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Insinöörien frisbeegolfin tulokset 
Insinöörien frisbeegolfin, 4.9.2021 kisatun, Suomenmestaruuskisan tulokset eivät ihan 
lehteen ehtineet mutta ovat verkkosivullamme:
www.ksinsinoorit.fi/insinoorien-frisbeegolf-sm-kisat-2021/
ja tuoreella yhdistyksemme Facebook-sivulla
https://www.facebook.com/ksinsinoorit

Tapahtumat auki 
valtakunnallisesti!
Jäsenyhdistykset avaavat paikallisia tapahtumia kai-
kille Insinööriliiton jäsenille. Tavoitteena on parantaa 
tapahtumatarjontaa ja mahdollistaa osallistuminen 
myös oman paikallisen yhdistyksen ulkopuolelle. 
Esimerkiksi jos olet reissussa Tampereella, kannattaa 
tarkistaa Tampereen insinöörien tapahtumatarjontaa.

Osa yhdistyksistä on siirtynyt käyttämään Lyyti- 
järjestelmää ja nämä kaikille auki olevat tapahtumat 
löytyvät osoitteesta: 
https://www.lyyti.fi/e/ilry/ sekä 
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/ 
koulutukset/tapahtumat-ja-koulutukset/ 

Ajatus on, että kaikki ovat Insinööriliiton tapahtumia 
ja järjestäjänä toimii paikallinen yhdistys.

Tulossa olevia KSI-tapahtumia syksyllä. Lisätietoja 
löydät uutiskirjeestä ja internetsivuilta:

—Tankotanssi 
—Viestintäkurssi 
—Teerenpelin tasting 
—Hiihtokoulu

sekä Valon kaupunki- ja Nesterallitapahtumat 
seuraavalla aukeamalla ynnä muita mahdollisia.
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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,
Survonkalliontie 26, 
41120 Puuppola

Painopaikka: 
kspaino.fi, Äänekoski

Painos: 2 850 kpl

Toimitus:
Päätoimittaja: Tiia Itkonen
Taittaja: Aleksi Koski
Kansikuva: Olli Backman

Tankotanssimaan?

Pääkirjoitus

Tiia Itkonen
päätoimittaja

Keski-Suomen Insinöörit 
Ry:n jäsenlehti

Syksy saapuu ja arki rutinoituu 
kesän jälkeen. Syksy näyttää vie-
lä epävarmalta koronarajoitusten 
suhteen.

Tulevaan syksyyn voi kuitenkin 
hakea vaihtelua esimerkiksi kou-
luttautumalla. Insinööriliiton webi-
naareihin osallistuminen onnistuu 
helposti omalta koneelta käsin. 
Koulutuksia tarjotaan esimerkik-
si työelämätaitojen kehittämiseen 
sekä työnhakuun.

Syksy on myös hyvää aikaa aloittaa 
uusi harrastus. Mikäli syksyllä on 
mahdollista järjestää turvallisesti 
tapahtumia, Keski-Suomen Insi-
nöörit järjestävät lajikokeilun muun 
muassa tankotanssiin.

Seuraa tulevia tapahtumia ja ilmoit-
taudu mukaan!

Syysterveisin

Johanna Kaasalainen
viestintä

044 976 2432
johanna.kaasalainen@ksinsinoorit.fi

“Seuraa tulevia 
tapahtumia ja 
ilmoittaudu 
mukaan!”



Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia

Osallistu tapahtumiimme
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Katso kaikki tulevat tapahtumat verkkosivuiltamme ksinsinoorit.fi 

Muista myös Insinööriliiton koulutukset: ilry.fi/koulutukset

 23.9.2021, lapsiystävällinen 18:00 ja K-18 20:00
 IL toimisto, Kalevankatu 4, 5. krs, Jyväskylä

Keski-Suomen Insinöörit järjestää parit kulttuurikierrokset, Valon kaupungin valikoiduille valaistuskohteille. Lapsiystävällinen 
versio on kokonaan ulkona ja K18-hardcore-maskinkäyttäjien versio alkaa Insinööriliiton toimistolla ja tietysti tässäkin kult-
tuurikierrososio on tietenkin ulkona. Molemmissa mukana on Keski-Suomen insinöörien edustaja, joka on ottanut ennalta 
vähän selvää kierrosten teoksista.

Lähtö ja alkumaljat Insinööriliiton toimistolla/retkieväät toimistolta (os. Kalevankatu 4, 5. krs, 40100 Jyväskylä) torstaina 
23.9. klo 18 (lapsiystävällinen versio) ja klo 20 (aikuiseen makuun sopiva K18-setti). Passeli varustus on sään mukainen 
vaatetus ja hyväksi katsomanne määrä, mielellään paristo-/akkukäyttöisiä valaisimia.

Ilmoittautuminen (18.9.2021 mennessä) ja lisätiedot
www.ksinsinoorit.fi/kulttuurikierros-2021 

Osallistumismaksu lastenversio (klo 18): 10 €/jäsen & lapsi 
Osallistumismaksu aikuisten versio (klo 20): 10€/jäsen ja 10€/avec 

(Varsinainen Valonkaupungin tapahtumasivu:
https://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/valonkaupunki)

Kulttuurikierrokset Valon kaupungissa

 2.10.2021, 18:00
 IL toimisto, Kalevankatu 4, 5. krs, Jyväskylä

Jii-haa! Jos korona suo, niin rallin pörinä palaa Jyvässeudulle! Johan tässä on 2 vuotta jouduttu pärjäämään ilman.

Keski-Suomen insinöörit järjestää etkot… eikun valmistautumisen ”nesteralli-hengessä”, illan Harju2-erikoiskokeelle. Onhan 
sitä mahdollista osallistua myös siihen varsinaisen erikoiskokeen seuraamiseenkin.
 
Aloitamme Insinööriliiton toimistolla/toimistolta (os. Insinööriliitto IL ry, 5. krs, Kalevankatu 4, JKL)  eli klo 18:00
Rendez-vous toimistolla ja jo ennen klo 20 Harjulla ”EK 15 Harju 2” ja paluu toimistolle 21—21:30. Loppulauantai-ilta sitten 
hyvän harkinnan mukaan...

Ilmoittautuminen (26.9.2021) mennessä ja lisätiedot:
www.ksinsinoorit.fi/harjunpyrahdys-2021

Varsinainen Jyväskylän rallin oma tapahtumasivu on https://rallyfinland.fi

Osallistumismaksu: 20€ Harjun EK-lipulla ja 10€ ilman EK-lippua.

Tapahtuma on vain jäsenille (ei avec).

Harjun pyrähdys



Keski-Suomen Insinöörit ry  on 
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n 

vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

Ilmoittautuminen 
syyskokoukseen

Verkkolomakkeella  
osoitteessa:

http://www.ksinsinoorit.fi/ 
syyskokous-2021

SYYSKOKOUSKUTSU

PÄIVÄ: Ti 2.11.2021
PAIKKA: Nikolainsali, 
Nikolainkulma, Asemakatu 6, Jyväskylä

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

KSI:n syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• valitsee 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 puheenjohtaja
• valitaan hallituksen jäsenet (3) erovuoroisten sijaan ja 

valitaan varajäsen (1) joka vuosi
• valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilin- 

tarkastaja, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia
• päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä 

järjestyksessä esitetyistä asioista

Ilmoittautumiset perjantaihin 22.10.2021 mennessä!
Ilmoittautuminen: 
http://www.ksinsinoorit.fi/syyskokous-2021

Jokaiselle ennakkoon ilmoittautuneille varataan paikka 
illalliselle (ruokailua varten tarvitaan ennakkotieto osallistu-
jamäärästä)! Lisätietoja tarvittaessa: 
jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi tai p. 040 555 1079

Tervetuloa,
Jarmo Nevala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry


