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kisuudes-
sa lehtien 
palstoilla 
sekä säh-
köpostien 
v ä l i t y k -
sellä. On 
käyty kes-
kusteluja 
niin pu-
h e e n j o h -
tajan puo-
lesta kuin 
v a s t a a n . 
Mikään asian ei kuitenkaan koskaan ole 
mustavalkoinen, varsinkaan kun kysees-
sä on ihmiset. Varmasti kaikki insinöörit 
ovat kuulleet vertauksen rautakankeen, 
taitaa tällä hetkellä olla useamman rauta-
kangen taipumattomuudesta kyse. Älkää 
siis jäsenistömme hermostuko, eiköhän 
tämäkin myrsky saada laantu-maan en-
nen kuin varsinaiset syysmyrskyt ulkona 
alkavat. Me emme anna Liiton erimieli-
syyksien häiritä omaa, Lounais-Suomen 
Insinöörien toimintaa, päinvastoin! Yh-
distyksillä on syyskokoukset tuloillaan. 
Niiden kautta pääset itse vaikuttamaan 
ensi vuoden tapahtumiin sekä tulemaan 
itse aktiiviksi. Järjestä-mään juuri sel-
laista toimintaa ja tapahtumaa ensi vuo-
deksi, jota juuri Sinä kaipaat.

Aktiivista syksyä kaikille!

Jonna Aaltonen
Puheenjohtaja

PS. Muistakaa osallistua oman yhdis-
tyksenne syyskokoukseen sekä äänestää 
syksyn kunnallisvaaleissa!

Kulunut kesä on ollut poikkeuksellinen. 
Suomen mittakaavassa ilmat ovat olleet 
normaalia sateisemmat sekä viileäm-
mät. On taas vähäksi aikaa unohtuneet 
ilmastonmuutos-puheet, joita riitti liiak-
sikin asti leudon talven jäljiltä. Henki-
lökohtaisesti oma kesäni on ollut erilai-
nen siksi, että olen viettänyt sen ko-tona 
tyttäremme kanssa katsellen kun toinen 
päivä päivältä oppii kaikkea uutta ja 
ihmeellistä tästä maa-ilmasta. Jo pei-
lin näkeminen on jotain ihan uskomat-
toman upeaa, puhumattakaan pallon 
vierimisestä lattialla. Ei sellaista tule 
itse edes tajuttua, ennen kuin huomaa 
toisen riemastuneen niinkin pienestä 
kuin rapisevasta leivinpaperinpalasta. 
Miehelläni on ollut myös mahdolli-
suus olla kanssamme kesällä seitsemän 
viikkoa (kesä- ja isyyslomat). Oli kuu-
lemma melkoisen avartava kokemus 
nähdä miten nopeasti päivät sujuvat ja 
miten vähän niiden aikana ehtii tehdä, 
kun pikkuihminen vaatii viihdytystä ja 
seuraa lähes koko hereillä oloaikansa. 
Innolla mies jo odottaa isäkuukauttaan, 
milloin saa olla Camillan kanssa ihan 
kahdestaan päivät kotona. Suosittelen-
kin siis kaikille isille mahdollisuuksien 
mukaan nauttia lapsien vauva-ajasta. 
Siitä saa ihan erilaisen käsityksen kun 
viettää muutaman viikon lapsen kans-
sa kotona. Kuten vanha sananlaskukin 
sanoo: Ei sota yhtä miestä kaipaa. Niin 
eiköhän itse kunkin työpaikkakin pysy 
pystyssä vaikka sieltä olisikin jokusen 
viikon poissa katsomassa pienen ihmi-
sen kasvua.

Insinöörit ovat poikkeuksellisesti tä-
män kesän aikana tapelleet ja vielä jul-

Erilainen kesä
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Luovuutta on kaikkien toimialojen sisällä

Luovuus on paitsi taiteen ja kulttuu-
rin myös innovaatioiden, keksintöjen 
ja tuotekehityksen edellytys. Asioiden 
uudelleen tekeminen edellyttää kykyä 
ajatella miten nykytilaa voidaan pa-
rantaa ja siinä esiintyvien ongelmien 
tunnistamista ja tunnustamista. Luo-
vuus auttaa kaikessa taloudellisessa 
toiminnassa, ei vain pelkillä luovilla 
toimialoilla.

Kun kautta Euroopan unionin puhutaan 
luovuudesta ja luodaan termille uusia 
merkityssisältöjä, pitäisi samaan aikaan 
kyseenalaistaa näitä annettuja sisältöjä. 
Mitä koko luovuus tarkoittaa? Miten 
toimitaan työelämässä luovasti ja mil-
laisia kannustimia tai sääntöjä luovan 
toimintatavan syntyminen edellyttää? 
Miten luovuus todellisuudessa tukee 

Euroopan elinkeinoelämää tai hallin-
tojärjestelmää? Sitenkö, että unioni tai 
jäsenvaltiot käynnistävät luovuusohjel-
mia ja avaavat hankehakuja, joissa jae-
taan rahaa ta-pahtumille ja kansalaistoi-
minnalle? Epäilen, että elinkeinoelämän 
hyöty jää suuressa osassa näitä hankeha-
kuja varsin ohueksi. Entä miten kansa-
laisyhteiskunta ja kolmas sektori voivat 
hyödyntää luo-vuutta tai miten ne voivat 
edistää luovan toiminta- ja ajattelutavan 
kehittymistä Euroopassa? 

Luovuus kaipaa ristiriitoja ja ristiin 
ajattelua

Kyseenalaistaminen pakottaa etsimään 
uusia ongelmanratkaisumalleja. Hy-
vääkin voidaan parantaa ja siksi ky-
seenalaistaminen, uudelleen ajattelu, on 
hyödyllistä, vaikka varsinaisia ongelmia 
ei olisikaan. Kun luovuutta ja luovaa ta-
loutta pidetään tavoitteena, pitää kyetä 
edellisen kappaleen mukaisesti myös 
pilkkomaan tavoite: mitä me tarkoitam-
me, kun puhumme luovasta taloudesta 
ja luovuudesta toiminta-tapana?  

Toisaalta myöskään elinkeinotoiminnan 
kehittyminen ei voi olla luovan ajatte-
lun ainoa tavoite. Ihmismieli ei vapau-
du vain työaikana. Toisaalta pelkästään 
työssä syntyvien ajatusten avulla syntyy 
hyvin yksipuolista työhön liittyvää ajat-
telua. Ihmisajattelu kehittyy kokonais-
valtaisesti. Eri lähteistä tulevat ideat ja 
kokemukset vahvistavat ihmisen kykyä 
kyseenalaistaa ja kehittää omaan työ-
hönsä kuuluvia asioita. Samasta syystä 
myös eri toimialojen välisillä kontak-
teilla on huomattu olevan positiivinen 
vaikutus kehitykselle. 
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Erilaisten ajattelutapojen yhdistymi-
nen luo uutta

Eri alojen yhteen saattaminen pakottaa 
ajattelemaan asioita toisin. Insinöörit ja 
humanistit ajattelevat asioita usein eri 
tavoin. Näiden pohtiessa yhdessä asiaa 
– avoimin mielin ilman ennakkoluuloja 
toista kohtaan – syntyy kolmas näkökul-
ma. Se saattaa olla koko asian kehittymi-
sen kannalta kaikkein paras näkökulma. 

Samoin myös eri toimialojen välillä on 
tilaa luovalle ajattelulle. Mitä laivanra-
kennuksen ja arkkitehtuurin välissä on 
yhteistä ja mitä erilaista? Alat jo var-
masti oppivat toisistaan, mutta voisiko 
sieltä löytyä uusia ajattelu- ja toiminta-
tapoja muillekin aloille? ICT -alan yh-
teistyö muiden toimialojen kanssa on 

hyvä esi-merkki eri alojen yhteistyön 
luovasta vaikutuksesta. ICT – sovelluk-
sien kehittäminen eri aloille sopivaksi 
on kehittänyt sekä tietotekniikkaa että 
muita toimialoja tehokkaammiksi ja 
käyttäjäystävällisemmiksi. 

Luova ajattelu on prosessi, joka ei ole 
vain niin sanottujen luovien toimialo-
jen etuoikeus, vaan kaikkien toimialo-
jen kannalta tärkeä toimintamalli. Kyky 
uudistaa ja kehittää, eli luoda uutta, vie 
taloutta eteen-päin. 

Kalle Euro
Turun kaupungin elinkeinojohtaja
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen 
johtaja

Logo- ja lehden nimi -kilpailu
LOUSI:n hallitus sai useamman ehdotuksen lehden 
nimeksi, päädyimme kuitenkin "vanhaan" eli tähän 
samaan millä jo yksi numero on ilmestynyt: Uusi 
LOUSI. 

Logokilpailuun saimme muutamalta insinööriltä eh-
dotelman ja voittajaksi hallitus päätti Viljo Areksen 
ohessa olevan logon.

Kiitos kaikille osallistu-
jille!
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Itse totesin, ettei tällaista työtä tekevä 
mies voi pitää puuvenettä, joka on las-
kettava vesille ja nostettava ylös kalen-
terin mukaan. Nyt olen sitten hankkinut 
peltipaatin, mutta vesille en sitä kerin-
nyt saada koko kesänä.

Luin kesällä lehdestä ajatuksen, joka 
todella kolahti. En muista enää kuka 
kirjoitti: Meidän pitäisi jälleen ottaa 
tavoitteeksi Forssan kokouksen tavoite 
kahdeksan tunnin työpäivästä. YTN:n 
tutkimuksen mukaan ylemmät toimi-
henkilöt tekevät 41 h/viikko. Kuiten-
kin suurimman osan työsopimuksessa 
lukee: Säännöllinen työaika on 37,5 h/
viikko. Miten olemmekin ajautuneet 
tilanteeseen, että teemme keskimäärin 
3,5 tuntia ylitöitä joka viikko? Olisiko 
jokaisen aika ruveta tarkastelemaan työ-
viikkoaan ja asettamaan arvojaan tärke-
ysjärjestykseen. Kyllä sitä aikaa tarvit-
sevat perhe ja muut läheisetkin. 
Työmarkkinatoiminnassakin olemme 
edistyneet tämän vuoden aikana. Uusin 
sopimus on Elintarviketeollisuusliiton 
ja YTN:n välinen perussopimus. Se tuli 
voimaan 29.8.2008. Palkoista alalla so-
vittiin jo huhtikuussa ajalle 1.3.2008 – 
31.3.2010.

Mitä insinööri tekee kun huoneesta pa-

laa lamppu? - Ei tietenkään mitään, 

koska insinööri ei pelkää pimeää. 

Timo Ruoko

Kuva: UIL

Kesä olkaa olla jälleen lopuillaan. Tämä 
olikin kummallinen kesä, se tuntui vain 
menevän ohi yhdessä hujauksessa. Il-
matkin olivat mitä olivat. Mökillekään 
en kerinnyt kuin pari lyhyttä vierailua, 
joiden aikana tietenkin suurin aika meni 
nurmikon leikkaamiseen. Ruoho kyllä 
kasvoi tänä kesänä todella hyvin.

Olen sitten harjoitellut ensimmäisen ke-
sän pitkästä aikaa ilman venettä. Sain 
myytyä vanhan merikarvialaisen Tuu-
lennopeani viime keväänä. Se sai toivot-
tavasti paremman kodin Turun seudulta. 

LOUSI 0908
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TUIKE GP – raitista ulkoilmaa ja ampiaisia
Teksti: Pekka Härkönen
Kuvat: Pekka Härkönen ja Teppo Ilmanen

Kesäisen elokuun lauantaina insinöörit kokoontuivat jo perinteiseksi käyneeseen 
TUIKE-GP –kilpailuun Turun Orikedolle. Ulkoilmassa nautittiin nopeista kar-
ting-autoista ja ampiaisista. 

Kisan aluksi kuljettajakokouksen jälkeen järjestettiin aika-ajot kahdessa ryh-
mässä. Seuraavaksi olivat vuorossa semifinaalit aika-ajoissa tulleessa lähtöjär-
jestyksessä seitsemän auton lähtöinä siten, että ensimmäisessä semifinaalissa oli 

1,3,5,7,9,11 ja 13 ja toisessa 2,4,6,8,10,12 ja 14.

Tämän jälkeen ajettiin B-finaali johon osallistuivat semifinaalin kahdeksan vä-
hiten hyvin menestynyttä. B-finaalin kaksi nopeinta saivat lunastettua itselleen 

paikan kahdeksan autoisen A-finaalin viimeisimmiltä lähtöpaikoilta. 

TUIKE-GP podiumille nousivat
1. Mikko Suominen 2. Teemu Metsälä 3. Ilpo Kosonen

Vaikka tuloslistassa Aleksi onkin toisena, hänelle ei pokaalia annettu, koska hän 
ei ole vielä Turun Insinöörit TUIKE ry:n jäsen. Lisäksi hän on vielä liian nuori 
kuohujuomaan…
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Teksti & kuvat Jonna Aaltonen

TUIKE järjesti toukokuussa insinööreil-
le mahdollisuuden mennä tutustumaan 
Kakolaan. Kuten kierrosten suosio oli 
yllättänyt Turun matkailutoimistonkin, 
yllätti se myös TUIKEen. Kierros oli 
täynnä ja enemmänkin tulijoita olisi ol-
lut, jos olisi mahtunut.

Itse Kakola oli todella mielenkiintoinen 
nähdä muurien sisäpuolelta. Näköalat 
ovat huimat! Mutta en tiedä sitten johtuiko siellä vaivannut kylmyys pelkästään 
siitä, että muurien sisällä oli melko kosteaa, koska lämmitys ei ollut päällä. Vai oli-
ko itse paikka kuitenkin sen verran kolkko ja karu. Vangeista kuullut kertomukset 

eivät ainakaan mitenkään tehneet paik-
kaa lämpimämmän oloiseksi.

Sisäpihat taas olivat kovinkin vihreitä, 
jopa niin ettei tietyissä katselukulmis-
sa ei olisi todellakaan uskonut olevansa 
vankilassa. Sellien karuus puolestaan 
yllätti. Olimme tienneet niiden olevan 
pieniä, karuja ja alkeellisia. Mutta...

Saramäen vankilassa rakennusaikana 
käyneenä en voi kuin todeta, että kyllä 
vangeilla on siellä lähes luksus-tasoiset 
oltavat Kakolaan verrattuna noin puit-
teiltaan.

TUIKElaiset Kakolassa
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Teksti: Pekka Härkönen 

Kesällä Uudessa Insinööriliitossa alkoi 
kuohua pahasti. Kuohui yli. Sitä mitä 
UIL:ssa tapahtui on selvitelty lehdis-
tössä laajalti. Akavan puheenjohtajan 
suusta kuultiin osuva kekkossitaatti 
”saatanan tunarit”. Sisäisten asioiden 
puiminen ei kuulu lehtiin. Eikä radi-
oon eikä televisioon. Pitäisikö nyt olla 
hiljaa, ettei aiheutuisi enempiä säröjä 
liiton julkikuvaan ja sisäiseen toimin-
taan?

Hyvä muutosviestintä vaatinee esimie-
hiltä ja johtajilta karisman lisäksi aitoa 
henkilöstön arvostamista. Yhdistyk-
sessä viestinnän ja arvostuksen tulisi 
toimia myös hallituksen ja puheenjoh-
tajan välillä kumpaankin suuntaan. Sil-
loin muutosviestinnän karikoista pääs-
tään sekä ikävien asioiden viestinnän 
vaikeuden että liian korkean viestintä-
kynnyksen yli. Ikävien asioiden viesti-
minen pitää yllä luottamusta esimies-
ten tai johdon ja henkilöstön välillä 
muutostilanteesta huolimatta. Muutos-
kynnyksen madaltaminen siihen, että 

kerrotaan myös siitä, ettei uutta tietoa 
ole vielä tullut, tai että uutta tietoa on 
tulossa aikataululla x, rauhoittaa hen-
kilöstöä, vähentää puskaradion harha-
laukauksia ja rajaa muutosta asteittain 
hieman pienemmäksi.

Tähän mennessä ollaan käytetty todel-
la paljon työaikaa ja lakimiespalve-
luita sen selvittämiseen, miten tehdyt 
päätökset voidaan pitää salassa ja sit-
ten niiden julkitultua perustella ne ju-
ridistisesti oikeiksi. Eri mieltä asioista 
olleet ovat niin ikään käyttäneet paljon 
lakimiesvoimaa ja työaikaa vasta-ar-
gumenttien löytämiseen ja päätösten 
kumoamiseen. 

Mielestäni tässä ei ole mitään järkeä. 
Mielestäni insinöörin työ on luon-
teeltaan kehittämistä, ei hajottamista. 
Tämän tulisi näkyä myös Uuden In-
sinööriliiton toiminnassa. Näytetään 
Lounais-Suomessa hyvää mallia muul-
le Suomelle ja UIL-yhteisölle kehittä-
mällä omaa toimintaamme siten, että 
lisäämme insinöörien hyvinvointia niin 
työelämässä, kuin vapaa-aikanakin. 

Saatanan tunarit vs. pahuksen töppäilijät
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Turun Insinöörit TUIKE ry:n hallitus on ollut huolissaan insinööriyden imagos-
ta. Vuonna 2004 yhdistys päätti huomioida Turun ammattikorkeakoulussa tehdyn 
merkittävän insinöörityön tekijä. Huomioimistavaksi stipendin sovimme rehtori 
Juha Kettusen kanssa. 
Hallituksellemme on ollut kahtena vuotena ilo ja kunnia olla ojentamassa 1000 
euron stipendiä. 
Ensimmäisen kerran stipendin sai tekniikan alan nuori mies ja toisen kerran bio-
alan nuori nainen.

Turun Insinöörit Tuike ry on päättänyt huomioida Risto Rehakan ”Merkittävä In-
sinöörityö 2008”  -stipendillä. Hänen opinnäytetyönsä ”Kotelomaisen tuotteen 
särmäys robottiavusteisesti” on jätetty Turun ammattikorkeakouluun maaliskuussa 
2008. Työ on suoritettu Hilomec Groupiin kuuluvassa Hihra Oy:ssä Turussa. Työn 
ohjaajana on toiminut Hihra Oy:n suunnittelupäällikkö Markku Rintala ja valvoja-
na lehtori Kari Mikkola.

Risto Rehakan opinnäytetyö asemoituu tiedonsiirtoon liittyvän uuden tukiaseman 
kokoonpa-non robottisärmäyssoluympäristöön. Työ käsittelee käyttöönottoon ja 
suunnitteluun liittyviä toimia.  Niitä olivat mm. tarttujan, paikoitusaseman ja sär-
määjän terien suunnittelu ja valinta, sekä robotin ja särmääjän ohjelmointi. Ko-
koonpanosolun kehittämistä työ käsittelee lähinnä kokoonpanoasemien suunnitte-
lun osalta.

Työn ohjaajan, Markku Rintalan, mukaan työssä käytetyt kokoonpanomenetelmät 
sisältävät joukon oivalluksia ja moninaisia teknisiä toteutuksia. Työn tekijä osal-
listui omakohtaisesti robottisärmäyssolun kasaamiseen ja viritykseen. Suoritetun 
työn lisäarvo on ollut merkittävä yritykselle. Ohjaajan mukaan se oli kaiken kaik-
kiaan hieno asia.  

Risto Rehakan opinnäytetyöhön liittyvä työskentely Turussa sai jatkoa Hilomec 
Groupin Paimion yksikössä Elektrometissä.

Lämpimät onnittelumme työn suorittajalle, hänen ohjaajalleen ja valvojalleen 

Turun Insinöörit TUIKE ry hallitus

Lisätietoja: 
Teollisuusasiamies, ins. (amk), Eur Ing 
Seppo Torikka
050 5590513
seppo.torikka(at)turku.fi

Merkittävä Insinöörityö 2008 
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Teksti: Pekka Härkönen
Kuvat: Jukka Vaurio

TUIKE – syysretki 4.-7.9.2008

Turun Insinöörit TUIKE ry. 
järjesti perinteikkään messu-
matkansa tänäkin vuonna Vi-
ron Pärnuun. Terveyskylpylä ja 
kuntoutuskeskus Tervise Para-
diis toivotti jälleen 40 insinööriä 
puolisoineen terveeksi kylvyis-
sään ja hoidoissaan. Työkyvyn 
ylläpito on osa insinöörien hy-
vinvointia. Tämän vuoden ret-
ken teemaksi oli valikoitunut 
strategiasta keskustelu: ”varau-

tuminen STTK:n insinöörien jäsenhankintaan” ja luennot innovaatioista sekä 
hyvän koulutustilaisuuden sekä luentotilaisuuden järjestämisestä. 

Hierontojen, helmiyrttikylpyjen ja parafiinihoitojen lomassa insinöörit ulottivat 

empiirisen tutkimuksensa paikallisten keskiajalta polveutuvien kulinarististen 
nautintojen pariin: tänä vuonna voiton vei slaavilaisella keittiöllään ja perinne-
juomillaan Trahter Postipoiss. Nähtäväksi jää minne TUIKE:n oma kouluvaari 
Pauli Ares ensi vuonna 
ryhmän suuntaa - seu-
ratkaa ilmoittelua.

Pärnu, tuo insinöörien luvattu kylpylämaa
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Ehdolla vaaleissa
Insinööri Pekka Härkönen

Kotikunta:  Länsi-Turunmaan kaupunki (Parainen)
Perhe:  naimisissa naisen kanssa, yhteinen lapsi    
 Klaus 2 ½ vuotta
Koulutus:  autotekniikan insinööri ja tietotekniikan insinööri  
 AMK, ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja
Syntymä: insinöörin ja opettajan pojaksi vuonna 1965
Puolue:  Kokoomus
Yhteys:  pekka.harkonen@hotmail.com
 puhelin 050-5985599

”Jos ostat muualta kuin kotikaupungistasi syvennät itse kuntasi krii- 
  siä ja heikennät omia palvelujasi.”

Mika Paukkeri

Kotikunta:  Halikko
Perhe:  Naimisissa & kouluikäisiä poikia
Koulutus:  Sähköautomaatio insinööri 
Työpaikka:  Nokia Oyj, Salo / Senior Engineering Manager
Syntynyt: 1970
Puolue:  Keskustapuolue
Yhteys:  mika.paukkeri@nokia.com /
  puhelin 050-5507658

Mikko Kukkonen

Kotipaikka:  Salo
Ikä:  29 vuotta
Koulutus:  Tietoliikennetekniikan insinööri / Salo
Puolue:  Kokoomus 
Yhteys: Mikko.Kukkonen@kotikone.fi

”Seudun 10 kuntaa yhdistyvät ja nyt on tilaisuus rakentaa tu-
levaisuutta
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Jalat tukevasti ilmassa
SAI ry järjesti kesäkuussa jäsenilleen len-
non kuumailmapallolla. Matkaan lähdet-
tiin Halikosta kahdella pallolla, ja iltatuuli 
kuljetteli matkustajat itää kohti. Alas tultiin 
muutaman kymmenen kilometrin päässä, 
josta oli autokuljetus takaisin Saloon.

Edellytykset laadukkaampaan uraan?
Teksti: Pekka Härkönen

Tukipalveluiden rakentaminen ja niiden toimintaan resursointi on asetettu usein 
vastapariksi perusopetukselle. Onko työllistyminen omalle alalle ammatillisen 
osaamisen vastakohta? Tukipalveluilta vaaditaan enemmän samalla kun henkilös-
tömäärää vähennetään. Säilyykö laatu?

Konsortioyhteistyö nähdään yhdeksi ratkaisuksi urasuunnittelu- ja rekrytointipal-
veluiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Monimutkaisten ja teknillisesti briljanttien 
ratkaisujen sijaan pitää ohjausjärjestelmä pitää selkeänä. Vastuu toteutuksesta tulee 
säilyttää lähellä käyttäjää, opiskelijaa ja valmistuvaa.

Korkeakoulujen ja yliopistojen yhdistyminen on perusteltua, sillä väkiluvultaan 
Suomen kokoisessa Tanskassa on vain viisi korkeakoulua. Yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen yhteistyö voi toteutua fyysisen läheisyyden lisäksi muilla tasoilla, 
esimerkiksi tietoverkoissa. Career Service Unit –tyyppiset valtakunnalliset hank-
keet kaatuvat kuiteikin siihen, että valtiovalta ei halua sitoutua opiskelijoiden pal-
veluiden suoraan rahoittamiseen, vaan rahoitus ohjataan kaikille yliopistoille ja 
korkeakouluille erikseen. Samalla valtiovalta edellyttää korkeakoulujen ja yliopis-
tojen yhteisesti rakentavan tukipalveluita. Mihin pitää keskittyä jotta ongelmista 
selvitään?

Kuvat: Mikko Kukkonen
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Ilmoitustaulu
TUIKE

Ensiavun peruskurssi EA 1, 16 t
25. ja 26.10 klo: 9-17
Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja on-
nettomuustilanteissa. Kurssin osallistumismaksuna EA1 korttin hinta 6 euroa. Ilmoittau-
tumiset: tuikeilmoittautumiset@hotmail.com
 
Tule mukaan kokkaamaan!
Kokkikurssi 23.10 klo 17.00 alkaen, osallistumismaksu 10 euroa. Kannattaa olla päivä 
paastolla, jotta jaksaa syödä! Tehdään siis yhdessä monen ruokalajin ateria.

Syyskokous 
Tiistaina 4.11 kello 17.30 alkaen Kinopalatsissa. Käsittelemme sääntömääräiset syys-
kokousasiat. Kokouksen jälkeen katsomme yhdessä elokuvan. Ilmoittautumiset: tuikeil-
moittautumiset@hotmail.com.

Lisää tulevia tapahtumia ja näistä tapahtumista lisätietoja www.tuike.fi

VARSI

Sääntömääräinen syyskokous
Keskiviikkona 12.11.2008 klo 18:00 Wärtsilän Turun yksikkössä (Osoite Stålarminkatu 
45, Turku) Käsitellään sääntömääräiseen syyskokoukseen liittyvät asiat.

Kokousesitelmä: Puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista järjestöasioista.

Yhdistystarjoaa iltapalan. Tervetuloa päättämään

Kutsu perinteiselle syksyn teatterimatkalle
Riihimäen Teatteri: Musikaali ”Päivänsäde, Minä ja Menninkäinen”.
Hauska Reino Helismaan musiikkiperustainen esitys Rumarillumarein tekijöistä.

Lähtö: Lauantaina 08.11.2008 klo 11.00 bussilla os. Aurakatu 2. Esitys alkaa klo 14:00. 
Paikkoja on varattu 43 kpl. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (avec matka). 
Matkan kustannus ovo 30,-/henkilö maksetaan bussissa.

Ilmoittautumiset 18.10.2008 mennessä. E-mail taisto.talsi@gmail.com tai puh. 040 
5385015.

SAI

Liukkaan kelin ajokurssi
Pe 17.10. klo 16:30 Paimiossa, kesto noin 3-4 tuntia. 20 ensimmäistä ilmoittautunutta 
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mahtuu mukaan. Samassa autossa voi olla useita henkilöitä, jotka ajavat vuorotellen. Lu-
ennon ja ajoharjoittelun vetävät liikenneopettajat Kalle ja Janne Berg. Lisätietoa löytyy 
myös osoitteista http://www.vsajorata.fi ja  http://kbasports.net.

SAI ry:n syyskokous 
Salon Seudun Insinöörien SAI ry:n syyskokous pidetään
torstaina 30.10.2008 kello 16:30 alkaen Salon Seudun Sanomien
lehtitehtaalla, Örninkatu 14 Salo
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua Salon Seudun Sanomien
painotyöhön.
Tarjoiluiden vuoksi ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 27.10.
sähköpostilla osoitteeseen mika.paukkeri@nokia.com tai puhelimella 050-5507658.

Pikkujoulut
Pikkujoulun merkeissä olemme varanneet jäsenillemme (avec) 60 paikkaa  suositusta ra-
vintola Rikalan teatteriesityksestä 14.11. Tänä vuonna on vuorossa ’Rankkalinna’. Tilai-
suus on maksuton. Tarkempi ajankohta jäsenkirjeessä ja nettisivulla.
Uusitut weppisivumme löydät osoitteesta www.sai.fi. Sieltä löydät tarkemmat tiedot ta-
pahtumista ja voit myös ilmoittautua niihin!

TARI

Sääntömääräinen syyskokous 
pidetään ti 14.10.2008 klo 19.00 AurakadunAkava-talolla.

Marraskuun tilaisuus
Ti 11.11. klo 18.00 Oversol Oy:n tiloissa, LED  GALLERY, Puutarhakatu 10 Turku. Ti-
laisuudessa on LED-valaisin esittely. Tilaisuuteen mahtuu max. 20 henkilöä. Ilmoittaudu 
tuula.keistinen@pp.inet.fi,

Joulukuun tilaisuus
Ti 9.12.2008 klo 18.00 joulun merkeissä alkaen Aurakadun Akava-talolta.

Vuonna 2009 tilaisuudet pidetään joka kuukauden toisena tiistaina: 13.1., 
10.2.,10.3.2009.

TASI

Perinteinen 3-ottelu, (ilmapistooliammunta, tikanheitto ja renkaanheitto)
Keskiviikkona 15.10 kello 18.00, SLO Oy, Lukkosepänkatu 7, Turku. 
Kaikki jäsenet joukolla kisaamaan”Tuomon Pokaali”-kiertopalkinnosta ja muista palkin-
noista. Iltapala.
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Tuorlan Observataario planetaarioesitys
Tiistaina 21.10. Bussikuljetus Aurakatu 2:sta kello 17.30. Retki on jäsenille maksuton. 
Esitys alkaa noin kello 18 ja päättyy noin 19.30, jonka jälkeen Tuorlan majatalossa kah-
vitarjoilu.

Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous
Keskiviikona 19.11 kello 18.00 Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntöjen muutos. Iltapala

Pikkujoulujuhlat (avec) 
Lauantaina 29.11 kello 18.00, Paikkana Naantalin Kylpylä. Kokoontuminen jouluglögille 
Sunborn Yacht clubilla, josta siirrymme Paviljonki-ravintolan puolelle. Ohjelmassa jou-
luglögi, joulumenu juomineen, kahvi Avec, tanssia.

Varaa paikkasi välittömästi, sillä vain 60 nopeinta mahtuu mukaan. 
Illalliskortin hinta on 15 euroa / henkilö (TASI:n jäsen tai avec) sisältäen kaiken edellä-
mainitun.  

Maksu yhdistyksen tilille (800027-5167236), eräpäivä 14.11. Laita viestiksi ”TASI pik-
kujoulut”, oma nimesi ja henkilömäärä (TASI pikkujoulut, Matti Lehtinen, 2 henkeä). 

Tuo mukanasi pieni lahjapaketti (yksi/henkilö), arvoltaan muutamia euroja. 

Busseja, (linja 11 / 110), lähtee Turun kauppatorilta 20 minuutin välein. Viimeinen bussi 
takaisin  Turkuun lähtee Naantalista 03.20.

Seuraa jatkossa ilmoitteluamme myös internetistä osoitteessa www.tasiry.fi. 

TASI täyttää 50 vuotta vuonna 2009
Juhlavuoden kunniaksi olemme laatimassa historiikkia. Jos sinulla on muistoja menneiltä 
vuosilta (tarinoita, valokuvia, …) ota yhteyttä puheenjohtaja Tuomo Hinkkaseen (tsto.
hinkkanen@co.inet.fi, p. 0400 440 147) tai Jesse Mattilaan. Tai lähetä materiaalia sähkö-
pos-tilla puheenjohtajalle sekä CC-sähköposti Jesse Mattilalle (jesse.mattila@perkinel-
mer.com).

Kun toimitat sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteeri Matti Lehtiselle, 
email matti.ol.lehtinen@metso.com, saat tietoa toiminnastamme myös sähköpostitse. 
Muista ilmoittaa, kun sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tervetuloa mukaan sähköiseen toimintaan!

Ilmoitustaulu


