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Miikka Rosten 
Puheenjohtaja 
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!  

Lounais-Suomen Insinööreissä vuosi 2022 oli ennen 
kaikkea paluuta normaaliin toimintaan. Monia tapah-
tumia ja tilaisuuksia pystyttiin järjestämään pidem-
män tauon jälkeen ja tapahtumat keräsivätkin sankoin 
joukoin jäseniä mukaan. Kaiken kaikkiaan teitä jäseniä 
on tällä hetkellä Lounais-Suomen Insinööreissä noin 
3900 henkeä!  

Tämä on erittäin hienoa ja jäsenmäärä on ollut myös 
tasaisessa nousussa. Ilman teitä jäseniä emme me-
kään olisi yhtään mitään. Iso kiitos siitä teille! Vuosi 
2023 on lähtenyt samalla aktiivisuudella liikkeelle kuin 
edellinen vuosi päättyi ja kannattaakin seurata Lousin 
sekä jäsenyhdistysten tiedotusta tulevista tapahtumis-
ta!  

Lounais-Suomen Insinöörien hallitus vuodelle 2023 
valittiin edustajakokouksessa Sokos Hotel Kupittaalla 
15.11.2022. Hallituksen puheenjohtajana tänä vuonna 
jatkaa allekirjoittanut eli Miikka Rosten (Turun Insi-
nöörit). Varapuheenjohtajaksi kokouksessa valittiin 
Olli Haaslahti (Turun Insinöörit). Hallituksen jäseninä 
tänä vuonna toimivat Markku Karlsson (Valmetin 
ylemmä), Santeri Levo (Turun insinööriopiskelijat), 
Roosa Huttunen (Turun Insinöörit), Hannu Lehtonen 
(Vakka-Suomen Insinöörit), Toni Mäkilä (Turun alueen 
sähköinsinöörit), Martti Kaurimo (Turun Insinöörit) 
sekä Ari Kivikoski (Varsinais-Suomen Insinöörit). 

Lounais-Suomen Insinöörithän koostuu kuudesta var-
sinaisesta jäsenyhdistyksestä, jotka ovat Loimaan alu-
een insinöörit LAI ry, Turun alueen sähköinsinöörit 
TASI ry, Turun insinöörit TUIKE ry, Varsinais-Suomen 
insinöörit VARSI ry, Valmetin Ylemmät ry Turun paikal-
lisosasto sekä Vakka-Suomen insinöörit V-SI ry. Lisäksi 
mukana on tiiviisti myös Turun insinööriopiskelijat TIO 
ry. Jokainen teistä jäsenistä kuuluu siis johonkin näistä 
jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistyksen kautta jokainen 
kuuluu osaksi Lounais-Suomen Insinöörejä ja sitä  
kautta on osa Insinööriliittoa! 

Mikäli toiminta kiinnostaa kannatta rohkeasti ottaa 
yhteyttä esimerkiksi oman jäsenyhdistyksen hallituk-
seen ja osallistua yhdistyksen kokouksiin. Kaipaamme  
aina myös uusia aktiivisia henkilöitä mukaan kehittä-
mään toimintaa teitä jäseniä varten 

LOUSIn puheenjohtajan terveiset 

Muistutan myös teitä jäseniämme vierailemaan Insi-
nööriliitto IL ry:n jäsensivuilla tarkastamassa jäsentie-
tonne. On tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla. Jäsen-
sivuilta löydät myös paljon muuta hyödyllistä, kuten 
webinaaritallenteita, palkkatilastoja, oppaita sekä 
paljon muuta. 

Täällä Turun seudulla on insinöörien alueellista toi-
mintaa ollut jo vuodesta 1928. Nopeimmat voivat 
tuosta laskea, että tuosta tulee vuonne 2023 täyteen 
huikeat 95 vuotta! Alun perin toiminta alkoi nimellä 
Tampereen teknilliset ry:n Turun osasto. Yhdistys on 
vuosien aikana tunnettu eri nimillä ja viimeisimpänä 
vuodesta 2007 lähtien nimellä Lounais-Suomen Insi-
nöörit LOUSI ry. Tätä mieletöntä matkaa lienee syytä 
myös juhlia. Eikö? Kannattaakin varata jo nyt kalente-
reihin 7.10.2023 ja seurata tiedotuskanaviamme, kun 
ilmoitamme aiheesta lisää. 

 

Erinomaista kevättä kaikille!  
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Paljon on tapahtunut meillä ja maailmalla. Ko-

ronataudin kurimus koetteli meitä ja maailmaa pari 

vuotta ja aiheutti esim. yhdistystoimintaan taukoa 

ja hiljaiseloa tapahtumien suhteen. Lisäksi vuosi 

sitten alkoi Venäjän ns. erityisoperaatio.  

Näiden tapahtumien vanavedessä talouteen ilmes-

tyi kohtalaisen korkea inflaatiotauti. Jotkut ovat 

olleet sitä mieltä , että  ammattiyhdistystoiminta on 

jotenkin puisevaa ja vanhanaikaista eikä edunval-

vontaa enää postmodernissa ajassa tarvita. Muuten 

hyvä mielipide, mutta meni metsään totaalisesti.  

Työmarkkinoilla on kuhistu ja kähinöity, mutta on-

neksi kohtuullisiin ratkaisuihinkin on päästy. Tässä 

lehdessä tematiikkaa avaavat insinööriliiton pu-

heenjohtaja Samu Salo ja edunvalvontajohtaja 

Petteri Oksa ja alueasiamies Anne Granat-Jukakoski.  

Viesti on selvä. Sopiminen voittaa aina ja yhdessä 

saamme aikaan enemmän. On hyvä havaita, että 

vastuulliset tahot ovat enemmän sopimisen kuin 

sotimisen kannalla. Sekään ei ole mikään suuri sa-

laisuus, että maassamme on tahoja, jotka ajaisivat 

mielellään ammattiyhdistystoiminnan alas ja sitten 

kukin pärjätköön miten parhaaksi/huonoksi näkee. 

Onneksi on sinun kaltaisia fiksuja ihmisiä, jotka kuu-

luvat liittoon.  

 

Kuten Lousin puheenjohtaja Miikka Rosten omassa 

terveisissään totesi, kuulut oman yhdistyksen 

kautta Lousiin ja Lousi kuuluu insinööriliittoon. 

Onnittelen. Olet tehnyt hyvän valinnan liittymällä 

insinööriliiton jäseneksi. 

Insinööriliitto on insinööriä varten olemassa. Insi-

nööriliitto on insinöörien perustama ja johtama yh-

distys. Jäsenmaksun vastineeksi saat todella paljon 

katetta. Tässä lehdessä on lueteltu osa insinöörilii-

ton tarjoamasta webinaareista ja jäseneduista. 

Aktiivit ovat yhdistyksissä paljon järjestämässä eri-

laisia tapahtumia jäsenistölle. Tapahtumia järjeste-

tään kuluttajaystävälliseen hintaan, joten paljon 

löytyy erilaisia tapahtumia jäsenistölle. Osa tapah-

tumista on maksuttomia jäsenille. 

Jäsenyhdistysten vapaaehtoisille aktiiveille suuret 

kiitokset upeasta työstä.  

Eduskuntavaalit 2023 lähestyvät ja ehdokkaina löy-

tyy myös insinöörin tutkinnon suorittaneita. 

Sinä päätät kuka päättää. On mielenkiintoista näh-

dä vaalien jälkeen mistä puolueesta tulee suurin 

puolue. Monasti ”nukkuvien” puolue on ollut kärki-

paikoilla. Toivottavasti siitä ei tule suosituinta. 

 

 

 

 

 

Hyvää lopputalvea ja iloisesti kevättä kohti. 
 
 
 
 
Teksti: 
Reijo Seppälä 
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Edunvalvontaa ja yhdessäoloa 

Terveiset Lousilaiset 
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Viime syksy ja alkuvuosi on Insinööriliitossa ja 

YTN:ssä mennyt tiiviisti työehtosopimusneuvotte-

luiden parissa. Itse neuvotteluiden lisäksi järjes-

timme vuoden aikana mm. yli sata työpaikkatilai-

suutta eri yrityksiin. Tilaisuuksissa kävimme läpi 

työehtosopimusten ja yleiskorotuksen merkitystä 

sekä neuvotteluiden tavoitteita.  

Omaan alkuvuoteeni sisältyi myös hallituskoulu-

tukset paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen uu-

sille hallituksille. Koulutuksissa käymme läpi halli-

tuksen tehtäviä ja vastuita, mutta tärkeänä osana 

on myös paikallisyhdistyksen ja jäsenjärjestön 

hallitusten tutustuminen keskenään ja verkostoi-

tuminen.  

Kun koulutuksien alussa olemme esittelykierrok-

sella käyneet läpi, miksi yhdistystoimintaan on 

lähdetty mukaan, on usein noussut esille mm. 

uusiin ihmisiin tutustuminen, verkostoituminen, 

yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja toiminnan pa-

rantaminen ja kehittäminen. Hauskanpitoa ja hy-

vien muistojen luontia unohtamatta. 

Ja siitähän liittotoiminnassa ja edunvalvonnassa 

nimenomaan on kyse.  

Yhdessä asioihin vaikuttamisesta ja yhdessä asioi-

den, toiminnan ja työelämän kehittämisestä. 

Työehtosopimusneuvotteluissa eri sopimusalojen 

taustaryhmät ovat neuvotteluiden edetessä 

teettäneet jäsenistölle kyselyitä liittyen neuvotte-

luiden tavoitteisiin. Näin jäsenillä on ollut mah-

dollisuus vaikuttaa siihen, mitä neuvotteluissa 

tavoitellaan ja tuoda esille, mitkä asiat ovat tär-

keitä. Taustaryhmät, jotka tekevät jäsenkentän 

näkemysten pohjalta suosituksia neuvotteluiden 

etenemiselle, koostuvat eri alojen ja työpaikkojen 

henkilöstöedustajista. 

Jos työpaikallasi ei vielä ole henkilöstöedustajaa, 

tai olet itse kiinnostunut luottamushenkilön teh-

tävästä, voit olla yhteydessä minuun. Luottamus-

henkilön voi lähtökohtaisesti valita jokaiselle työ-

paikalle, jossa on vähintään kolme ylempää toi-

mihenkilöä. 

 

 

 

Yhdessä olemme enemmän. 
 

Anne Granat-Jukakoski 

Alueasiamies, Länsi-Suomi 

IL:n alueasiamies  
Annen kuulumiset 

Yhdessä saamme aikaan enemmän 



Voin ilolla ja ylpeydellä kertoa, että jäsenkuntamme ti-

lanne näyttää varsin hyvältä. Jäsenten työttömyys ja lo-

mautukset ovat laskeneet jo viime syksynä alemmaksi 

kuin ennen koronan alkua. Varsinais-Suomessa ollaan 

näiltä osin maan keskiarvossa eli ammattikunnan työttö-

myysaste on 3,8%. Lomautettuna osittain tai kokonaan 

on 0,4% ammattikunnastamme. Jäsentemme tilanne on, 

kuten aina, vielä tästä selkeästi parempi työttömyyden 

ollessa 2,5% luokassa. Jokainen työtön ja lomautettu on 

toki liikaa. Muistuthan hyödyntää liiton monipuoliset 

palvelut työnhaussa, jos tilanteesi sitä vaatii. 

 

Insinööriliitolla menee erinomaisesti, meillä on maksavia 

jäseniä enemmän kuin koskaan aikaisemmin eli noin 

55 000. Tämän lisäksi opiskelijajäseniä on heitäkin poik-

keuksellisen paljon, viime vuonna rikottiin myös uusien 

opiskelijajäsenten ennätys liiton jäsenkehityksessä. Edel-

leen viime vuonna ennätysmäärä opiskelijajäsenistä jat-

koi valmistuttuaan liiton jäsenenä. Tulevaisuus näyttää 

siis hyvältä. 

 

Valitettavasti työehtosopimusneuvottelut eivät ole suju-

neet yhtä ruusuisissa tunnelmissa. Emme onnistuneet 

saavuttamaan teknologiateollisuuden aloilla niitä ta-

voitteita, joita asetimme jäseniä kuultuamme viime syk-

syn aikana. Insinööriliiton työikäisistä jäsenistä liki 70% 

työskentelee teknologiateollisuuden aloilla, siksi tämä 

on erityisen karvas pala juuri meille. Toivottavasti muilla 

aloilla tulos tulee olemaan parempi. 

 

Insinööriliitto tulee yhdessä sen jäsenjärjestöjen kanssa 

tekemään tänä vuonna paljon tapahtumia ja koulutuk-

sia. Kokonaistarjonnassa pyrimme rikkomaan 400 tilai-

suuden rajan.  

 

Vaikka korona edelleen osittain varjostaa elämäämme, 

niin Parhaiten saat eri tilaisuuksista tiedon käymällä kat-

somassa kaikki tarjontamme nettisivuiltamme. Koko 

koulutus- ja tapahtumatarjontaa pääset suoraan etusi-

vun alaosasta. 

Insinööriliitto tulee kysymään jäsenkunnalta palautetta 

toiminnastamme tämän vuoden aikana. Toivottavasti 

vastaat kyselyyn, koska ne asiat, joita jäsenet eniten toi-

vovat, luonnollisesti tulevat toteutuslistalle.  

 

Toivotan teille hyvät jäsenet,  
oikein mukavaa talven jatkoa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo 

Insinööriliitto 
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JÄSENKUNNAN TILANNE NÄYTTÄÄ VALOISALTA 



Yli puolen vuoden neuvottelujen jälkeen saatiin en-

simmäinen ylempien toimihenkilöiden työehtosopi-

mus aikaan. Sopimuksettomassa tilassakin ehdittiin 

olla reippaasti kolmatta kuukautta. Tämän jutun il-

mestyessä sopimuksia on toivottavasti solmittu jo 

nippu. 

Itse sopimuksista ei sen enempään. Niitä on käsitelty 

muualla moneen kertaan. Kuten aina, tarkastelukul-

mia on monia, on syitä moittia ja syitä kiittää. Perus-

periaate näyttää toteutuvan: ”Voitat jotain, häviät 

jotain”. 

Mutta työmarkkinoiden sääennusteessa on edelleen 

luvassa synkkenevää. Tällä hetkellä on selvästi käyn-

nissä tilanne, jossa sopimusten tekeminen muuttuu 

kierros kierrokselta vaikeammaksi. Saavutukset yhä 

vaikeammiksi ja tappiot katkerimmiksi. 

Syitä on ainakin kaksi: työnantajien strategia on siir-

tyä kohti yrityskohtaista sopimista, eikä heillä ole 

intressiä tehdä valtakunnallisesta sopimisesta help-

poa. Lisäksi he ovat päättäneet, että ainakin ylem-

pien toimihenkilöiden sopimusten pitäisi olla nume-

rottomia eli että niissä ei sovittaisi palkoista mitään 

tarkkoja numeroita. Toiseksi, kun Suomessa ei ole 

varsinaista sovittua työmarkkinamallia, kriisiytyvät 

neuvottelut helposti. Joskus joku kokeilee, miten 

viennin tason voisi murtaa – joskus kyse on vain 

mahdottomista tavoitteista. 

 

Päätä ei voi laittaa pensaaseen ja ajatella, että yhtäk-

kiä ja ykskaks alamme tehdä jälleen sellaista sopi-

mustoimintaa kuin ”joskus ennen”. Voi olla, ettei 

sellaista aikaa ole koskaan ollutkaan, mutta nyt ol-

laan tiellä, joka ei oikene – ainakaan itsestään. Synk-

kenevää on luvassa ja vaikeampaa tulee, siitä ei ole 

epäselvyyttä. 

Epätoivoon tai apatiaan ei silti ole syytä. Sopiminen 

ja edunvalvonta kestää – sen tavat ja muodot toki 

voivat muuttua. Oleellista on miettiä, että mitä me 

haluamme. Millaisia ovat palkankorotusrakenteet, 

onko niissä uudistamista. Voiko yrityskohtaisuus vah-

vistua samalla valtakunnallisuuden säilyttäen? Kysy-

myksiä on paljon, mutta vastaukset tiedämme vain 

me itse. 

Edunvalvonnan tarve ei katoa. Sekään ei katoa, että 

ensin tulee järjestäytyminen ja työehtojen vaatimi-

nen. Kun olemme järjestäytyneitä ja vaadimme yh-

dessä parempia työehtoja, niin sopimisen tavat löy-

tyvät taatusti. Jos emme ole, ei millään ajattelullam-

me ole lopulta merkitystä. 

 

 

 

Sopiminen voittaa, aina.  
Paitsi, jos emme ole vaatimassa sitä. 

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksa 

Insinööriliitto ry 
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LUVASSA SYNKKENEVÄÄ 



TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry. TIEDOTTAA  

Kevät, kesä 2023 

 

Tapahtumien lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuilla osoitteessa www.tasiry.fi 

Sä hkö pöstiösöitteet säämme Insinö ö riliitöstä ellet öle erikseen ilmöittänut sitä  yhdistykselle 

(mätti.öl.lehtinen@välmet.cöm), jöten pidä thä n tietösi äjän täsällä Insinö ö riliitön jä/täi  

yhdistyksemme jä senrekistereissä ! 

Tervetuloa mukaan sähköiseen toimintaan. 

8 1/2023  
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Kesäteatteri  

Hervoton, vaarallinen, Vares (avec-tilaisuus) 

Aika: 20.7.2023 klo 18:00. Paikka: Emma teatteri, Kailon saari, Naantali 

Ensi kesänä Naantalin Emma teatterissa sukelletaan turkulaisen alamaailman syövereihin, kun yksi-
tyisetsivä Jussi Vares (Kari-Pekka Toivonen) lähtee selvittämään katoamistapausta.  
 
Esitys perustuu Reijo Mäen teokseen Vares, Kolmijalkainen mies. Teksti taipuu Satu Rasilan sovituk-
sena viihdyttäväksi kesädekkariksi, jossa näyttämöllä naurattavat ihmissuhdekiemurat, kummalliset 
hämärähommat ja erikoiset kriminaalit. 

Esityksen ohjaa Mikko Kouki.  

Yhteistyö ssä  Emmä jä TKT 

Esitys on tuttuun tapaan Turun Kaupunginteatterin ja Emma Teatterin yhteistuotanto.  
Vuonna 2015 alkanut perinne yhdistää ammattilaisten osaamisen Suomen kauneimpiin lukeutuvaan 
kesäteatterimiljööseen. 

Varmista paikkasi kesän hauskimpaan teatteriesitykseen ja varaa lippusi heti. Emmassa nähdään! 
 
 

Kahvi ja leivos väliajalla, joten ilmoitathan myös mahdolliset erikoisruokavaliot. 

Liput saat lippukassalta salasanalla TASI kello 18.00 alkaen. 

Osallistumismaksu 20 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 20.6.2023 

http://www.tasiry.fi
https://holvi.com/shop/tasiry/product/cc282465a5e1f0121412b5061c201227/


Tuiken tulevia tapahtumia 
 

Toukokuu 2023  

• STA Tavilla saaristoristeily la 6.5.2023 jos suosiota enemmän niin risteily myös su 7.5.2023 

• Viinimaistelua (viinitasting) viinibaari Vinhossa. Kuninkaankartanonkatu 8 20810 Turku  
 

Kesäkuu 2023 Lauantai 10.6.2023 
• Perinteinen matka Tampereelle.  

• Pyynikin kesäteatteri ja huvipuisto Särkänniemi. 
 
Tiedot tarkentuvat kevään aikana. Seuraa tiedotteita. 
Turun Insinöörit TUIKE ry. www.tuike.fi, www.turun-insinoorit.fi 
Lousi ry. www.lousi.fi 

English Hell's Kitchen Ilta Insinööreille 
Tv kokki Englannista ja Irlannista järjestää illan otsikolla: 

Fine Dining - edustava insinööri illallisen tarjoajana! 
Torstaina 13.4.2023 kello 18, Villa Irene Palace, Sakontie 85, Paattinen 
Hell's Kitchen keittiökokemus 

Nauti hauskasta illasta, jossa osallistut aterioiden valmistukseen, ruoanlaittoon ja tarjoiluun.  

Kokkimme Richy Wirahsawmy varmistaa, että kukin insinööri saa täydellisen  
Hell's Kitchen - kokemuksen. 

Henkilökunta auttaa hauskoilla tietokilpailuilla, sokkomakutesteillä ja peleillä koko illan ajan.  
Tämä on loistava tiiminrakennustapahtuma, joka on myös ikimuistoinen ilta. 

Haluatko päivittää ruoanlaittotaitoja? Haluatko oppia valmistamaan täydellisiä herkkupaloja? Olet-
ko aina halunnut oppia valmistamaan hummeria? 

Viininmaistelu 

Niin ikään opit illan aikana ymmärtämään viinejä, yhdistämään niitä erilaisten ruokien kanssa ja 
erottamaan huippuviinit kyykkyviineistä. 
Jäsen voi ottaa mukaan myös avecin. 

Mukaan mahtuu 20 henkilöä ja hinta 60 €/ hlö 

Ilmoittaudu ja maksa:  
https://holvi.com/shop/Tuikekauppa/product/790653a016827b34367c53c950d20392/ 

Huom. Ilmoittautumismaksu on sitova eli rahoja ei palauteta, jos et pysty osallistumaan tilaisuuteen. 
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Turun Insinöörit TUIKE ry tiedottaa 



Tuike järjestää teatteri– ja huvipuistoretken 10.6.2023  

10 1/2023  

Tuike järjestää matkan Tampereelle lauantaina 10.6.2023 

Pyynikin kesäteatteri ja huvipuisto Särkänniemi. 
  

Väinö Linnan TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA 

Pentinkulman väki palaa Pyynikille 30 vuoden tauon jälkeen. Luvassa on Väinö Linnan teokselle 
uskollinen, visuaalisesti karun tyylikäs, koskettava ja elokuvallinen suurteos, joka jatkaa Linnan  
teosten esittämisen perinnettä Pyynikillä. 

Sukupolvesta toiseen Täällä Pohjantähden alla on hurmannut lukijansa tarkalla, hersyvällä ihmis-
kuvallaan ja runsaalla henkilögalleriallaan. Monille teos on ollut portti sisällissotamme kuvastoon 
ja erityisesti köyhälistön aseman ymmärtämiseen. Tänään katsomme samaa teosta eri silmin. Vaik-
ka menneisyyden arvet ovat haalistuneet, koko maailma on jälleen katastrofin kynnyksellä. Koske-
loiden perheen silmin saamme sekä katsoa taakse historiaamme että tunnustella nykyisyyttä. 

Matkat toteutetaan tuttuun tapaan bussikyydillä.  

Tampereella osa menee kesäteatteri Pyynikkiin ja osa menee huvipuisto Särkänniemeen. 

Paluu voi tapahtua porrastetusti, jos osallistujia on useamman bussillisen verran. 

Tiedot tarkentuvat kevään aikana. Seuraa tiedotteita. 
Turun Insinöörit TUIKE ry. www.tuike.fi, www.turun-insinoorit.fi 
Lousi ry. www.lousi.fi 

Kuvat: Särkänniemi Kuva: Pyynikin kesäteatteri 
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Tätä kirjoittaessa olen ollut Varsin jäsen noin 1,5 vuo-

den ajan, mutta liittoon olen kuulunut koko 17 vuoden 

työurani ajan. En ole kuitenkaan koskaan ollut jäsene-

nä kovinkaan aktiivinen enkä ole sitä nytkään. Oma 

aikani kuluu perheen ja työn parissa sekä yleisurheilu-

valmentajan tehtävissä. Aika ei yksinkertaisesti riitä. 

Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että liittojen tapah-

tumat ovat mitä mainioin tapa tutustua uusiin ihmi-

siin. Erilaiset retket tuovat yhteen eri alojen ihmisiä, 

joilla on samankaltaiset kiinnostuksen kohteet. Pidäm-

me vaimoni kanssa teatterista, joten Varsin järjestä-

mät teatterimatkat ovat hieno mahdollisuus päästä 

tutustumaan uusiin ihmisiin ja näkemään hienoja näy-

töksiä. Olemme osallistuneet nyt kahteen otteeseen 

Varsin järjestämälle teatterimatkalle, joista viimeisin 

oli viime vuoden lokakuussa. Tämä teatterimatka 

suuntautui Raumalle. Rauman teatterin ohjelmistossa 

pyöri, ja pyörii edelleen, ”Murhaloukku” -niminen esi-

tys.  

Lähdimme teatterimatkalle yhteisellä linja-autokyydillä 

Turusta kohti Raumaa. Matkan varrelta poimittiin ih-

misiä kyytiin ja lopulta bussin täytti iloinen puheensori-

na. Ilmassa oli jännityksen tuntua. Voisiko Rauman 

teatteri saavuttaa saman tason, jonka Porin teatteri oli 

tarjonnut edellisenä keväänä ”Idän pikajunan” muo-

dossa. Näytös oli ollut erinomainen. Miten kävisi rau-

malaisten? Voisiko ikuinen kilpakumppani voittaa ja 

viedä näin Satakunnan kunnian vai olisiko ’Raum ain 

Raum’.  

Saavuimme Raumalle hyvissä ajoin ja meillä oli hetki 

aikaa ennen kuin esitys alkoi, joten ehdimme hyvin 

varaamaan väliajalla nautittavat syötävät ja juotavat. 

En ollut itse kuullut Murhaloukusta aikaisemmin, 

mutta kuten nimestä voidaan päätellä, on kyseessä 

murhamysteeri. Näytöstä kuvaillaan sanoilla ”Piinaava 

ja yllättävä jännitysnäytelmä” ja olihan se sitä. Pääs-

tessämme sisään saliin, edessämme näyttämöllä avau-

tui selvästi englantilaistyylinen työhuone juomakärryi-

neen, metsästysaseineen ja kirjoituspöytineen. Näyttä-

mön väritys oli sävyltään tumma ja enteili kenties 

synkkiäkin hetkiä. Ensimmäisellä puoliajalla eteemme 

tuotiinkin erilaisia hahmoja ja tapahtumia. Oli vanhoja 

kirjailijoita, uusia kirjailijoita, heidän vaimojaan, naa-

purissa asuvia ennustuseukkoja, verta ja kuolemaa. 

Jännitystä siis parhaimmillaan.  

Teatterimatka Raumalle 15.10.2022 

Osallistujan vaikutelmia VARSIn teatterimatkalta 
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Käänteitä riitti ja kalsareiden vaihto oli lähellä. Väliaika 

tulikin hyvään aikaan ja pääsimme nauttimaan virvok-

keita ennen toista puoliaikaa sekä pohtimaan, mitä 

olimme juuri nähneet.  

Toinen puoliaika ei jännitykseltään yltänyt ensimmäi-

sen puoliajan tasolle, mutta siinä missä se hävisi jänni-

tyksessä, se voitti juonessa, joka nousi uudelle tasolle. 

Se oli salakavala eikä näytöksen päättyessä oikein ym-

märtänyt, mitä oli juuri tapahtunut. Esityksen päätös 

oli vähintäänkin yllättävä, enkä sano tätä negatiivi-

seen sävyyn.  

Näytöksen jälkeen oli hyvä hetki hieman puhaltaa ja 

keskustella esityksestä tuttuun tapaan ruokailun yh-

teydessä. Ravintolaksi oli tällä kertaa valikoitunut Rau-

malla sijaitseva Nurk Trahtöör. Vaikeasta nimestään 

huolimatta tarjolla oli erinomaista ruokaa (ja juomaa). 

Iloinen seurueemme viihtyikin ravintolassa erittäin 

hyvin ennen kuin suuntasimme kotia kohti. Kotimat-

kalla oli tarjolla virvokkeita ja reissun organisaattorin, 

Atte Kauppilan, tekemä perinteinen visailu, jonka ai-

heena oli juuri näkemämme teatteriesitys. Kysymyk-

set olivat jälleen kinkkisiä ja mukana oli kysymyksiä 

aiheista, joihin ei välttämättä esityksen aikana kiin-

nittänyt huomiota. Tälläkin kertaa visailu sai kuitenkin 

voittajansa ja voittajat erinomaiset palkintonsa. Koti-

matka jatkui iloisissa merkeissä, kunnes edessä olivat 

haikeat heipat ja moikat. Kukin suuntasi omille teil-

leen mielessä kutkuttava odotus. Mitä seuraava te-

atterimatka toisikaan tullessaan?  

Niin, miten siinä muuten kävi, kumpi voitti, Pori vai 

Rauma? Täytynee tässä kohtaa tasapuolisuuden ni-

messä todeta, että siitä taisi tulla tasapeli. Molemmat 

näytökset olivat erinomaisia!  

 

Teksti: Matti Lindgren 

Kuva: Henna Junnila / Rauman teatteri  

Curlingista potkua työhyvinvointiin 
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Curling on monelle telkkarista tuttu taktinen joukku-

eurheilulaji. Pelissä menestymiseen tarvitaan toimi-

va strategia, keskittymiskykyä, fyysistä kuntoa ja pe-

lureiden tiivistä yhteistyötä. Curling on yllättävä, 

hauska ja monipuolinen urheilulaji. Se on hyvä tapa 

rentoutua ja kehittää työssäkin tarvittavia tärkeitä 

taitoja, kuten yhteistyötä, tiimityöskentelyä ja pai-

neensietokykyä. 

Työhyvinvointi on tärkeä osa jokaisen henkilökoh-

taista elämää ja työuran kehitystä. Tavoitteena on 

parantaa henkilön fyysistä, henkistä ja emotionaalis-

ta hyvinvointia, mikä puolestaan parantaa työsuori-

tusta ja lisää työtyytyväisyyttä. Curling voi olla oiva 

tapa parantaa työporukan yhteenkuuluvuutta, sillä 

se tarjoaa sosiaalisen verkostoitumisen mahdolli-

suuksia, onnistumisen elämyksiä sekä myös aika 

ajoin tappion karvasta kalkkia. Monella yrityksellä on 

Turussa omat joukkueet ja tämän arvo työyhteisön 

hyvinvoinnissa tunnistetaan yleisesti. Curling tarjoaa 

myös mahdollisuuden fyysisen kunnon parantami-

seen. Hyvätasoinen curlingpeli kestää 2-3 tuntia ja 

vastaa saman kestoisen padelpelin aerobista rasitus-

ta. Jään harjaaminen on fyysisesti rankkaa puuhaa. 

Turun ammattikorkeakoulu on osallistunut useam-

man kerran vuotuiseen Turussa järjestettävään ope-

curling-tapahtumaan, ja Insinöörikerho Tuike on su-

keltanut myös lajin saloihin useasti. Aina on ollut 

hauskaa, hikistä ja haastavaa. Lajiin ja peli-ideaan 

pääsee kiinni yllättävänkin pienen kokeilun jälkeen. 

Pelin taktinen puoli nousee omaan ansaittuun ar-

voonsa, kun fyysiset pelitaidot kehittyvät. 

Turussa on hyvät mahdollisuudet harrastaa lajia. 

Impivaarassa sijaitsevassa hallissa on kaksi rataa ja 

vapaita peliaikoja löytyy kivasti eritasoisille peliporu-

koille. Harrastuksen hintalappu on maltillinen ja mo-

nenmoiset liikuntasetelit ovat myös käypää va-

luuttaa maksuvälineenä. Pelihalujen kasvaessa kisa-

reissut ulkomaille, esimerkiksi Viroon on helppoja 

järjestää. Vuosittain tuolla useampikin joukkue Tu-

rusta kalibroi osaamistaan kansainvälisten pelien 

parissa. Kisareissuilta voi hakea pelielämysten lisäksi 

treeni-intoa esim. häviämällä Viron naisten maajouk-

kueelle luvuin 14-2. Tuollaisen totaalinöyryytyksen 

jälkeen harjoittelu maistuu taas pari napsua parem-

min jutun kirjoittajallekin. Pelin hyvin luistaessa on 

kuitenkin myös realistiset mahdollisuudet päästä 

edustamaan Suomea arvokisoihin maailman eri kol-

kissa.  

Infoa Turku curlingista löytyy verkkosivuilta  

https://www.turkucurling.fi/. Lisätietoja voi kysellä 

osoitteesta varaukset@turkucurling.fi.  

Tule vaikka työ- tai kaveriporukan kanssa kokeile-

maan miten määrämittainen ”määris” heitetään. 

Nähdään hallilla! 

 

Curlingkärpäsen melko pahasti puraisemana, 
Kari Haajanen 
Koulutusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu 
 
 
 
 

 
Teksti ja kuvat: Kari Haajanen 

https://www.turkucurling.fi/
mailto:varaukset@turkucurling.fi


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. 

Webinaari: Keskeiset talousluvut ja ennusteet  31.3.2023 klo 09:00 - 11:00  

Viime vuosina Suomen kansantalous on kohdannut monia poikkeuksellisia haasteita. Koronapandemia 
johti laajoihin lomautuksiin työmarkkinoilla, ja pandemian vaikutukset näkyivät myös Suomen talouskas-
vussa. Pandemian jälkeen korkeaksi noussut inflaatio heikensi palkansaajien ostovoimaa rajusti. Vuoden 
2022 talousennusteet loivat synkän ja epävarman kuvan Suomen talouden tulevista vuosista.   

Ilmoittautuminen 
Alkaa 15.12.2022 klo 12:00, päättyy 31.3.2023 klo 08:59  

Webinaari: Valmentava itsensä johtaminen – Työ ja hyvinvointi haltuun 3.4.2023 klo 09:00 - 11:00  
Ihmisten asiaosaamisen taso on yleensä korkea, mutta puutteelliset työtavat muodostavat pullonkaulan, 
jonka vuoksi osaamisen täyttä potentiaalia ei saada hyödynnettyä. Itsensä johtamisen taidoille, etenkin 
valmentavalla otteella, on työelämässä jatkuvasti kasvava tarve.   

Ilmoittautuminen 
Alkaa 19.12.2022 klo 12:00, päättyy 3.4.2023 klo 08:59  
 

Webinaari: Viisaat työtavat – älykkäällä tavalla pois kiireestä 12.4.2023 klo 09:00 - 11:00  

Virtaavatko työpäiväsi kuin vettä vaan, vai tuntuvatko ne sokkona suunnistamiselta? Reaktiivinen tekemi-
nen ja työn epämääräisyys saavat osaamiseltaan kovankin tason tekijät kompastelemaan työskentelys-
sään. Päivittäiset työnteon tavat vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka hyvin tavoiteltuja lopputuloksia 
saadaan aikaiseksi ja toisaalta siihen, millaiseksi työn kuormitus muodostuu. Viisaiden työtapojen vasta-
kohta on puskea työssä väkisin. Työntekoa sopivasti muotoilemalla ja viisastamalla työn voi kuitenkin saa-
da rullaamaan paremmin ja kitkattomammin, jolloin paranee niin aikaansaanti kuin hyvinvointi.  

Ilmoittautuminen 
Alkaa 19.12.2022 klo 12:00, päättyy 12.4.2023 klo 08:59  

Webinaari: Sosiaalinen media työnhaun välineenä 14.4.2023 klo 09:00 - 11:00  

Koulutuksessa opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa työnhaun välineenä. Päivän aikana käydään läpi 
työnhakua yleensä ja annetaan muutamia tärppejä. 

Kouluttaja Tom Laine on Suomen johtava LinkedIn-asiantuntija ja somerekrytoinnin ja -työnhaun kou-
luttaja ja kirjailija.  

Ilmoittautuminen 
Alkaa 19.12.2022 klo 12:00, päättyy 14.4.2023 klo 08:59  
 

Webinaari: Asiakasarvon rakentaminen ja kilpailussa erottautuminen B2B myyntitehtävissä 
18.4.2023 klo 09:00 - 11:30  

Asiakasarvon rakentaminen ja kilpailussa erottautuminen –videovalmennus on vuorovaikutteinen tilai-
suus, jossa keskustelemme, miten identifioimme ja varmennamme, että tuotamme asiakkaalle arvoa 
tuotteellamme tai palvelullamme.  

Ilmoittautuminen 
Alkaa 7.3.2023 klo 12:00, päättyy 17.4.2023 klo 08:59  

14 1/2023  

https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-linkedinissa-mestariluokkaan-3/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/viisaat-tyotavat-alykkaalla-tavalla-pois-kiireesta/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-linkedin-jatkokoulutus/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/sosiaalinen-media-tyonhaun-valineena/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/webinaari-hallitse-aikaasi/
https://www.ilry.fi/tapahtumat/asiakasarvon-rakentaminen-ja-kilpailussa-erottautuminen-b2b-myyntitehtavissa/
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Insinööriliiton jäsenetuja 
https://www.ilry.fi/jasenyys/jasenedut/ 

Insinööriliiton jäsenyyteen kuuluu rahanarvoisia jäsenetuja. Kaikki liiton jäsenedut ja -palvelut kuuluvat myös eläke-

läis- ja opiskelijajäsenyyteen. Osa eduista vaatii kirjautumisen palveluun tai yhteydenoton palveluntarjoajaan.  

Tässä on lueteltu osa jäseneduista. Katso lisää insinööriliiton sivuilta. 

Liitto on tukena kaikissa työelämän vaiheissa 

Mobiilijäsenkortti 
Hanki kätevä mobiilijäsenkortti! Lataamalla ILRY Mobiili -
sovelluksen älypuhelimeesi saat jäsenkortin, alan uutiset ja 
tapahtumakalenterin puhelimeesi. Lisäksi se sisältää jäsen-
vakuutuksesi ja CityShopparin. 

Jäsensivut 
Jäsensivuilla pääset muokkaamaan tietojasi. Sivuilta löytyy 
muun muassa palkkatilastot ja palkkanosturi oman palkan 
määrittämisen tueksi. Jäsensivuille kirjaudutaan ensimmäi-
sellä kerralla vahvalla tunnistautumisella. 

Pankkipalvelut 
Saat liiton jäsenenä Danske Bankin asuntolainan ilman toi-

mitusmaksua ja järjestelypalkkiota. Säästät esimerkiksi 200 

000 € lainassa 1200 €. Lisäksi saat pienemmän marginaalin 

ja lyhennysvapaat kuluitta. 

Vakuutuspaketti 
Liitto on vakuuttanut jäsenen Turvassa vapaa-ajan matkus-
taja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvava-
kuutuksella sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Mo-
biilijäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksena. 

Member plus -jäsenetupalvelu 
Member+ -jäsenetupalvelu kokoaa yhteen Insinööriliiton ja 
akavalaisten liittojen edut, jotka liittyvät majoitukseen, 
matkustamiseen, hyvinvointipalveluihin ja tuote-
alennuksiin. Palvelussa on satoja erilaisia etuja jotka pääset 
näkemään ja hyödyntämään kirjautumalla palveluun. 

IT Insider digimedia 
Liiton jäsenet saavat IT Insider -digimedian 12 kuukauden 
tilauksen hintaan 18 € (norm. 59€)! Palvelu kokoaa puoles-
tasi merkityksellisimmät uutiset ja artikkelit it-alan asioista 
samaan paikkaan ja raapii aiheita pintaa syvemmältä. IT 
Insider avaa myös uusien teknologioiden mahdollisuudet ja 
onnistumistarinat. 

Jäsenpalvelut 
Liitto tarjoaa asiantuntijoiden palvelua. Se auttaa työsuh-
teeseen, työelämän sopimuksiin ja tilanteisiin liittyvissä 
lakiasioissa, neuvoo oikean palkan asetannassa ja auttaa 
urapalveluiden kannustamana löytämään uuden työpaikan.  

KOKO-kassa 
Insinööriliiton kautta voi kuulua työttömyyskassaan ja tur-
vata toimeentulon muutostilanteessa. Työssäoloehdon täy-
tyttyä jäsen on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.  


