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Puheenjohtajan palsta

www.lousi.fi

PImEnEvÄÄ Ja KIrKaSTUvaa, EhKÄ

Niin se syksy on taas tulossa. 
Iltaisin alkaa olla jo pimeää 
ja yöt ovat täysin pimeitä jo 
monta tuntia. Toisaalta ehkä 
jopa tämän ihanan lämpimän 
kesän jälkeen jo kaipaankin 
vähän syksyä. Lause, jota en 
olisi koskaan uskonut kirjoit-
tavani. Jotenkin on ollut ihan 
uskomatonta, että Suomessa 
lämpötilat ovat useana päi-
vänä olleet yli 30 asteessa. 
Kyllä olisi kotiin viilentävää 

ilmastointia kaivannut. Täytyy siis tunnustaa, että ihan joka 
päivä en niin kovin suurella lämmöllä ole katsonut kohoavia 
celsiusasteita. Sitä pitäisi oppia nauttimaan siitä hetkestä, 
mitä nyt eletään eikä odottamaan/murehtimaan seuraavaa, 
mutta tuntuu olevan paljon vaikeampaa tehdä niin oikeasti 
kuin oheistaa tekemään niin. Miksi nytkin pitää pelätä kama-
lia, pimeitä loka- ja marraskuita? Miksi en vain voisi nauttia 
tuosta ihanasta ulkona olevasta auringonpaisteesta? Miksi 
kaiken saa aina tehty viime tipassa kun on ihan pakko? Tämä 
kirjoitus on hyvä esimerkki siitä. Voisiko omaa elämää hidas-
taa ja panostaa elämisen laatuun? Lehdestä löytyy vinkkejä 
hidastamiseen esimerkiksi vuorotteluvapaan ja Slow Foodin 
merkeissä. Kannattaa tutustua juttuihin!

Talouselämä alkaa puolestaan taas osoittamaan ainakin 
hieman kirkastuvaa. Paljon toki on kiinni siitä, miten kauppa 
lähtee käymään kesälomien jälkeen Suomessa ja Euroopassa. 
Uskon, että me kaikki toivomme tästä lähtevän uuden nousu-
kauden. Ei sen välttämättä ihan yhtä jyrkkää nousua tarvitse 
olla kuin ennen taantumaa, mutta jos nyt selkeästi positiivi-
seen kääntyisi Suomen koko talous, eikä pelkästään perintä-
toimistojen liikevaihto. Näin Lounais-Suomen näkökannasta 
tietenkin toivoisi, että telakka saisi pari suurta laivatilausta, tai 
kyllähän alkuun se yksikin riittäisi, kunhan nyt tulisi. Samoin 
toivoisi, että Nokian insinöörit keksisivät jonkun mullistavan 
uutuuden, jolla Nokian arvostusta saisi nostettua sille kuulu-
valle tasolle, joka tietenkin näkyisi kasvavina myyntilukuina 
ja lisääntyvinä työpaikkoina.

Joku tässä kesän aikana kysyi, että mistä revin ajan tälle 
järjestöelämälle ja miksi jaksan tehdä palkatonta työtä muiden 
hyväksi. Jäin itsekin pohtimaan kysymyksiä. Mitähän minäkin 
sillä ajalla tekisin, joka vapautuisi järjestöelämästä? Makaisin 
sohvalla? Lenkkeilisin? Toisaalta taas en koe tekeväni tätä 
pelkästään muiden hyväksi, vaan hyödynhän tästä samalla 
itsekin. Palo järjestöelämään on jotain sellaista, jota ei pysty 
selittämään. Se vain on. Sen kautta saa uusia ystäviä, jopa ym-
päri Suomea. Tunnetko sinä sisälläsi edes pientä paloa? Syys-
kokoukset ovat taas täällä ja niissä kaivataan mielellään uusia 
kasvoja hallituksiin. Olisitko kenties sinä valmis uhraamaan 
hieman vapaa-aikaasi ja tulisit tutustumaan järjestöelämään 
jonkun LOUSI:n jäsenyhdistyksen hallituksen kautta? Jos se 
ei tunnu omalta jutulta, niin ainahan hallituskauden voi jättää 
yhteen. Mutta kokeilematta sitä ei tiedä! Tervetuloa siis uudet 
aktiivit mukaan!

Tästä lehdestä löytyy yhdistysten tapahtumia syksyksi. 
Kuten ennenkin, niin vuosikokouksia lukuun ottamatta, ta-
pahtumiin ovat tervetulleita kaikki LOUSI:n jäsenyhdistysten 
jäsenet, vaikka tapahtumat järjestäisi joku muu kuin oma 
yhdistys. Rohkeasti siis mukaan! LOUSI:n nettisivuille (www.
lousi.fi) tullaan myös päivittämään uusia tapahtumia syksyksi, 
jotka eivät vielä tähän lehteen ehtineet. 

Nautinnollista syksyä!

Jonna aaltonen
Puheenjohtaja
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
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Kesälomat alkavat olla jo takanapäin. Toivottavasti teillä 
kaikilla on nyt taas akut hyvin ladattuina syksyn ja talvenkin 
uurastamiseen niin työn parissa, kuin Insinööriopiskelijoille 
koulumaailmassa. Kesä oli tänävuonna poikkeuksellisen 
lämmin ja hieno, joten uskoisin, että kaikille lomalaisille on 
riittänyt hyviä lomasäitä omalle lomajaksolleen. 

Edellisessä Uusi Lousi lehdessä kirjoitin mm. lamasta, 
loumautuksista ja yt-neuvotteluiden haasteista. Alkuvuodesta 
ennusteltiin, että työllisyysnäkymät pysyisivät hasteellisina 
vielä ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon. Opiskelijoiden 
kesätyöpaikat olivat kiven alla ja muutenkin kysymysmerkkejä 
ja erilaisia arvailuja oli suuntaan jos toiseen. Nyt kuitenkin 
olemme jo kuulleet joitain positiivisiakin uutisia esimerkiksi, 
että vienti on taas alkanut vetämään ja joillain aloilla on jopa 
kiirettäki. Toki on vielä matkaa päästä takaisin vaikka kahden 
vuoden takaiseen tilanteeseen. Tähän ei yksittäisillä henkilöil-
lä ole juuri muuta lääkettä kun koettaa uskoa huomiseen ja 
tehdä oma työ niin hyvin kun vaan osaa. Työnantajien suun-
taan toivoisin rohkeutta ja kauaskatseisuutta työpaikkojen 
pitämisien ja uusien työpaikkojen avaamisien suhteen. Itse 
luotan edelleen voimakkaasti suomalaiseen insinööritaitoon ja 
kilpailukykyyn. Kovalla työllä ja asenteella me vielä noustaan. 

IAET kassan pahimmat ruuhkat ovat nyt takanapäin. Kii-
rettä siellä toki vielä riittää, mutta mahdottoman pitkät jonot 
ja vasteajat on saatu puristettua nyt inhimillisiin ja jopa aika 
nopeisiinkin aikatauluihin. Se mikä on jo hyvä, niin uusien 
työttömyysturvahakemusten määrä on tasaisesti laskenut 
vuodenvaihteesta lähtien ja lomautusten osalta tilanne on 
myös parantunut huomattavasti. Nämäkin näkymät kertovat, 
että parempaan suuntaan olemme menossa.

Insinöörilehdissä on kerrottu usein miksi kannattaa 
järjestäytyä ja mitä hyötyjä ja etuja sitä kautta saa jne. 
Insinöörien järjestäytyminen Uuteen Insinööriliittoon 
kannattaa! Se pitäisi saada jo ajatustasolla itsestään sel-
vyydeksi lähtien siitä, että heti opiskeluaikana liitytään 
Insinööriopiskelijaliittoon (IOL) ja valmistumisen jälkeen 
sitten lähimmän jäsenyhdistyksen kautta Insinööriliittoon.  
Järjestäytymisen avulla saamme parhaiten rakennettua pohjaa 
turvataksemme työolojamme, työehtosopimuksia ja kaikkea 
muuta edunvalvontaa mitkä näkyvät sitten työelämässämme. 
Työnantajatkin ovat järjestäytyneet hyvinkin laajalti omiin 
liittoihinsa, jotka taas hoitavat työnantajien suunnalta heidän 
etuja ja sopimuksia. Miksi me emme olisi järjestäytyneet? 
Parhaiten nämä jäsenyyden edut ja saavutukset löydät esi-
merkiksi liittomme www-sivuilta ( www.uil.fi ). Sovitaanko 
nyt loppuvuoden tavoitteeksi se, että jokainen teistä jäsenistä 
ja opiskelija jäsenistä hankkii yhden mahdollisesti järjestäy-
tymättömän Insinöörin tai Insinööriopiskelijan liittomme 
jäseneksi! Jäseneksi liittyminen käy helpoimmillaan jopa 
tekstiviestillä! 

hUh hELLETTÄ!

Tämän vuoden aikana on käyty jo useita ja hankaliakin 
työehtosopimusneuvotteluita. Joiltain sopimusaloilta uusia 
työehtosopimuksia on jo saatu neuvoteltua ja sovittua, mutta 
vielä riittää sopimusaloja joilla neuvottelut jatkuvat nyt lop-
puvuoden aikana. Näidenkin jo käytyjen neuvottelujen ja vielä 
kesken olevien neuvottelujen osalta voi todeta, että helppoja 
ne eivät ole olleet ja isojakin kompromissejä on jouduttu te-
kemään. 

Toivotan teille kaikille hyvää loppuvuotta ja voimia näin 
haasteidenkin keskellä. Itse haluan aina katsoa asiat mahdol-
lisimman positiivisin silmin ja ei kannata jäädä kompastele-
maan yksittäisiin haasteisiin vaan katsotaan ja rakennetaan 
tulevaisuutta siihen positiivisesti uskoen. Työtä hakevatkin 
Insinöörit, kyllä se työpaikka sieltä vielä tärppää, kun vaan 
jaksatte ahkerasti niitä hakea ja joskus sen oikean paikan 
löytämiseen joutuu menemään muutaman mutkankin kautta. 

 
Yhteistyöterveisin,

mika Paukkeri
UIL hallituksen jäsen
Lounais-Suomen vaalipiiri
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Lähes perinteiseksi muodostunut 
LOUSI:n golf-mestaruus ratkaistaan tä-
män vuoden osalta Uudessakaupungissa 
UGK:n kentällä Ykskoivussa 11.9.2010 
klo 09.00 alkaen. 

Pelimuotona pistebogey ja myös ave-
cit ovat erittäin tervetulleita.

Osallistumismaksu 25€/osallistuja 
sisältäen pelioikeuden sekä vähän mu-
rua rinnan alle.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
vesa.sulo@uusikaupunki.fi 
Paikkoja on rajoitetusti eli ilmoittaudu 
heti! Tervetuloa!

LOUSI:n gOLf-mESTarI vUOnna 2010!

Salon alueen Insinöörit järjestävät 
valokuvauskilpailun. Aiheen tulee olla 
tekninen ja insinöörimäinen.

Valokuvausajankohta on 1-30. syys-
kuuta ja kuvat tulee toimittaa 3. loka-
kuuta mennessä osoitteeseen sai@sai.fi 
Sähköpostin otsikkoon insinöörikuva-
kisa. Maksimissaan 2 kuvaa/osallistuja. 
Osallistua voi insinööri, avec tai muu 
insinöörimäisesti kuvaava. Kuvan tekni-
nen laatu, rajaus, idea ja omaperäisyys 
vaikuttavat arviointiin. Voittajat valitsee 
SAI Ry:n hallitus lokakuussa.

Viestiin mukaan kuvaajan yhteystie-
dot ja kuvan nimi. 

Kilpailuun lähetetyille kuville kuvaa-
ja antaa oikeuden käyttää kuvia insinöö-
riliiton toiminnassa.

Kolme parasta palkitaan ja kaikkien 
osallistuneiden kesken arvotaan palkin-
to, muut saavat digitaalista sosiaalista 
lämmintä kättä.

SaI:n JÄrJESTÄmÄ InSInöörImÄInEn 
vaLOKUvaKILPaILU

Lisätietoja saa netistä http://www.sai.fi/ 
tai Riku.Ikonen@energiapulssi.fi ja 0400-908010
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3-ottelu Elektroskandialla
(ilmapistooliammunta, tikanheitto ja renkaanheitto)

Torstaina 23.9 kello 18.00, Louhimontie 4, Raisio.
Kaikki jäsenet joukolla kisaamaan”Tuomon Pokaali”-
kiertopalkinnosta ja muista palkinnoista. Ottelun 
jälkeen iltapala.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 15.9, email  
tapahtumat@tasiry.fi
Viestin otsikkoon tapahtuma(t), joihin ilmoittaudut.

Muista mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous jäsenille

Torstaina 18.11 kello 18.00 Panimoravintola Koulu, 
Eerikinkatu 18, Turku. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen sisältyy 
iltapala.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 12.11, 
email  tapahtumat@tasiry.fi
Viestin otsikkoon tapahtuma(t), joihin ilmoittaudut.

Muista mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Pikkujoulut 4.12 (avec-tilaisuus)

80 nopeinta mahtuu mukaan. Juhlaan sisältyy jou-
luglöki, jouluinen menu juomineen, kahvi + avec sekä 
tanssimusiikkia puoliinöihin suun kostukkeiden kera. 
Ota pieni muutaman euron paketti mukaan, niin jou-
lupukki muistaa myös sinua.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 15.11, 
email  tapahtumat@tasiry.fi
Viestin otsikkoon tapahtuma(t), joihin ilmoittaudut.

Muista mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Tarkemmat tiedot http://www.tasi.ry.fi syyskuun 
alkupuolelta alkaen.

TUrUn aLUEEn SÄhKöInSInöörIT rY:n 
TULEvaT TaPahTUmaT

Koko perhe Caribiaan kylpemään

Lauantaina 22.1.2011 klo 11.00  
Holiday Club Caribia, Turku. 
Allasaika 2,5 tuntia, jonka jälkeen ruokailu.

Kokoontuminen kylpylän receptioniin. Mukaan uima-
varustus ja pyyhe. Osallistumismaksut TASI:n jäseniltä 
ja perheenjäseniltä:  aikuiset 10 euroa, lapset alle 13 
vuotta ilmaiseksi. Muilta 15/5 euroa. Ruokailu sisäl-
tyy maksuun. Maksetaan sisäänkäynnin yhteydessä 
TASI:n edustajalle.
Mukaan mahtuu noin 50 ensinnä ilmoittautunutta.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 14.1.2011, 
email  tapahtumat@tasiry.fi.
Viestin otsikkoon tapahtuma(t), joihin ilmoittaudut.

Muista mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Ilmoittautuessa mainittava osallistujien sukupuolet 
ja lasten iät

Sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous jäsenille

Torstaina 24.3.2011 kello 18.00 
Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen sisältyy 
iltapala.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 17.3.2011, 
email  tapahtumat@tasiry.fi
Viestin otsikkoon tapahtuma(t), joihin ilmoittaudut

Muista mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat.

www.tasiry.fi
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naantalin Emma teatteriin katsomaan  
Seitsemää veljestä

torstaina 15.7 kello 19.00  (avec-tilaisuus)

Neljän näyttelijän voimin, uudelleen käsikirjoitettuna 
ja Linnateatterin kanssa yhteistyössä toteutettuna – ja 
luvassa on takuulla repäisevä tutustumisretki yhteen 
suomalaisen kirjallisuuden suurimmista teoksista! 
Ketkä velikullat haasteen ovatkaan ottaneet vastaan?  

Varaa paikkasi välittömästi, sillä vain 80 nopeinta 
mahtuu mukaan. 

Koko paketin hinta on vain 15 euroa/henkilö, sisäl-
täen lipun ja väliaikatarjoilut.

Liput on maksettava yhdistyksen tilille viimeistään 
23.6. Tilinumero 800027-5167236. Laita maksuun 
viestiksi ”TASI kesäteatteri”, oma nimesi ja henkilö-
määrä (TASI kesäteatteri, Matti Lehtinen, 2 henkeä)

Vain lippunsa etukäteen maksaneet pääsevät mu-
kaan!

Ilmoittautuminen teatteriin 
viimeistään 23.6.

Ilmoittautumiset ja peruutukset joko sähköpostilla 
tapahtumat@tasiry.fi tai nettisivujen kautta 
http://www.tasiry.fi. 
Viestin otsikkoon tieto mihin tapahtumaan olet ilmoit-
tautumassa. Esimerkiksi ”TASI: Kevätkokous 2010”. 
• viestiin oma nimesi (ja henkilömäärä avec-

tilaisuuksiin). 
• muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aine-

allergiat.
• muistathan myös ilmoittaa, jos et pääsekään 

tulemaan!

Nettisivuillamme www.tasiry.fi runsaasti aineistoa. 
Käyppä kurkkaamassa.

Kun toimitat sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 
matti.ol.lehtinen@metso.com 
saat tietoa toiminnastamme myös sähköpostitse. 
Muista ilmoittaa, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Tervetuloa mukaan sähköiseen toimintaan.

Turun alueen Sähköinsinöörit ry,  TaSI
matti Lehtinen
Sihteeri

TUrUn InSInöörIT rY
(TUIKE)

TUIKE täyttää 50 vuotta! 

Juhlapäiväksi on valittu lauantai 27.11. Päivällä on 
ohjelmaa koko perheelle ja illalla aikuiset menevät 
katsomaan Åbo Svenska Teaterin Les Miserables ja sen 
jälkeen on juhlaillallinen  Panimoravintola Koulussa. 

Lisätietoja: www.tuike.fi 
Paikkoja rajoitetusti, ole nopea!
 

Turun Insinöörit Tuike ry:n syyskokous 3.11.10 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Lisätietoja: www.tuike.fi
 

www.tuike.fi
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Tuomiokirkon torniin 7.9.2010

Joko olet käynyt Turun tuomiokirkon tornissa? Jos 
sellainen aukko vielä on sivistyksessä, voi asiantilan 
helposti korjata tulemalla mukaan VARSIn tornikäyn-
nille tiistaina 7.9.2010 klo 17.30. Opastettu kierros kes-
tää noin 2 tuntia. Tapahtuma on maksuton ja torniin 
nousu tapahtuu omalla vastuulla.
Mukaan mahtuu enintään 15 henkilöä, yhdistyksen 
jäsenet etusijalla.

Ilmoittautumiset Ari Kivikoskelle 
sähköpostilla: ari.kivikoski@wartsila.com
tai puhelimitse: 040 570 8510 tai 040 487 8992.

Mahdolliset lisätiedot päivitetään LOUSIn nettisivuille 
www.lousi.fi.

Kutsu perinteiselle syksyn teatterimatkalle 
23.10.2010

Rauman teatteri: ”Luodetuulen Maa”
 
Bussi lähtee lauantaina 23.10.2010 klo 12:00, Aurakatu 
2, Turku.
Esitys alkaa klo 14:00. Paikkoja on varattu 40 kpl.  
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (avec 
matka).
Matkan kustannus ovo 50,-/henkilö, maksetaan bus-
sissa.

Ilmoittautumiset 1.10.2010 mennessä Taisto Talsi 
040-5385015 tai
taisto.talsi@gmail.com 

Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Keskiviikkona 27.10.2010 klo 18:00 Wärtsilän Turun
yksikössä (osoite Stålarminkatu 45, Turku).
Käsitellään sääntömääräisen syyskokouksen sääntö-
määräiset asiat.

Kokousesitelmä jostakin ajankohtaisesta aiheesta.

Yhdistys tarjoaa iltapalan. Tervetuloa päättämään!
Hallitus
Ilmoittautumiset puheenjohtajalle Ari Kivikoskelle,
puh. 010-7093266 tai 040-5708510 tai 
ari.kivikoski@wartsila.com.

www.lousi.fi
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Aurinkoisena perjantai-
aamuyönä bussiin nousi 
15 pirteää matkalaista 
suuntana Viron Pärnun 
kaupunki, jonne matkattiin 
Helsingin kautta. Perjantai 
vietettiin ostoksia tehdessä 
sekä tutustuessa Viron 
kesäpääkaupungiksikin 
kutsuttuun Pärnuun.

Lauantaiksi suunniteltu teollisuus-
vierailu valitettavasti peruuntui viime 
hetkellä. Korvaavaksi tutustumiskoh-
teeksi löytyi kuljettajan ja ystävällisen 
hotellihenkilökunnan avustuksella 
Kurgjalla sijaitseva C. R. Jakobsonin 
maatilamuseo, joka osoittautui niin mie-
lenkiintoiseksi kohteeksi, että kukaan 
matkalaisista ei myöntänyt ainakaan 
pettyneensä ohjelmamuutoksesta. 

Maatilamuseossa saimme tutus-
tua Viron 1900-luvun heräämisajan 
suurmiehen Carl Robert Jakobsonin 
elämään ja työhön sekä lisäksi hänen 
rakentamansa maatilan elämään.

Carl Robert Jakobson (1841-82) oli 

varSInaIS-SUOmEn InSInöörIT rY:n 
KEvÄTKOULUTUSmaTKa PÄrnUUn 21-23.5.2010

virolainen kansallisuusaatteen ajaja 
sekä tasa-arvoisen koulutuksen ja maa-
taloustieteen uudistaja. Mallia moniin 
uudistuksiin hän kuului saaneen Suo-
mesta. Hän toimitti itse perustamaansa 
Sakala-lehteä, jossa vaadittiin viron 
kielen aseman kohentamista, koulu-
laitoksen parantamista ja saksalaisen 
aateliston etuoikeuksien poistamista. 
Jakobsonin kuva löytyy Viron 500 kruu-
nun setelissä.

Maatilamuseossa tutustuttiin myös 
entisöityihin vanhoihin maatilan raken-
nuksiin, kuten karjanavettaan, aittaan, 
riiheen ja myllyyn, joka on rakennuttu 
kosken yhteyteen. Myllyn myymälässä 

oli mahdollista tehdä ostoksia. Maatilan 
eläimistä nähtiin mm. nautoja, lampai-
ta, hevosia, siipikarjaa sekä museon 
laitumella pesivä kattohaikarapesue. 

Museovierailun jälkeen oli luvassa 
vapaata ohjelmaa Pärnussa, jolloin oli 
mahdollista mm. tehdä ostoksia, ihastel-
la vanhaa Hansa-arkkitehtuuria tai vaik-
ka pulahtaa virkistävään veteen Pärnun 
kuuluisalla hiekkarannalla. Illallinen 
nautittiin Slaavilaisessa ravintolassa.

Sunnuntaina matkattiin jo aamusta 
Tallinnaan, jossa oli mahdollisuus teh-
dä ostoksia ja käydä syömässä ennen 
iltapäivän paluulauttaa ja kotimatkaa 
Suomen Turkuun.
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haUSKaa OLI hELmIKUUSSa!

Pre-Ystävänpäivän juhlat pidettiin helmikuussa Läänin 
virastotalolla. Juhlijoita oli noin 90 henkilöä. Kaikki söivät 
ensin vatsansa täyteen loistavia ruokia ja sen jälkeen laitettiin 
jalalla koreasti Karma Buffet-nimisen bändin tahdissa. Välillä 
vähän kilpailtiin pöytäkunnittain. Kunkin pöytäkunnan piti 
keksiä esitys, jossa mainittiin kaksi insinöörimäistä sanaa, 
jotka vaihtelivat pöytäkunnittain. Sanoina olivat mm. haalarit, 
Imppu-lakki, ruuvimeisseli, laakeri, vatupassi, öljy. Saimme 
kuulla ja nähdä mitä hienoimpia esityksiä. Voittajapöytäkun-
nan valitsi tuomaristo tiukan äänestyksen jälkeen. Tuoma-
riston päätöksestä ei voinut valittaa ja tuomaristo oli täysin 
lahjusten yläpuolella, vaikka kaikkea hävinneet joukkueet 
yrittivätkin. Huhujen mukaan viimeiset juhlijat kotiutuivat 
puoli viiden maissa sunnuntaiaamuna. Toistaiseksi huhuja 
ei ole vahvistettu.
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akava-talon Wappu-boolien hautajaiset

Vuonna 2010 vietettiin viimeistä kertaa Wappu-booleja Aka-
va-talolla. Akava-talo on myyty ja ei ole enää meidän käytössä. 
Tulevia vappubooleja varten otamme mielellämme paikka 
yms. ehdotuksia osoitteeseen uusi.lousi@gmail.com, jotta 
meidän ei tarvitsisi lopettaa tuota loistavaa opiskelijoiden ja 
isojen Insinöörien yhteistä vappuperinnettä. Paikkavaatimuk-
sena olisi, että voimme pitää ns. avoimet ovet ja että paikka 
olisi mahdollisimman lähellä ydinkeskustaa. 

Tänä vuonna kuitenkin 
Akava-talolla vielä oltiin. 
Perinteiden mukaan siellä 
oli tungosta ja niin boo-
li kuin ilmapallotkin lop-
puivat juuri kellon tullessa 
kello 18. Osallistujien ikä 
vaihteli muutamasta kuu-
kaudesta pitkälle päälle seit-
semänkymppisiin ja kaikkea 
siltä väliltä.

Insinööri-Petterssonin risteily toukokuussa

Insinööri-Petterssonin risteilyn aattona perjantai-iltapäivällä 
saimme soiton, että on force majure-tilanne. M/S Sandby-
holm-niminen alus, jolla risteily piti tehdä, oli mennyt rikki. 
Tuskanhiki alkoi kohota otsalle. Mutta onneksi heillä on Lily-
niminen alus vapaana ja pääsimme viettämään risteilyä noin 
100 henkilön voimin vähän isommalle alukselle. Laivan muu-
toksesta aiheutui hieman harmaita hiuksia osallistujille, mutta 
onneksi kaikki onnistuttiin bongaamaan Aurajoen rantamilta 
mukaan laivan kyytiin. Laivamatka alkoi aamukahvilla ja sen 
lomassa risteilyisäntämme Mika Paukkeri toivotti insinöörit 
perheineen tervetulleiksi ja kertoi risteilyn ohjelmasta.

Sää oli tänä vuonna jopa kauniimpi kuin morsian ja hyvä 
oli Lilyn lipua Insinööri Petterssonin loiston läheisyyteen, 
jotta risteilijät pystyivät nostamaan maljan. Laivan kapteeni 
kurvaili hieman pidempää reittiä tarjoten upeat maisemat 
osallistujille. Matkalla päästiin näkemään hyljekin (vai oliko 
Kuutti?) uimassa. Hetken meidän rinnalla ja perässä. Nau-
von vierasvenesatamaan kuitenkin päädyttiin. Siellä kukin 
sai rauhassa tutustua Nauvon nähtävyyksiin ja tulipa siellä 
muutamassa kaupassakin 
käytyä.

Laivalle palattua meitä 
odotti herkullinen kalakeit-
to saaristolaisleipineen ja 
jälkkäriksi pannukakkua. 
Ruuat hävisivät pöydäs-
tä nopeasti ja paluumatka 
sujui rauhaisasti edelleen 
loistavassa säässä uusiin 
tuttavuuksiin tutustuen. 
Ensi keväänä uudelleen!

Legendaarinen Toni-Possu on kokenut uuden nousun. 
Tämä versio lienee vaahtomuovista valmistettua edeltä-
jäänsä kestävämpi tai aikahan sen vasta kertoo.
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Teksti: Pekka Härkönen

Työelämässä on 
Suomessakin viimeisen 
vuoden sisällä keskusteltu 
laajasti hidastamisen 
tarpeellisuudesta. Jo useita 
vuosia sitten rantautui 
Suomeenkin pikaruokaloiden 
ja kiireisen ruokailun 
vastapainoksi Slow Food 
–trendi. Voisiko omalle 
elämälle tärkeitä asioita 
opiskella vuorotteluvapaalla? 
Voisiko hitaus olla todellakin 
tie onnellisuuteen? 

Listatessa hitaita asioita tulevat mieleen 
karavaanarit, pankkipalvelu, puhelin-
tuki, viranomaispäätökset ja muutama 
kollega, eli pääsääntöisesti hitaudellaan 
harmia aiheuttavat asiat. Syvällisemmin 
hitautta liiallisen kiireen perspektiivistä 
määritettäessä ja omaa toimintaa reflek-
toidessa nousevat esiin elämän laatua 
kohottavat hitauden muodot, kuten 
esimerkiksi lepääminen, kahvilassa 
istuskelu, lasten kanssa leikkiminen, 
kirjojen, valokuvien ja levyjen lajittelu, 
musiikin kuuntelu, proosan lukeminen 
ja muu luova toiminta, kuten öljyväri-
maalaus. Onko todella niin, että lapsi 
osaa hidastaa ja havainnoida luonnos-
taan, mutta aikuiset ovat pääsääntöisesti 
poisoppineet itselleen omistautumisesta 
ja kiireettömästä ympäristön tarkaste-
lusta?

Arkeen pyrkii kasautumaan liikaa 
hoidettavia asioita. Kuormittavien rön-
syjen poiskitkemisessä voi noudattaa 
samaa menetelmää, kuin yrityksen ta-
loussuunnittelussa: ydinainesanalyysiä: 
Mikä on omalle elämälle tärkeää ja mikä 
ylimääräistä? Liiallisten harrastusten 
poisjättäminen voi palkita huomattavan 
paljon myös rahallisesti, sillä ihmisillä 
on tapana ostaa itselleen työtä. Luo-
puminen vapauttaa pääomaa ja aikaa. 
Vapaan ohjelmoimattoman ajan lisään-
tyessä mieli huojentuu, oravanpyörä 
helpottaa ja aistit virkistyvät. Arki alkaa 
tuntua elämisen arvoiselta, ja havahtuu 

huomaamaan, että nautinnollisten 
kokemusten ei tarvitse olla ostettuja oh-
jattuja palveluita tai tuotteita. Lähipiirin 
ja arkikokemusten arvostus lisääntyy.

vuorotteluvapaa

Hitauden tavoittamiseen voi käyttää 
vapaa-ajan ja vuosilomien lisäksi esi-
merkiksi vuorotteluvapaata, joka tarjoaa 
työntekijälle mahdollisuuden pidempi-
aikaiseen vapaaseen. Vapaan hän voi 
käyttää haluamallaan tavalla, esimerkik-
si opiskeluun, lasten ja muiden omais-
ten hoitoon taikka lepoon ja harrastuk-
siin. Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) 
säädettiin pysyväksi vuoden 2010 alus-
ta. Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava 
työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka 
siihen verrattavassa palvelussuhteessa. 
Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyön-
tekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 
75 % alan kokoaikaisen työntekijän työ-
ajasta. Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä 
vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaan 
edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria 
ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 
90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja 
yhteensä enintään 359 kalenteripäivää.  
Vuorottelijalla on oikeus vuorottelu-
korvaukseen vuorotteluvapaan ajalta. 
Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 
% siitä työttömyyspäivärahasta, johon 
henkilöllä olisi oikeus työttömäksi 
jäädessään. Korvausta laskettaessa ei 
lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-
osia oteta huomioon. Korvaus on 80 
%, jos vuorottelijalla on vähintään 25 
vuoden työhistoria ennen vapaan alka-
mista. Korvaus on veronalaista tuloa. 
Oikeus vuorottelukorvaukseen jatkuu, 
vaikka sijaisen palvelussuhde päättyy 
ennen vuorotteluvapaan päättymis-
tä. Vuorottelukorvauksen perusteena 
oleva työttömyyspäiväraha lasketaan 
poikkeuksellisesti vuorotteluvapaata 
edeltävän 52 viikon ajalta saatujen 
palkkatulojen perusteella. Jos työnte-

kijä on ollut vähintään 10 kuukautta 
työttömyyskassan jäsenenä välittömästi 
ennen vuorotteluvapaan alkamista, 
korvaus lasketaan ansiosidonnaisesta 
päivärahasta ja korvauksen maksaa 
työttömyyskassa. Muissa tapauksissa 
korvaus lasketaan peruspäivärahasta ja 
korvauksen maksaa Kela.

Slow food

Slow Food on kansainvälinen liike, joka 
puolustaa elämän pieniä nautintoja ja 
inhimillistä elämänrytmiä.

Ruoka ja juoma ovat oleellinen osa 
kaikkia kulttuureja ja paikalliset perin-
teet ovat vaalimisen arvoisia. Yhteiset 
ruokailut ovat erinomaista kulttuurien-
välistä kanssakäymistä ja herkullinen 
tapa tutustua uusiin kulttuureihin ja 
hankkia uusia ystäviä. 

Slow Food -liike on perustettu Italias-
sa, eurooppalaisen ruoka- ja juomakult-
tuurin kehdossa. Sieltä se on levinnyt yli 
30 maahan, kaikkiin maanosiin. Liike 
jatkaa hidasta, mutta vastustamatonta 
leviämistään tässä pikaruoan ja kiireisen 
elämänrytmin uhkaamassa maailmassa. 

Slow Food -liike syntyi Italiassa 
vuonna 1986, kun Rooman Piazza di 
Spagnalle oltiin avaamassa Fast Food 
-hampurilaisravintola. Joukko nau-
tiskelijoita karsasti ajatusta ja perusti 
pienen ruokayhdistyksen, joka laajeni 
nopeasti. Perustajat painottivat jo ole-
massa olevaa krouviperinnettä, “oste-
riaa”. He alkoivat etsiä nautiskelijan 
yksinkertaista onnea – lautasellista 
pastaa ja lasillista hyvää viiniä muka-
vassa seurassa. Vuonna 1989 liikkeestä 
tuli kansainvälinen, toimintaa on tällä 
hetkellä yli 30 maassa.

PrIOrISOInTI avaIn OnnEEn?

Lousi_2_10.indd   12 7.8.2010   15.05



Uusi Lousi  13

Teksti: Pekka Härkönen

Talouden alamäessä yritys- ja kunta-
sektori tarjoavat niukkuutta työnte-
kijöilleen vähentämällä kuntoilu- ja 
vapaa-ajanviettopalveluita sekä etuja. 
Ikävää on, että menetettyjä hyvinvoin-
tipalveluita ei talouden parantuessa 
useinkaan palauteta. LOUSI ry. ja sen 
jäsenjärjestöt haluavat toiminnallaan 
paikata tätäkin työelämän epäkohtaa.

Turun insinöörit TUIKE ry. on jo 
vuosia tukenut jäsentensä jaksamista 
tarjoten useissa tilaisuuksissaan mah-
dollisuuden myös perheen yhdessä ole-
misen ja ammattiyhdistysharrastuksen 
yhdistämiseen.  Työelämässä jaksami-
sessa on perheen rooli merkittävä. 

Koko perheen yhdistysaktiviteeteista 
ovat suurimman suosion saavuttaneet 
laskettelu-, teatteri-, huvipuisto- ja kyl-
pylämatkat, joissa koulutuksen ohella 
on tuettu työkyvyn ylläpitämistä ja 
verkostoitumista. 

TYöSSÄ JaKSamISEn TUKEmInEn

Esimerkiksi Viron Pärnussa järjeste-
tyt Tuiken koulutus- ja kuntoilupäivät 
ovat tarjonneet mahdollisuuden henkis-
ten ja fyysisten ”akkujen” lataamiseen 
osana virallista yhdistystoimintaa. Myös 
lukuisat liikuntalajikokeilut maraton-
juoksusta miekkailuun ja sukellukseen 
ovat mahdollistaneet alkajillekin aree-
nan yhdessä harrastamisen aloittami-
seen. 

Seuraavat Turun insinöörien kou-
lutus- ja kuntoilupäivät järjestetään 
Pärnussa 30.9 -3.10.2010. Aiempina 
vuosina matka on tarjonnut kulttuu-
rielämysten lisäksi mahdollisuuden 
pysähtymiseen ja kunnon hoitamiseen 
sekä nykytilan kartoitukseen. Insinöö-
rien suosikiksi kylpylän hoidoista ovat 
klassisen hieronnan lisäksi nousseet 
terveystutkimukset. Tutkitaanhan van-
hempien autojenkin kunto vuosittain.

Slow food -periaatteet:

• puolustaa elämän pieniä nautintoja 
ja inhimillistä elämänrytmiä

• vastustaa ruokailun liiallista yksin-
kertaistamista

• muistuttaa siitä, että ruuasta ja 
juomasta nauttiminen on aina ollut 
osa kulttuuriamme

• kannattaa hyvälaatuisten ruoka-
aineiden valmistusta ja ekologisesti 
järkeviä tuotantotapoja

• vastustaa turhaa ruoka-aineiden 
teknistä ja kemiallista käsittelyä

• vaalia paikallisia ja perinteisiä keit-
totaidon menetelmiä

Seuraavassa Turun insinöörien kokki-
koulussa perehdytään Slow Food –ruo-
kiin ja niiden valmistamiseen.

Artikkelin lähteenä käytetty muun muassa 

työministeriön www-sivuja ja wikipediaa.
Insinöörit kokkiakatemiassa: hidasta ruokaa.

Hidastaminen auttaa näkemään metsää puilta?
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Teksti: Timo Lampikoski 

Kiireisen ympäristön 
paineesta huolimatta voit 
hidastaa tahtia ja tehdä 
järkeviä ajankäytön valintoja, 
joilla on keskeinen merkitys 
myös itsesi ja läheistesi 
hyvinvoinnille. Aikaa ei voi 
hallita, mutta jokainen voi 
oppia tekemään arvojensa 
mukaisia valintoja. 

Pakkotahtinen työnteko aiheuttaa ai-
vovuotoa: hyvin koulutetut nuoret 
muuttavat muualle tekemään työtä 
mielekkäällä tavalla. Kiire on lisään-
tynyt kymmenen viime vuoden aikana 
useilla aloilla Suomessa. Työssä viihty-
minen ja työmotivaatio ovat suorastaan 
romahtaneet monilla työpaikoilla. Yli 
puolet ylemmistä ja alemmista toimi-
henkilöistä kokee vakavan uupumuksen 
oireita ajoittain. Noin joka kolmas va-
littaa, ettei heidän aikansa riitä työnsä 
kunnolliseen hoitamiseen. Noin puolet 
toimihenkilöistä tekeekin säännöllisesti 
ylitöitä ilman korvausta, monet jopa 
kesälomallaan.

Suomalaisia työntekijöitä johdetaan 
monissa organisaatioissa edelleen kuin 
taylorismin aikakaudella 1900-luvun 
alussa. Taylorismin periaatteisiin kuu-
luu työsuoritusten maksimaalinen 
rationalisointi ja kontrollointi mahdol-
lisimman suuren tehokkuuden saavut-
tamiseksi. Organisaatioissa vallitsee 
”paikoillanne-valmiina-hep-kulttuuri”. 
Aikarajat asetetaan tiukoiksi, ja liik-
keelle lähdetään usein liian myöhään. 
Pahimmillaan ihmisiä johdetaan kuin 
robotteja. Heiltä vaaditaan huikeata 
tehokkuutta ja virheettömyyttä. Heidät 
puristetaan pakkotahtisen suorittami-
sen korsettiin. Monet työntekijät ovat 
jatkuvasti väsyneitä ja stressaantuneita. 
Pakkotahtiseen työskentelyyn kyllästy-
neet avainhenkilöt ja hyvin koulutetut 
nuoret hakeutuvatkin jo muualle.

Tarvitaan uudenlaista työyhteisön 
ajankäytön johtamista. Tarvitaan laa-
tuaikajohtamista, jossa yhdistyvät län-

simainen tehokkuuskulttuuri ja etelä-
mainen siestafilosofia. Suomessa on jo 
joitakin järkeviä ja aikaansa edellä ole-
via organisaatioita, jotka näkevät, että 
nykyisellä kiire- ja tehokkuuskulttuurin 
mukaisella johtamisella ei saavuteta 
parhaita tuloksia. Järkevissä työyhtei-
söissä tehdään järkeviä työaikoja järke-
vällä tahdilla. Työntekijöille annetaan 
aikaa valmistella ja suunnitella asioita. 
Järkevissä työyhteisöissä pidetään 
hyvin suunniteltuja ja hyvin johdettuja 
kokouksia. Laatuaikaorganisaatioissa 
kunnioitetaan työntekijöiden työrauhaa. 
Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää 
itseään. Heillä on mahdollisuus palau-
tumiseen niin työpäivän aikana kuin 
vapaa-ajalla.

Olennaista on antaa työntekijöille 
mahdollisuus rytmiseen työskentelyyn. 
Välillä voidaan tehdä intensiivisesti 
vähän pitempää päivää, mutta vasta-
painona on oltava lyhyempiä työpäiviä. 
Toinen tärkeä asia on siirtyä entistä 
enemmän valvonnasta luottamukseen ja 
hyvien tulosten odottamiseen ja arvioin-
tiin. Modernia organisaatiota ei johdeta 
kyttäämisellä eikä kellokortilla. Monet 
ajatukset syntyvät rentoutuneessa mie-
lentilassa ja epävirallisissa kohtaamisis-
sa, vaikkapa taukotilan kahvipöydässä.

Protestanttinen työetiikka istuu 
lujassa suomalaisen työntekijän usko-
musjärjestelmässä. Lisäksi työn imu 
on usein voimakas ja siitä on vaikea 
irrottautua. Joskus jopa saadaan hä-
tistellä työntekijöitä kotiin työajan 
umpeuduttua. Yrityksen johdon ja 
omistajien näkökulmasta järkevän mit-

tainen päivittäinen työskentely tuo ajan 
oloon lisää tehokkuutta ja parempia 
tuloksia, työntekijät ovat sitoutuneem-
pia ja tyytyväisempiä. Työntekijöiden 
näkökulmasta normaali työaika antaa 
hallinnan tunnetta, vähentää stressiä, 
antaa riittävästi aikaa tärkeimmille asi-
oille, lisää onnistumisen tuntemuksia 
ja parantaa työilmapiiriä. Työntekijöillä 
on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. He voivat tehdä asioita, 
jotka antavat voimia. Ja heillä on aikaa 
lähimmäisilleen.

hIDaSTamInEn LUO ELÄmÄnLaaTUa

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa…tai onhan puutarhan 
hoidossakin ovat kiinnostavat elementtinsä…

Timo Lampikoski on  
kirjoittanut aiheesta muun  

muassa teoksen Hidasta!
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Turun Insinöörit TUIKE 
ry:n hallitus on ajan 
saatossa ollut huolissaan 
insinöörisyden imagosta. 
Niinpä vuonna 2004 yhdistys 
päätti huomioida Turun 
ammattikorkeakoulussa 
tehdyn merkittävän 
insinöörityön tekijän. Rehtori 
Juha Kettusen kanssa 
sovimme huomioimistavaksi 
stipendin.
 
Yhdistyksellemme on ollut kolmena 
vuotena ilo ja kunnia olla ojentamassa 
1.000 euron stipendiä. Niistä kaksi oli 
painottunut koneenrakennukseen ja 
yksi bioalalle.

Turun Insinöörit TUIKE ry on päättänyt 
huomioida ”Merkittävä Insinöörityö 
2010” -stipendillä Petteri Lehtosen, 
joka opiskelee tietotekniikan koulutus-
ohjelman sulautettujen ohjelmistojen 
suuntautumisvaihtoehdossa. Opin-
näytetyössään Petteri Lehtonen on 
kehittänyt prototyyppiä viittomakielen 
internet-pohjaisesta termipankista. 
Työn ohjaajan, yliopettaja Janne Roslö-
fin mukaan Petteri Lehtonen valmistuu 
insinööriksi lähes ennätysajassa.  Hän 
on ollut opintojensa aikana erittäin 
aktiivinen projektitoiminnassa ja var-
sinkin yritysyhteistyössä Microsoft Oy:n 
kanssa. 

Opinnäytetyössä tehtiin esiselvitystä 
alkavaan projektiin, jossa rakennetaan 
Internet-sovellus, johon käyttäjäkunta 
voi lisätä viittomakielen viittomia vi-
deomuodossa. Hanketta on toteuttanut 

opiskelijaryhmä yhteistyössä Diakonia-
ammattikorkeakoulun kanssa. Petteri 
Lehtosella on ollut työssä keskeinen 
rooli. 

Sovelluksen toteutus tapahtuu käyt-
täen Microsoft web-tuotteita, joista 
eniten huomiota on saanut Microsoft 
Silverlight. Työssä valmistui 3-ker-
rosarkkitehtuurin Silverlight sovellus 
käyttäen WCF RIA Services alustaa. Se 
on rikkaisiin Internet-sovellusiin tarkoi-
tettu selainliitännäinen, jota kyseisessä 
videopainotteisessa sivustossa tullaan 
tarvitsemaan. Rikkaalla Internet-sovel-
luksella tarkoitetaan Internet-sivustoa, 
jolla on samantyyppisiä ominaisuuksia 
kuin perinteisillä työpöytäsovelluksilla. 
Niiden tarkoituksena on lisätä käyttäjä-
tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Tehty esiselvitystyö ja ohjelmiston 
prototyyppiversio ”Signbook” toimivat 

mErKITTÄvÄ InSInöörITYö 2010 

merkittävänä apuna projektin tuotan-
toversion toteuttajalle.

Lämpimät onnittelumme työn suoritta-
jalle ja hänen ohjaajalleen 

Turun Insinöörit TUIKE ry
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Toukokuun 21. päivänä 2010 
kokoontui 12 TASI ry:n 
jäsentä Turun lentokentälle 
odottamaan lentoa 
Gdanskiin. Matkan tarkoitus 
oli tutustuttaa insinöörit 
pohjoispuolaan ja 
entisaikojen merenkulun 
tekniseen osaamiseen.

Ensimmäinen ilta meni 
lähinnä huoneiden 
vastaanoton ja iltapalan 
merkeissä. Toisena päivänä 
suuntasimme merimuseoon. 
Museo sisälsi kaikkea mitä 
merenkulusta ja laivoista  
yleensä voi kertoa.  Museon 
ja lounaan jälkeen 
osallistujilla oli vapaata 

Museon takapiha näytti olevan museota 
mielenkiintoisempi ison moottorin ja 
sukelluskellon takia. osallistujilla oli vapaata 

aikaa tutustua vanhaan 
kaupunkiin. 

Viimeisenä päivänä teimme 
lähinnä paluumatkan 
valmisteluja.  

sukelluskellon takia. 

Sukelluskellon luotettavannäköiset 
Kytkennät nousivat puheenaiheeksi

16  Uusi Lousi
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