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Miikka Rosten 
Puheenjohtaja 
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry 

Erinomaista vuoden jatkoa kaikille!  

Syksy on ehtinyt jo pitkälle ja kesäloma on enää 

pelkkä muisto vain. Ei huolta, se ei kuitenkaan 

tarkoita silkkaa tylsyyttä, vaan LOUSI jäsenyhdis-

tyksineen järjestää syksyn aikana jälleen kaiken-

laista tapahtumaa teille jäsenille! Syksyn aikana 

meillä on esimerkiksi salibandyn vakiovuorot ai-

na keskiviikkoisin. Mikäli tällainen kiinnostaa, 

kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa lou-

si.fi -> Jäsenelle -> Salibandykerho. Elokuussa 

järjestimme myös iltamat alueemme henkilöstö-

edustajille, jossa käytiin keskustelua muun muas-

sa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Tilai-

suus sai positiivista palautetta ja tarkoitus on 

myös jatkossa järjestää tämänkaltaisia tilaisuuk-

sia aiheesta kiinnostuneille. 

Jäsenyhdistyksemme pyrkivät toteuttamaan juuri 

teitä kiinnostavia tapahtuma ja otammekin ilolla 

vastaan myös uusia ideoita. Omia toiveita voit 

laittaa esimerkiksi verkkosivujemme palautelo-

makkeen kautta osoitteessa lousi.fi -> Yhteystie-

dot. Voit myös vinkata ideoistasi tutulle hallituk-

sen jäsenelle tai hakeutua hallitukseen toteutta-

maan omia ideoitasi! Jäsenyhdistysten hallituk-

set vuodelle 2023 valitaan yhdistysten sääntö-

määräisissä syyskokouksissa, joiden ajankohdista 

ilmoitetaan erikseen. Kannattaa siis seurata tie-

dotusta, jotta osaat olla oikeassa paikassa oike-

aan aikaan. Kannattaa ainakin ottaa LOUSI ry:n 

facebook ja instagram seurantaan elleivät vielä 

ole. 

Jos olet epävarma mihin jäsenyhdistykseen kuulut, 

voit käydä tarkistamassa sen aina Insinööriliiton 

jäsenrekisterissä tai ILRY Mobiili -sovelluksesta.  

Lousin puheenjohtajan terveiset 

Sovelluksen löydät omasta sovelluskaupastasi 

hakemalla ”ILRY Mobiili”. Muistakaahan muuten-

kin aina välillä käydä tarkistamassa omat jäsen-

tietonne jäsenrekisterissä.  

Omat tietosi pääse tarkistamaan osoitteessa 

www.ilry.fi ja sieltä kirjautumalla jäsensivuille. 

Jäsensivuilta löydät myös erilaisia palveluja jäse-

nille, kuten oppaita, koulutuksia tai vaikka vink-

kejä palkkaneuvotteluun. 

 

Haluan toivottaa koko Lounais-Suomen Insinöö-

rien ja jäsenyhdistysten puolesta oikein antoisaa 

syksyä kaikille teille jäsenillemme! Olemme täällä 

teitä varten, emmekä olisi mitään ilman teitä! 

Oikein antoisaa syksyä!  
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Paljon on taas tapahtunut 

Syksy on käsillä, mistä varmana merkkinä on tätä kirjoitettaes-

sa Lounais-Suomen alueen liittoaktiivien kokous. Yhteinen ko-

koontuminen Satakunnan Insinöörien, Lounais-Suomen Insi-

nöörien ja Salon Alueen Insinöörien toimijoiden kesken on 

hyvä paikka vaihtaa tietoja ja kuulumisia alueella. Ison K:n 

väistyessä on myös ammattiyhdistystoiminnassa päästy palaa-

maan lähes normaaliin toimintaan. Hienoa huomata, että pal-

jon on Lounais-Suomen alueella tulossa tapahtumia ja toimin-

taa vielä loppuvuoden aikana. 

Liiton hallitus on tämän vuoden aikana työskennellyt vaihdel-

leesta koronatilanteesta huolimatta lähes normaalisti, alku-

vuoden neljännen aallon kokoontumisrajoitusten aikoina ko-

koukset pidettiin toki Teams-yhteyden kautta.  Keskiössä on 

ollut liiton uuden strategian (2023-2026) työstämisen seuranta 

ja kannanotot. Uusi strategia esitys käsitellään marraskuussa 

liiton edustajakokouksessa ja siellä tehdään tarvittavat päätök-

set. Strategian kärkinä ovat edunvalvonta, yhteiskuntavai-

kuttaminen ja jäsenkehitys. Uusi strategia painottaa nykyistä 

enemmän liiton toimiston roolia, mutta ei tietenkään tarkoita 

yhtenäisen liiton ja jäsenten eduksi nykyisellä strategiakaudel-

la jäsenjärjestöissä aloitetun hyvän työn päättymistä. Sehän 

tietysti jatkuu samalla aktiivisella tasolla tulevinakin vuosina. 

Kuluvan vuoden aikana hallituksessa on lisäksi työstetty liiton 

työmarkkinalinjaa, eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoittei-

ta sekä loppuvuodesta otettu kantaa myös liiton koulutuspo-

liittiseen ohjelmaan. 

Perinteinen tammikuun lopulla järjestettävä jäsenjärjestöjen 

hallituksille suunnattu keskustelu- ja neuvottelupäivätkin su-

pistuivat jälleen yksipäiväiseksi, koska korona, ja siirrettiin 

Teamsiin. Käsiteltävinä asioina JJNP:llä oli strategiatyön yhtei-

nen aloitus ja liiton talouden tarkempi esittely, mikä pohjusti 

maaliskuussa Tampereella pidettyä talousseminaaria. Jäsenjär-

jestöjen hallituksille järjestetyssä talousseminaarissa keskus-

teltiin liiton talouden tavoitetilasta ja siitä miten voimassa ole-

vat päätökset ohjaavat liiton talouden hallintaa, jotta aktiivi-

sessa päätöksenteossa edustajakokouksissa olevat saisivat 

parhaan mahdollisen ymmärryksen aiheesta ja pohjaa päätös-

esityksille, joista ovat päättämässä. Samalla keskusteltiin myös 

sijoitusomaisuuden tavoitetasosta ja sijoitusten tuoton mah-

dollisesta hyödyntämisestä taloudenpidossa. Talous ja strate-

gia aiheiden parissa jatketiin keskustelua myös syksyn JJNP:llä, 

minkä yhteydessä järjestettiin Suomen ensimmäinen Insinööri-

gaala, jossa palkittiin insinööriosaamista kuudessa eri kategori-

assa mm. Vuoden insinööri (Miapetra Kumpula-Natri), Vuoden 

jäsenjärjestö (Tietoala ry) ja Vuoden insinööriteko (teknologia 

tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista, Spinnova 

Oy). Juhlallisen ohjelman lisäksi JJNP:llä kuultiin katsaus työ-

markkinatilanteeseen ja -neuvotteluiden tilanteesta. Työmark-

kinaneuvotteluista voidaan todeta tulevan jälleen vähintään-

kin haastavat, koska tätä kirjoitettaessa erittäin todennäköisel-

tä näyttää, ettei nykyisiin sopimuksiin kirjoitettua optiovuotta 

tulla käyttämään ja sopimukset irtisanotaan lokakuun puolivä-

lissä, jolloin neuvottelut alkavat jälleen puhtaalta pöydältä. 

Insinööriliiton linjauksista ja tavoitteista saa hyvän käsityksen 

kuuntelemalla edunvalvontajohtaja Petteri Oksan videoblogia 

Insinööriliiton YouTube-kanavalla. Liiton hallitus seuraa aktiivi-

sesti neuvottelutilannetta ja tekee päätöksiä, kun neuvottelu-

tuloksia aikanaan alkaa olla pöydällä. Koska ollaan siinä pis-

teessä jää nähtäväksi ja mitä sitä ennen on tapahtunut, aika 

näyttää. 

Alueellinen toiminta on saanut tämän vuoden aikana ”uuden 

toimijan”, kun syksyn 2021 edustajakokouksen päätöksellä 

Salon Alueen Insinöörit hyväksyttiin IL:n jäsenjärjestöksi. Lou-

nais-Suomen alueella toimii siis nykyään LOUSI, SATI ja SAI 

sekä niiden mahdolliset jäsenyhdistykset. Alueellisen toimin-

nan malli on myös ollut tänä vuonna IL:ssa kehityksen kohtee-

na ja tuloksena on malli, jolla alueiden jäsenjärjestöt voivat 

yhteistyössä aktivoida jäsenistöään entistä paremmin ja katta-

vammin. Mallin rahoitus tulee liiton budjetista ja aktivointita-

pahtumat ovat kaikille liiton jäsenille avoimia. Seuraa ilmoitte-

lua asian tiimoilta liiton verkkosivuilta ja tule tai mene verkos-

toitumaan Lounais-Suomessa tai muualla Suomessa, vaikka 

työmatkan yhteydessä. 

 

Mukavaa loppuvuotta ja pysytään edelleen terveinä! 
Jani Pelkonen 
IL hallituksen jäsen 
Lounais-Suomen vaalipiiri 

 

IL:n hallitusedustajan 
Janin kuulumiset 
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Luottoristeily Naantaliin 

 
Lousi järjesti yhteistyössä insinööriliiton kanssa 
luottoristeilyn luotoille Naantaliin keskiviikkona 
24.8.2022. Luotot tunnetaan ja tunnettiin myös 
luottamusmiehinä, luottamusnaisina ja luottamus-
henkilöinä.  
Lousin puolelta hienoa tapahtumaa oli järjestämäs-
sä Marko Viholainen. Insinööriliitosta oli mukana 
edunvalvontajohtaja Petteri Oksa, viestintäpäällik-
kö ja Insinöörilehden päätoimittaja Jari Rauhamäki 
sekä alueasiamies Anne Granat-Jukakoski. 
 
Lähtö tapahtui lähellä Manillaa moottorivene Lady 
Bothnia II:lla klo 17.00 ja paluu Naantalista Turkuun 
oli n. klo 21.10. 
Risteilyn alussa Anne jakoi luotoille kassillisen insi-
nööriliiton mainos– ja infomateriaalia.  
Tervetulotoivotusten jälkeen oli vuorossa Petteri 
Oksan katsaus työmarkkina– ja sopimustilantee-
seen.  
Työmarkkina ja sopimuspuolella on erinäisiä haas-
teita sopimisen ehdoista ja neuvottelujen käymi-
sestä sekä palkankorotusten tasosta.  
Tunnettuahan on, että tangon tanssiminen sujuu 
silloin kun kumpikin osapuoli on siihen valmis.  
Nykyisessä Koronan ja ns. Venäjän erityisoperaati-
on puristuksessa on inflaatio jälleen nostanut pää-
tään.  
Inflaatiolukujen noustessa on ostovoima helise-
mässä ja laskemassa, joten edunvalvonnan merki-
tys on jälleen noussut työmarkkinakentässä. 
 

 
Viime kädessä työmarkkinoilla on kysymys siitä 
olemmeko sopimisen vai sotimisen kulttuurin kan-
nalla.  
Kuten tunnettua, Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa 
on rakennettu vuosikymmenten ajan sopimisen ja 
yhteistyön tuloksena. 
Petteri Oksan monipuolisen katsauksen jälkeen 
saimme kuulla viestintäpäällikkö Jari Rauhamäen 
esitelmän Insinööriliiton ja insinööriyhteisön vies-
tinnästä ja sen merkityksestä. 
 
Naantaliin saavuttuamme oli aika mennä ruokaile-
maan maittavaa ruokaa hyvässä seurassa. Ruokai-
lun yhteydessä oli miellyttävää jatkaa keskustelua 
edunvalvonnan tilanteesta niin paikallisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla. 
Risteilyn ja ruokailun yhteydessä oli hyvä verkostoi-
tua ja vaihtaa näkemyksiä työmarkkinoiden ja 
edunvalvonnan asioista.  
 
Tilaisuus oli onnistunut ja järjestelyt olivat erin-
omaisia. Luotot kiittelivät tilaisuutta ja toivoivat 
vastaavia tilaisuuksia tulevaisuudessakin. Lousissa 
ja IL:ssa oli valmius järjestää tämäntyyppisiä tilai-
suuksia myöhemminkin. 
 
 
 
 
Kuvat ja teksti: Reijo Seppälä 
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Hyvät Lounais-Suomen Insinöörit 

Kirjoitan teille pitkästä aikaa Insinööriliiton ja jäsenkun-

nan kuulumisia. Edunvalvontajohtamme Petteri Oksa 

kirjoittaa toisaalla tässä lehdessä työmarkkina-asioista, 

joten jätän ne tällä kertaa itse vähemmälle. 

Insinööriliiton tilanne on varsin hyvä ja tulevaisuus 

näyttää valoisalta. Meillä on jäseniä enemmän kuin kos-

kaan aiemmin, niin maksavia kuin opiskelijajäseniäkin. 

Uskon, että tulevaisuudessa teemme yhä uusia ennätyk-

siä tällä saralla. Mielestäni tämä ei ole sattumaa vaan 

osoitus siitä, että pitkäjänteinen työmme jäsenkunnan 

arjen parantamiseksi ja toisaalta monipuoliset jäsenedut 

auttavat myös niitä, jotka eivät juuri nyt tarvitse apuam-

me. Insinööriliiton liittomaksu on myös varsin kilpailuky-

kyinen moniin muihin ammattiliittoihin nähden. Olemme 

satsanneet voimakkaasti jäsenkunnan koulutuksiin, ura-

neuvontaan ja lakipalveluihin. 

Nyt liitossamme on tekeillä uusi strategia. Sen pohjana 

on vuoden 2021 jäsentutkimus ja jäsenten toivomat uu-

distukset. Uusi strategia tulee voimaan ensi vuoden alus-

ta ja se noudattaa hyvinkin tarkasti niitä painopisteitä, 

joita jäsenet ovat meiltä toivoneet. Näitä ovat lainsää-

däntövaikuttaminen, muu vaikuttaminen, edunvalvonta 

laajasti mukaan lukien mm. koulutus ja työmarkkinat. 

Emme tule kuitenkaan hylkäämään jäsenlähtöistä toi-

mintatapaamme, vaan asiakaspalvelumme kehittyy enti-

sestään. Myös erilaisten palveluiden varaaminen sinulle 

sopivana ajankohtana helpottuu verkkovarausmahdolli-

suuksien kasvaessa. Vasteajat asiakaspalvelussamme 

ovat nykyisinkin joitain poikkeuspäiviä lukuun ottamatta 

huippuluokkaa. 

Liiton taloudellinen tilanne on myös kehittynyt varsin 

suotuisasti viime vuodet. Pystymme kyllä helposti 

tuottamaan edellä mainittuja palveluita ilman ongelmia, 

mutta yhteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota. Viime 

aikoina monet ammattiliitot ovat joutuneet lakkojen 

kautta hakemaan edes kohtuullisia työehtoja ja palkan-

korotuksia. Lakot maksavat paljon kaikille osapuolille, 

työntekijöille ja työnantajille erityisesti. Liitollahan ei ns. 

omaa rahaa ole vaan kaikki on kerätty jäseniltä. Meillä 

sitä on sen verran vähemmän suhteessa jäsenmäärään, 

että toivoa sopii, ettemme joudu pitkäaikaisiin lakkotais-

teluihin sillä sitten varamme merkittävästi pienenevät. 

Yksi keskeinen teema tämän syksyn edustajakokoukses-

samme onkin, paljonko liitollamme tulee olla rahaa pa-

han päivän varalta. Kysymys ei ole kovinkaan helppo, 

mutta uskon että löydämme tähänkin hyvän vastauksen 

yhdessä pohtien. 

Lopuksi vielä totean työttömyyden olevan jäsenkuntam-

me keskuudessa erittäin vähäistä noin 2,5% luokkaa. Toi-

vonkin niiden, jotka nyt ovat työttömänä  löytävän pian 

uuden työn, koska työmarkkinoilla on imua.  

Myös näissä asioissa liitto auttaa jäseniään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikein hyvää alkanutta syksyä hyvät jäsenet 

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo 

Insinööriliitto 
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INFLAATIO KURITTAA RATKAISUJA 

Inflaatio kurittaa nyt sekä yhteiskuntaa, yrityksiä että 

yksilöitä. Hinnat nousevat, eniten Venäjän aloittaman 

sodan takia, mutta hinnat olivat nousussa jo ennen sitä. 

Yksittäiselle ihmiselle suurin ongelma on ostovoima, eli 

se, että tuloillaan saa vähemmän kuin aiemmin. Tämä 

vuosi jää historiaan ostovoiman merkittävän alenemi-

sen vuotena. 

Jäsentemme ostovoiman puolustaminen ja edistämi-

nen on yksi keskeisiä liiton palkkaedunvalvonnan tehtä-

viä. Keskeisiä keinoja tähän on kolme, yksilöllinen, kol-

lektiivinen ja yhteiskunnallinen. Liitto on mukana kaikis-

sa vaihtoehdoissa. 

Palkkatutkimuksemme kertovat, että paras tapa ko-

rottaa palkkaansa on vaihtaa työpaikkaa tai tehtäviä. 

Jos siis suinkin on mahdollista kilpailuttaa työnantajia, 

niin se kannattaa nyt tehdä. Toistaiseksi monella alalla 

valitellaan osaajapulaa, eli ainakin osalla tähän on mah-

dollisuuksia. Liitto kouluttaa palkkaneuvotteluun ja 

omaa työnhakemistaan voi sparrata urapalveluiden 

kanssa. Kurssitarjonnasta löytyy myös vinkkejä piilotyö-

paikkojen löytämiseen. 

Tärkeintä on pyytää palkankorotusta. Sen voi tehdä 

jokainen työssä oleva. Suosittelen tekemään sen vähin-

tään vuosittain ja perustelemaan pyyntönsä mahdolli-

simman hyvin. 

Kollektiivinen tarkoittaa työ -ja virkaehtosopimusneu-

votteluja. Ne ovat tärkeitä sopimuskorotuksia, jotka 

luovat pohjan henkilökohtaiselle palkkakehitykselle. 

Neuvottelutoiminta tähtää aina tulevaan, eli ennuste-

tun inflaation ja tuottavuuden kasvun saamiseen palk-

koina. Tämä on onnistunut keskimäärin kohtuullisesti. 

Reaalipalkat ovat 2010-luvulla useimpina vuosina kas-

vaneet. 

Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä, miten käy tekno-

logiateollisuuden kentän vuoden 2023 palkankorotus-

keskusteluissa. Työnantajalla on ollut kovin vähän ym-

märrystä ostovoiman suhteen ainakin toistaiseksi. 

Kolmas tie on yhteiskunnallinen eli verot ja muut mak-

sut. Ostovoimaa voidaan parantaa ja tilannetta hel-

pottaa alentamalla verotusta tai vaikkapa sosiaaliturva-

maksuja. Liiton tavoite on, että koulutettujen verotusta 

voitaisiin pitkäjänteisesti alentaa. Liitto tekee vaikutta-

mistyötä myös näissä asioissa, tavoitteena jäsenten 

ostovoiman parantaminen tätä kautta. 

Palkankorotuksia ei voi kuitenkaan ostaa veronalennus-

ten kautta. Se on eri tie. 

Jokaisessa vaihtoehdossa tarvitaan myös meitä jokais-

ta. Henkilökohtainen toteutuu vain, kun jokainen tekee 

osansa ja ainakin pyytää lisää palkkaa. Kollektiivisessa 

toiminnassa tulee olla valmis työtaistelutoimiin, jos 

neuvottelutilanne sitä edellyttää. Yhteiskunnallisesti 

jokaisen kannattaa olla alueensa päättäjiin yhteydessä 

ja painottaa ostovoiman tärkeyttä. Jäseniä tarvitaan ja 

liitto tukee jäseniään. 

Toivon myös, että muistamme kaikki, että jäsenhankin-

ta on tärkein edunvalvontateko. Järjestäytymällä pa-

rannamme koko ammattikunnan palkkausta. Useampi 

ääni kuuluu kovempaa. Tietoisuus tilanteesta auttaa 

myös, käykää keskusteluja työpaikoillanne ja pyytäkää 

tarvittaessa liitosta joku pitämään tilaisuus. 

 

Yhdessä toimien voimme onnistua  

vaikeissakin tilanteissa. 

 

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksa 

Insinööriliitto ry 
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 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry. TIEDOTTAA  

Syksy 2022 

Kokouskutsu Turun Alueen Sähköinsinöörit TASI ry  
sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 
Paikka: Ravintola OOBU, Läntinen Rantakatu 9, Turku 

Aika:  Keskiviikko 26.10.2022 kello 18.00 

Kokouksessa ka sitella a n sa a nto ma a ra iset asiat. Kokouksen yhteydessa  nautitaan syo ta va a  ja juotavaa, 
joten ilmoitathan myo s mahdolliset erikoisruokavaliot. 
Kokoukseen voi halutessaan osallistua myo s eta na . Ta sta  kiinnostuneita pyydeta a n olemaan  
yhteydessa  TASIn puheenjohtajaan ( jeholmstrom@gmail.com) 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.10.2022 

Muita loppuvuoden tapahtumia 

 Pikkujoulut (avec-tilaisuus) 

 

Paikka: Kupittaan Paviljonki, Pyha n Henrikin aukio, Kupittaankatu 8, Turku 

Aika: Lauantai 19.11.2022 klo 18 

Juhlaan sisa ltyy jouluglo gi, illallinen juomineen, kahvi + avec, huumoripitoista ohjelmaa seka   
tanssimusiikkia suun kostukkeiden kera. Ota pieni muutaman euron paketti mukaan, niin  
joulupukki muistaa myo s sinua. Osallistumismaksu 20€/hlo . 
 
Ilmoitathan myo s mahdolliset erikoisruokavaliot. 

Ilmoittautumiset viimeistään 11.11.2022 

Tapahtumien lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuilla osoitteessa www.tasiry.fi 

Sa hko postiosoitteet saamme Insino o riliitosta ellet ole erikseen ilmoittanut sita  yhdistykselle 

(matti.ol.lehtinen@valmet.com), joten pida tha n tietosi ajan tasalla Insino o riliiton ja/tai  

yhdistyksemme ja senrekistereissa ! 

 

Tervetuloa mukaan sähköiseen toimintaan. 

8 2/2022  
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http://www.tasiry.fi


Varsinais-Suomen Insinöörit ry. (VARSI) tiedottaa  

Kokouskutsu  
Varsinais-Suomen Insinöörit ry:n (VARSI) sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pyritään pitämään ke 2.11.2022 klo 18.00  
mahdolliset rajoitukset huomioiden. 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. 

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 tukevan iltapalan. Tervetuloa päättämään! 

 
Ilmoittautumiset sihteerille: 
Paavo Muikkula, puh. 040 743 5245 
tai sähköpostilla: paavo.muikkula@wartsila.com 

TUIKEn sääntömääräinen syyskokous 16.11.2022  

Turun Insinöörit TUIKE ry:n syyskokous järjestetään hotelli Scandic Juliassa  
keskiviikkona 10.11.2022 klo 18.00. 

Tarkemmat tiedot lähempänä nettisivuilta www.tuike.fi sekä jäsenistölle sähköpostilla.  

TUIKE järjestää pienimuotoisia lajikokeiluja yms. pitkin syksyä. Seuraa meitä www.tuike.fi, Facebookissa  
ja Instagramissa, niin tiedät minne mennä.  

Turun Insinöörit TUIKE ry tiedottaa 

 Tuiken järjestämiä tapahtumia 

• 14.9.2022 Sushia maisteltiin porukalla 

• 30.8.2022  Kotiseutututuksi kohteena oli Naantalin talojen tarinaa 

• 20.8.2022 Tuike GP 2022  

• 4.8.2022 Miestä näkyvissä – Naantalin Emma Teatteri 

• 21.7.2022 Efoilausta Tuiken-jäsenille 

• 11.6.2022 Kokoperheen kesäretki Helsinkiin lauantaina 11.6.2022 

• 14.5.2022  Insinöörien + Avec kevätristeily Pensar Sydiin 14.5 (15.5) 
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http://www.lousi.fi
http://www.ilry.fi
mailto:paavo.muikkula@wartsila.com
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/sushi-maailmaan-tutustumista-ke-14-9-klo-18-30-20/
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/kotiseutututuksi-kohteena-on-naantalin-talojen-tarinaa/
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/1539/
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/efoilausta-tuike-jasenille/
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/kokoperheen-kesaretki-helsinkiin-lauantaina-11-6-2022/
https://www.tuike.fi/tapahtumakalenteri/insinoorien-kevatretki-saaristoon/


 

Melko tasan kaksi vuotta ehti VARSIllakin vierähtää il-
man muita yhteisiä jäsentapahtumia kuin sääntömääräi-
set kokoukset. Yritettiin kyllä järjestää ainakin perinteiset 
teatterimatkat ja kevätmatkat, mutta erilaiset koronarajoi-
tukset tai innokkaiden osallistujien puute pakottivat pe-
ruuttamaan joskus jo kohtuullisen pitkällekin valmisteltuja 
tapahtumia. 

Ensimmäinen koronan jälkeinen tapahtumamme oli alku-
vuodesta 2022 tehty teatterimatka Poriin. Sen verran 
varovaisiksi olivat ihmiset oppineet, että varsinaista ryn-
täystä matkalle ei syntynyt, mutta realistiseksi arvioitu 20 
osallistujan tavoite kuitenkin saavutettiin.  

Kun tapahtumaputki oli näin saatu avattua, oli seuraava 
kysymys: Onnistuisiko perinteinen kevätmatka vielä sa-
mana keväänä? Kiireiseltä vaikuttava kevät alkoi tuota 
pikaa olla jo pitkällä, joten keskityimme etsimään kotimai-
sia kohteita ja pitäytyä yhden päivän mittaisessa retkes-
sä. 

Kevätmatkasta kesäretki 

Alun perin retki oli tarkoitus tehdä jo toukokuussa, mutta 
erilaisten yhteensattumien seurauksena toteutuspäiväksi 
päätyi kesäkuun ensimmäinen lauantai. Kyseinen päivä, 
4.6. on Suomen marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä 
ja samalla puolustusvoimain lippujuhlan päivä.  

Päivän teemaan sopivasti valittiin retken pääkohteeksi 
Marskin maja Lopella. Paluureitin varrelta valittiin toiseksi 
kohteeksi Nostalgiamuseo Marttilassa.  

Parin vuoden hiljaiselon jälkeisessä innostuksen huumas-
sa sellainenkin perusasia oli jo päässyt unohtumaan, että 
lakkiaisviikonlopuksi ei kannata järjestää muita, päällek-
käisiä tapahtumia. 4.6. oli tietysti lakkiaispäivä. Siitä huo-
limatta saatiin kuitenkin lopulta kokoon sen verran ilmoit-
tautumisia, että retki voitiin toteuttaa. 

 

Marskin maja 

Sää suosi tälläkin kerralla matkalaisia kirkkaalla aurin-
gonpaisteella, mutta siitä huolimatta kohtuullisella lämpö-
tilalla. Lyhyitä sadekuurojakin nähtiin, mutta vain bussin 
ikkunasta. Aikataulu oli tarkoituksella suunniteltu väljäksi. 
Ensimmäinen tutustumiskohde Marskin Majalla oli kenttä-
vartioasema, jonka ehdimme katsella läpi omaan tahtiin 
ennen museon opastuksen alkua.  

Varsinaisen museon avauduttua kuulimme siellä oppaan 
esittelyn museon historiasta. Marskin metsästysmaja ra-
kennettiin alkujaan Rukajärvelle 75-vuotis syntymäpäivä-
lahjaksi marsalkka Mannerheimille vuonna 1942.  

 

Jatkosodan lopussa maja pihapiireineen siirrettiin Lopel-
le, missä se on toiminut museona vuodesta 1959 alkaen.  
Ennen lounasta ehdimme vielä tarkastaa erillisen ranta-
saunan samasta pihapiiristä.  

Lounasta varten VARSIn ryhmälle oli varattu oma tilava 
paviljonki, mikä olikin hyvä ratkaisu. Varsinainen ravinto-
lasali oli täynnä muita vieraita ja olisi siten ollut aika rau-
haton paikka.  

Tilanteeseen sopiva, joidenkin mielestä suorastaan lou-
naan kohokohta oli snapsiksi nautittu Marskin ryyppy, 
jonka oikeaoppinen nauttiminen vaati keskittymistä: jää-
kylmänä tarjoiltava juoma oli kaadettu lasissa piripintaan 
tai pintajännityksen ansiosta jopa hiukan kukkuralleen ja 
se tuli juoda läikyttämättä. 

 

Nostalgiamuseo  

 

Lounaan jälkeen käännettiin auton keula kohti Marttilaa. 
Normaalisti lauantaisin kiinni oleva Nostalgiamuseo oli 
siellä avattu pelkästään meitä varten. Museon seitse-
mään rakennukseen oli nimensä mukaisesti koottu nos-
talgiaa herättävää esineistöä. Tavaraa oli useiden vuosi-
kymmenien ajalta, uusimmat ihan viime vuosilta. Uusim-
mista älylaitteista kyllä tuleekin museotavaraa varsin no-
peasti. 

Iän mukanaan tuoma ilmiö lienee se, että museossa käy-
dessään havaitsee vuosi vuodelta olevan näytillä enem-
män tavaroita, joita itsellä on vielä käytössä. Paljon toki 
löytyi myös tavaroita, joiden tarkoitus ei täysin enää val-
jennut ankarasta pohdinnasta huolimatta.  

Pikkuhiljaa museokävijät alkoivat olla valmiita ja kerään-
tyivät bussille kotimatkaa varten. Nostalgiamuseosta oli-
kin enää lyhyt matka takaisin Turkuun, jonne saavuttiin 
suunnitelman mukaisesti ennen kello viittä. 

 

 

 

Teksti: Ari Kivikoski  

Kuvat: Mirjam Johansson, Ari Kivikoski 

10 2/2022  

Vihdoinkin tapahtumia 



 
Turun Insinöörit ry tutustuivat Naantalin vanhan kau-
pungin historiaan Kotiseutu tutuksi tapahtumassa 
30.8.2022.  
Saimme kuulla historiaa rantalaiturilta katsottuna ran-
nan varrella olevista rakennuksista, kylpylätoiminnasta 
ja kävellen Mannerheimintien rakennuksista. 
  
Lisäksi kävimme Kultaranta Golf kenttää ja pallon lyön-
tiä katsomassa ravintolan lounaspöydän lähettyviltä. 
 

Teksti ja kuvat: Martti Kaurimo 
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Lauantaina 14.5.2022 Tuike järjesti risteilyn Insinööreille+ 
Avec,  Pensar Sydiin STA Tavilla. Matkaan lähdettiin aamulla 
9:00 Aurajoesta Tiilentekijänkadun päästä ja samaan paik-
kaan palattiin illalla. Matka  Pensariin kesti vajaa kolme tun-
tia. Sen aikana nautimme kahvia/teetä ja ihailimme keväisis-
tä saaristomaisemista ja tutustuimme alukseen. 

Pensariin saavuttuamme siirryimme alukselta ravintolaan, 
jossa meille tarjoiltiin lounas. Lounaan jälkeen oli mahdolli-
suus tutustua paikanpäällä Pensar Sydin historiaan ja luonto-
polkuun.  

Teksti ja kuvat: Teppo Ilmanen 

Matkaan lähdettiin itäharjun Prisman parkkipaikalta  aamulla 
klo 9:00. Suuntasimme Helsingin Olympiastadionille. Saa-
vuimme perille hieman ennen klo 11.  

Stadionilla meille oli tarjolla yksinkertainen, vihersalaattia, 
kasvis/lihapulla lounas, ja stadionin kiertokäynti, jonka aikana 
vierailemme myös stadionin tornissa. Kiertokäynti ja lounas 
toteutettiin vuorotellen, että kaikki mahduimme syömään. 

Stadionilta suuntasimme Linnanmäen huvipuistoon. Teatteri-
vaihtoehdon valinneet menivät klo 14:00  Peacock teatteriin, 
jossa alkoi Uuden iloisen teatterin musiikkirevyy Kiurusta 
kesään. Kotiin lähdettiin porrastetusti. 

 

 

 

 
 
Teksti ja kuvat: Teppo Ilmanen 

Tuiken järjestämiä tapahtumia 

Insinöörien + Avec kevätristeily Pensar Sydiin 

Koko perheen kesäretki Helsinkiin 11.6.2022! 

Naantalin kotiseutukierros 



Insinööriliitto kouluttaa 
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/ 

 

• Webinaari on verkkokoulutusta, johon voi osallistua etänä.  
• Webinaari on vain Insinööriliiton jäsenille.  

• Koulutus on Insinööriliiton jäsenille ilmainen.  
• Tallenne löytyy viikon kuluttua webinaarista jäsensivujen tallennearkistosta.  

• Hyödynnä jäsenetuasi. 

12 2/2022  

 

Webinaari: Esihenkilötyön juridiikkaa 16.11.2022 klo 09:00 - 11:00 

Webinaari sopii niin uusille kuin varttuneemmillekin esimiestyön ammattilaisille.  
Webinaarissa mietiskellään yhdessä työsuhteen elinkaaren aikana eteen tulevia tilanteita juridisesta  
näkökulmasta, käytännön elämän moninaisuudet huomioiden.   

Ilmoittautuminen 
Alkaa 1.8.2022 klo 12:00, päättyy 16.11.2022 klo 08:59  
 

Webinaari: LinkedIn perusteet 17.11.2022 klo 09:00 - 11:00  

Webinaari keskittyy LinkedInin perusominaisuuksien esittelyyn ja profiilin luomiseen alkaen alkeista.  
Webinaarissa saat hyvät valmiudet LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa ja ammatillisessa verkostoitu-
misessa.  
Opit myös luomaan toimivan henkilökohtaisen profiilin työnhaun kannalta.   
Ilmoittautuminen 
Alkaa 1.8.2022 klo 12:00, päättyy 17.11.2022 klo 08:59  
 

Webinaari: LinkedIn jatkokoulutus 24.11.2022 klo 09:00 - 11:00  

Koulutus keskittyy LinkedInin monipuoliseen hyödyntämiseen työnhaussa ja ammatillisessa verkostoitu-
misessa, sekä henkilökohtaisen profiilin optimoimiseen työnhaun kannalta. LinkedIniä käsitellään koulu-
tuksen aikana myös henkilöbrändäyksen ja ammatillisen profiloitumisen kannalta.    

Ilmoittautuminen 
Alkaa 1.8.2022 klo 12:00, päättyy 24.11.2022 klo 08:59 
 

Webinaari: Hallitse aikaasi 29.11.2022 klo 17:00 - 19:00  

Työpaikan hakeminen on taitolaji, jossa laatua voi nostaa jokaisessa haun vaiheessa. Koulutuksessa  

rekrytointiprosessi käydään läpi rekrytoijan näkökulmasta. Opit koulutuksessa katsomaan omaa hakuasi 
rekrytoijan silmin. Koulutuksen lopussa osallistuja tekee oman hakutapansa laatutestin.   
Ilmoittautuminen 
Alkaa 1.8.2022 klo 12:00, päättyy 29.11.2022 klo 16:59  

 
Webinaari: LinkedInissä mestariluokkaan 1.12.2022 klo 09:00 - 11:00  

LinkedInissä mestariluokkaan -webinaarissa käydään läpi parhaat kikat, toimintatavat, ja uusimmat omi-
naisuudet, joilla voidaan tehostaa LinkedInin hyödyntämistä niin oman asiantuntijuuden korostamiseen, 
työnhakuun ja myyntiin, kuin laajemminkin palvelun hyödyntämiseen ammatillisesti.   

Ilmoittautuminen 
Alkaa 1.8.2022 klo 12:00, päättyy 1.12.2022 klo 08:59   

https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-esihenkilotyon-juridiikkaa/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-linkedin-perusteet/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-linkedin-jatkokoulutus/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-hallitse-aikaasi/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-linkedinissa-mestariluokkaan-3/

