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Kouluttaudu, liiku ja kerro mielipiteesi!
Juuri nyt ei koronan vuoksi ole tiedossa tapahtumia, mutta nyt ei pidä 
passivoitua. Hae yhdistykseltä tukea koulutukselle, liikuntatapahtumaan 
sekä päivitä jäsentietosi! Tiedot päivitettyäsi voit osallistua myös Verkko- 
kauppa.com-lahjakorttien arvontaan. Niitä on jaossa myös jäsenkyselyyn 
vastaaville.
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Tässä on joululahjasi!
Keski-Suomen Insinöörit ry ei lähettänyt joulukortteja, vaan toimitti yhdessä Jyväskylän Insinööriopiskelijat 
ry:n kanssa Sairaala Novan lastenosastolle uusia leluja 2.2.2021. Lahjoitukset toimitettiin joulun jälkeen las-
tenosaston muuton vuoksi. Lelut tulivatkin tarpeeseen, koska vanhasta sairaalasta ei saanut viedä mitään 
uuteen. Kuvassa vasemmalla Insinööriliiton alueasiamies Olli Backman sekä oikealla JIO:n KSI-opiskelija-
edustaja Miila Paloniemi.

MUISTA! Insinöörisormuksen saa 
alennettuun hintaan 15.3. saakka. 
 
Insinööriliiton sivuilta voit osallistua 
insinöörisormuksen sesonkitilaukseen. 
Alennus on 17 euroa.
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Juuso Ohra-aho 
varajäsen

050 413 3206
juuso.ohra-aho@ksinsinoorit.fi

Juhani Paananen
taloudenhoitaja
040 302 1055

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Jesse Keränen
jäsenhankinta
045 633 8353

jesse.keranen@ksinsinoorit.fi

Miila Paloniemi
JIO:n opiskelijaedustaja

044 777 4609
miila.paloniemi@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 2021

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: Olli Backman 

Miten meillä menee?

Pääkirjoitus

Tiia Itkonen
päätoimittaja

Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti

Keski-Suomen Insinöörien vuosi on 
alkanut uuden hallituksen järjestäy-
tymisellä ja uusi hallitus löytyy pää-
kirjoituksen alta.

Kevään ja kesän osalta yhteiset 
tapahtumat ovat vielä suuri kysy-
mysmerkki. Toiveissa meillä on tie-
tenkin päästä järjestämään tapah-
tumia turvallisesti mahdollisimman 
pian.

”Jäsenkysely 2021” ja ”Päivitä jä-
sentietosi” -kampanjat ovat käyn-
nissä. Pidäthän jäsentietosi ajan ta-
salla, näin helpotat edunvalvontaa 

ja yhteydenpitoa. Keräämme myös 
palautetta toiminnastamme, jotta 
voimme kehittää sitä tehokkaasti. 
Osallistumalla kampanjoihin, voit 
voittaa lahjakortteja verkkokauppa.
comiin. Molemmista löydät osallis-
tumisohjeet sekä lisätietoa verkko-
sivuiltamme!

Vielä loppuun onnittelut kaikille uu-
sille valmistuneille ja tervetuloa työ-
elämään!

Johanna Kaasalainen
viestintä

044 976 2432
johanna.kaasalainen@ksinsinoorit.fi

“Tapahtumat ovat 
vielä suuri 
kysymysmerkki”



Tulevia tapahtumiaTukia ja kyselyitä

Kouluttaudu, liiku ja vastaa!
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Katso kaikki tulevat tapahtumat verkkosivuiltamme ksinsinoorit.fi 

Muista myös Insinööriliiton webinaarit ja koulutukset: ilry.fi

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, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa 
kyseisen kuukauden aikana arvontalomakkeelle. 
Joka kuukausi arvotaan 2 kpl 20 euron lahjakortteja.

Päivitä jäsentietosi -arvontalomake:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi

Päivitä jäsentietosi!

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

Jäsenkysely

Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsen voi hakea 
yhdistykseltä koulutustukea. Koulutustukea voidaan 
myöntää maksimissaan 100 euroa / jäsen / kalenteri- 
vuosi.

Koulutustuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruu-
desta. Koulutuksen pitää olla hakijan ammatillista 
pätevyyttä ja työelämässä sijoittumista ja etenemistä 
tukevaa tai työhyvinvointia sekä työssä jaksamista 
edistävää.

Tuen myöntämisestä tai eväämisestä ja sen suuruu-
desta päättää lopulta Keski-Suomen Insinöörit ry:n 
hallitus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio 
kurssitodistuksesta tai vastaava todistus kurssin 
suorittamisesta sekä maksukuitti tai vastaava todis-
teena kurssimaksun suorittamisesta.

Lisätietoja verkkosivuillamme www.ksinsinoorit.fi

Koulutustuki 2021

Keski-Suomen insinöörit tarjoavat jäsenilleen 10 € 
avustusta keskisuomalaisiin liikuntatapahtumiin 
osallistumisesta.

Säännöt ovat seuraavat:

1. Tukea ei myönnetä KSI:n järjestämiin liikunta- 
tapahtumiin

2. Tapahtuma on vanhan Keski-Suomen läänin 
alueella

3. Jäsenen pitää itse osallistua urheilusuoritukseen

Tuki myönnetään kerran per jäsen. Tuki on voimassa 
vuoden 2021 loppuun. Tuen voi hakea lähettämällä 
kuitin tapahtuma kuluista osoitteeseen: 

puheenjohtaja@ksinsinoorit.fi

Kuitissa tulee näkyä osallistujan nimi ja
sähköpostissa Insinööriliiton jäsennumero.

Liikuntatapahtumatuki 2021

https://ilry.fi
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi
http://www.ksinsinoorit.fi/jasenkysely
http://www.ksinsinoorit.fi


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/ 
2021-kevatkokous

KEVÄTKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: Ti 20.4.2021
PAIKKA: Survon kartano, 
Siltakatu 25, Jyväskylä

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

Keski-Suomen Insinöörien sääntömääräisessä kevätkokouk-
sessa käsitellään yhdistyksen tilinpäätösasiat ja tänä vuon-
na arvotaan kolme onnekasta, jotka saavat 100 € lahjakortin 
Verkkokauppa.comiin. Mukaan arvontaan voit osallistua 
vastaamalla jäsenkyselyyn (kyselystä lisätietoa sivulla 3).

YHDISTYKSEN 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

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 9.4. 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


