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Tuleva kollega,
tuttu vanhastaan
Keski-Suomen Insinöörit tekevät tiiviisti yhteistyötä Jyväskylän
Insinööriopiskelijat ry:n kanssa. Suurin osa uusista jäsenistä
saadaan nimenomaan valmistuvista opiskelijoista ja onkin tärkeää, että uudet jäsenet saadaan osaksi toimintaa työelämään
siirtymisen jälkeen.
Keski-Suomen Insinöörien
hallitukseen kuuluu joka vuosi
edustaja Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden hallituksesta,
jolloin yhteydenpitoa ja yhteistyötä saadaan hoidettua
tehokkaasti ympäri vuoden.

“Mikäli jäsenyyttä ei
hyödynnetä opiskelujen aikana, jäsenpito valmistumisen
jälkeen hankaloituu”

Valmistuttuaan opiskelijajäsenet siirtyvät jäseniksi Insinööriliiton alueyhdistyksiin.
Insinööriopiskelijat liittyvät liiton jäseniksi yleensä ensimmäisenä vuonna heti opintojen alussa. Tähän aikaan opiskelijat
saavat paljon informaatiota kerralla, joten jäsenyyteen liittyvät
edut ja mahdollisuudet unohtuvat helposti.

Mikäli jäsenyyttä ei hyödynnetä opiskelujen aikana, jäsenpito
valmistumisen jälkeen hankaloituu. Tästä syystä onkin tärkeää
tehdä yhteistyötä Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden kanssa ja
näkyä tuleville jäsenille koko heidän opintojensa ajan.
Keski-Suomen Insinöörit tekevät yhteistyötä myös Insinööriopiskelijapäivien kanssa, jotka onkin tarkoitus järjestää
Jyväskylässä keväällä 2022. Tapahtuma kerää Jyväskylään
insinöörejä, insinööriopiskelijoita ja muita insinöörimieleisiä.
Kannattaakin kerätä vanhat opiskelukaverit yhteen ja lähteä
verestämään yhteisiä opiskelumuistoja ensi keväänä!
Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden terveisiä Keski-Suomen
Insinöörien jäsenille pääset lukemaan sivulta 17 JIO:n puheenjohtajan palstalta.

Tiia Itkonen
päätoimittaja
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2021

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

taloudenhoitaja

044 256 1568

040 055 3379

040 302 1055

tiia.itkonen@ksinsinoorit.fi

oskari.hoppula@ksinsinoorit.fi

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Johanna Kaasalainen

Jesse Keränen

Juuso Ohra-aho

040 555 1079

viestintä
044 976 2432
johanna.kaasalainen@ksinsinoorit.fi

jäsenhankinta

varajäsen

045 633 8353

050 413 3206

jesse.keranen@ksinsinoorit.fi

juuso.ohra-aho@ksinsinoorit.fi

Miila Paloniemi
opiskelijaedustaja
044 777 4609
miila.paloniemi@jio.fi
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Joni Launonen

Uusien hallitusjäsenten esittely
KYSYMYKSIÄ UUSILLE HALLITUSJÄSENILLE:
1. Minkälainen insinööri olet?
2. Millainen on tehtäväsi hallituksessa?
3. Mikä on sinulle KSI:ssä tärkeintä?

JOHANNA KAASALAINEN, VIESTINTÄ
Hei kaikki! Olen joulukuussa 2020 valmistunut tieto- ja viestintätekniikan
insinööri. Pääsin nykyiseen työhöni suoraan harjoittelusta 2019, ja teenkin tällä
hetkellä hommia hakukoneoptimoinnin, ohjelmoinnin ja teknisen markkinoinnin
parissa.
Keski-Suomen Insinööreissä vastuualueeseeni kuuluu viestintä, missä osallistun mm. yhdessä muun tiimin kanssa tämän lehden kokoamiseen. Muita
tiimimme tehtäviin kuuluvia asioita ovat erilaiset tiedottamiset, kuten esimerkiksi uutiskirjeen lähettäminen.
Mielenkiinto hallitustoimintaan heräsi AMK:ssa opiskelijajärjestössä toimimisen kautta. Työelämään astumisen jälkeen halusin osallistua yhtälailla yhteisöllisyyden kuin myös aidon vaikuttamisen mahdollisuuden takia KSI:n toimintaan.

JESSE KERÄNEN, JÄSENHANKINTA
Moi! Olen vuosi sitten valmistunut kansainvälisen logistiikan insinööri Jyväskylästä, nykyään työskentelen tuulivoimaturbiinien valmistuksen saralla tuotannonsuunnittelijana.
Keski-Suomen Insinööreissä toimin ensimmäistä kautta hallituksessa ja
jäsenhankinnassa. Jäsenhankinnan tehtävä on keksiä ja kehittää tapahtumia ja
tilaisuuksia niin KSI:n toiminnasta kiinnostuneille, kuin myös jäsenistölle. Tosin
pandemiatilanne on valitettavasti jarruttanut tapahtumien järjestämistä.
Oma mielenkiintoni alueyhdistystoiminnasta sikiää aikaisemmilta hallituskausilta Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO Ry:n pohjalta. Yhteiset tapahtumat ja
tempaukset loivat perusteet hallitukseen lähtemiseen, muita tärkeitä yhteiskunnallisia toimia unohtamatta.

JUUSO OHRA-AHO, VARAJÄSEN
Olen Juuso, valmistuin ohjelmistotekniikan insinööriksi 2017 ja olen töissä
Secappilla kehittämässä kriittisen viestinnän palvelua. Pidän matematiikasta ja
olen huono UI suunnittelija, joten olen kai aika ”perus” insinööri.
Olen hallituksen varajäsen ja osa työmarkkinatiimiä. Osallistun myös tapahtumien järjestämiseen jäsenistölle.
KSI:ssa minulle tärkeintä on paikallistoiminta, tapahtumat ja eritoten lasten
pikkujoulut.
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Puheenjohtajan palsta

Koronan vaikutukset alkavat näkyä
Viime vuonna kevätkokous peruuntui poikkeusolojen vuoksi ja
saimme sen pidettyä vasta syksyllä.
Myös tänä keväänä jännitimme kevätkokousta. Ravintolarajoitukset
olivat edelleen voimassa, mutta
tartuntamäärät onneksi laskivat
maaliskuun huipun jäljiltä nopeasti.
Lopulta kokouksen suhteen kaikki
meni nappiin, suunnitellusti ja turvallisuus huomioiden.

Reippaasti plussalla
Kevätkokouksessa todettiin, että
yhdistyksen talous jäi tänä vuonna
reippaasti plussalle. Tähän tietenkin vaikutti se, että kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan ja
kulut tippuivat minimiin. Ei mikään
ideaali tilanne yhdistykselle, mutta
onneksi nyt näyttää jo paljon valoisammalta.
Senioreilta kuulemani viesti on, että
ekskursioita ja tapahtumia aletaan
järjestää heti, kun yritykset avaavat
oviaan yleisölle. Voimassa olevia
rajoituksia seurataan tietenkin tiukasti. Mutta toiveissa on, että paluu
normaaliin koittaa.

Hylsyjä sataa
Korkeakoulusektorilla ollaan nyt
menty koko lukukausi etämoodissa. Alussa opiskelijat olivat
iloisia, kun opinnot pystyi tekemään
etänä, mutta syksyn jälkeen ääni
muuttui kellossa.
Toiveita lähiopetukseen paluusta
on ollut paljon, mutta turvallista
tapaa järjestää opetus suurelle joukolle opiskelijoita ei ole löytynyt.
Vuoden haasteet näkyvätkin hylät6

tyjen suoritusten määrissä kursseilla.
En voi yleistää tätä koskemaan suurempaa joukkoa korkeakouluopiskelijoita, mutta oma kokemukseni
opettajana on, että 1–2 vuoden
opiskelijat eivät vielä kykene toimimaan riittävän itseohjautuvasti,
jolloin kuorma kasvaa liian isoksi ja
kaikki kaatuu.
Ehkä taustalla on ryhmäytymisen ja
muiden opiskelijoiden tuen puute.
Kun muistelen omien opintojeni
aikaa, niin luokkakavereiden vertaistuella oli todella iso merkitys
kurssien läpäisyyn sekä asioiden
ymmärtämiseen.

viestintää. Enää ei kulu ylimääräistä aikaa palaverista toiseen
siirtymiseen ja ei tarvitse alkaa
purkamaan
sähköpostiviestejä,
vaan suurin osa viestinnästä hoituu
chatin kautta.
On ymmärretty myös, että etätyö
on tehokasta. Monikohan yritys aikookin pienentää tilojaan tai jopa
kokonaan luopua niistä. Ja mitä
tämä taas tarkoittaa työntekijän
kannalta. Selvänä hyötynä on siirtymien tuomat aikasäästöt.
Miinuksena on työn levittäytyminen
kotiin, mikä vaatii kodilta lisää neliöitä ja toisaalta myös siirtää työkuormaa helposti vapaa-ajalle.

Toivottavasti syksyllä päästään palaamaan täysin normaaliin arkeen
ja pystyttäisiin paikkaamaan näitä
kesken jääneitä opintoja mahdollisimman paljon. Tavoitteena on tietenkin saada nuoret valmistumaan
ja työelämään.

Perheellisenä korona on luonut
omia haasteita työntekoon. Nuhaisuus tai yskiminen saattoi välillä
aiheuttaa sen, että päiväkodista
herkästi soitettiin hakemaan lapsi
kotia ja suositeltiin koronatestin ottamista.

Sama koskee tietenkin myös monia
toisen asteen opiskelijoita sekä
myös peruskoulujen oppilaita. Pelkäänpä, että koronan takia oppilaitoksissa joudutaan paikkailemaan
syntyneitä aukkoja vielä pitkään.

Omalle perheen pienimmälle oman
lukunsa toi korvatulehduskierre,
mutta onneksi vakuutus mahdollisti yksityisen sektorin palveluiden
käyttämisen.

Pahimmassa tapauksessa meille
syntyi 90-luvun laman tapaan kokonainen menetetty sukupolvi, joka ei
ole vieläkään päässyt samaan elintasoon vanhempiensa kanssa.

Koti kuormittuu
Viime kerralla mietin myös millaisia
vaikutuksia tällä etätyöllä ja -opetuksella on tulevaisuuteen. Työelämässä etätyö on ehkä parantanut
työn organisointia ja tehostanut

Hieman toki mietityttämään jäi,
onko meidänkin perheemme nyt
osa eriarvoistavaa terveydenhoidon
kehitystä.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Mihin olemme menossa vuonna 2021
1. Siirrytään käyttämään Insinööriliitto-brändiä
Jäsentapahtumat järjestetään jatkossa Insinööriliitto
-brändin alla. Tapahtumat avataan kaikille liiton jäsenille.
Myös meidän jäsenemme voivat osallistua muiden IL:n
kuuluvien yhdistysten tapahtumiin.
2. Yhteistyötä JIO:n kanssa
Jyväskylän InsinööriopiskeIijat ry on jäsenhankinnan kannalta tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistoimintaa tullaan
tiivistämään ja lisäämme yhteisten tapahtumien järjestämistä.

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!
Ilmoittaudu
Keski-Suomen Insinöörien
sähköpostilistalle

3. Jäsenpidon parantaminen

www.ksinsinoorit.fi

Jäsenpitoa pyritään kehittämään entisestään, toisin
sanoen halutaan tarjota jäsenille entistä enemmän hyötyjä
jäsenyydestä.

TAI
lähettämällä
sähköposti
osoitteeseen

4. Luottamusmiestoiminnan kehittäminen

sihteeri@
ksinsinoorit.fi

Valmistaudutaan mahdolliseen työmarkkinakierrokseen.
5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Tuetaan yhdistyksen jäsenten pyrkimyksiä päästä luottamus- ja edustustehtäviin sekä huomioidaan vuoden
2021 kunnallisvaalit.

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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IL:n hallituskuulumisia

Joko se uusi normaali koittaa?

Aloitin viime syksyisen kirjoitukseni
seuraavilla lauseilla: ”Korona sitä,
korona tätä ja vielä korona tuotakin.
Lomautuksia, irtisanomisia ja konkursseja. Etätyötä, epävarmuutta ja
uusia työpaikkoja.”
Ihminen tuntuu olevan hyvinkin
sopeutuvainen eläin. Moni on sitä
mieltä, että vuosi menikin yllättävän
nopeasti ja kaikki elämäntapamuutokset korona-aikana eivät välttämättä olleetkaan pahasta.
Toisella puolen ovat he, joita on
kohdannut työttömyys, yksinäisyys
ja eristyneisyys.
Iso huoli kohdistuu koulumaailmaan ja pitkään etäopetuksessa
olleisiin insinööriopiskelijoihin.
Osalle korona-vuodesta on tullut todennäköisesti ”välivuosi” ja opinnot
eivät ole edenneet. Kuinka helppoa
opiskeluun on päästä takaisin kiinni
tällaisen välivuoden jälkeen?
Tämä vaatii myös ammattikorkeakoulujen puolelta uudenlaista tekemistä, että kaikki opiskelijat pääsevät takaisin opintouralleen.
Toivon todella, että mistään ikäluokasta ja/tai koulutusasteesta ei tule
väliinputoajasukupolvea. Meillä ei
ole varaa menettää yhtään tulevaa
insinööriä, työntekijää tai veronmaksajaa haasteiden vuoksi.

Hallitus
leikkaamassa
Valtiovalta on budjettiriihensä pitänyt ja koulutuksesta ja tieteeltä
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ollaan taas leikkaamassa rahoitusta. Minun on vaikea ymmärtää
tätä lyhytnäköisyyttä, koska kaikki
tiedämme, että vientiteollisuus ylläpitää hyvinvointivaltiotamme ja
juuri nämä leikkaukset nakertavat
sen kilpailukykyä.
Korkeatasoinen tutkimus tuottaa
sitä maamme tarvitsemaa osaamista, josta kumpuavat ne uudet
tuote- ja yritysideat, joista voi sitten
Ouran tavoin kasvaa uusia kuluttajatuotebrändejä
paikkaamaan
Nokian lovea viennissämme.

Sopimiskulttuuri
murroksessa
Kilpailukykyasiat ovat tapetilla
myös työehtosopimusneuvottelupöydissä.

“Suosittelen, että
käytte aiheesta
avointa keskustelua työpaikoillanne”
Kuten olette varmaan mediasta
huomanneet, sopimiskulttuurissa
on käynnissä iso murros. Myrskyn
silmässä on työnantajajärjestö Teknologiateollisuus, joka ilmoitti maaliskuussa irtautuvansa yleisestä
työehtosopimuskäytännöstä.
Tässä vaiheessa asiaa on turha
spekuloida, ennen kuin tiedämme
mitä tämä oikeasti käytännössä
tarkoittaa.

Toki suosittelen, että käytte aiheesta avointa keskustelua työpaikoillanne ja ennen kaikkea työnantajienne kanssa.

Koska
nähdään?
Toivottavasti pääsemme pian myös
yhdistysrintamalla tarjoamaan teille
jäsenille laadukkaita ”läsnä”-tapahtumiakin virtuaalitapahtumien
sijaan. Juttelemaan kasvotusten ja
vaihtamaan kuulumisia.
Muistakaa kesälomalla irrottautua
etätyömoodista! Nyt se voi olla
haasteellisempaa, kun työpiste
onkin ollut monella pitkään siellä
kotona.

Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja KSI,
1. Varapuheenjohtaja IL ry

Alueasiamies

Vaalit tulloo ja helemat paukkuu!

Tai ehkäpä jotain vähintään yhtä
messevää vaalikansa huutaa vai
mitä?
Kyllähän kuntalaista kuntavaalien
pitäisi kiinnostaa. Toivotaan, että
tulee myös osaavaa uusiutumista,
vaikka istuvien edustajien vaalit tällaiset koronakauden vaalit ovatkin.

Mitä nykyään
enää voi tehdä?
Voi odottaa rokotetta, saada rokotteen, odottaa toista rokotetta,
saada toisenkin rokotteen ja sitten
taas odottaa, että kaipa jo koronattakin pärjättäisiin.

“Vuosilomista on
alkanut tulla
kysymyksiä
asiamiehenkin
suuntaan.”
Jotain sentään on sekin, että riittää
etäjuttuja. On etätöitä, etätapahtumia, etäkursseja, etä-excursiokin
voisi olla kiva kokemus, koska varsinaiset excursiot eli työpaikkavierailut ovat jo jääneet ihan unholaan.
Tapahtumia tapahtuu, tai ainakin
suunnitellaan. Aikanaan tietysti
taas sattuu ja tapahtuu. Kuka tahansa tapahtumia joskus järjestänyt tietää, ettei peruuntuva tapahtuma ole sellainen, missä on
osallistujia.

Toki peruuntuvassakin tapahtumassa on tehty yli 80 % tapahtuman työmäärästä. Ei se silti ole
mitenkään kovin palkitsevaa, eli
tällä johdannolla tarkoitan sitä, että
tapahtuman tekevät osallistujat,
kuten juurikin Sinä.

Entäpä kesä
ja kesälomat?
Aina niin odotetut vuosilomat lähestyvät, kyllä hyvä vuosiloma aina
huonon lomautuksen tai työttömyysjakson voittaa?
No näinhän se on. Vuosilomista
on alkanut tulla kysymyksiä asiamiehenkin suuntaan. Tämähän on
sinänsä poikkeuksellista, usein on
totuttu että insinöörin asemassa
oleva lähinnä ilmoittaa työnantajalle vuosilomansa.

kautta ennen loman alkamista. Jos
tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa
ennen loman alkamista.”
Loman ja lomantienoon tapahtumien odotuksin

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

PS. Vuosilomalaki:
h t t p s : // w w w. f i n l e x . f i / f i / l a k i /
ajantasa/2005/20050162

No niin, hienoahan se olisi ja käytännössä useimmiten niin vielä meneekin. Korona on tuonut lainsäädännön perustasoksi työpaikoilla,
Teknologiateollisuus ry:hän TESien
sopimisestakin haluaa luopua.
Työlainsäädäntö on kovasti pelkistetympää lomissakin, kuten muissakin työehtosopimusten tuomissa
positiivisissa asioissa.
Ja ei, en puhu nyt pelkästään siitä
lomarahasta, vaikka hyvä esimerkki
olisikin.
Vuosilomalaista
poimittuna ”23 § Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen” eli:
”Työnantajan määrätessä loman
ajankohdan hänen on ilmoitettava
siitä työntekijälle viimeistään kuu9

Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
KSI Karting 2021
 Lauantaina 21.8.2021 klo 12, kesto noin 3 tuntia
 Jyväskylä Karting Center (Mikroradantie 142, Lievestuore)
Keski-Suomen Insinöörit Ry järjestää jäsenilleen KSI karting
-mestaruuskilpailun. Paikan päällä kannattaa olla 20 min ennen
tilaisuuden alkua. Ajamme myös sateen sattuessa.
Kilpailu ajetaan radalta saatavilla vuokra-autoilla ja varusteilla.
Aiempaa karting-ajokokemusta ei tarvita. Kilpailuun kuuluu
lämmittelyajo, aika-ajo ja finaalit. Kolme parasta palkitaan
”KSI karting -mestaruus 2021”-pokaalilla.
Mestaruuskilpailun kesto on noin 3 tuntia. Tapahtuma vain
jäsenille. Paikkoja on 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenhinta on 25€/ hlö. Hintaan sisältyy
ajon lisäksi leipä ja virvoitusjuoma.
Ilmoittautuminen lomakkeella perjantaina 13.08.2021
mennessä:
http://www.ksinsinoorit.fi/2021-karting

Ilmoittautuneille tiedotetaan vielä erikseen.
Yhteyshenkilö: Jarmo Nevala,
jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi, 0405551079
Onnea kisaan!

 Markus Lehtonen, kuva otettu KSI Karting 2020 -ajojen aikana

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:
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Tulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
Seikkailupuistopäivät Laajiksessa
 19.6. JA 4.9. Varusteiden haku alkaa klo 11, lähtö klo 12
 Laajavuorentie 15, Jyväskylä
Jokakesäinen Laajiksen Seikkailupuisto saapuu nyt kahden
päivän kera, eli voit valita itsellesi sopivamman päivän tai tulla
nauttimaan köysiradasta vaikka molempina päivinä!
Tuttuun tapaan ennakkoon ilmoittautuneille saadaan tarjottua
osallistumislippu alennettuun hintaan. Tämä etu koskee koko
perhettä, joten tulkaa viettämään mukava perhepäivä köysiradalla.
Lippujen hinnat tapahtumaan ilmoittautuneille:
• Seikkailulippu (yli 140 cm) 15 € (norm. 27 €)
• Lastenlippu (110–140 cm) 10 € (norm. 20 €)
• Junnulippu (alle 110 cm) 5 € (norm. 15 €)
Seikkailu kestää enintään noin kolme tuntia ja se suoritetaan
omaan tahtiin, kun varusteet on saatu päälle. Varusteita pääsee
hakemaan klo 11:00 alkaen ja toivotaan, että klo 12:00
mennessä olisi noudettu varusteet.
Ensimmäinen seikkailupäivä on 19.6., ilmoittautumiset 11.6.
mennessä.
Toinen seikkailupäivä on 4.9. Ilmoittautuminen aukeaa
myöhemmin, joten seuraa uutiskirjettä ja verkkosivuja.
Ilmoittautumislinkki 19.6. tapahtumaan:
http://www.ksinsinoorit.fi/2021-seikkailupuisto

Lisätietoja Laajiksen radoista ja ohjeista löydät:
https://www.laajis.fi/seikkailupuisto
ja tarvittaessa kysymykset voi osoittaa myös;
joni.launonen@ksinsinoorit.fi
Tervetuloa seikkailemaan!

Katso kaikki tulevat tapahtumat internetsivuiltamme:

www.ksinsinoorit.fi
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Avoin AMK

Opiskelu avoimessa
ammattikorkeakoulussa
Tiesithän, että kuka tahansa voi suorittaa korkeakouluopintoja
avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kautta?

Keski-Suomen alueella opintoja
voi suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai Jyväskylän
yliopistossa. Nykyään koulutuksen
tarjoajan fyysisellä sijainnilla ei oikeastaan ole väliä, koska opinnot
voi suorittaa suoraan verkon yli.

Neljä vaihtoehtoa
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot voidaan jakaa neljään osaalueeseen.
Yksittäiset kurssit ovat tarkoitettu
henkilöille, jotka haluavat parantaa
omaa osaamistansa vaikkapa tekoälyn parissa.
Polkuopinnot ovat suunnattu henkilöille, joilla on tavoitteena päästä
opiskelemaan
tutkinto-opiskelijaksi. Esimerkiksi suorittamalla
määriteltyjä kursseja 55 opintopisteen edestä voit hakea suoraan
tutkinto-opiskelijaksi
Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa.
Korkeakouludiplomit ovat laajoja
60 opintopisteen kokonaisuuksia,
joiden avulla voit hankkia täsmällistä osaamista tietyistä aihealueista kuten taloushallinnasta tai
ICT-osaamisesta.
Viimeisenä on sitten korkeakoulupolkuopinnot, jotka ovat suunnattu
toisen asteen opiskelijoille. Tämä
mahdollistaa ennakkoon tutustu12

misen eri aloihin ennen lopullisen
päätöksen tekemistä jatko-opinnoista.

opintoja voi tehdä paikasta ja ajasta
riippumatta, kunhan tietenkin pitää
kiinni suunnitellusta aikataulusta.

Paljon maksaa?

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
sai Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoituksen Digiosaaja (60– 91 op)
koulutukseen, joka alkaa syksyllä
2021. Rahoituksen myötä tämä toteutus pystytään tarjoamaan maksuttomana.

Kustannukset vaihtelevat, mutta
nyrkkisääntönä voidaan pitää, että
opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa maksaa 10–15 €
per opintopiste. Esimerkiksi kyberturvallisuuden (4 op) kurssin kustannus on 60 €.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun
avoimen opinnot ovat 1.1.2020
lähtien maksuttomia työttömille
työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021
loppuun saakka.
Tarjontaa kannattaa seurata aktiivisesti, koska aina välillä tulee ilmaisia toteutuksia, joihin on saatu
esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. Esimerkkinä
voisi mainita Data-analytiikka ja
tekoäly (30 op) sekä Kyberturvallisuus (30 op) toteutukset, jotka
ovat olleet täysin maksuttomia.

Koronasaatio
Koronan sekä jo aiemman digilisaatiota korostavan kehityksen myötä
verkko-opintojen määrä on kasvanut. Esimerkiksi edellä mainittu
Kyberturvallisuus 30 op toteutus
on täysin verkkopohjainen, joten

Koulutus alkaa digiosaajan perusteilla (30 op) ja tämän jälkeen opiskelija voi valita suuntautumisen
Data-analytiikkaan ja tekoälyyn tai
Kyberturvallisuuteen.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille,
joilla on tarve digiosaamisen kehittämiseen. Koulutus soveltuu sekä
työssäkäyville, työttömille että alan
vaihtoa harkitseville henkilöille.
Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden aloittaa uusi elinikäisen
oppimisen polku, joka parantaa
hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja
vastaa paremmin muuttuvan työelämän vaatimuksia.
Opiskelijan tekemät opintosuoritukset voidaan tarvittaessa hyväksi
lukea osaksi tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK)-opintoja.

Teksti: Jarmo Nevala

Muistutus eduista
Tekstissä mainittuja opintokokonaisuuksia:

Jäsenetuja

Digiosaajan perusteet 30 op
(syksy 2021):
•
•
•
•
•
•
•

ICT-valmiudet 3 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Kyberturvallisuus 4 op
Tietoverkot 5 op
Web-tekniikat 4 op
Tietokannat 4 op
Full-stack -ohjelmointi 5op

Kyberturvallisuus 1
(alustavasti kevät 2022):
•
•
•

Tietoturvakontrollit 5 op
Kyberturvallisuuden hallinta
5 op
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
5 op

Päivitä jäsentietosi
Ajantasaiset yhteystiedot helpottavat edunvalvontaa ja yhteydenpitoa. Kun olet tarkistanut omat tietosi, voit osallistua
Verkkokauppa.comin lahjakortin arvontaan. Arvonta on joka
kuukausi 1.12.2020–31.12.2021 välisenä aikana niiden kesken,
jotka ovat jättäneet yhteystietonsa kyseisen kuukauden arvontalomakkeelle.
Joka kuukausi arvotaan 2 kpl 20 euron lahjakortteja. Kirjaudu
Insinööriliiton jäsensivulle https://www.ilry.fi/jasen, päivitä/
tarkista yhteystietosi sekä työnantajatiedot. Kun tietosi ovat
ajantasalla, jätä yhteystietosi arvontalomakkeelle osoitteessa:
http://www.ksinsinoorit.fi/paivita-jasentietosi
Yksi henkilö voi voittaa vain kerran kalenterivuoden aikana.

Koulutustuki 2021

Kyberturvallisuus 2
(alustavasti syksy 2022)

Yhdistys on tukenut jäseniensä kouluttautumista jo useamman
vuoden ajan ja on päättänyt myös jatkaa tukemista vuonna
2021.

•
•

Koulutustukea voidaan myöntää maksimissaan 100 euroa /
jäsen / kalenterivuosi. Koulutustuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruudesta.

•

Koventaminen 5 op
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka 5 op
Poikkeaminen hallinta ja kyberturvakeskukset 5 op

Data-analytiikka ja tekoälyn
perusteet (alustavasti kevät 2022)
•
•
•
•
•

Git-versionhallinta ja Gitlab-projektien hallintaympäristö 1 op
Johdatus data-analytiikkaan ja
tekoälyyn 3 op
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3 op
Data-analytiikan ja koneoppimisen käytänteet 4 op
Datan esikäsittely 4 op

Data-analytiikka ja tekoälyn jatko
(alustavasti syksy 2022)
•
•
•
•

Datan analysointi ja visualisointi 4 op
Koneoppiminen 4 op
Laskennalliset algoritmit 4 op
Syväoppiminen 4 op

Koulutuksen pitää olla hakijan ammatillista pätevyyttä ja
työelämässä sijoittumista ja etenemistä tukevaa tai työhyvinvointia sekä työssä jaksamista edistävää.
Tuen myöntämisestä tai eväämisestä ja sen suuruudesta päättää lopulta Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus. Hakemuksen
liitteenä tulee toimittaa kopio kurssitodistuksesta tai vastaava
todistus kurssin suorittamisesta sekä maksukuitti tai vastaava
todisteena kurssimaksun suorittamisesta. Hakemus toimitetaan yhdistykselle postitse. Hakemus löytyy yhdistyksen
verkkosivujen jäseneduista.

Liikuntatapahtumatuki 2021
Myös liikuntatapahtumatukea on päätetty jatkaa vuodelle 2021.
Keski-Suomen insinöörit tarjoavat jäsenilleen 10 € avustusta
keskisuomalaisiin liikuntatapahtumiin osallistumisesta.
Säännöt ovat seuraavat:
• Tukea ei myönnetä KSI:n järjestämiin liikuntatapahtumiin.
• Tapahtuma on vanhan Keski-Suomen läänin alueella.
• Jäsenen pitää itse osallistua urheilusuoritukseen.
• Tuki myönnetään kerran per jäsen.
• Tuki on voimassa vuoden 2021 loppuun.
Tuen voi hakea lähettämällä kuitin tapahtumakuluista osoitteeseen puheenjohtaja@ksinsinoorit.fi. Kuitissa tulee näkyä
osallistujan nimi ja sähköpostissa Insinööriliiton jäsennumero.
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Kuntavaalit 2021

KSI:n jäseniä ehdolla
kuntavaaleissa
Keski-Suomen Insinöörit ry tukee jäsentensä pyrkimyksiä päästä
luottamus- ja edustustehtäviin. KSI:lle ehdokkuudesta kertoi viisi
jäsentä, tässä heidän esittelynsä:
 Wikimedia Commons: Santeri Viinamäki,

kuvaa rajattu ja muutettu CMYK-tilaan,
CC BY-SA 4.0
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Juhani Paananen, ikä 41, Jyväskylä, Kokoomus
Mikä on mielestäsi tärkein kuntavaaliteema?
Mielestäni tärkeimmät kuntavaaliteemat ovat Jyväskylän talous ja kunnan työllisyys.
Miten vaalipiirillesi saataisiin lisää työpaikkoja insinööreille?
Luomalla yritystoiminnalle entistäkin paremmat olosuhteet. Jyväskylästä pitää saada byrokratian karsimisen ja kaavoittamisen kautta mahdollisimman houkutteleva
paikka uusille yrityksille. Yritykset tuovat Jyväskylään uusia työpaikkoja, myös meille
insinööreille.
Mitä muuttaisit vaalipiirissäsi, jos sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteen
asiaan?
Jyväskylän talous ei ole tällä hetkellä kestävällä pohjalla. Haluaisin löytää keinoja
talouden tasapainottamiseen ilman kuntaveron kasvattamista.

542

Vapaa sana
Olen valmis ottamaan vastuuta kuntapolitiikassa ja viemään yhteisiä asioita eteenpäin. Olen vuosien saatossa saanut vahvan kokemuksen työelämästä toimimalla
useissa eri tehtävissä ja rooleissa. Nyt minulla olisi aika ja mahdollisuus tuoda
osaamista ja johtajuutta kunnassa tehtäviin päätöksiin.

Eija Viitanen, ikä 62, Kypärämäki, Jyväskylä, SDP
Mikä on mielestäsi tärkein kuntavaaliteema?
Alvan myyminen on lyhytaikaista politiikkaa. Tuo kaupungin kassaan hetkellisesti
rahaa, mutta ei paranna kuntalaisten palveluita kriittisellä alueella. Kuntalainen ei voi
valita palveluntuottajaa.
Miten vaalipiirillesi saataisiin lisää työpaikkoja insinööreille?
Vaikka onkin kyseessä kunnallisvaali, niin paikallinen sopiminen ei tuo lisää
työpaikkoja.
Mitä muuttaisit vaalipiirissäsi, jos sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteen
asiaan?
Lapset ja nuoret ovat lähellä minun sydäntäni. Mutta ei tule unohtaa yksinäisiä
vanhuksia.
Vapaa sana
Koronan jälkeen tulee vaikeita aikoja ja sen myötä päätöksiä. Huomisesta emme
tiedä, joten eletään tässä päivässä, eikä liikaa kaadeta tulevien polvien harteille.
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Juha Vimpari, ikä 49, Jyväskylä, Keskusta
Mikä on mielestäsi tärkein kuntavaaliteema?
Kolme pääteemaa: Turvallisuus, Liikunta, Vetovoimaisuus
Miten vaalipiirillesi saataisiin lisää työpaikkoja insinööreille?
Keski-Suomella ja Jyväskylällä on hyvät tukijalat metsä- ja metalliteollisuudessa,
näitä ei pidä unohtaa uusien alojen työntyessä esiin, vaan niillä voidaan tukea myös
uusien alojen menestystä. Yliopisto on erittäin tärkeä elementti kehityksessä, joka
tuo uusia yrityksiä ja työpaikkoja alueelle. Työpaikkojen saamisessa myös informaatioteknologialla on tärkeä rooli ja se vain muuttuu tärkeämmäksi.
Mitä muuttaisit vaalipiirissäsi, jos sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteen
asiaan?
Jyväskylä on hyvässä nosteessa, jonka pitäisi kehittyä yliopiston mahdollisuuksista ja tähän tarvitaan vielä paljon työtä, että oppi muuttuu vientituotteiksi ja koko
yhteiskuntaa edistäväksi osaamiseksi.
Vapaa sana
Työpaikat on tärkeitä, varsinkin vientialoilta, mutta myös turvallisuus ja liikunta, jotka
on elämisen perustarpeita joita on edistettävä. Viedään liikuntapääkaupunki-ideaa
eteenpäin hyödyntäen alueen osaamista ja toimintaympäristöä sillä alalla. Turvallisuuden alalla Jyväskylä on myös tärkeä keskittymä, jossa on monipuolisesti sen
alan osaamista ja potenttiaalia. Ammatillinen peruskoulutus on tärkeässä asemassa
rakennettaessa uusia työpaikkoja ja osaamista, siihen pitää panostaa ja sitä ei voi
opettaa vähillä lähitunneilla, se on työtä paikan päällä.

296
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Joona Hintikka, ikä 32, Laukaa, Perussuomalaiset
Mikä on mielestäsi tärkein kuntavaaliteema?
Kuntien velkaantumisen taittaminen. En näe ratkaisuna verojen korotuksia vaan
ensinnäkin tiukan talouskurin, sääntelyn vähentämisen ja toisaalta kuntien
talouden huomioimisen valtakunnallisissa päätöksissä erityisesti kuntien
lakisääteisten tehtävien osalta.
Miten vaalipiirillesi saataisiin lisää työpaikkoja insinööreille?
Kuntien tulee huomioida yritykset niin kaavoituksessa kuin muussakin kunnan
päätöksenteossa. Yritysten toimintaedellytyksiä ei tule hankaloittaa byrokratialla, turhalla sääntelyllä saati kohtuuttomilla, mutta silti todellisuudessa tehottomilla “ilmastotoimilla”. Investoinneissa ja kehityshankkeissa tulee suosia
paikallisia yrityksiä.
Mitä muuttaisit vaalipiirissäsi, jos sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteen
asiaan?
Pyyhkisin lattiaa turhalla byrokratialla.

39

Vapaa sana
Erityisesti niinsanottujen konsensuspuolueiden harjoittama liika poliittinen korrektius estää meitä keskustelemasta asioista suoraan ja niiden oikeilla nimillä.
Sananvapautta halutaan rajoittaa erilaisin, usein ideologioihin perustuvin
syytöksin. Terveen järjen käyttö leimataan vanhanaikaiseksi, sivistymättömäksi
tai esimerkiksi nykymuodin mukaisesti rasistiseksi. Tälle on tehtävä loppu.
Äänestä muutosta.

Olli Backman, ikä 49, Jyväskylä, Kokoomus
Mikä on mielestäsi tärkein kuntavaaliteema?
Tärkein teema on epäilemättä toimiva kuntatalous, juuri se pitää kuntalaisten
palvelut elossa. Muita itselleni tärkeitä kuntapalveluja ovat, erityisesti koulutus
ja kulttuurialat, vaikka annettavaa lienee myös teknisellä puolella ja työllisyys- ja
kehitystoimintaan liittyen.
Miten vaalipiirillesi saataisiin lisää työpaikkoja insinööreille?
Paljoltihan tuo riippuu kunnan ja sen lähipiirin teollisuuden ja muiden ”insinöörialojen” positiivisesta kehityksestä. Eikä pidä unohtaa sitä, että TE-palveluja on
suunniteltu siirrettäväksi kunnille jo 2024 eli tulevalla valtuustokaudella. Asiaa
edistetään jo nyt kuntakokeiluilla, TE-toimistojen kanssa yhteistyössä. Tekijöiden osaamisen siirto on varmistettava ja osaamista syvennettävä, korkeammin
koulutettujen osalta ja elinkeinopuolellakin. Toinen keskeinen ryhmä on nuoret
insinöörit, nuo työuransa alkupuolella olevat innovoivat sankarit, jotka pursuvat
näyttämisenhalua ja kaipaavat innokkaasti sitä ensimmäistä työpaikkaansa,
kuten positiivista urakehitystäkin. Tällä alustuksella vastaan siis innokkuutta ja
innovaatioita hyödyntämällä ja työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa tukemalla.
Mitä muuttaisit vaalipiirissäsi, jos sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa yhteen
asiaan?
Vaikka houkuttaisi, en vastaa maailmanrauhaa vaan vähän kunnan kannalta
käytännönläheisemmin työrauhaa. Niin kunta-alalla, kuin monilla muillakin aloilla on työehtosopimuksia niin sanotusti jatkoa vailla. Kunnallinen yleinen virkaja työehtosopimus (tuttavallisemmin KVTES) on sekin heti 2022 alussa jälleen
katkolla, vaikkei ihan samalla tavalla kuten Teknologiateollisuus ry:n toimien
jälkeen teknologiapuolella. Työrauhan varmistaminen olisi hyvä asia, kunnan
päätöksenteonkin osalta, vaikka eri asiaa silloin tarkoittaakin.
Vapaa sana
Lujaa asennetta, reppu selkään ja kohti uusia tuulia ja taisteluja. Jollette
äänestä minua niin äänestäkää nyt edes jotain muuta hyvää ehdokasta,
mieluummin insinööriä tai muutoin luotettavaksi ja osaavaksi tunnettua.
Kyllähän se tiedossa on, että ”istuvien” valtuustolaisten uudelleenvalinta on
merkittävästi todennäköisempää, kuin uusien ehdokkaiden. Mutta mikään ei
muutu, jollei muuteta.
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492

Insinööriopiskelijoilta

Kevätterve JIO:lta!

Terve taas täältä etäyhteyksien
päästä! Talvi tuli ja meni kuin horroksessa. Nyt on jo kesäkin aluillansa, siitä hyvänä merkkinä Lutakon satamasta kantautuvien
lokkien nauru.
Kevään myötä on maailmaan jälleen
astunut iso liuta uusia insinöörejä,
joten erittäin suuret onnittelut kaikille teille valmistuneille! Kova työ
on nyt takana ja uudet haasteet ja
seikkailut odottavat.
Kun vuosi sitten kirjoitin samanlaista artikkelia, en voinut kuvitellakaan tilannetta, jossa nyt
olemme. Korona oli vasta alkanut
ja etäopiskelu oli ihan uusi juttu.

Etätapahtumien
veteraanit
Läppäri sylissä istuminen omalla
kotisohvalla luentoa seuratenhan
tunnusti hauskalta. Samalla allekirjoittanut oli vasta aloitellut yhdistysuraansa puheenjohtajana.
Nyt vuosi myöhemmin etäopiskelua on jatkunut koko lukuvuoden
ja meikäläinen jatkaa edelleen
ruorin takana meidän rakkaassa
JIO:ssamme.
Talvi kului erilaisten virtuaalisten
tapahtumien parissa, joita jäsenistöllemme olemme järjestäneet ja
joihin olemme osallistuneet.
On maisteltu oluita ja muita juomia
streamissa, käyty etä-IOP:lla, sitsattu, ommeltu haalarimerkkejä,

tutustuttu
jäsenistön
kesken,
ständeilty ja muutenkin hengailtu
meidän
Discord-kanavallamme
(jonne jokainen on tervetullut!).

Vappu jo
askel normaaliin
Vappukin saatiin vietettyä etäilyn
merkeissä, kun valmistimme jäseniemme iloksi simaa ja munkkeja,

Kuten valtiovalta on meille opiskelijoille jo monesti todennut, niin ei
tässä auta kuin jaksaa vielä hetki,
niin syksyllä me jatkavat opiskelijat
voimmekin päästä jo takaisin liki
normaaliin opiskelijaelämään.
Oikein mukavaa ja lämmintä kesää
kaikille!

Henry

“Ihmisten kasvoilta paistoikin aito
ilo, kun opintojen
ääreltä pääsi irtautumaan ulos”
sekä etsimme raadin
parhaan valmissiman.

voimin

Schaumanin patsas sai myös vappuaattona lakkinsa kaikkien uusien
imppulakin omistajien iloksi IG Livessä, jonka myötä myös uudet
lakinomistajat saivat lakkinsa päähänsä painaa.
Vappu olikin jo jonkinlainen askel
kohti normaalia, kun koronatilanteen parannuttua haalarikansa
uskaltautui ulkoiluttamaan haalareitansa, vastuullisissa merkeissä
tietenkin.

Komulainen
puheenjohtaja
JIO ry

PS.
Meidät löytää sosiaalisista medioista nimillä:
Facebook: /jklinsinooriopiskelijat
Instagram: jio_ry
Twitch: www.twitch.tv/jio_ry
Tarkemmat yhteystietomme löydät
meidän kotisivuilta www.jio.fi
Meillä on myös oma Discordkanava, joka on avoin kaikille! Liittymislinkin löydät meidän someista!

Ihmisten kasvoilta paistoikin aito
ilo, kun opintojen ääreltä pääsi irtautumaan ulos, ja vetämään opiskelijahaalarit pitkästä aikaa jalkaan.
17

Insinööriopiskelijapäivät

Uusi yritys
Maaliskuussa olisi pitänyt Jyväskylässä olla useamman
tuhannen insinööriopiskelijan valtakunnalliset Insinööriopiskelijapäivät. Mutta korona vei jo toista kevättä putkeen.

 JIOssa uskotaan livetapahtumien parantavaan voimaan.
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Tapahtuma 2021 ei varsinaisesti
seilannut missään vaiheessa onnellisten tähtien alla.
Alkuperäiset suunnitelmat lipunmyynnin aloittamisesta jouduttiin
hautaamaan. Julkistukset tapahtuivat sopivasti samaan saumaan,
kun etenkin Keski-Suomen koronatilanne paheni.
Melkoinen jackpot, kun tapahtuman
isomman lanseerauksen aikaan
Keski-Suomeen päädyttiin suosittamaan maskisuositusta alati pahenevan tautitilanteen takia.
Mahdollisuudet tilanteen paranemiselle olivat olemassa. Toki syksyn
edetessä tekijöiden motivaatio
karisi pikkuhiljaa.
Tammikuussa
peli
vihellettiin
poikki. Tunnelmat olivat lannistuneita, vaikka toiveita korvaavasta
etätapahtumasta esitettiin. Etäapatia alkoi olla todella vahva työryhmällä, oltiinhan projektia työstetty täysin etänä käytännössä
syyskuusta asti.
Vaikka ihmiset kaipasivat fyysisiä
kontakteja, kaksi juontajaa ja striimi
-tyyppinen ratkaisu tuntui äärimmäisen huonolta idealta. Niitä oli
muutenkin tarjolla hieman joka
suunnasta. Allekirjoittanut ei ole
jaksanut marraskuun jälkeen enää
osallistua moisiin.

kuin aiheen esille nostaminen työryhmälle.
Itse oltiin harkittu viikkoja, joten
se oli myös luonnollista, että muut
saivat samaa harkinta-aikaa. Itsellä
vaakakupissa painoi suuriltaosin
se, että töitä tehtiin paljon. Sen
hukkaan heittäminen tuntui uskomattomalta tuhlaukselta.

“Etäapatia alkoi olla
todella vahva
työryhmällä,
oltiinhan projektia
työstetty täysin
etänä käytännössä
syyskuusta asti”
Tapahtuman tekeminen on tiimityötä. Saamme olla äärimmäisen
onnekkaita, kun työryhmä on timanttinen ja omistautunut myös
asialle. Voimme olla onnekkaita,
että myös moni työryhmäläinen
jakoi kiinnostuksen kokeilla uudestaan.
Toiveita työnkuvien viilaamisesta
on kuultu ja toivottavasti saamme
viilattua työryhmää entistäkin timanttisemmaksi, jos se vain on
mahdollista.

Kumppanit
kääntää pään

Uusi yritys
koronakokemuksella

Hyvin pitkään oli mielessä, että Insinööriopiskelijapäivien tekeminen
on kerta elämässä -kokemus. Jos
kaadutaan, niin kaadutaan ja se
siitä. Kunnes JIOn hallituksen suunnasta heitettiin kysymys, entäs ensi
vuosi?

Tapahtuman runko oli pitkälti valmiina, hakemukseen ei suuria viilauksia tarvinnut tehdä. Onneksi
myös Insinööriopiskelijaliiton hallitus jaksoi uskoa kykyymme Insinööriopiskelijapäivien järjestämisessä ja myönsi järjestysoikeuden
uudelleen JIO:lle.

Alkuun aiheelle tuli naureskeltua,
kunnes sama kysymys tuli vastaan
muunmuassa isoimmilta yhteistyökumppaneilta.
Aihetta pähkäiltiin, pyöriteltiin ja
harkittiin viikkoja. Mikään projektissa ei ollut jännittänyt niin paljon,

tilanteessa, tapahtuman rinnalle rakennetaan mahdollisuus järjestää
kunnon etäspektaakkeli.
Toivo tosin kajastaa taivaanrannassa. Rokotukset etenevät ensi
kevättä ajatellen edelleen riittävän
nopeasti, vaikka välillä hidastuksia
kajastaakin taivaanrannassa.
Viime vuodesta oppineena lipunmyynti aloitetaan, kun syksyllä
tilanne näyttää muotonsa. Kesä
ja alkusyksy käytetäänkin kehitystoimiin, markkinointisuunnitelman
viilaamiseen ja tapahtuman varasuunnitelmaan.
Yhteistyökumppanihankinta käynnistetään uudestaan mahdollisimman pian. Työryhmään tulee
myös muutamia uusia vahvistuksia, joten perehdystä ja työnjaon
viilaamista on tiedossa ihan ensimmäisenä. Mutta koska nälkä kasvaa
syödessä, vakaa aikomus on tehdä
aivan uuden vuosikymmenen IOP!
Toivottavasti pystymme näkemään
ja juhlimaan fyysisesti ensi maaliskuussa. Mutta jossakin muodossa
tämä spektaakkeli, johon purkautuu
koronan kasaamat pettymykset,
tulee tapahtumaan.

Teksti: Anni Lajunen
Kuva: JIO

Työryhmältä kerättiin palautetta, ja
siitä jalostettiin kehityskohteita. Nyt
uusintayrityksessä korona otetaan
aivan eri tavalla huomioon.
Mikäli sattuu niin huono tuuri, että
ensi keväänä ollaan taas samassa
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Särkänniemen huvipäivä
 7.8.2021 klo 10:00–21:00
 Särkänniemen huvipuisto, Laiturikatu 1, Tampere
Tampereen Insinöörit järjestävät suositun Särkänniemen huvipäivän elokuussa insinööreille ja heidän seurueilleen. Huvipuisto on varattu yksityisesti insinöörien käyttöön klo 10–12 väliselle ajalle, tämän jälkeen portit
aukeavat myös muille vieraille.
Rannekkeiden hinta on 26 €/kpl (normaalisti 47 €/kpl). Alle 3-vuotiaat eivät
tarvitse tapahtumassa ranneketta. Niille henkilöille, jotka eivät osta ranneketta huvipäivään, on ostettava erikseen pääsylippu huvipuistoalueelle.
Pääsylippu hinta on 4,90 € (normaalisti 9,90 €). Rannekkeet ja pääsyliput
ovat myynnissä Tampereen Insinöörien Holvi-kaupassa.
Ostaessasi rannekkeet postitettuna kotiosoitteeseen Tampereen Insinöörien Holvi-verkkokaupasta postimaksu á 2,80 €. Ostamasi rannekkeet
voit noutaa myös Tampereen Insinöörien toimistolta viikolla 20 tai viikolla
31. Tampereen Insinöörit järjestävät myös rannekkeiden jakopisteen Särkänniemeen tapahtumapäivänä. Voit noutaa ennakkoon ostamasi rannekkeet tältä pisteeltä 7.8. klo 9–12 välisenä aikana.
Ennakkotilaus takaa sen, ettei huvipäivän aamuna tarvitse jonottaa rannekkeita, vaan pääsee kävelemään suoraan huvipuiston portista sisään.
Huomioithan, että rannekkeita on myynnissä rajallinen määrä. Rannekkeiden ja pääsylipun ostaneiden henkilöiden ei myöskään tarvitse tehdä
Särkänniemen sivuilla vierailupäivävarausta. Jäsen vastaa itse kyydityksistään. Koronan vuoksi KSI ei voi tarjota kuljetuksia.

Koulutuksia, webinaareja, tapahtumia...
Kesä tulee, korona vaikuttaisi pysyvän aisoissa ja kesätapahtumia
uskalletaan järjestää. Yllämainitun lisäksi myös muita Insinööriliiton ja
sen jäsenyhdistysten kesätapahtumia löydät osoitteesta :
www.ilry.fi/tapahtumat
Muista tarkistaa tilanne kesän lähestyessä, uusia tapahtumia voi ilmestyä!

Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

