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Pääkirjoitus
Keski-Suomen Insinöörit
Ry:n jäsenlehti

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

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

Painopaikka:

kspaino.fi, Äänekoski

Painos: 2 850 kpl
Toimitus:
Päätoimittaja: Mika Laitinen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Aleksi Koski
Toimittajat ja avustajat:
Mika Hämäläinen, Pentti Leppiniemi, Juhani Kauppila, 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

KOKO
(työttömyyskassa)
https://kokokassa.fi,
puh: 09 4763 7600
Palveluajat:
ma-to klo 10–15
pe klo 10–13

Lehti vaakalaudalla
Ensimmäisen kerran koko päätoimittajaurani aikana saimme
palautetta edellisestä lehdestä, kun lehti myöhästyi. Useat jäsenet saivat Valokävely-tapahtumasta tiedon vasta tapahtumapäivän jälkeen. Tämä oli tietenkin harmillista niille, jotka eivät
olleet huomanneet tapahtumailmoitusta yhdistyksen verkkosivuilta, kuukausittaisesta uutiskirjeestä tai Facebook-ryhmän
kautta.
Inhimillisiä virheitä sattuu ja tällä kertaa se sattui lehden painossa, jossa katuosoite oli jäänyt epähuomiossa painamatta.
Kuulimme tämän toimituksessa vasta sen jälkeen, kun lehti
oli päätynyt postin jakelupisteisiin. Otettuamme yhteyttä
painoon, he lupasivat korjata ongelman pikaisesti ja
painoivat lehden uudestaan.
Näin ollen osalle jäsenistä
saattoi ilmestyä kaksi lehteä,
kun taas osalle lehti ilmestyi
myöhässä erityisesti tuon
ensimmäisen tapahtuman
suhteen. Toimitus pahoittelee
koitunutta mielipahaa.

“Nyt onkin hyvä
aika kysäistä
jäseniltä, onko paperinen lehti kotiin
postitettuna tärkeä
ja haluttu asia”

KSI:n hallitus kokoontui laatimaan jälleen budjettia, joka tullaan
esittelemään yhdistyksen syyskokouksessa. Yhtenä merkittävänä kulueränä on jäsenlehti, sillä tällä hetkellä lehteen liittyvä
kulu lohkaisee noin 30 % koko vuoden budjetista.
Vaikuttaa siltä, että painokuluissa ei ole merkittäviä eroja, mutta sen sijaan postituskulut ovat nousseet voimakkaasti viime
aikoina. Nyt onkin hyvä aika kysäistä jäseniltä, onko paperinen
lehti kotiin postitettuna tärkeä ja haluttu asia. Jotkut yritykset
ja yhdistykset ovat ottaneet huomioon ympäristönäkökulman
ja luopuneet paperisesta lehdestä. Tällöin vaihtoehtona on
toimittaa verkkolehti, mutta riittääkö sille lukijoita?
Pyydänkin tässä yhteydessä lukijoita vastaamaan jäsenkyselyyn, missä voitte osaltanne ottaa kantaa myös lehtiasiaan.
Päätoimittajaurani on kestänyt kaksi vuotta ja olen valmis
ojentamaan viestikapulan seuraavalle henkilölle ensi vuoden
puolella. Toivotan lukijoillemme hyvää loppuvuotta ja antoisia
lukuhetkiä lehden parissa.

Mika Laitinen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2019

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

Jäsenkysely
Vastaamalla kyselyyn osallistut arvontaan, jossa kaikkien
vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 100 euron lahjakorttia
Poweriin. Samalla tuet Keski-Suomen Insinöörien toimintaa antamalla arvokasta palautetta. Arvonta suoritetaan huhtikuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Kysely on auki 31.3.2020 saakka.
Jäsenkysely:
http://www.ksinsinoorit.fi/jasenkysely

Päivitä jäsentietosi
Ajantasaiset yhteystiedot tukevat edunvalvontaa ja
helpottavat yhteydenpitoa. Kun olet tarkistanut/päivittänyt omat tietosi (www.ilry.fi/muutos) voit osallistua
arvontaan. Finnkinon elokuvaliput arvotaan joka kuukausi
1.12.2019–31.05.2020 välisenä aikana niiden kesken,
ketkä ovat jättäneet yhteystietonsa kyseisen kuukauden
aikana arvontalomakkeelle. Joka kuukausi arvotaan 2 kpl
lippupaketteja (paketissa kaksi lippua).
Päivitä jäsentietosi -arvontalomake:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi

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

Eteenpäin on menty
Vuosi on taas lopuillaan ja on aika
katsoa taaksepäin mitä kaikkea
on saatu aikaan viimeisen kuuden
vuoden aikana yhdistyksemme toiminnassa. Onneksi plussia ja miinuksia ynnäillessä hyviä muistoja
on itselleni jäänyt enemmän.
Kuluvalta syksyltä on mieleen
jäänyt Valon kaupunki -tapahtuma,
jossa esillä oli myös Insinööriliiton
taideteos. Puheenjohtajana suurin
ilon aihe on ollut keskisuomalaisen
insinöörin Timo Härmälän nousu
Insinööriliiton 1. varapuheenjohtajaksi.
Marraskuussa edustajakokouksen
jälkeen näemme uusiiko Timo paikkansa. Ja valitaanpa marraskuussa
yhdistyksemme syyskokouksessa
puheenjohtaja tulevalle vuodelle.
Henkilökohtaisessa elämässäni on
tapahtunut mullistuksia. Kevätlukukauden päättyessä minulle tarjoutui
mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa ja
siirtyä lehtoriksi toiselta asteelta
korkeakouluun.
Vaikka tilaisuus oli houkutteleva,
niin muutoksen tekeminen tuntui
silti vaikealta. Edellisessä työpaikassa olin ollut jo toistakymmentä
vuotta. Silti hypyn tekeminen kannatti. Nykyään opetan tulevia insinöörejä Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa.

Osaaminen on
rautaa rajumpaa
Muutos on jatkuvaa. Osan mielestä
muutoksia on tullut jo liikaakin ja
ennen oli paremmin. Ehkäpä tässä
olisi ratkaisu ilmastonmuutoksen
torjuntaan. Vielä 70-luvulla maa6

pallon uusiutuvat luonnonvarat
riittivät kattamaan ihmiskunnan kulutuksen. Nykyään tarvittaisiin 3,6
maapalloa.
70-luvulla oltiin valmiita käyttämään
lähes koko kesätienestit uusiin farkkuihin ja ulkomaille lennettiin vain
häämatkalle, jos silloinkaan. Joku
voi miettiä, että 70-luvulla ihmisiä
oli maapallolla vain noin 4 miljardia,
kun nyt määrä on tuplaantunut.
Väkilukua suurempi selittävä tekijä
päästöjen kasvuun on kuitenkin
ollut elintason nousu. Karkeasti
ottaen, mitä rikkaampi maa, sen
suuremmat päästöt.
Joukossa on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Ruotsi on onnistunut pitämään päästönsä Suomea
selvästi pienempänä. Tähänkin
löytyy selitys 70-luvulta, jolloin öljykriisi herätti huolen, silloin tosin
enemmän talous- kuin ilmastomielessä. Ruotsi siirtyi teollisuuden
arvoketjussa monilta osin suomalaisten yläpuolelle. Ruotsissa merkittävä osa taloudesta on muun
muassa tietotaloutta sekä brändättyjä kuluttajatuotteita.

Tulevan insinöörin
hakukriteerit
Ammattikorkeakoulujen
pääsykoeuudistus otti merkittävän askeleen opiskelijavalinnoissa. Tänä
syksynä kaikki tekivät yhteisen digitaalisen pääsykokeen omilla tietokoneillaan lähimmässä ammattikorkeakoulussa.
Kokeessa testattiin päätöksentekotaitoja, äidinkielen ja englannin
taitoja, sekä alakohtaisesti mate-

maattisia, luonnontieteellisiä ja
eettisiä taitoja. Kokeeseen ei ollut
ennalta opiskeltavaa materiaalia.
Matematiikan taitoja korostettiin,
koska niiden on todettu ennakoivan
yleistä opiskelumenestystä. Tässä
suunta on siis sama kuin yliopistojen hakukriteereissä, joissa arvostetaan eniten pitkän matematiikan
korkeita arvosanoja.
JAMK:lla
kokeeseen oli ilmoittautunut ennakkoon 794 hakijaa, joista noin
70 % saapui paikalle.

Auta meitä
kehittymään!
Joulukuussa aloitamme vuosittaisen jäsenpalautteen keräämisen
(sivu 5). Insinööriliiton jäsenlaskun
mukana toimitetaan meidän mainoslehtinen, jolla kannustetaan antamaan palautetta ja uusia ideoita
yhdistyksen toimintaan. Parina
edellisenä vuonna vastauksia on
tullut toista sataa ja osa esitetyistä
ideoista on toteutettu.
Jäsenpalautteesta tehdään myös
kooste, joka esitetään ensi vuonna
yhdistyksen kevätkokouksessa.
Ilmastonmuutoksesta
huolimatta toivotaan, että tänä vuonna
saamme valkoisen joulun, sillä
luohan se oman tunnelmansa.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Luottamusmieheltä

Katsaus neuvottelujen
kulissien taa
Luottamusmiehellä on juuri nyt
haastavat ajat. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja ihmiset
työpaikoilla on tiedostaneet tilanteen.
Luottamusmies eli luotto, joka on
myös paljon yhteyksissä liittoon
ja sen edustajiin, saa työpaikalla
paljon kyselyjä tilanteesta.
Neuvottelut alkoivat lokakuussa
ja tällä hetkellä (lokakuun loppu
2019) tilanne on edelleen auki. Uudesta työehtosopimuksesta ei ole
valitettasti juuri kerrottavaa, vielä.
Nykyinen työehtosopimus loppuu
tällä viikolla (31.10) ja sen jälkeen
ollaan sopimuksettomassa tilassa.
Ylemmillä toimihenkilöillä on kuitenkin kirjaus ”sovittelulautakunnasta”, eli me joudumme 1.11.2019
alken menemään sovittelulautakuntaan ellei sopimusta ole syntynyt. Tätä vaihetta kestää kaksi
viikkoa eli vasta marraskuun puolivälissä voidaan tehdä muita toimenpiteitä. Toivottavasti kuitenkin
sopimus saadaan aikaan.

•

•

Työnantaja lähestyy kierrosten
leikkausten
näkökulmasta.
Tätä he perustelevat kustannuskilpailukyvyllä,
Me lähestymme asiantuntijapalkkojen korottamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Eli paljon on sovittavaa jotta saataisiin sopimus meille aikaiseksi.
Mutta muistetaan että tilanne elää
ja se voi olla jo muuttunut kun tämä
lehti painetaan!

Näin syntyy
yhteinen linja
Luottamusmiesten yksi kanava
asioiden eteenpäin viemiseksi on
luottamusmiesseminaarit. Nämä
on tarkoitettu teknologiateollisuuden luottoille ja joskus yhdistettynä muiden sopimusalojen
luottojen kanssa. Ne on järjestetty
YTN:n alla ja niissä on monesti
mukana ihmisiä eri sopimusaloilta.

Selvät
näkemyserot

Viimeisin koulutusseminaari oli
lokakuun alussa jossa oli mukana
teknologiateollisuuden ja tietoalan
luottamusmiehiä, yhteensä noin
150 henkilöä ja liiton edustajat.

Kyselin viime viikolla meidän pääneuvottelijalta tilanteesta ja mitä
siitä voisimme KSI:n ihmisille jakaa.
Asiat mitkä ovat pöydällä ovat varmasti tässä vaiheessa jo tunnettuja
eli

Viimeisessä seminaarissa fokus oli
pitkälti työehtosopimusneuvotteluissa ja sitä käsiteltiin monelta näkökulmalta. Missä mennään, mitä
tapahtuu nyt ja mitä tehdään jos
sopimus ei synnykään.

•

Parasta näissä seminaareissa on
ihmiset eli toiset luotot, pääsee jakamaan ja keskustelemaan miten
asiat etenevät ja miten ne on hoidettu muissa yrityksissä.

Työajanpidennys
aiheuttaa
kiistaa. Me haluamme sen pois,
työnantaja haluaa jatkaa ja nykymallin tilalle lauantaityötä ja
arkipyhiä,

Näin saa vinkkejä myös oman asian
edistämiseksi.
Liitolla myös erilaisia toimikuntia
missä tätä samaa asiaa edistetään. Näissä toimikunnissa on
myös paljon luottoja mukana. Eräs
tällainen toimikunta on TESVA eli
työehtosopimusvaltuuskunta.
Nämä toimikunnat on hyviä kanavia
viedä kentän viestien liiton ja sen
toimijoiden suuntaan. Sitä kautta
sitten päästään vaikuttamaan
asioiden yhteiseen eteenpäin viemiseen, esimerkiksi työehtosopimusneuvotteluihin.
Itse asiassa liiton toimijat nimenomaan haluavat näissä kuulla mitä
ihmiset on kentällä tilanteesta
mieltä.
Keski-Suomen luotoille on taas
suunniteltu perinteistä luottamusmiestapaamista joulukuulle. Tästä
on tietoa tässä lehdessä ja kutsu
tulee KSI:n sivuille. Tämä olisi hyvä
tilaisuus taas käydä keskustelua
mitä Keski-Suomessa tapahtuu,
missä mennään ja mitä viestiä
liiton suuntaan pitäisi viedä.
Eli kun kutsu tulee niin luotot
mukaan! Näin saadaan meidänkin
ääntä eteenpäin.

Henri Möksy
työmarkkinavastaava KSI,
luottamusmies
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Artikkeli tähtivalokuvauksesta

Syvän taivaan kuvaaja
Minun harrastukseni on tähtivalokuvaus. Harrastukseni ei niinkään ole
tieteellinen vaan enemmän kallistuu osioon luontokuvaus. Pääasiassa
olen kiinnostunut syvän taivaan kohteista eli galakseista ja tähtisumuista. Myöskin planeetat ja kuu ovat mielenkiintoisia kuvauskohteita.
Syvän taivaan kohteet ovat hyvin
heikkovaloisia, jolloin tarvitaan
pitkiä valotusaikoja. Nykyään digikamerat ja tietokoneet ovat helpottaneet huomattavasti tähtikuvausta.
Himmeistä kohteista voidaan ottaa
useita kuvia, jotka sitten yhdistetään yhdeksi isoksi kuvapinoksi
ja saadaan aikaiseksi pienistä puroista kasvava iso virta.
Normaalisti yksittäinen kuva on
pituudeltaan 2–5 min, mutta kun
näitä yksittäisiä kuvia pinotaan,
niin saadaan aikaiseksi esimerkiksi kahden tunnin valotus. Tällöin
himmeät kohteet saadaan paremmin näkyviin.

Värit
suodattimilla
Aloitin kuvausharrastukseni digi-järkkärillä, mutta nykyään kuvaan
mustavalkoisella CMOS-kameralla.
Tämä kamera on tarkoitettu vartavasten tähtikuvaukseen. Kamera
sisältää jäähdytyselementin, jolla
kuvakenno saadaan jäähdytettyä
esimerkiksi -40-asteiseksi.
Värikuva saadaan muodostettua
käyttämällä kameran kanssa suodattimia ja yhdistämällä punainen,
vihreä ja sininen yksittäinen kuva
tietokoneella.
Mustavalkoisella kamerakennolla
päästään parempaan herkkyyteen
kuin värikennolla. Kaukoputkena

syväntaivaan
kohteiden
kuvaukseen käytän peiliteleskooppia
jonka peilin halkaisija on 20cm ja
polttoväli 80cm.

Tietokoneohjattu
kaukoputki
Minulla on yleensä kirkkaina öinä
kaukoputki parvekkeella, ja kaukoputkea ja kameraa ohjaava tietokone sisällä.
Olen integroinut automaattisen kuvaussysteemin, joka hakee halutut
taivaan kohteet, tekee automaattitarkennuksen ja ottaa halutut kuvat.
Maapallon pyörimisen takia kaukoputkessa pitää olla seurantamoottorit, jotka pitävät kuvattavan
kohteen tarkasti kuvakennolla.
Tämä
seurantakameran-ohjaus
hoituu myös tietokoneen ohjaamana.

Jyväskylän
Sirius

talvena liityin näytännön pitäjiin ja
olen pitänyt muutaman tähtinäytännön.
Avaruus on aina tuntunut salaperäiseltä ja mystiseltä. Alunperin
kiinnostuin tähtitaivaasta, kun
pappani aikoinaan rakensi oman
linssiputken ja kertoili omasta harrastuksestaan.
Tähtiharrastuksessa pystyn myös
hieman hyödyntämään ammatillisia taitoja, kun värkkäilen tähtitieteellisiä kojeita ja laitteita.
Pääosin nämä laitteet koostuvat
Arduinosta, joka ohjaa askelmoottoria tai muita laitteita. Rakentelussa pääsee tutustumaan elektroniikkaan, softan tekemiseen ja
mekaniikkaan.
Vasemmalla olevassa kuvassa on
galaksi Messier M100 ja alla Sydänsumu IC1805.

Teksti ja kuvat: Mika Hämäläinen

Olen jäsenenä paikallisessa tähtiyhdistyksessä Jyväskylän Siriuksessa.
Talviaikaan meillä on kokoontuminen kerran kuussa, jolloin yleensä
ohjelmana on esitelmä jostain tähtitaivaan osa-alueesta.
Yhdistyksellämme on kolme observatoriota, joista pääosin yhdessä järjestetään yleisönäytöksiä
marraskuusta huhtikuulle. Viime
99

IL:n hallituskuulumisia

Vaalisyksy ja strategiaa

Marraskuun lopulla Insinööriliiton
edustajakokouksessa tehdään päätöksiä päättäjistä, jotka lähtevät
luotsaamaan liittoamme seuraavan
neljän vuoden ajan.
Tämän hetken tietojen mukaan
istuva puheenjohtaja Samu Salo
ei ole saamassa haastajaa, joten
hänellä näyttäisi olevan vahva
mandaatti jatkaa liittomme luotsaamista seuraavankin nelivuotiskauden ajan.
Kolmeen varapuheenjohtajapaikkaan on ennakkoon ilmoittautunut viisi ehdokasta. Varapuheenjohtajien toimenkuviksi vahvistettiin kevätedustajakokouksessa
”Edunvalvonta”, ”Jäsenyys” ja ”Insinööriys”.
Kolme viidestä ehdokkaasta tavoittelee Edunvalvonta -varapuheenjohtajuutta. Muut hallituksen jäsenet
valitaan vaaliohjesäännön mukaisesti vaalipiireittäin vaalipiirin jäsenmäärän perusteella.

Härmälä
jatkokaudelle?
Kentän pyynnöstä suostuin itse
asettumaan ehdolle Jäsenyys -varapuheenjohtajan paikkaa täytettäessä.
Minulla on Insinööriliitto-yhteisöstämme jo lähes 20 vuoden kokemus ja olen ehtinyt toimimaan
monenlaisissa tehtävissä niin paikallisesti (hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja) kuin
valtakunnallisestikin (valiokuntien
jäsen, valiokuntien puheenjohtaja,
insinööriliiton hallituksen jäsen, In10

sinööriliiton varapuheenjohtaja ja 1.
varapuheenjohtaja).

ensivuoden
toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Olen istunut liittomme hallituksessa
kolmen viimeisimmän puheenjohtajan aikana (Matti Viljanen, Pertti
Porokari ja Samu Salo). Toiminnassani olen pyrkinyt aina ensisijaisesti ajattelemaan liittomme etua,
ja olen ollut käytettävissä luottamustehtäviin, kun sitä minulta on
pyydetty.

Lisäksi kokouksessa julkistetaan
ensimmäistä kertaa Vuoden insinöörityö -palkinto, jonka arvioinnissa tärkeitä tekijöitä ovat
innovatiivisuuden, luovuuden ja
oivaltavuuden lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja insinööriammatin arvostuksen nostaminen.

Lisää
jäseniä!
Valittavalla
hallituksella
on
edessään myös merkittävä ja
tärkeä tehtävä tulevaisuuden suuntaviivojen piirtämisessä. Nykyinen
liittoyhteisömme
strategiakausi
päättyy hallituskauden aikana, ja
uuden hallituksen pöydälle tulee
strategian päivittäminen seuraavalle strategiakaudelle.
Nykyisessä strategiassa jäsen on
nostettu keskiöön ja yhteisöllemme
on määritelty palvelutasot, joilla
pyritään takaamaan jäsenelle tasalaatuinen jäsenkokemus - asuinpaikasta riippumatta.
Jäsenkehityksen turvaaminen on
yksi tärkeimpiä tehtäviämme nyt
ja tulevaisuudessa, koska jäsenmäärä ratkaisee taloutemme tilan
ja vaikuttavuutemme neuvottelupöydissä.

KSI:llä on
4 % äänistä
Edustajakokouksessa päätetään
henkilövalintojen lisäksi myös liiton

Kokous tarjoaa myös paljon ajankohtaista tietoa edunvalvonnasta,
jäsenkehityksestä ja strategian toteutumisesta.
Keski-Suomen Insinööreillä on kokouksessa kolme varsinaista edustajaa ja käytettävissä kolme ääntä
kokouksen 76:sta äänestä.

Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja KSI,
1. Varapuheenjohtaja IL ry

Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
KSI lasten pikkujoulut
 14.12.2019, klo 11–15
 JAMK, Piippukatu 2, Lutakko, Jyväskylä
Tapahtuma on ilmainen jäsenille ja heidän perheelleen.
Ilmoittautuminen tästä linkistä
http://www.ksinsinoorit.fi/lasten-pikkujoulut
Ilmoittautumiset 4.12.2019 mennessä!
Yhteyshenkilö: Jani Tervo, vpj@jio.fi, 040-7263408

Wiskitasting Teerenpelissä
 27.11.2019 18:00
 Teerenpeli Jyväskylä, Kauppakatu 32
Tapahtumaan on rajallinen määrä paikkoja, joka vielä tarkentuu Teerenpelin
kanssa. Osallistumismaksu jäseneltä 10€, ilmottautuminen oheisella lomakkeella. Ilmoittautuminen keskiviikko 20.11.2019 mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa sähköpostia jossa ilmoitetaan
tilinumero osallistumismaksun suorittamista varten. Maksu pitää olla suoritettuna ennen tapahtumaa!
Tervetuloa
Yhteyshenkilö: Henri Möksy, 040 742 1570,
henri.moksy@ksinsinoorit.fi
Ilmoittautuminen tästä linkistä:
http://www.ksinsinoorit.fi/wiskitasting

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.fi

11
11

Alueasiamies

Työmarkkinatunnelmat kiristyvät
Vuosi on lopuillaan ja niin ovat
useat työehtosopimuksetkin.
Tuntuu,
että
entistäkin
tahmeampaa on TES-neuvottelujen
osalta. Eivätkä työnantajaliitot olisi
ansiotta saadusta 24 tunnin palkattomasta työn osasta luopumassa.
Palkattomalle eli maksuttomalle
työlle tuntuu olevan aina tilausta,
oli siihen tarvetta tai ei ja oli taloustilanne sitten muuttunut tai ei…
Itse näen palkattoman talkootyön
(ei palkkatyö) mainiona vapaa-ajan
aktiviteettinä ja osallistun itsekin
sellaiseen monella taholla ja monin
tavoin. Tosin itse aikataulun ja osin
jopa tehtävän määräten. Aivan
toisin, kuin KIKY24:n (eli Kilpailukykysopimuksen osion) tuoman pakkotyön osalta.
Pakkotyö on ehkä vähän kova sana
asiassa, joku todennee? Miten
siis itse kuvaisitte työtä, joka on
pakko tehdä muttei siitä palkkaa
makseta? Kivaksi mutta varsin vapaaehtoiseksi talkootyöksi sitä ei
voi luonnehtia.
Työehtosopimusneuvotteluissa
muuten keskeisimmiksi asioiksi
jäänee palkankorotukset ja KIKY24h:n purkaminen, toki muitakin
toiveita tai parannusehdotuksia
lienee saapunut?

Nallekarkit ja
pienet palkat
Nallekarkitkaan
eivät
jakaudu
tasan? YouTuben arkistoista, syksyltä 2017 löytyy alkuperäinen
vlogi, esim. haulla ”Nallekarkit
jakoon neuvottelujohtaja”, mihin
12

viittaan. Niinhän se varmaan on ja
nallekarkkien lisäksi ”Nallekin” on
median mukaan ihmetellyt Suomen
insinöörien osaamistasoon nähden
matalia
(eli
kilpailukykyisiä?)
palkkoja. Omalta osaltaankin voisi
epäilemättä vaikuttaa asiaan (ainakin finanssisektorilla) mutta on
huomannut, että on helpompi huudella, kuin vaikkapa oikaista palkkavääristymä?

Liittokierroksia
näköpiirissä
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on
ehkä jopa lyhytnäköisesti (tai osaamisen puutteessa) sitonut omat
kätensä ja irtautunut useimmista
jo aiemmin sovituista keskusjärjestösopimuksista ja palkansaajayhteistyöstä sekä jatkosopimisesta.
Tämä tarkoittaa käytännössä liittokierroksia eli liittokohtaisia neuvotteluja työrauhasta ja työehdoista.
Insinööriliiton ollessa kyseessä,
tämä tapahtuu lähinnä neuvottelujärjestöjen Ylemmät toimihenkilöt
YTN ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n
kautta, työnantajaliittojen kanssa
käytävillä
sopimusneuvotteluilla
työn ehdoista.
Pelkkä neuvottelu ei tosin aina riitä
vaan välillä vaaditaan järjestöllisiä
toimia, joita varsin vertauskuvallisesti työtaisteluiksikin kuvataan.

Vaatimuslista
pitenee
Neuvotteluissa tulisi päästä nostamaan toimialojen palkkojen tasoa

ja varsinkin suunnittelualalla palkkaepätasa-arvo on erityisen korostunut, Suomen tai vaikka Euroopan
muuhunkin palkkatasoihin viitaten.
Vastapuolen vaateet työehtojen
heikennyksistä ja käytännössä palkanalennuksista eivät ainakaan
helpota neuvotteluasetelmaa?
Lisäksi muutenkin työn ja vapaa-ajan erillään pitäminen, vapaa-ajan
työmatkustamisen,
työhön sidotun ajan ja vaikkapa
sopimuksettoman puhelinpäivystyksen osalta, on tullut käytännössä
mahdottomaksi.
Kuukausipalkka on toki kuukausipalkka mutta kuun lopussa arvioitaessa tuntipalkkana, pitäähän
senkin olla kohtuullinen, kun kaikki
kuukausipalkkaan käytetyt tunnit
huomioidaan jakajana?

Juhlavuosi
päättyy
Vaikkei puute ja kurjuus loppuisikaan, niin Insinööriliiton messevä
Juhlavuosikin alkaa IL100-osalta
olla lopuillaan.
Toki vielä vuotta on jäljellä, mutta
henkilöjäsenille tarjotut 50 ylimääräistä juhlavuositapahtumaa
alkavat olla jo toteutettuina. Tilaisuudet vetivät hienosti tyytyväisiä
osallistujia ja liiton näkyvyys oli
mainio, myös jäsenistön ulkopuolelle.
IL100-projektipäällikkö
Grete
Ahtola tosiaankin osasi hommansa,
sen verran erilaisia toiveita ja vaateita sai diplomaattisesti käsitellä
ja monien tahojen kanssa kustakin

Insinööriliiton tapahtumia Keski-Suomessa
Keski-Suomen Insinööreillä on suunnitteilla asiapainotteinen työmarkkinailta 11.12.2019, missä ainakin YT-asiat, ajankohtaiset lakikysymykset,
työmarkkinakuulumiset ja uusi Työaikalaki 1.1.2020 ovat aiheina.
toteutetusta tapahtumasta neuvotella. Mutta lopputulemana, vaikka
hyvää osattiin odottaa, parempihan
siitä tuli. Hieno juhlavuosi 2019
www.ilry.fi/il100/

IL:n Hämeen ja
Keski-Suomen
piiritoiminta
Piiritoiminta muuttunee aluetoiminnaksi, kertoohan sen jo entisen
piiriasiamiehen nimityksen muuttuminen alueasiamieheksi? Ensi
vuonna tiedämmekin jo asiasta tarkemmin, koska Insinööriliiton ylin
päättävä elin eli Edustajakokous
linjannee jotain asiasta.
Toiminta kuitenkin jatkuu edelleen
ja esim. Keski-Suomen Työvoimaja yrityspalveluneuvottelukunnan
osalta jo olleet pari kokousta osoittavat, että työlle on tilausta ja tarvetta. Monin eri tavoin eli niin urapalveluille, työttömyysturvalle, kuin
muullekin
Insinööriliittoyhteisön
tekemälle työlle.
Parasta jatkoa toivoen

Tarkempaa tietoa myöhemmin verkkosivuillamme, Facebook-ryhmässä ja
sähköpostiuutiskirjeessä!

Loppuvuoden koulutukset Jyväskylässä
Insinööriliiton tarjoamat koulutukset Jyväskylässä syksyllä 2019. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset
07.11. klo 17-20, Tasokas LinkedIn-sivusto

Webinaarit
Tallenteet ovat nähtävillä webinaarin jälkeen, joten koulutukset voi katsoa itselle
sopivana ajankohtana.
04.11. klo 9-12, Office 365: Outlook ja OneNote
18.11. klo 9-11, Työnhaku työttömyyden pitkittyessä
19.11. klo 9-12, Office-ohjelmien tehokas yhteiskäyttö
19.11. klo 9-11, Osaamisen tunnistaminen
20.11. klo 9-11, Olen hyvä - asenne ja jaksaminen työssä
21.11. klo 9-11, Projektimainen työnhaku ja ajanhallinta
22.11. klo 9-11, Yrittäjyyswebinaari 1
22.11. klo 9-11, Out of the box - ajattelu työnhaussa
29.11. klo 9-11, Yrittäjyyswebinaari 2

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

02.12. klo 9-11, Voittajan asenne työnhaussa
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Ekskursio keskussairaalalla

Sairaala Nova
Keski-Suomen Insinöörit tutustuivat rakenteilla olevaan uuteen
keskussairaalaan ja sen historiaan.

Lokakuun 9. päivä kokoontui 29
Keski-Suomen Insinööriä keskussairaalan Caterina-ravintolaan nauttimaan insinöörilounasta.

toinen keskussairaala. Se avasi
ovensa 1.4.1954 ja ensimmäiset
potilaat vanhasta yleisestä sairaalasta siirrettiin 5.4.

Maukkaiden silakkapihvien jälkeen
siirryimme Showroomiin, joka on
projektinjohtourakoitsija SRV:n ja
Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin
yhteinen Sairaala Novan esittelytila.

Rakennukset
yhteensä
ovat
kooltaan yhteensä 121 620 kuutiometriä, josta päärakennus oli 73
000 kuutiometriä.

Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri
(ksshp) on 21 keskisuomalaisen
kunnan omistama kuntayhtymä.
Sairaanhoitopiiri työllistää noin
3 110 henkilöä; 469 lääkäriä, 2 156
hoitohenkilöä ja 1 018 muuta henkilöä. Toiminnan menot vuonna
2016 olivat 349,4 miljoonaa euroa.

171 vuotta
sairaanhoitoa
Keski-Suomeen perustettiin ensimmäinen sairaala vuonna 1848.
Sairaala toimi ensin yksityisenä.
Valtion
omistukseen
sairaala
siirtyi suurien nälkävuosien jälkeen
vuonna 1869 ja toimi nimellä Jyväskylän yleinen sairaala.
1900-luvun alussa rakennettu Jyväskylä yleinen sairaala tunnetaan
nykyisin nimellä Vanha Ortopedia.
Keski-Suomen keskussairaala valmistui vuonna 1954 Kukkumäelle.
Se oli valmistuessaan Suomen
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Kokonaiskustannukset olivat
kanaan 1,5 miljardia markkaa.

ai-

“Leikkaussaleja
on 24, ja synnytyssaleja on 10.
Kenelläkään ei ole
omia työhuoneita.”

Historia kävi
henkeen
Sairaalassa on sisäilmaongelmia,
jonka vuoksi alettiin kartoittaa
ison peruskorjauksen vaihtoehtona
täysin uuden sairaalan rakentamista.
Vanhan sairaalan ongelmina olivat
lisäksi käytävien kapeus ja huonekorkeudet. Esimerkiksi uutta ilmanvaihto- ym. tekniikkaa ei olisi saatu
mahtumaan kattoon.
Sijoituspaikkoina esitettiin Keljoa
ja Kukkumäkeä. Keljossa olisi ollut
ongelmia maaperän kanssa. Lisäksi löytyi liito-oravien papanoita.
Päädyttiin rakentamaan uusi sairaala Kukkumäelle.

Vähemmän lepoa,
enemmän toimintaa

Työntekijöitä oli runsaat 200 henkilöä. Potilaspaikkoja oli 375. Potilashuoneet olivat 3–6 -hengen huoneita.

Uuden Sairaala Novan hankesuunnittelu aloitettiin vuonna 2012.
Suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin vuonna 2016.

Leikkaussaleja oli 9. Sairaalassa oli
monipuoliset röntgenlaitteet ja sädehoitokoneet.

Kokonaispinta-ala on 106 800 neliömetriä. Rakentamisen kustannusarvio on 411 miljoonaa euroa, sisältäen tuotantokeittiön ja p-talon.

Vuoden 1955 aikana hoidettiin
lähes 9 000 potilasta ja poliklinikkakäyntejä kirjattiin n. 15 000.
Sairaalaa laajennettiin ja peruskorjattiin vuosina 1982–2002.

Tutkimus- ja vastaanottohuoneita
on 360. Sairaansijoja on 368. Potilashuoneet ovat pääosin yhden
hengen huoneita, osassa mahdollisuus läheisen yöpymiseen. Poti-

lashuoneet sijaitsevat 5.- 7. kerroksissa.
Leikkaussaleja on 24, ja synnytyssaleja on 10. Kenelläkään ei ole
omia työhuoneita.

Nykyaikainen
on tumma
Rakennuksen tumma väri on aiheuttanut paljon keskustelua. Rakennusvalvonnasta tuli aikoinaan
ohjeeksi, ettei julkisivu saa olla punaista tiiltä.
Julkisivut ovat arkkitehtien näkemys nykyaikaisesta sairaalasta.

Jos on sairaalan ulkoinen ilme joidenkin mielestä synkkä, niin sisätiloissa on useampien taiteilijoiden
maalauksia potilaiden ja henkilökunnan silmäniloksi.
Sairaala Nova valmistuu vuoden
2020 lopulla.
Kiitokset projektipäällikkö Jari Ilvekselle asiantuntevasta uuden sairaalan esittelystä.

Teksti: Pentti Leppiniemi
Kuvat: Juhani Kauppila

Novan tumma seinä on pesubetonia, jossa värin antaa musta kiviaines ja värjätty betoni.

 Uuden sairaalan sisustuksessa on käytetty
myös kuvia Keski-Suomen kansallispuistoista. (Kuva: Aleksi Koski)

 Väinö Panttilan ottama kuva KSI:n vierailusta Komasille 11.9.2019. Vierailuun otti osaa 22 insinööriä,

Vierailun jälkeen nautittiin insinöörilounas Leivos ja Lounas BUTIKISSA.
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Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

