
Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenlehti

Insinööriliiton sivuilta: 
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/ 
koulutukset

Lisää Insinööriliiton 
koulutuksia ja tapahtumia

Urailta
  17.9.2020 klo 17:00–20:00 
  Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra

Miten johdan itseäni 
ja esimiestäni
  2.9.2020 klo 17:00–20:00 
  Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra

Insinööriliiton tapahtumia:

Työturvallisuus- 
korttikoulutus

Takakansi

Kutsu KSI:n 
kevätkokoukseen

Sivu 3

KSI Golf-mestaruus ‘20 
12.9. kello 10 alkaen 

3/2020

KSI GOLF-MESTARUUS ’20

AIKA: 
12.9. kello 10 alkaen

PAIKKA: 
Jyväs-Golf, keljonlahdentie 11, Jyväskylä

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoittautumisaika  29.8.–9.9. 2020 
suoraan Jyväs-Golfin ajanvaraukseen

Hinta: 30 € (sis. kilpailun ja ruokailun)

YHTEYSHENKILÖ: 
Eero Nieminen, 0403513011

Nyt pääsee näyttämään golf-taitojaan KSI:n 
omassa mestaruuskisassa. Vaikka kyseessä 
mestaruuskisa onkin, niin sarja on avoin kai-
kille jäsenillemme taitotasoon katsomatta.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 
paikkoja on tarjolla 24 henkilölle. Pelimuoto on 
18-reikää /HCP/pistebogey
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Mikko Jurvanen 
varajäsen

040 504 0381
mikko.jurvanen@ksinsinoorit.fi

Juhani Paananen
jäsenhankinta
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

Oskari Hoppula
jäsenhankinta
040 055 3379

oskari.hoppula@ksinsinoorit.fi

Tiia Itkonen
päätoimittaja
044 256 1568

tiia.itkonen@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 2020

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

Painopaikka: 
kspaino.fi, Äänekoski

Painos: 2 850 kpl

Toimitus:
Päätoimittaja: Tiia Itkonen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Fotolia 

”We’ll Meet Again...”

Pääkirjoitus

Tiia Itkonen
päätoimittaja

Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti

Poikkeuksellinen kevät on varmasti 
ollut monille rankka ja kannustan-
kin kaikkia jäseniämme pitämään 
huolta itsestään ja etsimään par-
haat työkalut oman hyvinvoinnin 
kehittämiseen.

Syksyn pimenevinä iltoina on hyvä 
pyrkiä rauhoittumaan ja panostaa 
omaan hyvinvointiin esimerkiksi 
liikkumalla luonnossa tai rauhoittu-
malla hyvän kirjan pariin.

Hallitus päätti vielä seurata korona- 
tilanteen kehittymistä, ennen kuin 

tapahtumia aletaan järjestämään 
laajemmin. Vallitsevan tilanteen 
rauhoituttua tapahtumat ja yhdis-
tyksen kokoukset palaavat kalente-
riin.

Muista seurata viestintäkanaviam-
me. Julkaisemme jokaisen kuu-
kauden ensimmäinen päivä uudet 
tapahtumat internet- ja Facebook- 
sivuillamme sekä uutiskirjeessä!

Riku Ojala
taloudenhoitaja
040 620 6557

riku.ojala@ksinsinoorit.fi

“Tapahtumat ja 
kokoukset palaavat 
kalenteriin”



Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia

Työturvallisuuskorttikoulutus
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Katso kaikki tulevat tapahtumat verkkosivuiltamme ksinsinoorit.fi 

Muista myös Insinööriliiton webinaarit ja koulutukset: ilry.fi

Työturvallisuutta insinööreille – Työturvallisuuskorttikoulutus
  24.9. klo 8:00–16:00   
  Verkkokoulutus, osallistumislinkki toimitetaan osallistujille

Ilmoittautuminen: 17.9.2020 mennessä, http://www.ksinsinoorit.fi/2020-tyoturva 
Kustannus: 10 € (maksutiedot toimitetaan myöhemmin)

Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään 15, osallistumismaksimi 40 henkeä.

Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen menettelytapa yhteisten työpaikkojen 
työturvallisuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutus 
antaa valmiudet havainnoida sekä hallita työpaikan erilaisia uhka- ja vaarate-
kijöitä. Monilla työpaikoilla kortti on perusedellytys, vaikkei työpaikkakohtaista 
työturvaperehdytystä korvaakaan.

Koulutus sisältää koulutusmateriaalivihon sekä myöhemmin toimitettavan Työ-
turvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti on voimassa 
5 vuotta. Katso video, jossa kerrotaan työturvallisuuskorttikoulutuksesta ja sen 
tavoitteista.
 
Kouluttajananne toimii Insinööriliiton alueasiamies Olli Backman.

Koulutuspäivän alustava ohjelma

8:00 ”Omatoimiaamukahvi”. Esittäytymiset ja taustat, 
yhteinen työpaikka, yhteinen turvallisuus, perehdyttäminen

12:00 ”Omatoimilounastauko”

13:00 Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia aiheista

14:30 ”Omatoimi-iltapäiväkahvi”

Yhteinen turvallinen työpäivä jatkuu, loppuyhteenveto ja 
kysymykset, valmistautuminen/ohjaus tenttiin

15:30 Tentti, tarkastus ja yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

(Koulutuksen ilmoittautumismaksu ei sisällä varsinaista aamu- ja iltapäiväkahvia tahi lounasta.)

Keski-Suomen Insinöörit järjestää työturvallisuuskorttikoulutuksen jäsenilleen



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/ 
2020-kevatkokous

KEVÄTKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: maanantai 28.9. 2020
PAIKKA: Survon kartano, Siltakatu 25, Jyväskylä

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

YHDISTYKSEN kevätkokous siirtyi koronan vuoksi syksyyn. 
Sääntömääräinen syyskokous järjestetään loppuvuodesta. 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja 

toimihenkilöt
• esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakau-

delta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuva-

pauden myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä 

järjestyksessä esitetyistä asioista
• valitaan edustajat Insinööriliitto IL ry:n edustaja- 

kokousedustajiksi kaksivuotiselle edustajakokous- 
kaudelle 2020-2021

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 18.9. mennessä lomak-
keella (ennakkoon ilmoittautuneille varataan ruoka)
Hinta: ilmainen

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

Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry


