudesta.
Virtuaalisesti pääsee tutustumaan
mm. Äänekosken biotuotetehtaaseen, Husumin kartonkitehtaaseen, Mäntän pehmo- ja
ruuanlaittopaperitehtaaseen, Punkaharjun Kerto- tehtaaseen sekä
Vilppulan sahaan.

Kestävää metsien hoitoa ja uudistusta käsiteltiin seikkaperäisesti.

Puun tulevaisuus?

tilataideteos, joka kuvaa kulotettua
metsämaata.
Pro Nemus -vierailukeskus palkittiin vuoden 2018 esimerkillisenä
rakennuskohteena Jyväskylän rakennusmessuilla.
Keski- Suomen Insinöörit kiittävät
Äänekosken biotuotetehdasta vierailusta ja Pro Nemuksen oppaita
asiantuntevasta neuvonnasta.
Kotiin ajellessamme mietimme viimeaikaisia keskusteluja metsien
kestävästä hakkuumäärästä.

Pro Nemuksen rakentamisessa on
hyödynnetty puuta ja puupohjaisia
materiaaleja, rakennus on mm.
valmistettu Metsä Woodin puuelementeistä.

Jäävätkö suomalaiset historiaan
pohjoisena kansana, joka tuhosi
metsänsä?

Rakennuksen aulassa on Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema havusellusta valmistettu

Teksti: Pentti Leppiniemi
Kuva: Väinö Panttila

Metsä Group
kk

kk

Metsä Group muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta ja siihen kuuluvista Metsä Forestista
(puunhankinta ja metsäpalvelut), Metsä Woodista (puutuotteet), Metsä Tissuesta (pehmo- ja
ruuanlaittopaperit), Metsä Boardista (kartonki) ja Metsä Fibrestä (sellu- ja sahateollisuus).
Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö.
Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa. Heidän yhteensä omistamansa metsäpinta-ala on noin puolet Suomen yksityismetsistä.

Insinööriliiton paikallisia koulutuksia
Insinööriliiton tarjoamat koulutukset Jyväskylässä syksyllä 2019. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset

29.8 - 30.08. klo 10-17: Neuvottelutaito 1 ja 2
4.9. klo 9-16: LEAN Six Sigma keltainen vyö
22.10. klo 17-21: Via Groupin Taitokartta
7.11. klo 17-20: Insinöörin/tietoalan ammattilaisen hyvä Linkedin-sivusto
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Insinööriliiton webinaarit ja
verkkovalmennukset
Webinaarit ovat koulutuksia, joihin osallistutaan verkkoselaimen kautta suorassa lähetyksessä. Webinaarin pitäjä näkyy
tavallisesti videokuvana ja voi esimerkiksi jakaa tiedostoja
webinaariohjelman kautta. Osallistujat voivat esimerkiksi
esittää kysymyksiä joko suoraan tai chat-laatikon kautta.
Webinaarin etuja ovat, että niihin voi osallistua vaivattomasti, valtakunnallisesti kotikoneelta ja tallenteet voi katsoa
myös jälkikäteen.
Verkkovalmennukset ovat Insinööriliiton laajennettuja
webinaareja, jotka täyttävät aktiivimallin kriteerit. Valmennuspäivä on päivän kokonaisuus, joka sisältää webinaarin
lisäksi itsenäistä työskentelyä webinaarin teemasta sekä
työskentelyn raportoinnin kyselyn avulla päivän päätteeksi.
Aktiivimallin mukaisen todistuksen saaminen edellyttää, että
jäsen osallistuu koko kokonaisuuteen.

Näin osallistut
webinaareihin ja
verkkovalmennuksiin
Valitse haluamasi koulutus
Insinööriliiton koulutussivulta:
https://www.ilry.fi/
ajankohtaista/koulutukset

Kesäkuun webinaareja ja verkkovalmennuksia:
3.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Voittajan asenne työnhaussa
4.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Miten löydän piilotyöpaikat?
5.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Projektimainen työnhaku ja
ajanhallinta
6.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Työnhaun psykologiset ansat
7.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Mitä rekrytoijat odottavat
työnhakijalta?
19.6.2019 klo 09:00 - 11:00 Miten kannattelen työnhakua
kesän yli?

Valitsemastasi koulutuksesta löydät linkin ilmoittautumislomakkeeseen.
Ilmoittautumiseen tarvitset
jäsennumeroasi.

Katso tarkemmin ehdot Insinööriliiton Aktiivimalli-sivustolta
sekä täydentyvä koulutustarjonta Insinööriliiton koulutussivuilta.

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

www.ksinsinoorit.fi

