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Toimitus:
Päätoimittaja: Tiia Itkonen
Taittaja: Aleksi Koski
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Toimittajat ja avustajat:
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Insinööriliiton
alueasiamies:
Olli Backman
Kalevankatu 4, 5. krs
40100 Jyväskylä
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Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
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Etätöiden
mahdollisuudet
Koronan toinen aalto jyllää menemään ja useat yritykset ovatkin jälleen siirtyneet tai jatkaneet etätöiden tekemistä. Vaikka
etätöillä on varmasti myös omat haittavaikutuksensa, haluan
keskittyä siihen mitä etätöistä ja niiden tekemisestä on tänä
vuonna voitu oppia.
Lähes jokaiselle, joka on tänä
vuonna lisännyt etätöiden
tekemistä, on tullut tutuksi
hoitaa tapaamiset esimerkiksi
Teamsin tai Skypen välityksellä. Ennen oli hyvin yleistä,
että lähes kaikkiin kokouksiin
ja palavereihin kokoonnuttiin
paikan päälle.

“Etäpalavereilla
säästetään
varmasti
useimpien aikaa”

Etäpalavereilla säästetään varmasti useimpien aikaa – palaverit ovat tehokkaita, eikä kenenkään tarvitse matkata esimerkiksi toiselle paikkakunnalle (tai toiseen maahan) tapaamisen
takia. Toki kokoontumisella ja yhteisillä palavereilla on paikkansa, mutta varmasti myös etäpalaverit vakiintuvat ainakin
joidenkin yritysten käytänteisiin.
Ei ole kovin yleistä, että toimistolta tulee lähdettyä käymään ulkona kävelemässä tai muuten haukkaamassa happea. Etätöissä tämäkin kynnys varmasti pienenee. Töiden ohessa pidetyt
lyhyet tauot lisäävät työn tehokkuutta ja kroppakin kiittää
pienestä verryttelystä.
Mikäli etätöissä tulee hetki, kun tuntuu että ajatus ei kulje eikä
keskittyminen töihin ole parhaalla mahdollisella tasolla, pieni
hetki poissa koneelta voi parantaa tuottavuuden lisäksi kodin
ilmapiiriä. Pyykkien laittaminen, kodin nopea siistiminen tai
esimerkiksi iltapäivän välipalaan panostaminen auttaa varmasti irtautumaan hetkeksi töistä. Koneelle palattua ajatukset ovat
selkeämmät ja töitä pystyy taas jatkamaan hieman virkeämpänä.

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

Tiia Itkonen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2020

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Timo Härmälä
varapuheenjohtaja

sihteeri

jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi

040 513 5988

040 302 6840

timo.harmala@ksinsinoorit.fi

joni.launonen@ksinsinoorit.fi

Tiia Itkonen

Oskari Hoppula

Juhani Paananen

päätoimittaja

jäsenhankinta

jäsenhankinta

044 256 1568

040 055 3379

040 302 1055

tiia.itkonen@ksinsinoorit.fi

oskari.hoppula@ksinsinoorit.fi

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Henri Möksy

Mikko Jurvanen

040 555 1079

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

työmarkkinavastaava

varajäsen

040 742 1570

040 504 0381

henri.moksy@ksinsinoorit.fi

mikko.jurvanen@ksinsinoorit.fi

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

Jäsenkysely
Vastaamalla kyselyyn osallistut arvontaan, jossa kaikkien
vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 100 euron lahjakorttia
Verkkokauppa.comiin. Samalla tuet Keski-Suomen
Insinöörien toimintaa antamalla arvokasta palautetta.
Arvonta suoritetaan huhtikuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Kysely on auki 31.3.2021 saakka.
Jäsenkysely:
http://www.ksinsinoorit.fi/jasenkysely

Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle

Päivitä jäsentietosi
Ajantasaiset yhteystiedot tukevat edunvalvontaa ja
helpottavat yhteydenpitoa. Kun olet tarkistanut/päivittänyt omat tietosi (www.ilry.fi/muutos) voit osallistua
arvontaan. Verkkokauppa.comin lahjakortit arvotaan joka
kuukausi 1.12.2020–31.05.2021 välisenä aikana niiden
kesken, ketkä ovat jättäneet yhteystietonsa kyseisen
kuukauden aikana arvontalomakkeelle. Joka kuukausi
arvotaan 2 kpl 20 euron lahjakortteja.
Päivitä jäsentietosi -arvontalomake:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!

www.ksinsinoorit.fi
TAI
lähettämällä
sähköposti
osoitteeseen

sihteeri@
ksinsinoorit.fi
Sähköpostilistalle lähetetään kerran kuukaudessa
uutiskirje, missä
kerrotaan ajankohtaisista
tapahtumista.

Tykkää yhdistyksen
Facebook-sivusta!

Keski-Suomen Insinööreillä on oma Facebook-sivu. Siellä ilmoitellaan tulevista
tapahtumista ja voit vaikkapa antaa palautetta, kysyä tai toivoa jotain.
Etsi Facebookista ”Keski-Suomen insinöörit ry” ja tykkää sivusta - pysyt ajan tasalla!
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Puheenjohtajan palsta

Hybridikorona-aika Keski-Suomessa

Keväällä kirjoitin puheenjohtajan
palstalle, että elämme poikkeuksellisia aikoja. Valitettavasti tilanne ei
ole näin syksyllä kevättä paljoa parempi. Suomi ei ole nyt samalla tavalla pysähdyksissä, mutta olemme
silti kaukana tavanomaisesta.
Uusia tartuntaryppäitä löytyy koko
ajan ja jokainen joutuu pohtimaan
omaa elämäänsä uudesta näkövinkkelistä. Pidetään etäisyyttä ja
noudatetaan hygieniasääntöjä. Pikkujoulut voivat olla peruttu, mutta
toivottavasti löytyy vaihtoehtoisia,
turvallisia tapoja pitää hauskaa.

Korkeakouluissa
meno jatkuu
Korkeakouluissa etäopetus jatkuu.
Omassa työpaikassani JAMK:lla
kaikille opettajille annettiin mahdollisuus tehdä valinta etä- ja kontaktiopetuksen suhteen ja moni valitsi
näiden välistä hybridimallin.
Teorian voi vetää hyvin helposti
verkon yli, mutta käytännön harjoitukset ovat etänä monesti mahdottomia toteuttaa ja siksi ne pidetäänkin yleensä lähiopetuksena.
Jatkavien opiskelijoiden osalta
muutos on mennyt hyvin, koska he
tuntevat talon ja käytänteet. Ensimmäisen vuoden oppilaat on pyritty
ottamaan koululle, jotta he sitoutuisivat opintoihinsa ja ryhmäytyisivät.
Usein opiskelu on kuitenkin tiimityötä ja sen takia opiskelukavereiden saaminen on tärkeää.
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Tuleeko etäkoulusta ja etätyöstä
uusi normaali vielä koronarokotteen tai tehokkaiden hoitojen
löydyttyä? Tällä on puolensa, mutta
vaikutuksia sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja ylläpitoon on väistämättä.

“Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta, ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen.”
Kohtaaminen verkon yli ei ole sama
kuin mitä kasvokkain käyty keskustelu tai annettu palaute.

Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kerron mielelläni lisää
siitä, millaisia tehtäviä ja etuja pesti
pitää sisällään.
Joulukuussa aloitamme vuosittaisen
jäsenpalautteen
keräämisen. Insinööriliiton jäsenlaskun
mukana toimitetaan meidän mainoslehtinen, jolla kannustetaan antamaan palautetta ja uusia ideoita
yhdistyksen toimintaan. Edellisenä
vuonna vastauksia on tullut toista
sataa ja osa esitetyistä ideoista on
toteutettu.
Jäsenpalautteesta tehdään myös
kooste, joka esitetään ensi vuonna
yhdistyksen kevätkokouksessa.

Syyskokous
erityisjärjestelyin
Korona on aiheuttanut haasteita
jäsentapahtumien järjestämiseen.
Tapahtumia on suunniteltu, mutta
jouduttu perumaan. Kevätkokouksen pidimme syyskuun lopussa
ja siinäkin huomio oli koronassa.
Tila oli riittävän iso ja jokaiselle
jaettiin oma lusikka millä otettiin
ruokaa. Tämän avulla pyrittiin vähentämään pisaratartunnan riskiä.
Lisäksi maskeja oli jaossa kaikille
halukkaille.
Marraskuussa pidettävän yhdistyksemme syyskokouskutsun löydät
tästä lehdestä. Sääntöjen mukaan
syyskokouksessa valitaan yhdistykselle uusia hallituksen jäseniä.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

IL:n hallituskuulumisia

Liikaa uutta normaalia?

Etätyötä, epävarmuutta ja uusia
työpaikkoja. Moni on jo ennen korona-aikaa tottunut siihen, että
mikään muu ei ole varmaa kuin
muutos. Nyt muutosnopeus ja
suunta ovat olleet vaikeasti ennustettavia taloudessa ja työpaikoilla.
Moni insinööritiedettä harrastava
työtehtävä on kuitenkin sellainen,
jota voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta ja monelle insinöörille kodista on tullut konttori
ja töitä tehdään silloin kun lasten
etäkoululta ja perheen ruokahuollolta ennätetään.
Omat kokemukset etätöistä ovat,
että arkiliikunta jää paljon vähemmälle. Jos normaalina konttoripäivänä askelmittarissa on
helpostikin 5 000 askelta, niin
kotikonttorilla työpäivän jälkeen
harvoin on mennyt 1 000 askelta
rikki.
Tauot tahtovat jäädä pitämättä,
kun suodatinkahvia ei jaksa alkaa
vain itselle keittämään ja lounaskin
lämmitetään mikrossa ja nautitaan
hyvin usein työn ääressä, mahdollisesti samalla palaveria kuunnellen.
Myös työpäivät venyvät tästä
syystä helposti, kun tauot jäävät lyhyiksi tai pitämättä.
Työpäivä alkaa paljon aikaisemmin,
kun ”työpaikalle” on 20 sekunnin
matka ja kun normaalin kotimatkankin ajan voi tehdä vielä töitä. Päiville kertyy helposti mittaa työnteon
merkeissä normaalia enemmän
vaikka muuten päivä ei pitenekään
siitä, kun normaalisti lähtee töihin
ja palaa sieltä.

Myös hyviä
käytänteitä

Muutos on
pysyvää

Toki hyviä käytänteitä ja vinkkejäkin
etätyöskentelyyn on tullut: palaverit,
joissa pärjäät kuuntelemalla eikä
kontribuutiota tarvitse antaa kuin
keskustelun muodossa, nämä palaverit voi hyödyntää päiväkävelynä
lähimetsässä. Palaverin jälkeen on
paljon virkeämpi jatkamaan suorittavaa aivotyötä.

Tämä aika tulee varmasti muuttamaan ajatustyötä tekevien työoloja pysyvästi. Ja meillä on kasvamassa sukupolvi, joka on käynyt
kouluaan etäopetuksessa ja saanut
meitä paremmat valmiudet tehdä
myös töitä teknisiä alustoja ja virtuaalista yhteisöllisyyttä hyväksikäyttäen.

Ehkäpä tämän käytännön voi jättää
voimaan jos joskus palataan konttorilla tehtävään työhön täysimääräisesti. Lisäksi moni on kokenut
tuottavuutensa parantuneen, työn
keskeytysten vähentyneen, oman
ajanhallinnan olevan paremmassa
järjestyksessä.

Mutta itse ainakin rehellisesti
myönnän, että kaipaan työkavereiden vitsailua kahvipöydässä, asiakkaitten kanssa keskustelua kasvotusten ja kumppaneiden kanssa
käytyjä lounaskeskusteluja. Etätyö
sujuu upeasti tuttujen ihmisten
kanssa, mutta uusien luottamussuhteiden luominen ei ainakaan itselle ole puhtaasti etänä vielä kovin
luontevaa.

Kyselyt ja tutkimukset osoittaa
myös, että sairauspoissaolot ovat
vähentyneet – tämä toki voi johtua
siitäkin, että pikkuflunssan takia ei
haeta sairauslomaa, kun kuitenkin
pysytään kotona ja vaaraa muiden
tartuttamisesta ei ole eikä työkykykään ole laskenut vaikka niiskuttaakin.
Ergonomia kotikonttorilla on myös
nostanut päätään ja kun tietokoneella tekee huonossa asennossa
tai huonolla tuolilla töitä viikosta
ja kuukaudesta toiseen, niin se voi
jättää myös jälkensä.

Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja KSI,
1. Varapuheenjohtaja IL ry

IT-alalla on jopa alettu naureskelemaan
rekrytointi-ilmoituksille,
joissa koodataan laiturin nokassa
järvimaisemassa.
Kenenkään
kroppa tuskin aidosti kestää sitä
montaa päivää.
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Artikkeli 3D-tulostuksesta

Tulevaisuuden tuotekehitys
– ja mitä annettavaa
3D-tulostamisella siihen on
 “Mahdoton” rakenne - sisäkkäiset pallot, joissa

ei ole perinteisen valmistusmenetelmän vaatimaa
saumaa.
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Jyväskylän ammattikorkeakouluun
(JAMK) perustetussa soveltavan
materiaalitutkimuksen
keskuksessa yhdistyy uusin kone- ja materiaalitekniikan huippuosaaminen.
CAMS Center for Applied Materials
Sciencen (CAMS) toiminta perustuu
yritysten tarpeisiin sekä teknologisen osaamisen täydentämiseen
Keski-Suomen alueella.
Kokonaisuus muodostuu kolmesta
toisiaan tukevasta osa-alueesta,
joita yhdistää soveltava tutkimus,
nopeista kokeiluista ponnistava
yritysyhteistyö sekä ajasta ja paikasta riippumaton koulutus. Tässä
kirjoituksessa keskitytään 3D-tulostuksen merkitykseen tuotekehityksessä ja sen avaamiin mahdollisuuksiin osana tulevaisuuden R&D
prosesseja.

Mitä on
3D-tulostus?
Kun puhutaan 3D-tulostamisesta,
tarkoitetaan digitaalisen CADmallin tuotteistamista konkreettiseksi esineeksi.
Käytännössä
3D-tulostuksessa
luodaan ensin CAD-ohjelmalla
malli, joka käsitellään ”siivuttamalla” se ohuiden kerrosten muodostamiksi 2D-levyiksi. Yksittäisen
kerroksen alueella materiaalista
osan halutaan kovettuvan kappaleeksi ja loput halutaan tyhjentää.

Valittavia
3D-tulostustekniikoita
on monia ja valinnan perusteella
tulostin työstää alueen määrätyllä
tavalla ja siirtyy seuraavaan kerrokseen, jossa sama prosessi toistetaan. Lopulta tästä syntyy valmis
kolmiulotteinen kappale, jota sitten
jatkokäsitellään haluttujen ominaisuuksien mukaiseksi.
Erilaisia tulostustekniikoita on olemassa useita. Niiden käytettävyys
vaihtelee merkittävästi materiaalin,
kappaleiden haluttujen ominaisuuksien sekä erilaisten jatkotyöstötarpeiden mukaan.

“On mahdollista
rakentaa perinteisessä mielessä
”mahdottomia”
osia.”
Kaikille tekniikoille on yhteistä se,
että kappaleen valmistus tapahtuu
kerroksittain edellä kuvatulla tavalla. 3D-tulostamalla voidaan
luoda esimerkiksi käyttöesineitä,
varaosia tai tuotteiden testikappaleita.
Tulosteiden materiaalina toimivat
useimmiten erilaiset muovit, mutta
tulostinlaitteesta riippuen materiaalina on mahdollista käyttää
myös metallia, keraamia tai lasia –

joissain tapauksissa jopa suklaata
tai eläviä soluja.

3D-tulostus
T&K prosessissa
3D-tulostus mahdollistaa tuotteiden valmistamisen siellä, missä
tuotetta tarvitaan, juuri silloin, kun
sitä tarvitaan. Tämä on tärkeää erityisesti kehitystyössä, jossa odottaminen on kallista.
Lisäksi 3D-tulostetun tuotteen geometria voi olla käytännössä melkein
mitä vain. On mahdollista rakentaa
perinteisessä mielessä ”mahdottomia” osia helposti ja kustannustehokkaasti.
Juuri tämä on olennainen tekijä
tulevaisuuden
tuotekehityksen
kannalta. Kaikki, mitä on aiemmin
kehitetty, on mahdollista tehdä nyt
aiempaa paremmin! Täytyy vain
osata ajatella asiaa täysin uudella
tavalla.
Kehitysprosessin kannalta 3D-tulostaminen kannattaa usein liittää
simulointiin ja optimointiin, eli
matemaattisiin työvälineisiin tuotteiden laadun ja toiminnallisuuden
parantamiseksi.
Simuloinnilla voidaan tarkastella
tuotteen oletettua kestävyyttä tai
muuta ominaisuutta virtuaalisesti.
Optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että

 Esimerkki tuotteen optimointiprosessin vaikutuksesta lopullista muotoa haettaessa

(Formnext 2019 -messut, Frankfurt)
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 3D-tulostamalla valmistettuja proteeseja.

tämä tarkasteluprosessi automatisoidaan. Mahdollisesti miljoonat
muuttuvat parametrit käydään läpi
algoritmisesti loogisessa, tehokkaassa järjestyksessä.
Tietokone on monessa hyvä, mutta
ennen kaikkea laskemisessa, joten
annetaan sen tehdä sitä oikein urakalla. Tehtävän määrittelyn jälkeen
kone voi raksuttaa yksin vaikka
pari–kolme päivää ja lopulta se
antaa ulos laskennallisesti parhaan
laskemansa ratkaisun.
Ratkaisu määrittää sen muodon,
joka on halutun tuotteen toiminnallisuuden kannalta ’paras’ mahdollinen ja tuote on valmis tulostettavaksi.
Tässä on kyse ensimmäisestä
tuotekehitysiteraatiosta. Valmistamalla tuotteesta 3D-tulosteen, pystymme nopeasti tarkastelemaan
versiota ja löydämme siitä mahdollisia muutostarpeita.
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Määrittelemällä nämä tarpeet laskentajärjestelmään, saamme seuraavan ehdotuksen ’parhaasta’
geometriasta ja koko ajan tuotteen
”älykkyys” kasvaa.

“Kaikki, mitä on
aiemmin kehitetty, on mahdollista
tehdä nyt aiempaa
paremmin!”
Tarkastelemalla tätä tuotteiden
evoluutiota, insinööri voi myös saavuttaa suuremman ymmärryksen
siitä, mikä pohjimmiltaan aiheuttaa
evoluution etenemisen ja niistä
perustavanlaatuisista ominaisuuksista, mitä kyseinen tuote vaatii ollakseen täydellinen.
Yhdistämme 3D-tulostamista myös
erilaisiin laboratorioissamme käytössä oleviin pinnoitustekniikoihin

ja saavutamme näin mahdottoman
rakenteen, jolla on lisäksi täysin
uudenlaisia toiminnallisuuksia sisällään. Aika mahtavaa, vai mitä?
Tuotekehityksessä usein sanotaan,
että vain mielikuvitus on rajana.
Kuitenkin sekin raja on mahdollista
rikkoa. Yhdistämällä mukaan big
data ja deep learning -algoritmit,
on mahdollista rakentaa myös sellaisia geometrioita ja toiminnallisuuksia, että niitä olisi todennäköisesti mahdotonta keksiä pelkän
mielikuvituksen avulla.
Eli kuten nyt havaitaan, algoritminen ja matemaattinen osaaminen on olennainen osa tätä - ei
enää niin kaukaisen tulevaisuuden
R&D prosessia.

Suomella on
paljon kirittävää
Euroopan muihin maihin verrattuna
3D-tulostuksen hyödyntäminen on

Suomessa vielä valitettavan vähäistä. Suomessa toimii muutama
3D-tulostinten valmistaja tai materiaalin tuottaja, mutta useimmat
niistä tarjoavat lähinnä erilaisia
3D-tulostuspalveluita.
Oppilaitokset järjestävät aiheeseen
liittyviä kursseja, ja esimerkiksi
JAMKin kautta 3D-tulostimia on
viety työharjoittelijoiden mukana
testattavaksi yritysympäristöihin.
Erilaiset muoviyhdisteet ovat Suomessakin yleisin tulostusmateriaali,
mutta kalliimpia metallitulostimia
on vain kourallinen. Näistä monet
ovat esimerkiksi osuuskuntien, yritysten tai oppilaitosten yhteisomistuksessa.
Maailman
mittakaavasta
katsottuna noin kolmannes alan yrityksistä sijaitsee tätä nykyä Kiinassa.
Aasian lisäksi myös Euroopassa
3D-tulostusteollisuus on kasvussa,
vaikka alan suurin markkinaosuus
löytyykin vielä toistaiseksi Pohjois-Amerikasta.

Aloita musiikkiharrastus!
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 vuoden 2020 loppuun asti.

3D-tulostusta hyödynnetään jo
useilla eri sovellusaloilla, kuten
elintarviketeollisuudessa,
rakennusalalla, korujen valmistuksessa,
lentokoneiden osissa ja jopa vaateteollisuudessa.
Lisäksi erityisesti lääketeollisuuden
kiinnostus 3D-tulostamista kohtaan
on suurta, sillä sen avulla voidaan
valmistaa esimerkiksi yksilöllisiä
kuulokojeita tai proteeseja.
3D-tulostamalla on luotu myös esimerkiksi malli sydämestä, jolloin
tulevaa leikkausta on voitu suunnitella etukäteen.

FT Tero Tuovinen, tutkija
Laskennallisten tieteiden dosentti
Teknologiayksikkö
JAMK - Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
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Tulevia tapahtumia

Työturvallisuuskorttikoulutus
Keski-Suomen Insinöörit järjestää työturvallisuuskorttikoulutuksen jäsenilleen
Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen menettelytapa yhteisten työpaikkojen
työturvallisuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutus
antaa valmiudet havainnoida sekä hallita työpaikan erilaisia uhka- ja vaaratekijöitä. Monilla työpaikoilla kortti on perusedellytys, vaikkei työpaikkakohtaista
työturvaperehdytystä korvaakaan.
Koulutus sisältää koulutusmateriaalivihon sekä myöhemmin toimitettavan
Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta. Katso video, jossa kerrotaan työturvallisuuskorttikoulutuksesta ja
sen tavoitteista.
Kouluttajananne toimii Insinööriliiton alueasiamies Olli Backman.

Työturvallisuutta insinööreille – Työturvallisuuskorttikoulutus
 27.11. klo 8:00–16:00
 Verkkokoulutus, osallistumislinkki toimitetaan osallistujille
Ilmoittautuminen: 17.11.2020 mennessä, http://www.ksinsinoorit.fi/2020-tyoturva
Kustannus: 10 € (maksutiedot toimitetaan myöhemmin)
Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään 15, osallistumismaksimi 40 henkeä.

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.)

Katso kaikki tulevat tapahtumat verkkosivuiltamme ksinsinoorit.fi
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Muista myös Insinööriliiton webinaarit ja koulutukset: ilry.fi

Alueasiamies

Historia toistaa itseään
Kulunut se on kulunutkin klisee eli
onhan se kliseistä sanoa, että ” Historia toistaa itseään” mutta niin se
vain näyttää tekevän. Paljon siitä
on todisteitakin eikä viimeiseksi
jää tämä pandemia tai edes pandemian toinen aalto.
Aktiivinen mitääntekemättömyys ei
voi olla strategia tai ainakin on huonompi vaihtoehto, kuin realistinen
varautuminen?
Kaikissa asioissa ei voi olettaa
”asioilla on taipumus järjestyä” tai
”aika parantaa haavat” hokemiin,
vaikka kuluneita hokemia nekin
ovat. Yleensä tarvitaan jotain varsinaisia toimia?

Insinööriliiton uudet
tavat toimia
Yksinä paikkoina yhteisöllisyyden
muutokselle ovat verkostot, streamit, verkkokoulutukset, TEAMSinfot. Itsellänikin on muutama niin
sanotusti työn alla.
Odotuksia paremmin ovat sujuneetkin mutta eivät ne kohtaamisia
korvaa ja vaativat kokemuksen
tuomaa varmuutta ja varmatoimisia yhteyksiä sekä laitteistoja.
Kokemusta tulee itse kullekin
ennen pitkää ja näyttää siltä, että
vielä hyvän tovin. Yksittäisenä havaintona myös se, että työnantaja
mielellään lainaa työntekijöille laitteistoja kotiin. Tuota kutsutaan tietenkin etätyöksi.
Etätyössäkin on hyvä muistaa
tauotus ja hyvä ergonomia, jotta
oma etätyöhyvinvointi säilyy hyvällä tasolla.

Työhyvinvointiverkosto
Töissäkin pitää voida hyvin, olet
sitten etätöissä, matkatöissä, lisätöissä, ylitöissä, joustotöissä tai
vaikkapa ihan vain töissä.
Työhyvinvointi
on
itseasiassa
oman työnantajasikin intressi, sillä
hyvinvoiva työntekijä on tuottava,
tehokas, aikaansaapa, luova ja innovatiivinen.
Insinööriliitolla on käynnistymässä
työhyvinvointiverkosto, mihin kaikki
jäsenet voivat osallistua.
Osalla voi olla ammatillista tai luottamustointen tuomaa kiinnostusta,
osalla sitten vaikka ihan yleisesti tai
oman henkilökohtaisen tilanteen
tuomaa mielenkiintoa.
Pointtiko? No kannattanee käydä
kokeilemassa, jos tilanne tulee
vastaan.

Yhteisöllisyys
kaipaa sinua
Kohtaamiset, tapaamiset, tapahtumat ovat kaikki vähentyneet. Uhkakuva siitä, että pandemian toisen
aallon huippu osuu pikkujoulukaudelle, tarkoittanee myös pikkujoulujen joutuvan pudotusuhan alle.
Kestääkö Suomi enää sitäkin?

on 26.–27.3.2021 www.iop.fi) Jyväskylässä on ainakin opiskelijayhteisöille osuva ja tarpeellinen tapahtuma.

“Insinööriliitolla on
käynnistymässä
työhyvinvointiverkosto, mihin
kaikki jäsenet
voivat osallistua.”
Nyt vain kaikki niin sanotusti sormet
ristiin, asian puolesta. Tai jospa
toimitaan vastuullisesti ja omalta
pieneltä ja tärkeältä osaltamme
torjutaan pandemiaa ja sen leviämistä? Pelkkä sormien ristiminen ei
taida siis auttaa.
Paremman uuden vuoden toivein

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

Eiköhän, vaikka työyhteisöissä kyseinen tilaisuus varaventtiilinä toimiikin. Jotain korvaavaa toivottavasti tulee tarjolle.
Ensi vuoden maaliskuun Insinööriopiskelijapäivät 2021 (IOP2021
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KSI Karting 29.8. 2020

Uusia haastajia ja vanhoja
konkareita
Korona on rajoittanut paljon tapahtumia tänä vuonna, mutta
onneksi pystyimme järjestämään vuotuisen karting-tapahtuman
ja saimme vielä ajaa kauniissa säässä.
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Kilpailemaan saapui 12 jäsentä,
joiden mukana oli uusia haastajia ja
vanhoja konkareita.
Kisat ajettiin kahdessa ryhmässä
Karting Centerin uusitulla kalustolla. Rata ja kalusto tuli tutuksi lämmittelyiden aikana ja sitten ruvettiin
kilpailemaan kymmenyksistä ja sijoituksesta A- tai B- finaaliin.
Pääsy A-finaaliin oli tiukka, sillä
seitsemän ajajaa oli noin sekunnin
sisällä ja vain viidelle nopeimmalle
oli tilaa suoraan A-finaalissa.
Loput joutuivat hakemaan vauhtia
B-finaalin puolelta, josta kaksi nopeinta nousi kisaamaan vielä Afinaalin puolella.
Kisapäivänä nähtiin kiivasta taistelua ja ohituksia enemmän kuin
F1-kisoissa, kuitenkaan unohtamatta osumia ja pyörähdyksiä.
Kyseessä oli siis hyvin tapahtumarikas päivä, jonka päätteeksi saatiin
ratkaistua vuoden mestarikuski.
Sijoitukset:
1. Pasi Pitkänen, 9:56.305
2. Janne Oksanen, 9:56.495
3. Juha Taskinen, 9:58.115

Teksti: Joni Launonen
Kuvat: Markus Lehtonen
Lisää kuvia:
http://www.ksinsinoorit.fi/
jasenasiaa/kuvia/
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Insinööriopiskelijapäivät

Yhteistyöllä kumppanien kera
Edellisessä Insinööriopiskelijapäiviä koskevassa artikkelissa (Insinööri 2/2020) avattiin tapahtuman hakuprosessia ja
kokonaiskuvaa, tällä kertaa pureudutaan yhteistyökumppaneihin.
Suurtapahtuma järjestetään Jyväskylässä maaliskuussa 2021.
Ilman yhteistyökumppaneita on
mahdotonta tehdä monipuolista tapahtumaa. Olennainen osa tulevien
Insinööriopiskelijapäivien
toimivuutta ja kiinnostavuutta on toimiva
yhteistyöhankinta. Avaankin tässä
artikkelissa eri mahdollisuuksia,
mitä Insinööriopiskelijapäivät voisivat kenties tarjota yrityksille.

Yhteistyökumppaneita
tarvitaan useita
Insinööriopiskelijapäivillä on tarvetta monenlaisella yhteistyölle.
Hyvinkin luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Insinööriliitto ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
Osa kävijöistä tarvitsee majoitusta,
joten eri hotellit ovat yksi yhteistyötaho. Kävijät tarvitsevat ja käyttävät ravintolapalveluita ja myös
tapahtumassa työskentelevien vapaaehtoisten ruokahuollosta täytyy
huolehtia, koska päivät ovat pitkiä.
Tiloja tarvitaan myös eri kokoisia
tapahtuman eri osa-alueisiin. Suurimpana yksittäisenä satsauksena
olevat lauantain jatkot järjestetään
Jyväskylän Paviljongissa, jonne
saadaan koottua kaikki kävijät
saman katon alle.
Tapahtuman yksi rahoitusmuoto
on yhteistyökumppanuus, jossa
yritykset saavat näkyvyyttä ja pääsevät kontaktoitumaan opiskelijoiden kanssa. Parhaista tekijöistä
työmarkkinoilla käydään tunnetusti
kovaa kilpailua, joten Insinööriopis16

kelijapäivät on yksi foorumi löytää
tälläisiä tekijöitä jo kenties opiskeluaikana.
Tapahtuman kautta on mahdollista
saada melko pienellä vaivalla näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa opiskelijoiden keskuudessa.

“Avaankin tässä
eri mahdollisuuksia, mitä Insinööriopiskelijapäivät
voisivat kenties
tarjota yrityksille.”
Tapahtumaa markkinoidaan kaikkialla, missä Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksiä on, joten
tapahtuman kautta voi myös tavoittaa tulevia ammattilaisia kaikilta insinöörialoilta, vaikkei kaikkia
insinöörialan koulutuksia Jyväskylässä järjestetäkkään. Jos siis
yrityksesi tarvitsee esimerkiksi
tulevaisuuden autotekniikan insinöörejä, on heihin tutustuminen
tapahtumassa hyvinkin mahdollista.

Perjantaina
rekrytään
Tapahtumaviikon ohjelma alkaa
perjantaina kaikille avoimella seminaarilla liittyen vahvasti teemaan
tulevaisuuden urheilu.

Seminaariin on suunniteltu toiminnallista osuutta, jolla on tarkoitus
antaa mahdollisuuksia etsiä johonkin mahdolliseen haasteeseen
ratkaisuja tulevaisuuden osaajilta.
Seminaarin yhteydessä järjestetään
niin kutsuttu työelämätori, jossa
yritysedustajien on mahdollista
kontaktoitua opiskelijoiden kanssa,
mikäli yrityksellä on esimerkiksi etsinnässä vielä kesälle työntekijöitä.
Seminaari on rajattu tapahtuman
lipunmyynnin ulkopuolelle, mutta
esimerkiksi kahden päivän lippujen
vaihto tapahtuu seminaarin yhteydessä.
Seminaarin jälkeen vaihdetaan rennompaan suuntaan ja pienen majoitustauon jälkeen on vuorossa after
work -tilaisuus, jossa työelämän
edustajat pääsevät tutustumaan
rennommissa tunnelmissa tapahtumaan osallistuviin opiskelijoihin.
After work -tilaisuudesta voi vielä
halutessaan jatkaa perjantain jatkoille.

Lauantaina
rennommin
Lauantain tapahtumapäivä on vapaamuotoisempi kuin perjantai.
Lauantai startataan aloitustapahtumalla Lutakonaukiolla, jossa on
mahdollisuus tavata insinööriopiskelijoita ympäri Suomea.
Lauantain ohjelmassa on myös
perinteinen
rastikierros,
johon

yritykset toivotetaan myös tervetulleiksi. Vaihtoehtona on saada
näkyvyyttä rastikierroksella tai
halutessaan kokonaan osallistua
rastikierrokseen rastia pitämällä innokkaille kiertäjille.
Lauantain jatkot järjestetään Jyväskylän Paviljongissa. Jatkoille on
mahdollista saada myös promootiopaikka halutessaan. Jatkoilla
esimerkiksi kruunataan rastikierroksen voittaja.

Markkinointia
poikkeusoloissa

verestetään vanhoja muistoja ja tavataan kenties vuosittain vanhoja
opiskelukavereita.
Kuten ehkä joku jo rutinoitunut IOPkävijä tietääkin, tapahtumassa on
yleensä ollut oma foorumi myös
alumneille, eli niin sanottu Wanhojen Partojen Sauna. Tämä on tänäkin vuonna toteutumassa perinteiden mukaan lauantaina.
Syksyllä 2019 vietettiin myös ihka
ensimmäistä Keski-Suomen ja

Hämeen opiskelijapiirin, eli tuttavallisemmin KeHän alumnitapahtumaa Tampereella. Tämä uusitaan
IOP2021 -tapahtuman yhteydessä
perjantaina, joten alumneille on luvassa enemmän omaa ohjelmaa
kuin koskaan.

Anni Lajunen
Projektipäällikkö
Insinööriopiskelijapäivät 2021
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Tapahtumaa
tehdessä
huomioidaan koko ajan muuttuva
COVID-19 -tilanne ja seurataan
viranomaisten linjauksia ja ohjeistuksia. Markkinointi painottuu
alkuvaiheessa paljon sähköiseen
markkinointiin kampusten ollessa
hiljaisia.
Sähköiseen markkinointiin panostaminen on nopeampi tapa tavoittaa
kattavammin tapahtumassa kävijät
ympäri Suomen, kuin esimerkiksi
perinteinen
ständimarkkinointi
muiden
ammattikorkeakoulujen
kampuksilla. Poikkeusolot pyritäänkin siis kääntämään eduksi.
Tapahtumassa on jaossa myös
paljon fyysistä materiaalia, kuten
infovihko tapahtumasta osallistujille, joten perinteistä printtimateriaalinäkyvyyttä on myös saatavilla.
Kontaktoimme potentiaalisia yhteistyökumppaneita parhaillaan.
Mikäli kokisit, että yrityksesi olisi
kiinnostunut tulemaan mukaan
Insinööriopiskelijapäiville, voit lähestyä yhteistyötiimiämme! Koko
projektiryhmän yhteystiedot löytyvät tapahtuman nettisivuilta
iopaivat.fi

Alumneille
toimintaa
Insinööriopiskelijapäivät keräävät
vuosittain myös pidempiaikaisia
kävijöitä, jotka ovat siirtyneet jo työelämään. Insinööriopiskelijapäivillä
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Insinööriopiskelijoilta

Maskin takaa
Uusi lukuvuosi alkoi samalla tavalla, kuin edellinen päättyi – etänä.
Kaikki jatkavat tekniikan opiskelijat
ovat olleet syyskuun alusta lähtien
etäopetuksessa ja ovat näillä näkymin vuoden loppuun saakka.
Onneksi aloittavat opiskelijat ovat
saaneet aloittaa tiensä insinööriopiskelijoina ja tulevina insinööreinä lähiopetuksessa.
Mekin saimme olla mukana orientaatioviikolla hallituksen voimin kertomassa, kuinka opiskelijaelämä on
yhtä elämän ihaninta aikaa, vaikka
tällä hetkellä sitä ei pystyisikään
aivan normaalilla tavalla toteuttamaan.
Yhdistyksen jäsenkehitys on kaikesta huolimatta ollut hyvissä kantimissa, sillä tavoitelukumme rikkoutui jo ennen orientaatioviikon
loppumista ja hyvä näin, sillä joukossahan on tunnetusti voimaa!

Koulutuspolitiikan
tärkeys
Edunvalvonnalliselta kannalta eletään kuitenkin haastavia aikoja.
Etäopetus vaatii sekä opiskelijalta,
että opettajilta kykyä sulautua
uusiin toimintamalleihin. Tuen tarve
oppimisen avuksi on kasvanut
samassa suhteessa kuin kynnys
pyytää apua, minkä vuoksi moni
valitettavasti kamppailee opiskeluidensa kanssa.
Etäopetuksen onnistumiseksi opiskelijoiden täytyy hallita itsensä
johtamisen taidot huomattavasti
18

aikaisempaa paremmin. Samalla
kuitenkin vertaistuen määrä on
laskenut, opiskelijatoverien kanssa
käydyn sosiaalisen kanssakäymisen vaihduttua yksin opiskeluun
kotona.

Tapahtuuko
tapahtumat?
Tapahtumavastaavat ovatkin joutuneet palaamaan piirtopöydän
ääreen useammin kuin kerran tilanteen eläessä.

“Tavoitelukumme
rikkoutui jo ennen
orientaatioviikon
loppumista”
Moni jo perinteikkääksi muodostunut tapahtuma on jouduttu perumaan taikka siirtämään. Yksi
näistä on JIOn Tähden -bileet, joka
on kerännyt ansiokkaasti Jyväskylässä aloittavia opiskelijoita ja jo
useampaa vuotta opiskelevia ihmisiä yhteen. Tapahtuma etsiikin
uutta turvallista ajankohtaa järjestämisellensä.
Bileet, sitsit, kisailut, sauna- ja hengailuillat sekä muut tapahtumat
ovat joka tapauksessa tärkeä osa
opiskelijoiden sosiaalista elämää
sekä yhteisöllisyyttä sekä mehengen luomista.
Fyysisten tapahtumien puutteellisuuden myötä olemmekin siirtyneet
enemmän
virtuaalimaailmaan,
jossa
pyrimme
järjestämään
kevään tyyliin lisää stream-tapah-

tumia eri teemoilla. Viime keväänä
teimme vappuhengessä simaa
sekä munkkeja livelähetyksessä.
Tänä vuonna olemme kerenneet
järjestämään jo Mysteerikokkaus
-streamin, missä illan isännät joutuivat ostamaan ostoksensa sekä
valmistamaan niistä ruokaa vironkielisillä ohjeilla. Lopputulos oli
mysteerisen maukasta!

Syksyn
sävel
Vuosi lähenee kuitenkin loppuansa
ja samoin meidän porukkamme
hallituskausi.
Eräs
hallituslaisemme jo uumoilikin, että onkohan
tässä nyt aika-avaruus vääristynyt,
kun vastahan sitä aloitettiin, kun
meidät syyskokouksessa vuosi
sitten valittiin. Tätä juttua kirjoittaessani en pysty sanomaan, missä
merkeissä vietämme syyskokoustamme 10.11.
Näin lopuksi haluan lainata erään
lapsuudensankarini, Muumipapan,
mietettä: ”Luultavasti myrskyjä
onkin vain siksi, että niiden jälkeen
saataisiin
auringonnousu.”
Pidetään maskit nenillämme ja pysytään terveinä!

Henry
Komulainen
puheenjohtaja
JIO ry

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
sääntömääräinen syyskokous

AIKA: Ma 30.11.2020 klo 18:00 -->
PAIKKA: Wanha Freda, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä
AIKATAULU:
18:00 Syyskokous (kaikille jäsenille)
20:00 Ruokailu ennakkoon ilmoittautuneille
YHDISTYKSEN sääntömääräisessä syyskokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan 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 varapuheenjohtaja
– valitaan hallituksen jäsenet (3) erovuoroisten sijaan ja
valitaan varajäsen (1) joka vuosi
– valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia
– päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä
järjestyksessä esitetyistä asioista

Ilmoittautuminen
syyskokoukseen

Verkkolomakkeella
osoitteessa:
http://www.ksinsinoorit.fi/
2020-syyskokous

Ilmoittauduthan kokoukseen 23.11.2020 mennessä
(ennakkoon ilmoittautuneille varataan ruoka)
Kustannus: ilmainen
Lisätietoja tarvittaessa: jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi tai
p. 040 555 1079.
Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry
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Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

