
Aika, paikka ja ilmoittautuminen:
  26.9.2019 klo 19:00 
  Järjestöjentalo (Kalevankatu 4, Jyväskylä) + Jyväskylän Keskusta

Tapahtuma on maksuton jäsenelle sekä seuralaisille. Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 21.9.2019 ilmoittautumislomakkeella: 
http://www.ksinsinoorit.fi/valokavely-2019
Tietoa Valon kaupunki -tapahtumasta saa linkistä http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi
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Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenlehti

Hehkua ja kuohua, IL-Valokävely
Insinööriliiton juhlavuoden ”Miltä valo tuntuu”-valotaideteoskilpailun voittajateos ”Hehku” on esillä Jyväskylän 
Valon kaupunki -tapahtumassa.

KSI:n jäsenille on luvassa muutakin kuin skumppaa: hyvää seuraa ja vaahtokarkkeja, kierros Hehku-valoteok-
sella ja muualla Valon kaupungilla.

Kokoonnumme tapahtuman aluksi Insinööriliiton toimistolle torstaina 26.9.2019 klo 19.00, jossa saamme 
tietoa muun muassa taideteoksista, maljannoston ja naposteltavien ohessa. Pimeän laskeutuessa Valon kau-
punkiin, lähdemme ryhmässä kiertämään kaupunkia ja katsomaan Valon kaupunki -tapahtuman huimia valotai-
deteoksia.
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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: Jiri Halttunen 
(Valon kaupunki)

Valoa kansalle, joka...

Pääkirjoitus

Mika Laitinen
päätoimittaja

Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti Syksyn pimenevissä illoissa on yhä 

mahdollisuus osallistua Insinöö-
riliiton 100-vuotistapahtumiin Jy-
väskylässä. Valotaideteoskilpailun 
voittaja ”Hehku” nähdään taiteili-
jan toteuttamana Jyväskylän kirk-
kopuistossa Valon kaupunki -ta-
pahtumassa. Tähän tapahtumaan 
Keski-Suomen Insinöörit järjestävät 
yhdessä Insinööriliiton Keski-Suo-
men piirin alueasiamiehen Olli 
Backmanin kanssa Valokävely-ta-
pahtuman. Tästä etusivulla.

Eräs ryhmä, joka nauttii pimeistä 
ja pilvettömistä syysöistä, on tähti-
kuvaajat. Yksi uusi tapahtumaidea 
on KSI:n jäsenille suunnattu tähti-
näytös esimerkiksi Rihlaperän tai 
Nyrölän tähtitornilla, mutta se vaa-
tii kirkkaan syysillan. Seuraa KSI:n 
tiedotuskanavia, sillä tapahtuma 
järjestetään lyhyellä varoitusajalla.

Syksy on myös sopimusten neu-
votteluaikaa. Moni seuraa, miten 
Iso-Britanniassa Brexit etenee, kun 
taas kotimaassamme ammattiliitot 
keskustelevat työnantajaliittojen 
kanssa, mikä on Kiky-sopimuksen 
kohtalo. Moni työntekijäosapuoli 
haluaisi haudata sopimuksen, mut-
ta työnantajaosapuoli ei ole valmis 
luopumaan siitä vastikkeetta. Neu-
vottelijoille voi tulla monta pimeää 
syysyötä, mutta ennen kuin päivät 
alkavat pidentyä, olemme luulta-
vasti valaistuneempia.

Riku Ojala
taloudenhoitaja
040 620 6557

riku.ojala@ksinsinoorit.fi



Tulevia tapahtumia
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Osallistu tapahtumiimme
Tulevia tapahtumia

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme ksinsinoorit.fi 

Muista myös Insinööriliiton webinaarit ja koulutukset: ilry.fi

KSI Pikkuiset Joulut 2019
  30.11. klo 18   
  Survon kartano, Jyväskylä

KS-Insinöörien pikkujouluja vietetään 
tänä vuonna Tuoni Studioiden suunnit-
teleman ohjelman merkeissä. Illan ar-
vioitu kesto on 3–4 tuntia. Osallistujille 
toimitetaan maksutiedot ja tietoa illan 
teemasta ja ohjelmasta sähköpostitse.

Hinta pitää sisällään maittavan jou-
luruuan, virvokkeita ja mysteeriohjel-
man. Hinnat:
Jäsen 30,00€
Avec 50,00€

Huom. Jäsenen on osallistuttava 
tapahtumaan. Paikkoja rajallinen 
määrä. Sitova ilmoittautuminen 
viimeistään 8.11.2019 klo 18:00

Ilmoittautuminen http://www. 
ksinsinoorit.fi/pikkujoulut-2019

Vastuuhenkilö: Juhani Paananen, 
juhani.paananen@gmail.com, 
040 302 1055

Lokakuun insinöörilounas 
ja ekskursio
  9.10. kello 11:45
  Keski-Suomen sairaala Nova, 
Keskussairaalantie 19, Jyväskylä

Kokoonnumme Keski-Suomen kes- 
kussairaalan sisääntuloaulan vasem-
malle puolelle (ulkotiloihin). Jaan sil-
loin ruokailulipukkeet keskussairaalan 
Caterina-ruokalaan. Omavastuun 5 €/ 
hlö perin samassa yhteydessä. Toivon 
tasarahaa. Ruokailun jälkeen siir-
rymme Nova-sairaalaprojektin esittely-
tilaan Show Roomiin sairaalanmäelle. 
Tilaisuus päättyy klo 15.00.

Hinta: Omavastuu lounaasta 5 €, 
lounaaseen kuulumattomat juomat 
maksetaan itse.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 
5.10. mennessä sähköpostilla 
leppiniemi.pentti@gmail.com 
30 ensimmäistä mahtuu mukaan, 
osallistuminen vahvistetaan sähköpos-
tilla.

Seikkailupuisto Laajis
 28.9. klo 12–13 lähtö, kesto 3h
  Laajavuoren seikkailupuisto

Vuoden viimeinen KSI:n seikkailupuisto 
tapahtuma on täällä. Nyt alennettuun 
hintaan seikkailemaan koko perheen 
voimin.

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 junnura-
dat, ikäsuositus 3+) 

Ilmoittautumiset sähköpostilla 
joni.launonen@ksinsinoorit.fi 
otsikolla Seikkailupuisto. Muista mai- 
nita ilmoittautumisessa jäsen- ja pu-
helinnumero sekä tarvittavien lippujen 
määrät lipputyypeittäin. Jäsenen on 
itse saavuttava paikalle tapahtumaan.

 

 
Aloita musiikkiharrastus tänä syksynä! 

 
Tarjoamme Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenille ja heidän 

perheenjäsenilleen edullisen aloituspaketin. 
 

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 tai ota yhteyttä toimisto@alkusoitto.fi 
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä insinööripaketti. 

 Tarjous on voimassa 15.11.2019 asti. 
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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/ 
syyskokous-2019

SYYSKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: ke 6.11.2019
PAIKKA: Vihreä Salonki, Nikolainkulma, 
Asemakatu 6, Jyväskylä

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

KSI:n 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 puheenjohtaja
– 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 maanantaihin 28.10.2019 mennessä!
Ilmoittautuminen: 
http://www.ksinsinoorit.fi/syyskokous-2019
Jokaiselle ennakkoon ilmoittautuneelle varataan paikka 
illalliselle (ruokailu varten tarvitaan ennakkotieto 
osallistujamäärästä)!

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

Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry


