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Lousin puheenjohtajan terveiset
Erinomaista vuoden alkua kaikille!
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry:n syksyn
edustajakokous valitsi minut toiselle kaksivuotis
kaudelle yhdistyksen puheenjohtajaksi. Olen
erittäin kiitollinen tästä luottamuksen osoituksesta ja pyrin kaikin tavoin lunastamaan tämän
luottamuksen huomioiden kaikessa toiminnassa
kantavan voimamme eli jäsenistömme.
Tänä vuonna hallituksessa jatkavat kaksivuotis
kautensa toista puoliskoa varapuheenjohtaja Olli
Väätäinen (Varsinais-Suomen Insinöörit) sekä
hallituksen jäsenet Marko Viholainen (Turun Insinöörit) ja Hannu Lehtonen (Vakka-Suomen Insinöörit). Edustajakokous valitsi uudelle kaudelle
Markku Karlssonin (Valmetin ylemmät) ja Rami
Virtasen (Turun alueen sähköinsinöörit) sekä uudet hallituksen jäsenet Katariina Pelto-Pihkon
(Turun insinööriopiskelijat), Reijo Seppälän
(Turun Insinöörit), Martti Kaurimon (Turun Insinöörit) sekä Joonas Halmeenmäen (VarsinaisSuomen Insinöörit).
Kuluvana vuonna on tarkoitus mahdollisuuksien
mukaan toteuttaa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia teille jäsenille yhdessä jäsenyhdistystemme
kanssa. Tuleviin tapahtumiin voit tutustua verkkosivujemme tapahtumakalenterista. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää nuorjäsentoimintaa,
joka keskittyy erityisesti valmistumisvaiheen
opiskelijoihin ja vastavalmistuneisiin sekä tietysti
muihin itsensä nuorekkaaksi kokeviin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut kuulemaan
lisää ja käy tutustumassa www.lousi.fi -> Yhdistys
-> Lousi-Nuoret.

Lounais-Suomen Insinöörit koostuu kuudesta
jäsenyhdistyksestä ja opiskelijayhdistyksestä.
Kuluvan vuoden aikana tavoitteenamme on selvittää yhdistysrakenteen hyödyt ja haitat sekä
pohtia mahdollisia kehitystoimenpiteitä. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä jäsenyhdistystemme
toimijoiden kanssa, mutta myös te jäsenet voitte
kertoa ajatuksianne verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.
Tarkkaavaisimmat ehkä huomasivat, että mainitsin Lousin koostuvan kuudesta jäsenyhdistyksestä. Eikö se aikaisemmin ole koostunut seitsemästä yhdistyksestä? Vastaus tähän on kyllä. Salon
alueen insinöörit hakivat pitkän pohdinnan ja
taustatyön siivittämänä Insinööriliiton suorajäsenyyttä ja siirtyivät vuoden alusta alkaen Insinööriliiton jäsenjärjestöksi. Lousi toivottaa Salon alueen insinööreille onnea ja menestystä! Tiivis yhteistyö jatkuu pienestä pesäerosta huolimatta!

Oikein antoisaa kevättä!

Miikka Rosten
Puheenjohtaja
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
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Salon Alueen Insinöörit liittyi Insinööriliiton suorajäseneksi vuoden 2022 alusta
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Salon Alueen Insinöörien joukossa ajatus Insinööriliiton suorajäsenyydestä LOUSIn kautta kuulumisen
sijaan on ollut läsnä hallitusten keskusteluissa jo
vuosien ajan, koska Salon on ajateltu olevan hyvin
erillinen talousalue, vaikkakin se sijaitsee maantieteellisesti lähellä Turkua, joka on LOUSIn pääasiallinen toiminta-alue. Salossa seurattiin myös pitkän
aikaa jäsenten osallistumista muualla LOUSIn alueella järjestettäviin jäsentapahtumiin ja huomattiin, että osallistujia on Salosta esimerkiksi Turkuun melkein mahdoton saada, vaikka tarjottaisi
kyytikin paikalle eikä näin LOUSIn jäsentapahtumilla saada tavoitettua jäsenistöämme. Ajatus jäsenistön palvelemiseksi mahdollisimman lähellä jäseniä
kasvoi siis vuosi vuodelta, mutta sanoista tekoihin
ryhdyttiin vasta vuonna 2020 sen jälkeen, kun SAIn
syyskokous vuonna 2019 valtuutti hallituksen selvittämään suorajäsenyyden mahdollisuutta.

Suorajäsenyysprosessin aikana Salon alueen Insinöörien visio on nostaa jäsenmäärä yli 500 jäseneen ja olla vahva insinöörien edunvalvoja Salon
talousalueella vahvistui ja strategia vision toteuttamiseksi määriteltiin:

Suorajäsenyyden mahdollisuutta pohdittiin SAIn
hallituksen nimeämässä työryhmässä ja suorajäsenyyden kannalle päädyttiin koska etuja havaittiin
enemmän kuin haittoja. Emme kokeneet etua olla
liitettyinä Insinööriliittoon Turussa toimivan LOUSIn
kautta vaan SAI on jo pitkään vaikuttanut pääsääntöisesti omana yhdistyksenään. Mistään eripurasta
ei koskaan ollut kyse vaan puhtaasti alueellisista
lähtökohdista. Salo kaupunkina on hyvin erillään
Turun alueesta ja toimii itsenäisesti Turun ja Helsingin välissä omana kasvukeskuksenaan. Etuja mietittiin erityisesti jäsenen ja hänen jäsenyytensä kannalta. Suurimpina etuina suorajäsenyyden puolesta
on se, että SAIssa toimivien aktiivien panos saadaan täysimääräisenä paikalliseen toimintaan ja
omien jäsenten palveluun sen sijaan että aktiiveja
tulisi löytyä myös LOUSIn toimintoihin ja se, että
saamme vapauden tehdä Insinööriliitto-yhteisöä
koskevista asioista omat päätöksemme. Jäsenen
kannalta merkittävä etu on se, että saamme jäsenmaksun laskettua.

- Verkostoitua ja tehdä yhteistyötä insinööriyhdistysten kanssa.
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- Toteuttaa jäsenistölle tapahtumia ja aktivoida
jäsenistöä.
- Luoda jäsenkasvulle mahdollisuuksia erilaisten
tapahtumien avulla.
- Levittää tietämystä liitosta jäsenille ja potentiaalisille jäsenille aktiivisten jäsenien avulla.
- Kuunnella jäsenistön toiveita ja kerätä palautetta
toiminnasta.
- Pitää yhteyttä paikallisiin päättäjiin ja yritysten
edustajiin.

- Ylläpitää insinööri-imagoa.
- Paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä
- Yhteistyön lisääminen Insinööriliiton jäsenyhdistysten kanssa
- Yhteistyön lisääminen paikallisesti muiden ammattiyhdistysten kanssa
- Paikallisen luottamushenkilöverkostojen kehittäminen.

Salon Alueen Insinöörit haluaa kiittää
LOUSIa hyvästä yhteistyöstä ja toivomme yhteistyön jatkuvan hyvänä, vaikkakin erilaisena tästä eteenpäin.
Salon Alueen Insinöörit ry
Puheenjohtaja
Petri Salko

EDUNVALVONTAA NIIN TYÖMARKKINOILLA KUIN YHTEISKUNNASSA
Alkanut vuosi tuo mukanaan edunvalvonnalle monipuolisen kattauksen haasteita ja vaikuttamisen paikkoja Insinööriliiton jäsenistön eteen. Viime vuonna
alkanut neuvottelukierros on edelleen kesken, mutta
johtuen lyhyistä sopimuksista seuraavat neuvottelut
ovat jo syksyllä. Tänä vuonna tehdään myös suurin
työ seuraavien eduskuntavaalien ja niitä seuraavan
hallitusohjelman suhteen. Liiton kestoaiheet, koulutuspolitiikka ja elinkeinopolitiikka, ovat myös vahvasti esillä.
Kuluva työmarkkinakierros jää varmasti historiaan.
Se miten se sinne kirjoitetaan, on vielä toistaiseksi
epäselvää. Ensimmäistä kertaa me neuvottelujärjestömme kanssa teimme nk. päänavaussopimuksen.
Se ei kestänyt kierroksen kuluessa, mutta avaa tilaa
seuraaville ratkaisuille.
Oleellisinta on se, että yleiskorotus, kaikille tuleva
palkankorotus oli tällä kierroksella todella tiukassa.
Yhtään helpommin se ei tule jatkossakaan. Jos haluamme puolustaa mallia, jossa työehtosopimustoiminnalla nostetaan kaikkien palkkoja, tulee meidän
saada kaikki tietoisiksi siitä, että pitkään kestänyttä
mallia yritetään murtaa. Ja käydä siihen päälle laaja
keskustelu siitä, mitä olemme valmiit tekemään,
jotta murtamisyritys ei onnistu.
Suomessa käydään eduskuntavaalit seuraavan kerran keväällä 2023. Se tarkoittaa sitä, että puolueet
kirjoittavat ohjelmiaan noihin vaaleihin kuluvan vuoden aikana. Noista ohjelmista muodostuu sitten aikanaan hallitusohjelma. Jäsentemme työelämään on
paljon vaikutusta sillä, minkälaisia työelämän ja talouden hankkeita seuraava hallitus työlistalleen
ottaa.

Siksi on tärkeää tämän vuoden aikana kertoa puolueelle ja politiikoille siitä, miten tekniikkavaltaisen
Suomen työelämää pitäisi kehittää, jotta hyvinvointimme ja sitä kautta tuloksemme sekä tuottavuutemme kasvaisi. Jokaisen olisi jo nyt hyvä myös pohtia
poliitikkoja jossain tavatessaan, että mistä löytyvät
sellaiset ehdokkaat, jotka haluavat kehittää suomalaista työelämää kannaltamme hyvään suuntaan.
Insinöörikoulutus ja muu tekniikan alan koulutus on
jatkuvassa paineessa. Väitetty osaajapula tuntuu
nostavan opiskelijamääriä ja laatu on usein vaarassa.
Tällä saralla riittää edunvalvonnalla tehtävää yhteistyössä koulutusalan toimijoiden kanssa. Suomi elää
tekniikasta ja sen koulutuksesta, on varmistettava
että jatkossakin tuotamme laadukasta koulutusta
työmarkkinoiden vaatiman määrän. Nyt tilanne ei
ole tasapainossa.
Jotta tekniikan alan ammattilaisille on Suomessa työtä, tarvitaan siihen panoksia ja investointeja. Oleellisinta on saada tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoituksen määrä kasvuun. Se on tie,
joka takaa koulutetuille lisää työtä tulevaisuudessa.
Suomessa on aiheesta tehty hyviä suunnitelmia,
mutta käytännön toimet ovat laahanneet. Tämä on
ratkaisevan tärkeä edunvalvonnan paikka liittomme
jäsenten kannalta.
Edunvalvonnalla on monipuolinen kattaus edessään
alkavana vuonna, eivätkä haasteet pysähdy edes
kalenterivuoden vaihtumiseen. Haasteet voitetaan
parhaiten toimimalla yhdessä ja päämäärätietoisesti.

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksa
Insinööriliitto ry
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Yhdistysuutisia

Turun Insinöörit TUIKE ry tiedottaa
Koko perheen laskettelumatka Himokselle 5.3.2022 Klo 7:00-21:00
Turun Insinöörit TUIKE Ry järjestää perinteisen koko perheen laskettelumatkan Himokselle lauantaina 5.3.2022.
Matkaan lähdetään Turun Itäharjun Prisman parkkipaikalta (Kalevantie 41), jonka jälkeen kyytiin voi nousta myös
Ikean parkkipaikalta Raisiosta. Prisman parkkipaikalta lähtöaika on klo 7:00 ja Ikealta n. klo 7:20. Perille Himokselle
saavumme arviolta klo 10:30. Paluumatkalle lähdetään klo 17:00 ja takaisin Turussa/Raisiossa ollaan noin klo 21.
Paluumatkalla pysähdytään Tampereen kupeessa Lahdesjärven ABC-asemalla.
Ilmoittautumismaksu matkalle on 25 €/hlö ja se sisältää bussikuljetukset sekä hissilipun päiväksi.
Huom!
Matkaan ovat oikeutettuja ilmoittautumaan jäsen perheineen.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta ellei koronarajoitukset kiristy ja tilaisuus joudutaan peruuttamaan.
Matka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja täytäthän kaikki tarvittavat ilmoittautumislomakkeen kentät osallistujakohtaisesti, kiitos.
Himoksen ilmoittautuminen tuike.fi nettisivuilla osoitteessa: https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/kokoperheen-laskettelumatka-himokselle-5-3-2022-klo-0700-2100/
Ilmoittautuminen, suora linkki: https://www.lyyti.fi/reg/Koko_perheen_laskettelumatka_Himokselle_9250/fi
Bussimatkalla suositellaan maskin käyttöä ja tulethan vain terveenä, kiitos!
Välinevuokrauksesta osallistuja vastaa itse ja kannattaa toimia Himoksen välinevuokraamon (https://himos.fi/
rinnepalvelut/vuokraamo/) ohjeistamalla tavalla.

Koronarajoitusten hellittäessä Tuike ry:llä on taas suunnittelupöydälla paljon erilaisia tapahtumia ja lisäksi sääntömääräiset kevään ja syksyn kokoukset ovat myös tulossa.

Turun Insinööriopiskelijat - TIO ry tiedottaa
Kutsu Polkuauto Grand Prix -tapahtumaan
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry järjestää jälleen parin vuoden tauon jälkeen Polkuauto Grand Prix eli PGP:n
ennen vappua 21.04.2022 Varvintorilla.
Haluamme kutsua teidät mukaan polkemaan toisia opiskelijajärjestöjä ja -tahoja vastaan. Illan päätteeksi on
varikkobileet Night Club Marilynissä.
Oletko jo kyllästynyt sähköpotkulautojen rajoittimiin? Eikö jalkakäytävien hiekoittamaton jäinen pinta tuota tarpeeksi
jännitystä elämään? Tuntuuko, että vappu ei ole viimevuosina ollut entisensä? Nähdään PGP:llä!
Kilpailu alkaa klo. 16.00 ja jatkuu aina klo. 21.00 asti. Kilpailijoiden on kuitenkin oltava paikalla viimeistään klo. 15.15.
Kisojen jälkeen viralliset jatkot eli varikkobileet starttaavat Night Club Marilynissa, jossa koko Atlantis on varattu kisaajille
sekä staffille. Varikkobileissä palkitaan voittajajoukkue, nopein polkija ja paras tiimihenki.

Mikäli haluatte päästä polkemaan, niin kerätkää yhdistyksestänne neljä (4) polkijaa sekä maksimissaan kuusi
(6) varikkotiimiläistä. Joukkueen maksimikoko on siis kymmenen (10). Ilmoittautuminen kustantaa 50 €/
joukkue. Kisaamaan mahtuu vain 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta joukkuetta, joten olethan nopea!
HUOM! Mikäli ette saa omasta yhdistyksestänne tarpeeksi kiinnostuneita lähtemään, voitte muodostaa
joukkueen jonkun toisen yhdistyksen kanssa.
Lisäkysymysten ilmetessä olethan yhteydessä www.tio.fi ja allekirjoittaneisiin.
Santeri Levo
santeri.levo@tio.fi

6

1/2022

Emilia Jalaja
emilia.jalaja@tio.fi

Yhdistysuutisia

Varsinais-Suomen Insinöörit ry. (VARSI) tiedottaa
Kokouskutsu
Varsinais-Suomen Insinöörit ry:n (VARSI) sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pyritään pitämään ke 23.3.2022 klo 18.00 koronatilanne ja rajoitukset huomioiden.
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kokouspaikka ilmoitetaan LOUSIn nettisivuilla www.lousi.fi kun varmistuu, ja tieto lähetetään jäsenille
myös sähköpostitse lähempänä kokousta.
Varmistakaa, että sähköpostiosoitteenne on oikein IL:n jäsenrekisterissä.
Omat tietonsa voi tarkistaa kirjautumalla jäsennumerolla sisään liiton sivuille: www.ilry.fi .
Yhdistys tarjoaa kokoustajille iltapalan.

Tervetuloa päättämään!
Ilmoittautumiset sihteerille:
Paavo Muikkula, puh. 040 743 5245

Kutsu VARSIn kevään teatterimatkalle
Porin teatteri: näytelmä ”Idän pikajunan arvoitus”.
Esitys on lauantaina 09.04.2022 ja alkaa klo 13.00.
Lähtö matkalle klo 10.00 läheltä Linnankadun ja Aurakadun kulmausta.
Ruokailu juomineen on perinteisen tavan mukaan teatterin jälkeen.

Paikkoja on varattu 30 kpl. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (avec-matka).
Omakustannushinta on 40 €/henkilö.

HUOM! Koronapassi on pakollinen.
Ilmoittautumiset:
01.03.2022 mennessä sähköpostilla: atte.kauppila@wartsila.com
tai puhelimella. 050 5773 599
Maksaminen:
Maksut suoritetaan yhdistyksen tilille viimeistään maaliskuun 1. päivänä.
Tili n:o FI62 2049 2002 0179 73.
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Lajikokeilut 2022
Korona on kurittanut näitäkin tekemisiä perin tehokkaasti lähihistoriassa, mutta toivottavasti tänä vuonna
mennään taas lujemmin.

Hydrolautailua käytännössä

Todennäköisesti tarjolla on mm. padelia, curlingia, hydrofoilausta, kartingia, pakopeliä, avantouintia ja mitä
nyt vaan ikinä keksitäänkään ja mikä vetää väkeä mukaan menoon.
Ehdottakaa aktiivisesti, ja saa toki myös järjestää näitä,
kunhan etukäteen sovitaan hallituksen kanssa sapluunat kuntoon.
Ollaan aktiivisia porukalla!
Terveisin:
Kari Haajanen
Tuike ry

Kuvat: Kari Haajanen
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Kuva: Kari Haajanen

Kuva: Kari Haajanen

Tenniksen pelaamista.

Curlingin harrastamista.

Jäsenistön toiveesta säännölliseen liikuntavuoroon ja erityisesti kiinnostuksesta salibandyyn, päädyimme järjestämään kokeilumielessä kaksi treenikertaa eri liikuntahalleissa Turun keskustan tuntumassa. Etätyöajan arkiliikunnan väheneminen innosti itseäni ottamaan koppia vuorojen organisoinnista ja ensimmäiset treenit järjestettiinkin
Aninkaisten koulutalolla 14.12.2021.

koronapandemian johdosta. Toivon mukaan tilanne helpottaa kevään edetessä ja pääsemme jatkamaan pelejä,
itse ainakin odotan jo kovasti seuraavia treenejä!

Vuoroon osallistui kuusi jäsentä eri ikäluokista, ja pelaajien taitotasot vaihtelivat koulun liikuntatuntien kokemuksesta aina harrasteliigaan asti. Tunnin aikana saimmekin
hyvin hien pintaan ja rennot pelit pyörimään. Olisitko juuri
sinä seuraavan vuoron tähtipelaaja? Mukaan mahtuvat
kaikki salibandystä kiinnostuneet taidoista ja iästä riippumatta!
Viimeisten kahden vuoden aikana jo tutuksi tulleeseen
tapaan, toisen salibandyvuoron jouduimme perumaan

Tarkoituksena on ainakin aluksi pelailla kaksi kertaa kuukaudessa joko tiistai- tai keskiviikkoiltaisin klo 18–20 aikavälillä. Tarkempaa tietoa ajankohdista ja pelipaikasta ilmoitamme vuoron lähestyessä, toivottavasti jo mahdollisimman pian. Tervetuloa mukaan pelaamaan ja toivommekin näkevämme mahdollisimman paljon teitä mukana.
Liikuntasaleissa ei ole pakko pelata pelkästään salibandya,
vaan voimme osallistujien kiinnostukseen mukaan kokeilla
myös muita sisäliikuntalajeja.
Terveisin:
Aku Larke
Tuike ry

Kuva: Aku Larke
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