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PALKANSAAJAN ääNI EU:SSA

Akava, SAK, STTK ja lähes kaikki ammattiliitot ovat käynnistäneet 
yhteisen Ääniä Suomesta – kampanjan, jonka tavoitteena on nos-
taa palkansaajien äänestysaktiivisuutta EU-vaaleissa, lisätä EU-
tietoutta ja nostaa palkansaajille tärkeitä asioita vaalikeskustelui-
hin. Teemat yhdistävät kaikkia palkansaajatahoja. Kampanja on 
epäpoliittinen ja puolueisiin sitoutumaton. Vastaava koko ammatti-
yhdistysliikkeen kokoava kampanja oli käynnissä vuonna 1994, jol-
loin kampanjoitiin EU-jäsenyyden puolesta. 

Viisi vuotta sitten EU-vaalien äänestysprosentti oli hyvin al-
hainen 40 prosenttia. 60-70 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä 
Suomessa pohjautuu EU:ssa tehtäviin päätöksiin, joten ei ole sa-
ma millaiset EU:n päätökset työelämän asioissa ovat. 

Tärkeitä tavoitteita ensi vaalikaudelle ovat muun muassa mi-
hin suuntaan EU:n talouspolitiikkaa ohjataan, mitkä ovat kilpailu-
kyky- ja työllisyyspolitiikan painopisteet sekä mihin suuntaan EU-
lainsäädännön sääntelyä kehitetään. EU:n budjetin painopiste on 
siirrettävä maataloudesta tutkimukseen ja kehitykseen. 

Toimivat sisämarkkinat, vapaakauppa-alueet, 
kauppapolitiikka, kilpailun vääristymisen estämi-
nen, t&k-panostukset sekä nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen luovat vahvan elinkeinotoiminnan 
ja työllisyyden perustan. Työelämän kysymyksissä 
tavoitteena on muun muassa EU-tasoinen jär-
jestöjen ryhmäkanneoikeus, EU:n laajuinen 
irtisanomissuoja ja riittävä tuki irtisanotta-
ville, kohtuulliset työajat ja työaikadirektii-
vin uudistaminen. 

Kampanjan verkkosivut löytyvät 
osoitteesta http://www.aaniasuomesta.
fi. Sivuilla on kampanjavideoita ja pal-
kansaajien vaalikone. Kampanja nä-
kyy myös facebookissa ja twitterissä. 
Toukokuussa pystytetään tapahtuma-
teltta suurimpiin kaupunkeihin kah-
deksi päiväksi. Tampereella tapahtu-
mateltta on pystyssä Jugend-torilla/
Keskustorilla torstaina ja perjantaina 
22.-23.5.2014.

Tampereen Insinöörien Juhlalogo
(Teksti rattaassa)
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leHtialennuksia 

Saat jäsenetuna -40 prosentin alen-
nuksen Sanoma Magazinesin suo-
situista lehdistä, -50 prosentin alen-
nuksen Talentumin Tekniikka & Talous 
-lehdestä ja -30 prosentin alennuk-
sen Otavamedian tietyistä lehdis-
tä. Tarjous koskee vain uusia tilauk-
sia, voimassaolevaa kestotilausta ei voi 
muuttaa tarjoushintaiseksi tilaukseksi. 
Jäsenetuhintaisten lehtien tilaukset teh-
dään liiton www-sivujen jäsensivuilla 
kohdassa jäsenalennuskoodit.  

vakuutukset
Insinööriliiton jäsenten vapaa-ajan 
matkaturvapakettiin sisältyy matkus-
tajavakuutus, matkatavaravakuutus, 
matkavastuuvakuutus ja matkaoikeus-
turvavakuutus. Vakuutusten tarkem-
piin sisältöihin voit tutustua If vahin-
kovakuutusyhtiö Oy:n www-sivuilla 
(liittovakuutusnumero 201-4532933). 
Voimassa olevan jäsenkortti toimii 
matkavakuutustodistuksena. 

Jäsenedut.fi
Jäsenedut-palvelu tarjoaa ajankohtai-
sia alennuksia ja tarjouksia 35 akava-
laisen liiton (mm. Insinööriliitto) jäsenille 
ja heidän perheenjäsenilleen. Vain liitto-
jen jäsenet voivat rekisteröityä palvelun 
käyttäjiksi. 

JäsentietoJen päivitys 
netissä

Voit päivittää jäsentietosi itse liiton www-
sivujen www.insinooriliitto.fi jäsensivuilla. 
Jäsenrekisteritietoja puuttuu tai ne ovat 
virheellisiä erityisesti työnantajatiedon ja 
sähköpostiosoitteiden osalla. 
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Teksti Jyrki koskinen Lähde ja lisätiedot www.ytn.fi

T
yöaikapankilla tarkoitetaan yritys- 
tai työpaikkatasolla käyttöönotet-
tuja työ- ja vapaa-ajan yhteensovi-
tusjärjestelyjä, joissa sovitaan eri 
osatekijöiden säästämisestä sekä 

yhdistämisestä toisiinsa pitkäjänteises-
ti. Työaikapankin tarkoituksena on tukea 
yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä se-
kä työntekijöiden yksilöllisten työaikatar-
peiden huomioon ottamista.

Työaikapankkijärjestelmästä sovi-
taan luottamushenkilön ja työnantajan 
välillä, työlainsäädännön ja työehtoso-
pimusmääräysten puitteissa. Yksittäisen 
ylemmän toimihenkilön osalta pankki-
järjestelmän käyttäminen on vapaaeh-
toista. Useissa 
yrityksissä käy-
tössä oleva liu-
kuvan työajan 
järjestelmä on 
edelleen sopi-
misen jälkeen 
voimassa ja py-
syy er i l lään 
työaikapankista.

On huomioi-
tava, että joissa-
kin työehtosopi-
muksissa, kuten 
YTN teknologiateollisuus, työaikapan-
kin osatekijöiksi sovittujen erien anta-
mista koskevat aika- ja muut rajoitteet 
syrjäytyvät työaikapankkisopimuksella, 
ellei toisin sovita.

ytn:n oHJeen sitovuus
YTN:n ohje on suositus, josta voidaan 
poiketa, mutta aina lainsäädännön ja 
työehtosopimusten määräysten puitteis-
sa. Työaikapankkijärjestelmän käyttöön-
otosta ja yksityiskohdista sovitaan kirjal-
lisesti työnantajan ja luottamushenkilön 
välillä. Työaikapankin käyttöönottosopi-
muksessa on sovittava ainakin keitä so-
pimus koskee ja erilaiset osatekijät ku-
ten liukumat, työajanlyhennysvapaat ja 
arkipyhäkorvaukset, vapaa-aikana mat-
kustamisen korvaus lisä- ja ylityö koro-
tusosineen, sunnuntaityökorvaus, viikko-
lepo, tulospalkkiot, jne. 

Työaikapankkisopimus tulee YTN:n 
suosittelemana solmia koskemaan 
kaikkia yrityksen ylempiä toimihenki-
löitä. Tähän tarvitaan kaikkien luotta-
musmiesten suostumus, sillä kukin voi 

tehdä paikallisia sopimuksia vain omalla 
edustusalueellaan. 

Sopimuksen ulkopuolelle ei saa raja-
ta tehtäväryhmiä kuin aivan poikkeusta-
pauksissa ja silloinkin kirjallisten perus-
telujen pohjalta. Myöskään minkälaista 
syrjintää ei saa esiintyä. Mikäli yrityk-
sessä on vain yksi henkilöstöryhmä, ei 
rajauksia myöskään tarvita. Harkintaa 
voidaan käyttää, koskeeko sopimus esi-
merkiksi kesätyöntekijöitä tai muutoin ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevia.

YTN suosittelee osatekijöiksi sovitta-
van sellaisia työehtosopimuksen ja työ-
aikalain mukaisia tekijöitä tai työehto-
sopimuksen ja vuosilomalain mukaisia 

vapaisiin liittyviä tekijöitä, joista sopimal-
la voidaan tehokkaasti toteuttaa työaika-
pankin tarkoitusta. 

liukuMat Ja vapaa-aikana 
MatkustaMinen

Liukumasopimuksen mukaisesti kertynei-
tä tunteja voidaan siirtää pankkiin sovit-
tu määrä. Työaikapankilla ei ole tarkoitus 
helpottaa sovittujen liukumarajojen ylityk-
siä. Liukumarajojen lähestyessä tai ylitty-
essä on mietittävä onko tarvetta ylityölle 
tai muulle järjestelylle. Liukuvaa työaikaa 
ei saa sekoittaa yli- ja lisätyöhön.

Vapaa-aikana matkustamisen kor-
vauksen siirto tehdään pankkiin tun-
ti-tunnista periaatteella tai paikallisen 
sopimuksen mukaan. Mikäli on kertakor-
vauksia, niin lasketaan tunnit keskitunti-
palkan mukaisesti. 

Lisä- ja ylityöstä korotusosineen se-
kä sunnuntaityöstä on mahdollista siirtää 
tehdyn työn mukaiset tunnit pankkiin ja 
korotusosat maksetaan palkassa. YTN ei 
suosittele korotusosista luopumista.

voidaan työaikapankin saatavia maksaa 
vain siinä tapauksessa, että työaikapan-
kista on sovittu kirjallisesti.

Pankkivapaiden tasoittumisjakson pi-
tuus, eli se aika jolloin pankkivapaat on 
pidettävä, on sovittavissa paikallisesti. 
Tärkeää on miettiä mitä voidaan säästää 
ja maksaa takaisin kohtuudella työaika-
lain puitteissa. Työaikapankin peruside-
an, pitkäjänteisyyden, mukaisesti saldo-
ja ei tasata vuosittain, vaan tasaaminen 
voi tapahtua esimerkiksi koko työsuh-
teen keston ajalla.  

talletusten kirJaaMinen
Työnantajan on pidettävä työntekijäkoh-
taista työaikapankkitiliä. Tili ei ole pakol-
linen, mikäli tapahtumat päivämäärineen 
ja tilin saldo käy ilmi suoraan työaika- ja 
palkkakirjanpidosta.

Liukuvan työajan enimmäismäärän 
ylittävä osa voidaan tallettaa tilille. Muita 
tapoja ovat työntekijän ilmoituksen pe-
rusteella tapahtuva talletus.

työaikapankkiin 
liittyMinen Ja siitä 
eroaMinen

Työaikapankkiin liittyminen on vapaa-
ehtoista. Liittyminen ja eroaminen on 
tehtävä kirjallisesti tai sähköpostit-
se. Työaikapankkisopimuksesta pi-
tää selvitä, kuinka yksittäinen työn-
tekijä voi ir tautua sopimuksesta. 
Henkilötason ir tisanomisajaksi YTN 
suosittaa vähintään kolmen kuukau-
den irtisanomisaikaa. 

talletusten pitäMinen 
vapaana 

Vapaan antamisajankohdasta sovi-
taan työnantajan ja -tekijän kesken. 
Talletettua aikaa voidaan ottaa vapaa-
na joko kokonaisina päivinä tai osina. 
Kokonaiset päivät ovat työssäolon ve-
roista aikaa sekä vuosilomaa lasketta-
essa että muussa työsuhteen keston 
laskennassa. Pidettävän vapaan ajalta 
maksettava palkka määräytyy vapaan pi-
tämisajankohtana voimassaolevan pal-
kan mukaisesti.

YTN on laatinut maaliskuussa 
ohjeen työehtosopimuksissa 
mainittujen työaikapankkien 

toteuttamiseksi 
yrityksissä. Työaikapankit 

on mainittu ainakin 
teknologiateollisuuden sekä 
suunnittelu- ja konsulttialan 

työehtosopimuksissa.

YTN:lTä ohje 
Työaikapankkien 
sopimiseen 

työsuoJelun näkökulMa

Mikäli työaikalain 31 § mukaista viikoit-
taista vapaa-aikaa ei voida järjestää ja 
se korvattaisiin palkkana, muutetaan 
tämä palkan osuus ajaksi ja siirretään 
pankkiin. Lepoaikoja vähentävien osate-
kijöiden tallettamisessa on otettava huo-
mioon työsuojelu. 

Useimpien työehtosopimusten mu-
kaan lomaraha on 50 prosenttia loma-
palkasta. Tällöin esimerkiksi 24 päivän 
lomaraha muutettuna pankkipäiviksi on 
12 päivää. Työaikapankkivapaata pidet-
täessä ei lauantaita lasketa mukaan lo-
mapäivien kulumiseen.

Lomiin liittyvien osatekijöiden koh-
dalla on syytä miettiä niiden pankittami-
sen edullisuutta verrattuna vuosiloma-
lain tuomiin etuihin. Säästövapaata ei 
suositella siirrettäväksi pankkiin, koska 
sen sopiminen pankkiin vie oikeuden it-
se määrätä vapaan ajankohdasta (pait-
si YTN teknologiateollisuuden TES:ssa). 

kirJaukset 
työeHtosopiMuksen 
Mukaan

Säännöllisen vuorokautisen ja viikoit-
taisen työajan enimmäismäärät kirja-
taan työehtosopimuksen mukaisesti. 
Työehtosopimuksen mukaan säännöl-
lisen työajan maksimimäärät ovat 40 
h/viikossa ja 8h/vuorokaudessa. Osa-
aikatyöntekijän kanssa tehtävään so-
pimukseen kirjataan työsopimukses-
sa sovittu säännöllinen työaika. Tämän 
mukaan määräytyy myös se, koska 
säännöllinen työ ja lisätyö muuttuvat 
ylityöksi. 

Työaikapankin maksimitalletus kir-
jataan työehtosopimuksen mukaises-
ti. Mikäli määräystä ei ole, sovitaan rajat 
paikallisesti. YTN suosittelee säästämis-
rajan sidottavaksi irtisanomisaikaan ja 
palkkaturvan määrittelemään työaika-
pankkien enimmäiskorvausrajaan, joka 
on kuusi (6) kuukautta. Palkkaturvana 
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”V
erotus leikkaa useimpien kou-
lutettujen palkansaajien tu-
loja liikaa jo nykyään. Kaikki 
uudet kiristykset kohdistuvat 
kipeimmin uusien työpaik-

kojen luomisessa avainasemassa oleviin 
ammattilaisiin. He ovat kaukana optiomil-
jonääreistä ja ansaitsevat palkkansa ko-
valla työllä. Heidän kurittamisensa ei ole 
Suomen kansantalouden eikä pienitulois-
tenkaan etu”, sanoo puheen-
johtaja Sture Fjäder.

Akava toivoi maan hal-
litukselta ratkaisuja, jotka 
veisivät Suomen nopeasti 
kohti uutta osaavaa ja inno-
vatiivista kasvutaloutta.

”On toki erinomainen 
saavutus, että sopeutus-
toimien yhteismäärä riittää 
kääntämään valtionvelan 
bruttokansantuotesuhdetta 
laskuun. Valitettavasti juus-
tohöyläajattelu meni jälleen 
kerran strategisen kasvu- ja 
työllisyyslinjan edelle”, sanoo 
pääekonomisti Eugen Koev. 

koulutus- 
leikkaukset ovat 
lyHytnäköisiä 

Akava pitää valitettavan ly-
hytnäköisenä opetus- ja kult-
tuuriministeriön hallinnon-
alalle kohdistuvia mittavia 
leikkauksia, kuten perusope-
tuksen laadun parantami-
seen kohdennettujen valtion-
avustusten vähentämistä.

Koulutettu
KesKiluoKKa
maKsaa
lasKun

”Olisimme olleet valmiita tarkaste-
lemaan muita julkisia menoja, koska 
koulutuksesta ja tutkimuksesta on tä-
män hallituskauden aikana leikattu jo 
tähän mennessä noin kymmenen pro-
senttia. Pelkona on, että tämän mitta-
luokan säästöt koulutuksesta leikkaavat 
Suomelta siivet. Lisäksi yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen indeksikorotuk-
sen puolittaminen asettaa korkeakou-

lut vaikeaan tilanteeseen”, sanoo johtaja 
Pekka Piispanen.

Akava on huolissaan siitä, että raken-
nepoliittiseen ohjelmaan sisältyvä kor-
keakoulujen sisäänoton kasvattaminen 
ei kohdennu työvoimatarvealoille sekä 
siitä, onko sinänsä kannatettavaan op-
pivelvollisuusiän pidentämiseen varattu 
riittävästi resursseja.

Akava on sinänsä tyytyväinen kasvu-
paketin sisältämiin panostuk-
siin tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoimintaan, mutta pitää 
niitä riittämättöminä sivistyk-
sen ja kasvun vahvistamisen 
kannalta.   

akava on 
tyytyväinen 
teHtyyn sote-
ratkaisuun

Akava kiittää hallitusta sunnun-
taina tehdystä sote-ratkaisusta 
ja pitää välttämättömänä, että 
vastuu perus- ja erikoistason 
sosiaali- ja terveyspalveluista 
siirretään samalle järjestäjälle. 
Erityisen tärkeää on, että uu-
distuksessa turvataan työter-
veyshuollon ja opiskelijatervey-
denhuollon nykyjärjestelmien 
toimintaedellytykset.

”Rahoituslähteiden tulee säi-
lyä edelleen monikanavaisina. 
Tämä tarkoittaa sitä, että rahoi-
tus tulisi jatkossakin verotuloi-
na, työnantajilta, työntekijöiltä, 
opiskelijoilta sekä asiakasmak-
suina”, Piispanen sanoo.

Koulutetut keskiluokkaiset palkansaajat 
maksavat laskun hallituksen 

sopeutustoimista. Ansiotuloveron 
kiristäminen, solidaarisuusveron 

laajentaminen, ylimpien 
työttömyyskorvausten alentaminen, 

työmatkavähennysoikeuden kiristäminen, 
asuntolainojen korkovähennyksen 

heikennys ja lapsilisien leikkaus 
käyvät kaikki koulutettujen 

keskiluokkaisten kukkarolle.

liitoilta yhteinen ohjeistus
osaamisen 

kehittämiseen

O
hjeistuksen tarkoitus on edis-
tää työntekijöiden ammatillis-
ta osaamista suunnitelmallisesti. 
Tavoitteena on, että osaamisen 
kehittämisestä pääsevät nautti-

maan kaikki työntekijät, myös he, jot-
ka ovat aiemmin jääneet vähemmälle 
koulutukselle.

Liitot uskovat osaamisen kehittämi-
sen vaikuttavan myönteisesti työurien 
pidentämiseen ja työntekijöiden kykyyn 
varautua erilaisiin muutostilanteisiin.

Osaamisen kehittämisestä ja sen 
kohdentamisesta päätetään työpaikan 
tarpeista lähtien. Tavoite on, että tämä 
näkyy myös yrityksen kilpailukyvyssä 
ja työn tuottavuudessa kohdentamal-
la koulutus yhdessä laaditun suunnitel-
man mukaisesti oikein.

valtio tarJoaa 
porkkanaa

Kolmen päivän koulutusoikeudesta käy-
tiin työmarkkinaosapuolten välillä pit-
kään kovaa vääntöä, joka ei olisi ratken-
nut ilman valtion tarjoamia taloudellisia 
porkkanoita.

Taloudellisen kannusteen saaminen 
edellyttää yritykseltä koulutussuunni-
telmaa, josta selviää koko henkilöstön 
koulutustarve. Koulutussuunnitelmaa 
laadittaessa ja koulutuksen kohden-
tamisessa työnantajan on kohdel-
tava työntekijöitä tasapuolisesti ja 
yhdenvertaisesti.

Yhteistoimintalain piiriin kuuluville 
yrityksille koulutussuunnitelma on pa-
kollinen. Lain soveltamisalan ulkopuo-
lella oleville yrityksille se on vapaa-
ehtoinen, mutta ilman sen laatimista 

koulutukseen liittyvä verovähennys jää 
saamatta.

seuranta tärkeää
Keskeinen elementti koulutussuunnitel-
maa on arvio yrityksen henkilöstön am-
matillisesta osaamisesta, siinä tapahtu-
vista muutoksista ja niiden syistä, jonka 
pohjalta koulutustarvetta ryhdytään kat-
tamaan joko henkilöstöryhmittäin tai 
muun tarkoituksenmukaisen ryhmitte-
lyn pohjalta.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi ylei-
set periaatteet, joilla pyritään ylläpitä-
mään työttömyysuhan alaisten ja ikään-
tyneiden työntekijöiden työkykyä sekä 
työttömyysuhan alaisten työntekijöiden 
työmarkkinakelpoisuutta. Koulutuksen 
toteutumista myös seurataan.

koulutus työteHtäviin 
liittyvää

Ihan mikä tahansa koulutus ei kelpaa, 
vaan sen on liityttävä joko työntekijän 
nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työn-
antajan palveluksessa. Koulutus voi ol-
la työnantajan järjestämää, lisä- tai täy-
dennyskoulutusta, uuden teknologian 
käyttöönottoon liittyvää koulutusta, laki-
sääteistä tai vaikka ulkopuolisia kursse-
ja, seminaareja ja konferensseja, kun-
han siitä on yhdessä sovittu.

Koulutuspäivän on sisällettävä koulu-
tusta vähintään kuusi tuntia. Työnantaja 
maksaa koulutuksen ajalta palkkaa, 
mutta palkka ei saa sisältää palkkatu-
kea. Huomionarvoista on, että vain ko-
konaiset koulutuspäivät oikeuttavat 
verovähennykseen.

YTN, Pro ja Teknologiateollisuus ovat laatineet yhteisen 
ohjeistuksen työntekijöiden ammatillisen osaamisen 
kehittämisestä. Ohjeistus liittyy niin sanotun kolmen 
päivän koulutusvapaan määräysten soveltamiseen.

Työsuhdelounas

pe 16.5. klo 12.00 
kolmenkulman aBC

Tampereen Insinöörit tarjoaa työsuhde-
lounaan pejantaina 16.5. klo 12.00 ABC 
Kolmenkulmalla. Ruokailun lomassa IL:n 
alueasiamies Olli Backman kertoo työ-
aikapankista. Lounaalle mahtuu mukaan 
20 henkilöä (paikat varataan ilmoittautu-
misjärjestyksessä). Lounas on lounaslis-
tan mukainen linjastolounas. 

Ilmoittautumiset ti 13.5. mennessä 
osoitteessa www.tampereeninsinoorit.fi

Työsuhdelounas

Ti 3.6. klo 12.00 
RavinTola suomalainen kluBi

Tampereen Insinöörit tarjoaa työ-
suhdelounaan tiistaina 3.6. klo 12.00 
Suomalainen Klubi -ravintolassa. 
Ruokailun lomassa IL:n alueasiamies 
Olli Backman pitää ajankohtaiskatsauk-
sen. Lounaalle mahtuu mukaan 20 hen-
kilöä (paikat varataan ilmoittautumisjär-
jestyksessä). Lounas on lounaslistan 
mukainen linjastolounas. 

Ilmoittautumiset pe 30.5. mennessä 
osoitteessa www.tampereeninsinoorit.fi

TyömaRkkinaRisTeily

Ti 3.6. klo 17.00–19.30 
näsijäRvi

Perinteisen Työmarkkinaristeilyn kohde-
ryhmänä ovat yksityisen sektorin, kunta-
sektorin ja valtiosektorin luottamusmie-
het Pirkanmaalla.

Ohjelmassa on alustus, iltapala, va-
paata keskustelua ja tutustumista. 
Alustajana on Insinööriliiton neuvottelu-
johtaja Ismo Kokko.

Ilmoittautumiset ke 28.5. mennessä 
osoitteessa www.tampereeninsinoorit.fi 
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Teksti henna oJala kaaviot uratehdas

T
ehtaanportti on Uratehtaan pro-
jektilaisten innoituksena syntynyt, 
työnhaussa olevien Pirkanmaan 
alueen asiantuntijatason talent-
tien ja rekrytoivien yritysten koh-

taamispaikka osoitteessa www.ura-
tehdas.fi/tehtaanportti. Yritykset voivat 
tutustua projektilaisten taustoihin ja 
kompetenssialueisiin sekä jättää oman 
työilmoituksensa maksuttomasti. 
Tehtaanportti on toivottu ja tarpeel-
linen lisä Uratehtaan yrityspalvelui-
hin ja täydentää jo olemassa ole-
via palveluita, kuten kohdennettuja 
yritysesittely-tilaisuuksia sekä liki 
450 jäsentä sisältävää ”Uratehdas” 
LinkedIn-ryhmää. Tehtaanportti luo-
tiinkin helpottamaan aiemmin postitus-
listan kautta lähetettyjen työpaikkailmoi-
tusten välitystä sekä tuomaan helposti 
esiin projektilaisten osaamistarjonnan. 

Tehtaanportti vastaa myös yritysten 
esittämiin toiveisiin tutustua tarkemmin 
Pirkanmaan alueella työnhaussa oleviin 
teknisen ja kaupallisen alan korkeakou-

lutettuihin asiantuntijoihin sekä antaa 
työnhakijoille keinon tuoda osaamisensa 
julki tehokkaasti. 

työilMoituksen 
tavoittavuus uudelle 
tasolle

Piilotyöpaikat luovat noin 80% kai-
kista työtehtävistä, mutta hiljaises-
ti osaajaa etsivät yritykset kohtaavat 
haasteita potentiaalisten henkilöiden 
löytämisessä. 

Tehtaanpor tin työnhakijat-
osiossa työnantaja voi tarkas-

tella työnhaussa olevien ammat-
tilaisten profiileja ja halutessaan 

päästä linkin kautta kiinnostavan työn-
hakijan LinkedIn-profiiliin lukemaan li-
sätietoa hänen kompetensseistaan ja 
työhistoriastaan. Tehtaanportti tarjoaa yri-
tyksille helpon ja maksuttoman kanavan il-
moittaa osaajatarpeistaan kohdennetusti 
Pirkanmaan alueella työnhaussa oleville 
insinööreille, diplomi-insinööreille, ekono-
meille ja tradenomeille. Paitsi julkisessa 
haussa ilmoitettavien työpaikkojen lisäk-
si, yhteistyö Uratehtaan kanssa tuo tehok-
kaan kanavan ilmoittaa hiljaisessa haussa 
olevista osaajatarpeista kyseiselle, rajatul-
le kohderyhmälle joko julkisesti tai anonyy-
misti ja tiedustella tekijää esimerkiksi liike-
toiminnan kehittämisprojektiin tai muuhun 
asiantuntijaosaamista vaativaan projektiin. 

yritysesittely 
luo poHJan 
rekrytointipäätöksille

Uratehdas järjestää viikoittain rekry-
toivien työnantajien ja työnhakijoiden 
matchmaking -tilaisuuksia. Tilaisuuden 
aikana yrityksen osaamistarve sekä 
projektilaisten asiantuntijuus kohtaavat  
ja rekrytointiprosessi tehostuu; Reilun 
tunnin tilaisuuden aikana yrityksen 
edustajan on mahdollista muodostaa 
ensikuva millaisia kandidaatteja tiettyyn 
työtehtävään on tarjolla sekä keskus-
tella usean hakijan kanssa työtehtävän 
ja kompetenssien yhteensopivuudesta. 

Moni yrityksen edustaja haluaakin pi-
tää tilaisuuden päätteeksi vielä viiden 
minuutin pikahaastattelut paikalla olijoil-
le sekä sopia jatkohaastatteluaikoja pa-
rempaa tutustumista varten. Uratehtaan 
yritysesittelyt nostavat esiin työnanta-
ja- ja työnhakija-brändien tärkeyden ny-
kyajan työnhaussa. Maksuttomia pal-
veluitamme rekrytointiprosessissaan 
ovat hyödyntäneet mm. Aditro, Solita, 
Kilosoft, Eatech, Protacon Group, PD 
Personnel, JTA-Connection sekä use-
at muut pk-sektorin yritykset. Viimeisen 
vuoden aikana jokainen tilaisuus on 

johtanut haastatteluun ja usea lisäksi 
rekrytointeihin.

urateHdas takoo 
tulosta

Uratehtaan toimintakauden 2014 ensim-
mäinen kvartaali on ollut ennätykselli-
nen. 150:n työllistyneen projektilaisen 
tavoitteessa ollaan hyvässä vauhdis-
sa, kun huhtikuun 24.päivään men-
nessä työllistyneitä on jo huimat 66. 
Projektilaisia on tällä hetkellä liki 450, jo-
ka on lähes paljon kuin koko viime vuo-
den aikana yhteensä. Vuoden 2013 aika-
na työllistyi 136 henkilöä ja projektilaisia 
oli toiminnassa mukana 460. 

Uratehtaan vastuutahona toimii 
Pirkanmaan omatoimisen työllistymi-
sen tuki PIOTTY ry. Rahoittajatahoja 
ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Tekniikan 
Akateemiset TEK ry, Insinööriliitto IL 
ry, Tampereen Insinöörit ry, Suomen 
Ekonomiliitto SEFE ry ja Tradenomiliitto 
TRAL ry. Lisätietoja Uratehtaasta se-
kä Tehtaanportista osoitteessa www.
uratehdas .fi Liity myös yhä kasvavaan 
”Uratehdas” LinkedIn-ryhmään, joka ko-
koaa tällä hetkellä liki 450 työnhakijaa ja 
työnantajaa yhteen. Olemme aktiivisia kes-
kustelijoita myös Twitterissä, joten seuraa 
meitä @uratehdas ja twiittaa tunnisteella 
#uratehdas. Tykkää meistä Facebookissa 
www.facebook.com/uratehdas

Uratehtaan nettisivujen yhteyteen avattu rekrytointipörssi Tehtaanportti kohtauttaa pirkanmaalaisen 
työnantajan ja työnhakijan ja tehostaa rekrytointiprosessia. Viimeisen vuoden aikana liki 

30 yritystä on hyödyntänyt mahdollisuutta ilmoittaa avoimista työtehtävistä kohdennetusti 
yli 400 projektilaiselle tai kohdannut työnhakijat räätälöidyissä yritysesittelyissä.

AsiAntuntijArekrytoinnin
uusi aika

Uratehtaan projektilaisten 
työkokemusvuodet

Projektilaisten koulutustausta

pe 9.5.2014 klo 9–11 Walk 
for JoBs -rekrytointitapahtu-
ma @ pyynikin urheilukenttä

ti 13.5.2014 klo 9–11 linkedin 
Workshop alkeet, Henna 
ojala (uratehdas)

to 15.5.2014 klo 9–13 työelämän 
viestintä- ja vuorovaikutustai-
dot, Jutta laino (ohjaamo)

to 15.5.2014 klo 13.30–15 
oppisopimus-info, Mervi lammi (tredu)

to 20.5.2014 klo 9–13 työhaastattelu, 
Jarkko sipiläinen (Mps)

to 22.5.2014 klo 14–15.30 
empore / yritysesittely

ti 27.5.2014 klo 9–13 soveltuvuusarvio, 
Hanna nyqvist (Mps)

Lisätiedot ja tapahtumiin ilmoittautuminen osoitteessa:
www.URATEHDAS.FI
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J
ämsäläinen Sami Helenius pää-
si lukion jälkeen opiskelemaan 
tietotekniikkaa TAMKiin. Hän oli 
pohtinut myös muita vaihtoehto-
ja, kuten arkkitehtuuria ja taiteen 

opintoja. Hän oli hakenut useammalle eri 
alalle ja useampaan eri kaupunkiin, mut-
ta Tampereelta lykästi. 

Insinööriopintojensa aikana Helenius 
innostui koodaamisesta. Hän valit-
si kuitenkin suuntautumisvaihtoehdok-
si sulautetut järjestelmät, koska halu-
si hyödyntää taiteellistakin puoltaan. 
Koodaamisen lisäksi hän halusi itse 
päästä rakentamaan ja suunnittelemaan 
laitteita. Helenius valmistui insinööriksi 
kesäkuussa 2013. 

50 työHakeMusta kuussa
Valmistumisensa jälkeen Helenius oli 
kesätöissä, mutta vakituisen työpai-
kan löytäminen osoittautui hankalak-
si. Helenius haki töitä hyvin aktiivisesti; 
hän teki ensimmäisen kuukauden ai-
kana yli viisikymmentä työhakemusta. 
Toisena kuukautena hakemuksia kertyi 
neljäkymmentä. 

Helenius oli yllättynyt siitä, kuinka vai-
keaa työpaikan saaminen oli. ”Tiesin et-
tä tässä on jotain vikaa, koska olen hyvä, 
ahkera työmies ja lahjakas, mutta silti-
kään en saa töitä. Jotain mättää, ja sen 
täytyy liittyä tapoihin, joilla haen töitä”, 
hän pohti. 

urateHtaalta neuvoJa Ja 
tukea 

Helenius tutustui Uratehtaaseen 
Insinööriliitolta tulleen sähköpostin kautta. 
Hän ilmoittautui heti mukaan ja alkoi käy-
dä tilaisuuksissa aktiivisesti. Helenius sai 
tarpeellisia neuvoja muun muassa cv:n ja 
LinkedIn-profiilin laatimiseen ja pääsi ta-
paamaan muita samassa tilanteessa ole-
via. Tosin nuoria vastavalmistuneita oli ti-
laisuuksissa yllättävän vähän.

Helenius vertaa työnhakua kalasta-
miseen. ”Aika paljon täytyy olla onnea, 
vähän niin kuin kalastuksessa. Jos olet 
ensimmäistä kertaa jossain paikassa, et 

voi tietää minne vapa kannattaa heittää. 
Onneksi on Uratehtaan kaltaisia paikko-
ja, joissa neuvotaan, mistä kosteikosta 
kannattaa yrittää.”

Helenius osallistui Uratehtaan yritys-
esittelyihin ja moniin muihin tilaisuuk-
siin. Helenius meni aina eteen istumaan 
ja esittäytyi yritysten edustajille. Yksi yri-
tysesittelyn pitäneistä yrityksistä oli ko-
dinelektroniikkatukku F9 Distribution Oy. 
Yritys vaikutti mielenkiintoiselta, joten 
Helenius kävi esittäytymässä ja kyseli 
töitä. It-puolen tekijää ei sillä hetkellä yri-
tyksessä kuitenkaan tarvittu. 

”pitänee ruveta 
siivooJaksi”

Työttömyysaikanaan Helenius piti miel-
tänsä ja kehoansa virkeänä monella ta-
paa. Hän aloitti lukkopainin, kokeili taek-
wondoa sekä opiskeli kieliä, joita oli jo 
hieman oppinut ystäviltään – venäjää, 
swahilia ja arabiaa. Lisäksi hän auttoi 
maahanmuuttajia suomen kielessä ja 
kotitehtävissä sekä osallistui erilaisten 
nuorisokahviloiden toimintaan. 

Loppuvuonna Heleniusta alkoi kuiten-
kin masentaa. Hän tunsi tehneensä työn-
haun eteen kaikkensa, joten hän päätti 
ruveta siivoojaksi. ”Olin jo luovuttanut sii-
nä vaiheessa. Siivous – se on semmois-
ta yksinkertaista hommaa, sinulla on 
tietyt ajat ja tietyt paikat – just sopivaa 
elämäänsä kyllästyneelle masentuneel-
le”, Helenius toteaa pilke silmäkulmas-
sa. Helenius pääsi kuitenkin vielä ennen 
joululomia työhaastatteluun. 

esiasentaJaksi f9 
distriButioniin

F9 Distributionissa oli vapautunut esi-
asentajan paikka. Helenius sai tietää 
avoimesta työpaikasta Uratehtaan työn-
tekijältä Henna Ojalalta, jolle aktiivinen 
ja sosiaalinen Helenius oli jäänyt mie-
leen. Helenius lähetti työhakemuksen ja 
sai kutsun haastatteluun. 

Helenius päätti olla haastattelussa 
rennosti oma itsensä. ”Halusin olla mah-

dollisimman avoin – jos työnantaja ei tyk-
kää näkemästään, et sinäkään tykkää 
olla siellä. Ei pidä ajatella että voi ottaa 
minkä tahansa työn, vaan että mikä työ-
paikka ansaitsee sinut.” Haastattelu meni 
hyvin, sillä Helenius kutsuttiin toisellekin 
kierrokselle. 

Helenius oli jo viettämässä joululo-
maa kotiseudullaan Jämsässä, kun hä-
nen kännykkänsä soi hänen seisoes-
saan kaupan kassajonossa. Hän hoiti 
puhelun pidätellen innostustaan ja sul-
jettuaan puhelimen tuuletti ja kertoi kas-
saneidille, että nyt voi hyvillä mielin mak-
saa kädessään olleen lakritsipussin. 

Helenius oli onnekas, sillä hän pää-
si mielekkääseen työhön ja työpaikkaan, 
jossa on mukavia työkavereita ja erin-
omainen pomo. Helenius nauttii erityi-
sesti työn sosiaalisesta puolesta sekä 
siitä, että saa olla uusimman tekniikan 
kanssa tekemisissä.  Lisäksi hän toteaa: 
”Tekee mielenterveydelle tosi hyvää, että 
on aamulla syy ja päämäärä.” 

Tulevaisuudessa Helenius halu-
aa laitesuunnittelijaksi. Hänen unel-
manaan on lääketieteellisten tai ihmis-
ten auttamiseen liittyvien laitteiden, 
esimerkiksi apuvälineiden suunnittelu. 
Hän on myös pohtinut oman liiketoimin-
nan aloittamista. 

Heleniuksen vinkit 
työnHakiJoille

Sami Helenius on tehnyt LinkedIniin 
oman profiilin, jossa hän on erityises-
ti panostanut ytimekkääseen ja persoo-
nalliseen esittelyyn. Hän neuvoo teke-
mään profiilin huolella ja pyytämään aina 
uusia tuttavuuksia LinkedIn-kontakteiksi. 
Omaan opinnäytetyöhön voi lisätä in-
ternetlinkin julkaisutoiminnon kautta. 
Helenius uskoo LinkedInin voimaan, sillä 
hän sai työpaikkaehdotuksen LinkedInin 
ansiosta, tosin jo vakituisen työnsä alka-
misen jälkeen. 

Heleniuksesta työnhakijan on tärkeää 
olla ihmisten ilmoilla eikä vetäytyä omiin 
oloihinsa. Mieli kannattaa pitää virkeänä 
esimerkiksi urheilemalla. Jos alkaa ma-
sentaa, voi tehdä välillä jotain ihan muu-
ta. ”Niille, jotka kokevat turhautuvansa 
työnhaussa voin kertoa, että ette ole yk-
sin. Täällä on ihmisiä, jotka ymmärtävät 
teitä”, Helenius toteaa.

Teksti Julia af ursin kuva eetu keränen

Tietotekniikan insinööriksi viime vuoden kesäkuussa 
valmistunut Sami Helenius haki töitä aktiivisesti puoli 
vuotta ennen kuin työllistyi omalle alalleen. Työpaikka 
löytyi lopulta Uratehtaan yritysesittelyn kautta. 

Uratehtaan yritysesittely toi 
työpaikan
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Teksti arto kotilainen kuvat eetu keränen

T
ampereen toimiston ve-
täjä Riku Valtasolan mu-
kaan talouden lasku-
suhdanne on näkynyt 
Futuricen toiminnassa 

yllättävän vähän.
”Yksi syy menestykseem-

me on se, että lamasta huolimatta di-
gitaalisten palvelujen tarve on suuri ja 
koskee laajaa skaalaa erilaisia yrityksiä. 
Meillä on asiakkaita todella monella toi-
mialalla ja pystymme pienenä organi-
saationa reagoimaan kysynnän muutok-
siin nopeasti.”

Futuricen liikevaihto nousi edellises-
sä tilinpäätöksessä kolmenkymmenen 
prosentin vuosivauhdilla lähes 20 miljoo-
naan. Työntekijöiden määrä on jo kaksi 
sataa, joista kolmisenkymmentä löytyy 
Tampereelta.

Tälle hetkellä Tampereelle haetaan 
avoimen haun lisäksi muun muassa web 
Frontend -kehittäjää sekä kokenutta 
käyttöliittymäsuunnittelijaa.

”Mikäli työkokemusta ei ole paljon, voi 
näyttöjä osaamisesta antaa esimerkiksi 
harrastuneisuutensa kautta. Hyvät arvo-
sanat insinöörin tai diplomi-insinöörin to-
distuksessa ovat tietysti eduksi.”

Vuonna 2000 perustetun Futuricen 
pääkonttori hallintoineen sijaitsee 
Helsingissä. Toimipisteitä löytyy lisäksi 
Berliinistä ja Lontoosta. 

Tällä hetkellä yritys kartoittaa myös 
aktiivisesti toimintamahdollisuuksia 
Sveitsissä sen markkinoille viime aikoi-
na avautuneen uuden merkittävän asiak-
kuuden innostamana.

konsultoiva ote
Kun Futurice alkaa yhteistyön asiakkaan 
kanssa, ilmassa on usein seikkailun tun-
tua. Monet asiakkaat haluavat panostaa 
digitaalisuuteen joko uutta liiketoimintaa 
kehittäessään tai säästöjä hakiessaan. 

”Aiemmin yhteydenotot tulivat tyypil-
lisesti asiakkaan IT-osastolta koskien jo-

Digitaalista murrosta hyödyntävä Futurice 
tarjoaa asiakkailleen konsultoivalla otteella web- 

ja mobiiliohjelmistoja. Yrityksen Tampereen 
toimipiste kasvaa tasaisesti ja uusi työntekijä 

palkataan keskimäärin parin kuukauden välein.

DIgITAALIsILLA PALvELUILLA jATKUvAsTI KYsYNTää ”Hienoimmat projektit ovat niitä, jois-
sa asiakkaalle kehittyy jo olemassa ole-
van dataa hyödyntämällä täysin uusi bis-
nesalue”, Valtasola kertoo.

taMpereella Hyvä 
asiakaskunta 

Futuricen saamista toimeksiannoista 
noin 80 prosenttia tulee vanhoilta asiak-
kailta, mutta uusasiakashankintaankin 
panostetaan.

”Esimerkiksi Tampereelle palkat-
tiin muutama vuosi sitten uusi työnteki-
jä, jonka tehtävä oli käytännössä ottaa 
luuri käteen ja ryhtyä hankkimaan uusia 
asiakkaita Tampereen alueelta. Pitkän 
määrätietoisen tarjonnan ja konsultoivan 
myyntityön avulla saimme asiakkaaksi 
muun muassa Metson, joka on nyt suu-
rin paikallinen asiakkaamme.”

Futuricen Lontoon toimipisteen suu-
rimpia asiakkaita ovat maailman johta-
viin lukeutuva mobiililaitevalmistaja sekä 
suuri kansainvälinen teleoperaattori, joi-
den kanssa yhteistyötä pyritään laajen-
tamaan mahdollisimman paljon.

”Lontooseen verrattuna Tampere ei 
tietenkään mikään suuri gravitaatiopiste, 
mutta täällä on oma hyvä asiakaskunta 
erityisesti konepajateollisuudessa.”

euroopan paras 
työpaikka

Futurice on valittu kaksi kertaa peräkkäin 
Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Valtasolan 
mukaan yrityksen arvot eivät ole johdon 
keksimiä, ylhäältä annettuja, vaan kumpu-
avat suoraan työntekijöiden kokemuksista.

”Arvoista tärkeimmät ovat välittämi-
nen ja luottamus sekä henkilöstöön että 
asiakkaisiin päin.”

Luottamuksesta henkilöstöön kertoo 
esimerkiksi se, että jokainen Futuricen 
kokopäiväinen työntekijä saa käyttöön-
sä firman luottokortin ja mahdollisuuden 
päättää itse hankinnoista, jotka kokee 
perustelluiksi.

”Jos työntekijä vaikkapa suunnitte-
lee alan konferenssiin osallistumista, 
hän ei siirrä päätöstä osallistumises-
taan esimiehelle, vaan hän tekee sen it-
se. Tietysti keskustella ja pohtia saa mui-
denkin kanssa”, Valtasola toteaa.

tain tiettyä ongelmaa. Nykyään meihin 
otetaan yhä enemmän yhteyttä suoraan 
liiketoiminnan puolelta, joten konsultoin-
timme alkaa tavallaan varhaisemmassa 
vaiheessa.”

Ensimmäiseksi selvitetään mahdolli-
simman tarkkaan digitaalisuuden avaa-
mat mahdollisuudet, jotka voivat tuottaa 
yllätyksiä sekä tilaajalle että tuottajalle.

”Mietimme yhdessä asiakkaan kans-
sa, mitä digitaalisuus heidän kohdallaan 
voisi tarkoittaa ja miten sen voisi käytän-
nössä ottaa heidän jokapäiväiseen toi-
mintaansa mukaan”, Valtasola kertoo.

kirJavia proJekteJa 
Asiakasta lähestytään pienen ja tehok-
kaan tiimin avulla. Pilottiohjelmisto py-
ritään tekemään nopeasti pienin kus-

tannuksin, minkä jälkeen 
tehdään valintoja siitä, mihin 
suuntaan digitaalisuutta ale-
taan kehittää.

”Meillä ei ole lainkaan 
omia valmiita tuotteita, vaan 
kaikki ohjelmistot räätälöi-

dään käytännössä asiakaskohtaisesti.”
Futurice on tuottanut digitaalisia jär-

jestelmiä ja palveluita todella runsaalla 
paletilla. Erilaisista asiakkaista voi mai-
nita muun muassa sähköyhtiö Elenian, 
mobiilipalveluitaan parantavan Finavian, 
varhaisjakeluaan uudistavan Itellan ja 
vaikkapa raskaita jätteenkäsittelylaitteita 
valmistavan Tanan. 

Elenia paransi palvelutasoaan otta-
malla käyttöön järjestelmän, jolla näy-
tetään kuluttajille sähkönkulutus reaali-
ajassa ja hälytetään sähkökatkoista.

Tanan tapauksessa kierrätyslaitoksen 
esimiehille muokattiin sähköinen työkalu, 
jolla pääsee seuraamaan jätteenkäsitte-
lyssä käytettävien koneiden tuottavuutta.

Tavoitteena voi olla myös kokonaan 
uusien digitaalisten liiketoiminta-aluei-
den löytäminen.

Tampereen toimipisteeseen haetaan tällä hetkellä Web Frontend -kehittäjää

ReKRytoi 
tasaisestiFutuRiCe
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Futuricen Tampereen toimisto 
palkkaa tiimiinsä uuden pelaa-
jan parin kuukauden välein

Riku Valtasolan mukaan laskusuhdan-
ne on näkynyt Futuricen toiminnassa 
yllättävän vähän



Teksti Jyrki koskinen kuvat eetu keränen
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J
uhlan aluksi tamperelainen stand 
up -koomikko Tommi Tuominen vi-
ritti yleisön kepeään tunnelmaan. 
Lyhyen avauspuheen piti yhdis-
tyksen puheenjohtaja Kalle Kiili. 

Haasteina työllisyys Ja 
työeläMän laatu

”Tämän päivän suurimpina haasteita 
ovat insinöörien työllisyys Pirkanmaalla 
ja työelämän laadullinen parantami-
nen. Aiemmin ay-liike saattoi kes-
kittyä siihen, miten yrityksen tulos 
jaettiin pääoman ja työn suhteen. 
Nyt olemme tilanteessa, jolloin pe-
rinteiset varmat tuotteet eivät enää 
käy kaupaksi tai joku muu tekee nii-
tä edullisemmin. Meidän tulee luoda 

TAMPErEEN INsINöörIT 
jUHLIvAT rENNosTI

valvontaa. Tuon otsikon alle mahtuu niin 
luottamusmiestoiminnan edesauttami-
nen työpaikoilla kuin elinkeino- ja kou-
lutuspoliittinen edunvalvonta. Tämän rin-
nalla olemme toimiva insinöörit kokoava 
yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen toimin-
taa ja tapahtumia”, Kiili totesi.

ansioMitaleJa aktiiveille
Tasavuosina yhdistyksen aktiiveja pal-
kitaan tunnustuksena ansiokkaasta toi-
minnasta maan elinkeinoelämän, in-
sinöörikunnan ja Uuden Insinööriliiton 
hyväksi. Insinööriliiton kultaisen ansio-
mitalin saivat Janne Seppälä ja Antero 
Hammar sekä hopeisen ansiomita-
lin Aija Karelo, Laura Saarinen ja Kalle 
Kiili. Akavan pronssisen ansiomerkin 
saivat Kalle Kiili ja Janne Seppälä sekä 
pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin 
Antero Hammar. Lisäksi Insinööriliiton 
kultainen mitali oli myönnetty Arto 
wessmanille ja Akavan hopeinen ansio-
merkki Kimmo Saanilahdelle. 

Kaikki mitalisaajat ovat toimineet 
useita vuosia Tampereen Insinöörit ry:n 
hallituksessa. Lisäksi he ovat toimi-

neet luottamusmiehenä ja/tai erilaisissa 
Insinööriliiton luottamustehtävissä. 

stand up – toMMi 
tuoMinen – taMpere

Vuoden 2008 stand up Tulokas sai vauh-
tia uraansa viime kesän Naurun paik-
ka ohjelman finaalista sijoittuessaan toi-
seksi. Tommi esiintyi viimeksi Tampereen 
Insinööreille uusien jäsenten illassa viime 
syksynä. Klubin keikka oli täysin uusiu-
tunut 40 minuutin tykitys käsitellen stand 
upin perinteisiä aiheita kuten naisia, mie-
hiä, parisuhteita ja tällä kertaa myös insi-
nöörejä. Yleisö nauroi välillä vedet silmis-
sä ja ei kun jutut vain jatkuvat. 

unikluBi – elossa 2014
Ilta päättyi Uniklubin Elossa 2014 -kier-
tueen avauskeikkaan. Bändi veti hurjal-
la innolla, korkealta ja kovaa 90 minuutin 
keikan saaden yleisön riehaantumaan. 
Bändin kokoonpano oli uusiutunut voi-
makkaasti mutta saundit olivat talles-
sa. Soittolistalla olivat suuret hitit kuten 
”Rakkautta ja piikkilankaa”, ”Kaikki mitä 
mä annoin”, ”Huomenna” ja viimeisenä 
”Mitä vittua”. Uutta ohjelmistoa keikalla 
edusti tammikuussa singlenä ilmestynyt 
”Sydän janoaa”. 

Hyvä palaute
Palautteen perusteella 91 prosenttia juh-
lavieraista oli sitä mieltä, että juhla vasta-
si odotuksia hyvin tai erittäin hyvin. Peräti 
93 prosenttia vieraista piti puheenjohta-
ja Kalle Kiilin avauspuhetta erinomaise-
na tai hyvänä. Stand up -koomikko Tommi 
Tuominen sai samat arviot 84 prosentilta 
ja Uniklubi 78 prosentilta vieraista. 

Illan tarjoilu oli erinomaista tai hyvää 89 
prosentin mielestä. Kättely sopi tilaisuu-
teen 90 prosentin mielestä ja tilaisuuden 
pituus oli sopiva 90 prosentin mielestä. 
Vastaavien tilaisuuksien järjestämisviikon-
päivänä perjantaita kannatti 86 prosenttia 
ja lauantaita 14 prosenttia vieraista. 

Kouluarvosanaksi (0–5) annettiin 
stand up-koomikko Tommi Tuomiselle 
4,1 ja yleisarvosana koko 95-vuotisjuh-
lalle oli 4,2.

vuonna 2015 popeda?
Vuoden 2015 vuosijuhlan esiintyjän toi-
vottiin olevan esimerkiksi Popeda, J. 

Tampereen Insinöörit
katsotaan perustetuksi 
Tampereen Teknilliset 
-yhdistyksen perustamisella 
5.4.1919. Yhdistys juhli 
perjantaina 4.4.2014 
Pakkahuoneen Klubilla vireän 
vanhuksen rennon nuorekkaalla 
tavalla stand upin ja rock-
musiikin siivittämänä. Juhlaan 
osallistui yli 170 henkilöä. 

uudelleen lähtökohdat sille, että voim-
me keskittyä paremmin tuottojen jakami-
seen. Eli meidän tulee synnyttää tuotta-
vuutta”, Kalle Kiili painotti. 

”Tampereen Insinöörit ry on tulevai-
suudessa yhdistys, joka toteuttaa perim-
mäistä tarkoitusta eli insinöörien edun-

95v-bileissä
sTand uppIa ja 
unIklubI rokkasI

Rennot 
bileet!
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Karjalainen, Paula Koivuniemi, Jonna 
Tervomaa, Happoradio, Irina, Jope 
Ruonansuu, Herra Ylppö, Virve Rosti, 
Tuure Kilpeläinen, Moog Konttinen tai 
Ismo Leikola. 

taMpereen teknillinen 
oppilaitos JoHti 
taMpereen teknilliset 
ry:n perustaMiseen

Keisari Nikolai II antoi teknillisten 
opistojen toiminnan mahdollista-
van asetuksen vuonna 1911. 
Suomen ensimmäinen tek-
nillinen oppilaitos perustettiin 
vuonna 1912 Tampereelle. 

Tampereen Insinöörit ry 
perustettiin 5.4.1919, jolloin 
neljäkymmentä Tampereen tek-
nillisen opiston entistä oppilasta perus-
ti Tampereen talouskoululla Tampereen 
Teknilliset -yhdistyksen. Yhdistyksen tar-
koituksena oli toimia Tampereen teknil-
lisen opiston käyneiden yhdyssiteenä, 
avustaa heitä maan teollisuuden ja teknii-
kan kehityksen seuraamisessa sekä val-
voa opiston käyneiden etuja.

alaosastoJa eri puolille 
suoMea

Vähitellen insinöörit levittivät muka-
naan insinöörien yhdistystoimintaa omil-
le toimialueilleen eri puolille Suomea. 

Hyvä 
konsepti, 

nykyaikaa.

Ensimmäinen alaosasto perustettiin 
Helsinkiin vuonna 1919 pääasiassa vi-
ranomaisyhteyksiä varten. Seuraavat ala-
osastot perustettiin Viipuriin ja Turkuun 
vuonna 1928. Tampereen Teknilliset ry:n 

alaosastoja perustettiin vuosina 1938-
46 Lahteen, Kymenlaaksoon, 

wa r ka u te e n ,  Po r i i n , 
Kuopioon, Valkeakoskelle, 
Ouluun, Jyväskylään ja 
Hämeenlinnaan.  

Kun toiminta muodostui 
valtakunnalliseksi ja käytössä 

ollut nimi viittasi yhteen oppilaitok-
seen, nousi esille tarve nimen ja sään-

töjen muuttamiseen. Samaan aikaan vai-
kuttivat jäsenistön heikko aktiivisuus ja 
muualta valmistuneiden haluttomuus liittyä 
Tampereen Teknillisiin. Vain pieni joukko 
ja sekin lähinnä Tampereelta hoiti ja päät-
ti asiat.

yleinen 
insinööriyHdistys Ja 
insinööriliitto

Uudeksi nimeksi päätettiin 26.10.1946 
ottaa Yleinen Insinööriyhdistys ry ja ko-
tipaikka muuttui Tampereelta Helsinkiin. 

Ajatus yhdistyksen muuttamises-
ta liittopohjaiseksi oli kytenyt Yleisen 
Insinööriyhdistys ry:n perustamises-
ta lähtien mutta keskustelu voimistui 
1950-luvun alkupuolella. Insinööriliitto 
ry perustettiin vuonna 1954 kahdes-
sa perättäisessä yleiskokouksessa, jot-
ka pidettiin maaliskuussa Helsingissä 
ja heinäkuussa Kotkassa. Liittoon kuului 
tällöin 22 paikallisosastoa.   

insinööriniMike vuonna 
1943

Vuonna 1939 Tampereelta valmistunei-
ta oli 737 henkilöä. Vuonna 1943 perus-
tettiin opistot Turkuun ja Helsinkiin. Ne 
aloittivat toimintansa tammikuussa 1945. 
Insinöörin tutkintonimike hyväksyttiin vi-
rallisesti vasta 17.12.1943, vaikka nimik-
keen käyttö oli vakiintunutta jo 1920-lu-
vulla. Tampereen Teknillisten johtokunta 
oli kehottanut käyttämään insinööri-ni-
mikettä. Opetus Tampereen teknillisessä 
opistossa muodostui korkeatasoiseksi ja 
termi ”Tampereen insinööri” alkoi vakiin-
tua vastapainoksi teoreettisen pohjan ja 
vähäisemmän käytännön kokemuksen 
omaaville korkeakouluinsinööreille.

loistava 
tilaisuus, 
lisää tätä!

Tampereen Insinöörien Juhlalogo
(Teksti rattaassa)



Ke 11.6. klo 19.00 tampereen komediateatteri
Komediateatterin katetulla ulkoilma-
näyttämöllä nähdään hulvaton brittifars-
si Riemurahat. Riemurahojen juoni on 
farssitaituri Cooneyn taattuun tyyliin na-
sevan nautittavaa sekuntipeliä. Farssi on 
täynnä vauhtia, väärinkäsityksiä, puoli-
tuhmuuksia ja ovista säntäileviä ihmisiä 
aivan kuten kunnon farssissa kuulukin 
olla.

Tänä kesänä juhlitaan järjestykses-
sään 20. Tammerfestiä ja se tehdään 
näyttävin menoin. Festivaalin pääaree-
nana toimii edellisinä vuosina hyväk-
si havaittu, viihtyisä Ratinanniemen 
festivaalipuisto.

Lauantaina Ratinanniemen festi-
vaalipuiston valtaavat Popeda, Cheek, 
J.Karjalainen, Erin, Stig, Jukka Poika & 
Sound Explosion Band.

Liput 45 €/hlö (norm. 52,50 €). Max. 
2 lippua jäsen. Huom! Lippuja rajoitettu 
määrä!

Sitovat ilmoittautumiset 19.5. men-
nessä osoitteessa www.tampereeninsi-
noorit.fi

Kesäteatteri: riemurahat

la 19.7. Ratinanniemen 
festivaalipuisto

Ta
pah
Tu
maT

tammerfest

unelmien tavoittelu ja 
toteutus -seminaari

Henry Perkins saapuu syntymäpäi-
vänään kotiin melkein miljoonan rik-
kaampana. Hän sattui olemaan oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan, ja salkut me-
nivät sekaisin. Tästä alkaa farssimesta-
ri Cooneyn tyylin mukaisesti nautittava 
sekuntipeli, johon sotkeutuvat ystäväpa-
riskunta, poliisi, taksikuski ja italialainen 
gangsteri.

Liput 28 €/hlö ma 19.5. asti, 
sis. kahvin ja viinerin (norm. 
43 €). Max. 4 lippua jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset osoittees-
sa www.tampereeninsinoorit.fi

Suomen suurin pyöräilytapahtuma järjestetään taas! 

Pirkan Lenkki (217 km), lähdöt alkaen klo 7.30.
Hinta 45 €/hlö (lähtöpaikalla 60 €).

Klassikko (134 km). Hinta 40 €/hlö (lähtöpaikalla 55 €).

Pirkan Pyhä (40 km). Hinta 10 €/hlö (lähtöpaikalla 20 €).

Tampereen Insinöörit ry:n 95-juhlavuoden 
seminaarin puhujana on Arman Alizad ot-
sikolla ”Unelmien tavoittelu ja toteutus”. 
Seminaari järjestetään ke 19.11.2014 klo 
17.30 alkaen.

Ke 19.11. klo 17.30  taMk

T
O

IM
IN

TA

Lisätiedot Insussa 3/2014 ja
www.tampereeninsinoorit.fi 

Tampereen Insinöörien Juhlalogo
(Teksti rattaassa)

T
O
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TA

Pirkan Pyöräi ly
su 8.6. Hakametsän jäähalli
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TArI SIhvoLA
rAKenTAA
TAPAhTumAKALenTerIA JA JunIA

Vuoden alusta aloittaneen hallituksen palveluvastaava 
Ari Sihvola haluaa tarjota jäsenmaksuille vastinetta. 

Hallituspestin ja matkapainoitteisen työn vastapainona 
insinööri harrastaa pienoisrautateitä.

T
O
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IN

TA

team City 
Challenge 

la 16.8.2014  tampere

Team City Challenge on huima kaupunki-
seikkailu, jossa kilpaillaan joukkueina suo-
rittaen erilaisia rasteja ympäri Tamperetta. 
Rastit voivat pitää sisällään surffausta, 
vesiliukuja, golfia, jättiritsalla ammuntaa, 
melontaa, kalliokiipeilyä, paintballia tai 

erilaisia päättelyä ja tarkkuutta vaati-
via tehtäviä. Joukkueet saavat pistei-

tä sekä suorituksen että käytetyn 
ajan perusteella. Joukkueet saavat 
lähtöviivalla käsiinsä  kartan, jos-

sa paljastuu kilpailun rastit, mutta 
rastin todellinen sisältö paljastuu vas-

ta suorituspaikalla. Lähtö- ja maalialueena 
toimii Pyynikin Palloiluhalli.

Osallistu Team City Challengeen kave-
ri- tai työporukalla harrastesarjaan (4 hlöä 
per joukkue). Luvassa on toimintapäivä jo-

ka koostuu yhdessä tiiminä tekemisestä, 
onnistumisen tunteista ja lopuksi illan päät-
tävistä mahtavista jatkobileistä Ravintola 
Hullussa Porossa Koskikeskuksessa.

Liput 39 €/hlö (norm. 44–55 €). Max. 
4 lippua jäsen. Huom! Lippuja rajoitettu 
määrä!

Sitovat ilmoittautumiset ma 16.6. men-
nessä osoitteessa www.tampereeninsi-
noorit.fi

-KauPunKiseiKKailu
a

ri Sihvola on ollut mukana Tampereen Insinöörien toimin-
nassa jo reilut yhdeksän vuotta. Valtuustokausia hänellä 
on allaan kolme, ja nyt meneillään on ensimmäinen kausi 
hallituslaisena.

"Päädyin mukaan ystävieni kautta, jotka soittivat ja ky-
syivät olisinko halukas lähtemään valtuustoon."

Sihvolalla ei ollut ollut mitään valtuustojäsenyyttä vastaan, jo-
ten hän oli suostunut. Samalla tavalla hän päätyi hallitukseenkin.

"Sanoin, etten vastusta pontevasti, jos joku minua halu-
aa äänestää."

Vuoden alusta alkaneella kaksivuotisella 
hallituskaudella Sihvola toimii Tampereen 

Insinöörien toisena varapuheen-
johtajana ja vastaa yhdistyksen 

suurimman toimintalohkon eli jä-
senille tarjottavien palveluiden 

toiminnasta.
"Käytännössä pyrimme 

silloin tällöin kokoontumaan 
palveluista vastaavalla tii-
millä ja ideoimaan, mitä 
kaikkea voisi järjestää."

Palveluiden suhteen 
Insinöörien toimisto hoi-
taa suuremmat tapahtu-
mat kuten yhdistyksen 
tulevat 95-vuotisjuhlat ja 
palvelutiimi vastaa hie-
man pienemmistä tapah-
tumista kuten kesäteat-
terista, luennoitsijoista ja 
standup-illoista.
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kolMannes vuodesta 
reissunpäällä

Ennen liittymistään Tampereen 
Insinöörien vahvuuteen, Sihvola toi-
mi Tampereen Insinööriopiskelijoiden 
eli Tiron aktiivina käytännössä koko 
opiskeluaikansa.

Sihvola on koulutukseltaan sähkötek-
niikan insinööri. Opiskeluissaan hän eri-
koistui tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin. 

"Valmistuin vuonna 2002 pari vuotta 
yliaikaisena", hän kertoo.

Viivästyminen johtui työelämän imus-
ta. Sihvola oli päässyt Nokialle jo 1998 
harjoitteluun, jonka jälkeen työt jatkuivat 
ja lopulta insinööri vakinaistettiin. Nokialle 
hän on tehnyt myös opinnäytetyönsä.

Nykyään Sihvola työskentelee 
Accenturella ohjelmistotestaajana.

"Käytännössä teen edelleen Nokialle 
töitä, joskin eri yrityksen palkkalistoilla."

Sihvolan työhön liittyy nykyisellään 
paljon matkustamista. Hän testaa mat-
kapuhelimien toimivuutta eri operaatto-
reiden verkoissa - siis myös ulkomailla.

"Meillä on tietyt päämarkkina-alu-
eet, joihin keskitymme. Tänä vuonna 
olen käynyt Iso-Britanniassa, Puolassa, 
Espanjassa ja Itävallassa."

Seuraavalla viikolla Sihvola on suun-
taamassa taas Brittien saarille ja sitä 
seuraavalla Italian Torinoon. Työmatkat 
kestävät noin viikon kerrallaan. Viime 
vuonna matkapäiviä kertyi yhteensä 105.

"Siihen sisältyvät tosin myös koti-
maan reissut."

Sihvolan mukaan matkustami-
sen mieluisuus on paljolti mielialas-
ta kiinni, mutta yleisesti ottaen hän on 
unelma-ammatissaan.

"En jaksaisi enää istua joka päivä 
kahdeksasta neljään toimistopöydän ää-
ressä", hän toteaa.

Junia eri Mittakaavoissa
Vapaa-aikansa Sihvola käyttää hie-
man harvinaisemman harrastuksen 
parissa. Hän keräilee ja rakentelee 
pienoisrautateitä. 

"Kuulun N Club Finlandiin eli keskityn 
juniin mittakaavassa 1:160."

Kotiharrastajan ulottuvilla olevia mit-
takaavoja hän kertoo olevan ainakin 
kahdeksan. Niistä yleisin on niin sa-
nottu H0 eli 1:87. Keski-Euroopassa ja 

Iso-Britannissa suosittuja ovat niin sa-
notut puutarharautatiet, joiden mittakaa-
va onkin jo huomattavasti isompi 1:20. 
Puutarharautatiet rakennetaan nimensä 
mukaisesti pihalle niiden koon takia.

Pienemmilläkin mittakaavoilla to-
teutetut rautatiet ja junat vaativat koot-
tuna pienehkön yksiön verran tilaa. 
Yleisimmin sisäratoja toteutetaan esi-
merkiksi kellareihin. Sihvolalla ei ole vie-
lä omaa rataa juuri tilanpuutteen takia.

"Kokoonnumme kuitenkin muutaman 
kerran vuodessa koko porukalla ja lyöm-
me radat yhteen", hän kertoo.

Pienoisrautatiepiirit ovat Suomessa 
pienet. Harrastajia on kokoontumisissa 
yleensä vain kymmenkunta, mutta ylei-
söpuolella kiinnostuneita on huomatta-
vasti enemmän.

Mittakaavan lisäksi harrastusyhdis-
tyksissä voidaan keskittyä esimerkiksi 
tietyn aikakauden juniin. N Club Finland 
on erikoistunut 1950-lukuun. Vetureiden 
ja vaunujen lisäksi myös ratojen maise-
ma on 50-lukulaista.

"Nyt markkinoille on tullut tuon ajan 
rintamamiestaloja, jotka voi itse sitten 
kasata ja maalata."

"sitä, Mikä on kivaa"
Sihvolan pienoisrautatieharrastus alkoi 
vuonna 2009. Hän oli halunnu rautatien 
pienestä pitäen, mutta ei ollut vain ikinä 
saanut hankituksi sellaista.

"Sitten erään moottoripyöräonnet-
tomuuden seurauksena makasin ensi-
avussa ja päätin, että nyt aletaan tehdä 
sitä, mikä on kivaa."

Vetureiden pariin häntä veti eten-
kin niiden sisältämä tekniikka. Radalla 
ajavia junia voi ohjata kahdella tavalla: 
analogisesti, jolloin yksi ohjain hallitsee 
tiettyä radan osaa, ja digitaalisesti, jol-
loin yhtä rataa voi ajaa niin monta junaa 
kuin radalle vain mahtuu, ja joita kaik-
kia ohajattan erikseen. Digitaalista oha-
justa voi koordinoida myös tietokoneel-
la. Käytännössä se on siis yhdenlaista 
ohjelmointi, joka määrittää junan no-
peuden ja suunnan. Koordinoijan hom-
maksi jää huolehtia, etteivät junat tör-
mää toisiinsa.

Sihvola on itse kiinnostunut juuri digi-
taalisesta ohjausjärjestelmästä.

Kuten mihin tahansa keräilyyn pe-
rustuvaan harrastukseen, myös pienois-
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rautateihin saa käytännössä upotettua määrättömästi rahaa. 
Alkuun pääsee kuitenki jo suhteellisen maltillisella summal-
la. Perusaloituspaketit anaologisella ohjausyksiköllä maksa-
vat noin 100 euroa. Sihvola aloitti 300 euron paketilla, johon 
kuului digitaalinen ohjausyksikkö, veturi, muutama vaunu ja 
kiskot.

"Erikoisvetureiden hinnat lähtevät sadasta eurosta aina 
400 euroon. Mitä enemmän yksityiskohtia, sitä kalliimpi vetu-
ri on", Sihvola valottaa.

Etenkin saksalaiset valmistajat tekevät yksityiskohtaisia 
jäljitelmiä nykyään liikennöivistä vetureista. Myynnissä on 
myös VR:n käyttämiä vetureita, joita suomalaiset harrastajat 
tapaavat maalata suomalaisin värein.

Vaunuja ja vetureita voi nikkaroida myös itse. Suomalainen 
valmistaja tekee markkinoilla rakennussarjoja, jotka ovat 
Sihvolan mukaan yllättävän hyviä ja helppoja kasata.

"Osat ovat kuitenkin todella pieniä. Itsellä eivät kärsiväl-
lisyys, motoriikka ja näöntarkkuuskaan enää rakenteluun 
riitä."

Jäseniä varten
Vuoden kääntyessä hiljalleen kohti kesää ja lomia, myös 
Insinöörien toiminta hiljenee. Seuraava suuri tapahtuma on 
jo aiemmin mainitut 95-vuotisjuhlat.

"Juhlat järjestetään Pakkahuoneella, ja tarjolla on hyvää 
ruokaa, juomaa ja musiikkia. Tarkoitus on juhlia ilman turhaa 
pönötystä", Sihvola kertoo.

Tulevaisuudessa suunnitelma on järjestää cocktail-tilai-
suuksien kaltaisia verkostoitumiselle ja leppoisalle yhdessä 
ololle pyhitettyjä tapahtumia kerran pari vuodessa.

Vuosijuhlien lisäksi kesän alussa jäsenistölle on luvassa 
jo perinteeksi muodostunut kesäteatteri. Kesälomien tarjo-
aman tauon jälkeen toiminta aktivoituu taas elo-syyskuus-
sa. Sihvolan mukaan syksylle on jo mielessä pari luennoit-
sijavierasta, joita ei kuitenkaan voi julkistaa ennen viimeisiä 
varmistuksia.

"Tarkoitus olisi järjestää mahdollisimman laaja-alaista ja 
myös nuorempaa jäsenistö kiinnostavaa toimintaa."

Esimerkiksi tällaisesta hän nostaa Madventures-kaksikko 
Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin luennon, joka keräsi 
Tamkin juhlasaliin pari vuotta sitten runsaasti kiinnostuneita 
myös opiskelijoiden joukosta.

Kokonaisuudessaan Sihvola on Tampereen Insinöörien 
tarjoamiin jäsenpalveluihin tyytyväinen. Hän kuitenkin har-
mittelee, että ilmeisesti iso osa jäsenistöstä ei ole tie-
toinen esimerkiksi yhdistyksen tarjoamista teatteri- ja 
standup-illoista.

"Pyrimmekin panostamaan tiedottamiseen entistä 
enemmän."

Tällä hallitukskaudella tiedotuksesta huolehtimaan on 
perustettu erillinen viestintätiimi. Aiempina vuosina viestintä 
on kuulunu palveluvastaatan hommiin.

Sihvola korostaa, että myös jäsenten toivomukset palve-
luiden ja tapahtumien ovat enemmän kuin tervetulleita.

"Jäseniä vartenhan me hallituslaiset täällä olemme", hän 
päättää.
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Teksti laura Myllykoski kuva eetu keränen

L
aura Paavoseppä päätyi 
Tampereen Insinööriopiskelijoiden 
hallitukseen puolivahingossa. 
Alunperin hän ei ollut ajatellut ol-
lenkaan hakevansa mukaan, mutta 

hallitushakuun osallistuneet kaverit pu-
huivat hänet lopulta ympäri.

"En muista yhtään, mitä syyskokouk-
sessa itsestäni kerroin, mutta ilmeisesti 
jotain aivan järkevää, koska tulin valituk-
sia", hän nauraa.

Viimeisimpään syyskokoukseen 
osallistui jopa poikkeuksellisen paljon 
opiskelijoita. Jokainen hakija oli tuo-
nut omat kannatusjoukkonsa muka-
naan, ja kisa hallituspaikoista oli tiuk-
ka. Hyviä hakijoita jäi myös hallituksen 
ulkopuolelle.

Sosiaaliselle Paavosepälle opiske-
luun nivoutuva yhdistystoiminta ei ole 
vieras juttu. Toista vuotta rakennustek-
niikkaa suunnittelupuolella opiskele-
va nainen on toiminut koko opiskeluai-
kansa Tampereen ammattikorkeakoulun 
rakennusalan opiskelijoiden kerhossa 
Anturassa, missä hän on tällä hetkellä 
varapuheenjohtajana. Lisäksi hänellä on 
kokemusta tutoroinnista niin ammattikor-
keakoulusta kuin lukiostakin.

"Halusin ihan tietoisesti johonkin sel-
laiseen toimintaan mukaan, missä pääsi-
si tekemään asioita."

oMalla alalla
23-vuotias Paavoseppä aikoi alunalka-
en suunnata yliopistoon opiskelemaan 
psykologiaa. Suunnitelmiin tuli kuiten-
kin pieni lisäys hänen kaverinsa pääs-
tyään Lappeenrantaan lukemaan juuri 
rakennustekniikkaa.

"Hän kertoili minulle opinnoistaan, ja 
päätin sitten hakea psykologian ohella 
myös ammattikorkeaan."

Ovet eivät sinä vuonna auenneet lo-
pulta kumpaankaan koulutukseen, mutta 
tulevaisuuden suunnitelman selkenivät.

"Huomasin pääsykokeissa, että itse-
asiassa rakennustekniikka taitaa tosiaan 
olla enemmän minun juttuni, ja hain alal-
le myös seuraavana vuonna."

Sillä kertaa onnisti, ja Paavoseppä 
aloitti opinnot Tampereen ammatti- 
korkeakoulussa. 

Opiskelujen oheisaktiviteeteista huo-
limatta hän on edennyt opinnoissaan 
aikataulun mukaan. Viime kesänä hän 

aktiivista
opiskeliJaeläMää

Laura Paavosepän ei oikeastaan pitänyt lähteä opiskelemaan rakennustekniikkaa, 
eikä ainakaan pyrkiä Tiron hallitukseen. Toisin kuitenkin kävi. 

pääsi suorittamaan jo ensimmäisen har-
joittelujaksonsa vuokratyöfirman kautta.

"Olin kesällä kahdella eri työmaalla, 
joista toisella kaksi ja toisella puolitoista 
kuukautta. Oli mukavaa päästä konkreet-
tisesti näkemään, mitä alalla tehdään. 
Se auttaa myös suhteuttamaan opiske-
luja käytäntöön."

Hänen lisäkseen työmailla oli myös 
kaksi muuta naistyöntekijää, vaikka alal-
la luonnollisesti onkin selkeä miesenem-
mistö. Paavoseppä ei ole kokenut suku-
puoltaan kuitenkaan ongelmana.

"Joillain vanhemmilla mestareilla 
saattaa olla ennakkoluuloja, joiden mu-
kaan naiset kelpaavat työmaille vain 
siivoamaan, mutta kun näyttää heti 
rohkeasti, mihin pystyy, muuttuu asenne-
kin", hän kertoo.

Myös tulevan kesän Paavoseppä viet-
tää työmaaharjoittelussa. Kahden opis-
keluvuoden aikana ala on varmistunut 
omaksi.

"Mikään muu ei ole vielä kiinnostanut 
tätä enempää."

palJon Hyvää
Tirossa Paavoseppä toimii KeHä-
vastaavana eli hän vastaa Keski-
Suomen ja Hämeen insinööriopiskelija-
piiristä. Käytännössä hän pitää yhteyttä 
piirin kaupunkeihin päivitellen kuulumisia 
ja infoten tapahtumista.

"Pyrin tuomaan Tamperetta lähemmäs 
lähikuntia ja esimerkiksi tapahtumiin osal-
listujia sekä täältä sinne että sieltä tänne."

Tällä hetkellä Tiron hallituksessa on 
kolme jo viime vuonna mukana ollutta 
jäsentä ja seitsemän untuvikkoa, joihin 
Paavoseppäkin kuuluu. Ensivaikutelma 
tirolaisuudesta on ollut hyvä.

"Tämä muutama kuukausi on ollut 
mahtavaa. On päässyt tekemään paljon 
tapahtumien puitteissa, mutta aikaa ei 
kuitenkaan ole mennyt liikaa."

Tirossa hän pitää hyvänä etenkin teh-
tävien jakamista. Vaikka kaikilla hallitus-
laisilla on omat vastuualueensa, ei tois-
ten auttaminen ole kiellettyä, ja näin 
kaikki pääsevät käytännössä tekemään 
kaikkea.

Paavoseppä katsoo, että yhdistys-
kokemuksesta on konkreettista hyö-
tyä työnhaussa, sillä se osoittaa aktiivi-
suutta. Myös yleishyödylliset taidot ovat 
karttuneet.

"Olen ollut aina ulospäinsuuntautu-
nut, mutta yhdistysten kautta esilläoloa 
on tullut paljon normaalia enemmän. 
Enää ei tunnu missään vetää esitelmiä 
tai esiintyä muuten."

Esiintymisvarmuutta on tullut myös 
markkinointitutoroinnin kautta, jo-
hon Paavoseppä on kouluttautunut. 
Markkinointitutorit kiertävät lukioissa ker-
tomassa oppilaille Tamkista.

"On melko hankala kertoa myös itsel-
le vieraammista aloista. Etenkin kun lu-
kiolaiset eivät paljoa kysele."

pilkki vaiHtui änäriin
Erilaisten opiskeluun liittyvien aktiviteet-
tien lisäksi Paavoseppä ehtii myös har-
rastaa. Kotona Tammelassa odottavat 
neljävuotiaat kissaveljekset. Kissojen li-
säksi hän suuntaa energiaansa lenkki-
polulle. Suunnitelmissa on myös aloittaa 
muutaman kuukauden katkolla ollut kun-
tosaliharrastus uudestaan.

"Kurssit alkavat loppua tältä keväältä, 
joten vapaa-aikaa on enemmän."

Kevään viimeinen periodi loppuu pe-
riaatteessa toukokuun puolivälissä, mut-
ta käytännössä kurssit ovat ohi jo en-
nen vappua. Vapun jälkeen alkavatkin jo 
kesätyöt.

Varsinaiselle vapulle Tiro ei ole suun-
nitellut mitään ilmapallojen jakoa suu-
rempaa. Huhtikuun aikana luvassa on 
kuitenkin suuremman luokan baarikier-
ros T-Itse, jonka pääesiintyjäksi on saatu 
Elastinen. Viikko ennen vappua järjeste-
tään myös perinteinen vappustartti.

Tirolaiset ideoivat jatkuvasti myös uu-
denlaista toimintaa. Talven aikana uu-
simpana tapahtumana järjestettiin Änäri- 
eli konsolipeliturnaus, joka oli menestys

"Meidän piti järjestää pilkkitapahtu-
ma, mutta tämän talven olosuhteiden 
takia se ei sitten ollutkaan mahdollista", 
Paavoseppä naurahtaa.

Tarkemmista tulevaisuuden suunnitel-
mistaan Paavoseppä ei vielä tiedä. Tällä 
hetkellä hallitustyö Tirossa on kuitenkin 
vaikuttanut sen verran mieluisalta, että 
jatkokaudet ovat mahdollisia. Hän kui-
tenkin huomauttaa, että myös vanhojen 
hallituslaisten pitää tietenkin pyrkiä jokai-
selle kaudelle uudelleen.

"Ja tietenkin jossain vaiheessa pitää 
varmaan antaa tilaa myös uudelle verel-
le", hän hymyilee.
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ervannassa konttoriaan se-
kä tuotantolaitostaan pyörittävä 
Polarmatic tuottaa betoniteollisuu-
delle lämmitysratkaisuja sekä oh-
jausjärjestelmiä ja mittalaitteita. 

Betonin tuotantoprosessissa lämmitys-
tarpeita syntyy lähinnä kiviaineksen seas-
sa olevan jään sulattamisessa, kiviaineksen 
esilämmityksessä, betonin valmistukseen 
käytettävän veden sekä esimerkiksi betoni-
aseman tilojen lämmityksessä

Neljän vuosikymmenen kokemuksel-
la Polarmatic lupaa omien järjestelmien-
sä synnyttävän polttoainekustannuksissa 
jopa 60–80 prosentin säästöt verrattuna 
perinteisiin lämmitysjärjestelmiin.

”Perinteinen lämmityskattila on käy-
tännössä koko ajan päällä, mutta mei-
dän innovaatiossamme tuotetaan läm-
pöä ainoastaan silloin kun sitä todella 
tarvitaan”, kertoo tuore toimitusjohtaja 
Mia Kauhanen.

uusille Markkinoille

Polarmaticin päätuotetta Turbomatic-
lämpöenergialaitosta on toimitettu maa-
ilmalle jo kunnioitettavat 900 kappaletta. 

”Kilpailijoista eroamme siinä, että 
tuotteemme on suunniteltu nimenomaan 
betoniteollisuuteen”, Kauhanen kertoo. 

Polarmaticin asiakkaita löytyy ympäri 
maailmaa, Skandinavian lisäksi esimer-
kiksi Saksasta, Venäjältä, Kanadasta ja 
Kiinasta. Liikevaihtoa kertyi viime vuon-
na 10 miljoonaa euroa, henkilöstön mää-
rä on 45.

Lämmitysjärjestelmien lisäksi yritys 
myy betoniteollisuudelle myös automaa-
tio- ja mittausjärjestelmiä.

”Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen 
olemme satsanneet uusille markkinoille ja 
tuoterepertuaariamme on lisätty. Vientiin 
menee tällä hetkellä noin 90 prosenttia 
tuotteistamme”, Kauhanen kertoo.
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PoLArMATIcILLE 
PIrKANMAAN 

vIENTIPALKINTo

Teksti arto kotilainen kuva PolarMatic

Kun kulkee Polarmaticin toimiston käytävän päästä 
päähän, voi kuulla puhelinkeskusteluja kuudella 

eri kielellä. Pirkanmaan vientipalkinnon alkuvuonna 
napanneen firman vahvuuksiin kuuluu teknisen 

osaamisen lisäksi henkilöstön kielitaito.

”Vaikka suunnittelija ei välttämättä 
käytä vieraita kieliä päivittäin, pitää hä-
nellä kuitenkin olla kyky esimerkiksi löy-
tää virheet vieraskielisestä tekstistä.”

venäJä arvoitus

Polarmatic sai alkuvuonna Tampereen 
nuorkauppakamarin ja Tampereen kaup-
pakamarin myöntämän Pirkanmaan 
vientipalkinnon. 

”Valmistuksemme ja loppukokoon-
panomme tapahtuvat suomalaisella osaami-
sella, jota viemme maailmalle. Käsittääkseni 
tämä on juuri sitä mitä Suomi tarvitsee”, toi-
mitusjohtaja Mia Kauhanen sanoo.

Polarmatic seuraa suurella mielen-
kiinnolla, miten Venäjän tilanne ja ruplan 
kurssi kehittyvät, koska niillä saattaa olla 
merkittävääkin vaikutusta kaupantekoon 
itänaapurissa.

KIeLITAITo on 
KILPAILueTu

pitkiä neuvotteluJa

Betonin tuotantomäärät r i ippu-
vat suoraan rakentamisen määrästä. 
Suhdanneherkällä ja viennistä riippuvai-
sella alalla sekä vanhojen asiakkaiden 
pito että uusien hankkiminen vaatii hen-
kilöstöltä monipuolista kielitaitoa.

”Toimintamme on tyypillistä busi-
ness-to-business-toimintaa, jossa asi-
akkaita tavataan säännöllisesti ja 
neuvotteluja käydään pitkälläkin aikavä-
lillä”, Polarmaticin myyntipäällikkö Peter 
Lillqvist kertoo.

Lillqvistin mukaan neuvottelujen lähtö-
kohta on usein se, että asiakkaalle haetaan 
hänen tarvettaan palvelevaa ratkaisua.

”Tarjoamiemme järjestelmien hyöty-
jen selventämiseksi saamme tehdä pal-
jon töitä. Tavoitteenamme on olla muka-
na jo siinä vaiheessa, kun asiakas vasta 
alkaa pohtia mahdollisia investointejaan.”

Joskus tilaukseen ja toimitukseen liit-
tyvät neuvottelut tapahtuvat vauhdilla, 
mutta toisinaan asiakkaan pohdiskelu, 
päätöksenteko ja konsultointi voi viedä 
parikin vuotta, joten reissaamista maail-
malla riittää.

”Esimerkiksi itselläni matkapäiviä tu-
lee vuodessa noin sata”, Lillqvist kertoo.

kielillä ei kikkailla

Vaihtelevissa neuvottelutilanteis-
sa konstailematon käytännön kielitai-
to ja kyky puhua tuotteista selkeästi on 
tarpeen. 

Uuden myyntihenkilön palkkaami-
nen on Polarmaticille joka kerta yhtä 
haasteellista.

”Aina löytyy henkilöitä, jotka osaavat 
useita kieliä sinänsä sujuvasti, mutta pi-
täisi osata myös kommunikoida siten, et-

tä asiakkaan ei tarvitse jännittää keskus-
telun sujumista vaan hän voi keskittyä 
myyjän sanomaan.”

Pelkällä englannilla ei juuri pärjää esi-
merkiksi Saksan tai Venäjän markkinoil-
la. Ruotsissakaan ei voi luottaa siihen, 
että asiakas haluaisi toimittaa asiansa 
englanniksi, vaikka periaatteessa siihen 
pystyisikin.

”Se, että me puhumme  paikallista 
kieltä, voi olla juuri se ratkaiseva kilpai-
luetu, jolla käännämme tilanteen eduk-
semme”, Lillqvist sanoo.

Kielitaidon lisäksi myyntihenkilöiltä 
vaaditaan vankkaa teknistä, yleensä in-
sinöörin tai diplomi-insinöörin koulutusta. 

”Tekninen hahmotuskyky on myynti-
työssä tärkeää. Ammattisanaston oppii 
yleensä nopeasti jo muutamalla asiakas-
käynnillä”, Lillqvist vakuuttaa.

Suunnittelupuolellakaan ei ilman kie-
litaitoa pärjää.

Turbomatic-lämpöener-
gialaitoksia on toimitettu 
maailmalle jo lähes 1000 
kappaletta
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laskettelijoille monipuolisen, ympärivuo-
tisen vapaa-ajanviettomahdollisuuden. 
HimosResort alueena on 118 hehtaaria. 
Golf-kentän ympäristöön on kaavoitettu 
noin 300 loma-asuntoa. Näistä ensim-
mäiset valmistuivat vuonna 2012.

Loma-asunto on Alatalo Oy:n raken-
tama Lapponia-paritalo, johon sisustuk-
sen on suunnitellut Sisustajan Divaani, 
Cristina Casagrande. Loma-asunto on 
uusi, tasokas ja tyylikäs vaihtoehto lo-
mailuun Himoksella. 

Paritalo-asunnossa on huoneis-
toalaa 53 m2 ja kerrosalaa 65 m2. 
Ensimmäisessä kerroksessa on olo-
huoneen avokeittiöllä, makuuhuone 
kahdelle parivuoteella ja saunaosasto 
(sähkökiuas). Toisessa 
kerroksessa on yksi 
makuuhuone kahdelle 
hengelle (erilliset sän-
gyt), wc ja aulassa sän-
ky 1–2 henkilölle (120 
cm). 

Keittiössä on lie-
si, tiskiallas, jääkaap-
pi-pakastin, mikroaal-
touuni, kahvinkeitin, 
astianpesukone ja asti-
asto kahdeksalle hen-

gelle. Ruokapöytä on kuudelle hengelle. 
Olohuoneesta löytyy taulutv. 

Loma-asunto sijaitsee golfkentän 12. 
väylän vieressä, joten terassilta voi seu-
rata golfausta lähietäisyydeltä. Terassin 
varustukseen kuuluu 6 hengen pöytä 
miellyttävine tuoleineen. Ulkoa löytyy 
myös autokatos lämmityspistokkeella 
sekä pieni varasto.

Kotieläimet ja tupakointi eivät ole 
sallittuja. 

Mökkiä vuokrataan Tampereen 
Insinöörit ry:n jäsenille ensisijaises-
ti viikoittain alkaen maanantaina klo 12 
ja päättyen seuraavana sunnuntaina 
klo 18. Viikonloppuvuokraus alkaa per-
jantaina klo 12 ja päättyy sunnuntaina 

klo 18. Avaimet noude-
taan edelleen Tampereen 
Insinöörit ry:n toimistol-
ta. Sesonkiviikot arvo-
taan erikseen ilmoitetta-
vina aikoina mutta muut 
ajankohdat täytetään 
varaamisjär jestykses-
sä. Jäsen voi saada va-
rauksen arvontaviikoil-
le vain kerran vuodessa. 
Varauskalenteri julkais-
taan www-sivuilla. 

HiMosareenan 
keikat 

hImoSAreenA.fI

Kesälomaviikot 23,24,30 ja 31 arvotaan 
15.5. klo 12.00

Arkivuorokaudet 90 e/vrk.

Loppusiivous 60 e.

4–7, 10–15, 

8–9

16

19–21

18

33–34

25

26–32

380 e

240 e

200 e

280 e

280 e

300 e

400 e

400 e

900 e

750 e

380 e

380 e

180 e

280 e

200 e

17, 22–24, 
32

VKOT MA–TO

500 e 280 e 320 e

VKO VKL

Hinnasto 2014

T
ampereen Insinöörit ry on vuok-
rannut jäsenten vuokrattavak-
si erittäin tasokkaan, uuden pa-
ritaloloma-asunnon Jämsän 
Himokselta. Loma-asunnon vuok-

raus on käynnistynyt aktiivisesti. 
Pari taloloma-asunto si jai tsee 

HimosResort:in alueella kesäkuussa 
2013 avatun 18-reikäisen golf-kentän 
yhteydessä. Himos tarjoaa golfareille ja 

Vaalissa valitaan 25 valtuutettua 
ja sama määrä varavaltuutettuja. 
Valtuuston toimikausi on kolmivuotinen 
2015–2017. 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyt-
tää joka kolmas vuosi yhdistyksen ko-
kous. Yhdistyksen kokousten välillä pää-
tösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto 
kokoontuu vuosittain vähintään kevät- ja 
syyskokouksiin. 

valtuuston teHtävät

Valtuusto valitsee syyskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, 
hyväksyy yhdistyksen toimintasuun-
nitelman ja talousarvion sekä päät-
tää jäsenmaksusta. Kevätkokouksessa 
valtuusto vahvistaa ti l inpäätök-
sen ja myöntää vastuuvapauden se-
kä valitsee edustajat Insinööriliiton 
edustajakokouksiin. 

Arki-iltoina pidettävät kokouk-
set eivät vie paljoa vapaa-aikaa. 
Kokoustoiminnan ohella valtuuston jä-
senillä on mahdollisuus osallistua eri-
laisiin työryhmiin. Päätöksenteon ohella 
valtuuston jäsenet saavat paljon tietoa 
Insinööriliiton ja Tampereen Insinöörien 
toiminnasta sekä muista ajankohtaisista 
asioista. Lisäksi valtuuston jäsenille jae-
taan hallituksen pöytäkirjat tiedoksi. 

eHdokkaaksi 
asettuMinen

Tampereen Insinöörien valtuustovaaliin 
voi asettua ehdolle täyttämällä nettilo-
makkeen tai kirjallisen ehdokaskaavak-
keen, jotka molemmat löytyvät yhdistyk-
sen www-sivuilta. Ehdokaskaavakkeen 
saa myös yhdistyksen toimistolta. 

Vaalikelpoisia ovat kaikki yhdistyk-
sen varsinaiset jäsenet, jotka ovat jäse-
niä 31.5.2014. 

ehdoKasasettelu
touKoKuun loppuun

Tampereen ammattikorkeakoulu säilytti paikkansa kevään yh-
teishaussa maan vetovoimaisimpana ammattikorkeakouluna. 
Nuorten suomenkielisiin koulutuksiin oli 8938 ensisijaista ha-
kijaa ja aloituspaikkoja haettavana 1350. Yhtä opiskelupaikkaa 
tavoittelee keskimäärin 6,6 ensisijaista hakijaa, kun valtakun-
nan keskiarvo on 4,4. Kaikkiaan TAMKin nuorten koulutuk-
seen oli 23 792 hakijaa. 

Uutena koulutuksena TAMK aloittaa syksyllä rakennus-
arkkitehdin koulutuksen. Rakennusarkkitehdin koulutuk-
seen oli lähes 300 ensisijaista hakijaa, eli noin 10 hakijaa 
per aloituspaikka, mikä osoittaa, että koulutusta on odotettu. 
Rakennusarkkitehtikoulutuksen suosio heikensi kuitenkin jonkin 
verran rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan hakeneiden määrää. 

Uudistettuun media-alan koulutukseen oli 405 ensisijaista 
hakijaa. Median koulutuksen hakijamäärä nousi jonkin verran 
viime vuoteen verrattuna. Koulutus alkaa syksyllä uudessa 
paikassa, Mediapoliksessa. Hakijamäärältään TAMKin suosi-
tuin hakukohde oli liiketalouden koulutus, johon oli 1354 ensi-
sijaista hakijaa. 

tamK on 
edelleen suomen 
vetovoimaisin 
ammattiKoRKea-
Koulu 
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ammatilliset erikoistumisopinnot

Täydennyskoulutus ja myytävät palvelut

tamk täydennyskouluttaa

HAKU
22.4.–22.5.

2014

LIIKETOIMINTAOSAAMISTA INSINÖÖREILLE, 30 op

1.9.2014–21.5.2015
 
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu insinööreille tai vastaa- 
van koulutuksen saaneille henkilöille, joiden perusopintoihin 
ei ole sisältynyt liiketoimintaopintoja ja jotka tarvitsevat niitä 
työssään. 
Opinnoissa perehdytään liiketoimintaosaamisen kannalta  
keskeisiin talouden, liiketoiminnan, johtamisen, markkinoinnin 
ja asiakkuudenhallinnan teorioihin ja käsitteisiin sekä niiden 
soveltamiseen käytännön toiminnassa. 
Lisätietoja ja hakulomake:

        www.tamk.fi/erikoistumisopinnot

19.–21.6.2014 The Voice 
Juhannus HimosFestival
26.–28.6.2014 
Iskelmä festivaali
4.–5.7.2014 Jysäri
24.–26.7.Pipefest
to 31.7. Haloo Helsinki!
pe 1.8. Vicky Rosti
la 2.8. Martti Servo 
& Napander
to 28.8. Suvi Teräsniska
pe 29.8.Paula Koivuniemi

Tampereen Insinöörien valtuustovaali järjestetään syys-
lokakuussa 2014. Äänioikeutettuja ja ehdokaskelpoisia 
ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet, jotka ovat 
jäseniä 31.5.2014, jolloin ehdokasasettelu päättyy.
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Tampereen Insinöörit ry 2014

Puheenjohtaja
KIILI KALLE

Microsoft Mobile
050 480 0277

kalle.kiili@microsoft.com

Toimistosihteeri
LÄMSÄ KAISU

(03) 214 3931
toimisto@tampereeninsinoorit.fi

Edunvalvonta
SAANILAHTI KIMMO
Metso Power Oy
040 709 2024
kimmo.saanilahti@
tampereeninsinoorit.fi

Nuorten toiminta ja opiskelijatoiminta
SALMINEN VILLE

Patria Aviation Oy
050 358 5271
ville.salminen@

tampereeninsinoorit.fi

TIRO:n opiskelijaedustaja
KyöSTI NIKO

050 514 1387
niko.kyosti@tiro.fi

Edunvalvonta
SEPPÄLÄ JANNE

Metso Minerals Oy
040 766 9380

janne.seppala@tampereeninsinoorit.fi

I varapuheenjohtaja,
viestintä
SALONEN ErKKI
Symbio Finland Oyj
0400 963 321
erkki.salonen@tampereeninsinoorit.fi

II varapuheenjohtaja,
palvelut
SIHVOLA ArI
Accenture Oy
050 354 6928
ari.sihvola@tampereeninsinoorit.fi

Tiedotussihteeri
KOTILAINEN ArTO 
(03) 214 3934
arto.kotilainen@tampereeninsinoorit.fi

Taloudenhoitaja
JÄrVINEN JANNE
Suomen Punainen Risti
0400 500 141
janne.jarvinen@tampereeninsinoorit.fi

Palvelut
HAMMAr ANTErO
Rakentamispalvelut Tampereen Infra
0400 121 080
antero.hammar@tampereeninsinoorit.fi

Toimisto

www.tampereeninsinoorit.fi

haLLinnOn
pääTöksiä

Otavalankatu

Otavalankatu 9A

Tuomiokirk
onkatu

Skannaa QR-koodi kännykkääsi 
lisätäksesi kohde osoitekirjaasi!

Toiminnanjohtaja
KOSKINEN JyrKI

(03) 214 3043
0400 338 024

jyrki.koskinen@tampereeninsinoorit.fi

a
lkuun kiitos 95-vuotisjuhliimme 
osallistuneille, saitte aikaan hie-
non illan! Päätimme juhlia totu-
tusta poikkeavalla teemalla. Ei 
tummaa pukua isoine arvomerk-

keineen, vaan päälle sitä mikä tuntuu 
hyvältä ja iloa rintaan. Halusimme näyt-
tää, että insinöörien vanhin jäsenjärjes-
tö ei aio eläkkeelle, vaan on räväkästi 
läsnä tässä päivässä. Sen verran hyvän 
palautteen läsnäolijat tilaisuudesta an-
toivat, että pitäkää varanne, saatamme 

huominen ei 
koskaan kuole

pUheenjohtajan palsta hallitUksen jäsenen palsta

ottaa vuosijuhlat vuotuiseksi perinteeksi 
ja ensi keväänä lähtee vielä kovempaa!

Järjestö ei kuitenkaan ole pelkästään 
juhlia varten, vaan ensisijaisesti insinöö-
rien edunvalvontaan.Tässä meillä on-
kin haaste, nimittäin millaista on jäsenil-
le paras edunvalvonta tulevaisuudessa? 
Maailma muuttuu sellaista tahtia, että pai-
koillaan pysyminenkin vaatii yhä kovem-
paa juoksemista. Sekään ei kuitenkaan 
meille riitä, vaan on syytä olla askeleen 
edellä. Parhaaseen lopputulokseen ei 
päästä reagoimalla, vaan ennakoimalla.

Yhdistyksen hallitukselle ja valtuus-
tolle nämä tulevaisuudennäkymät ja nii-
den luominen ovat nyt ajankohtaisia, 
koska tänä vuonna teemme seuraavan 
pitkän aikavälin suunnitelman, johon tu-
levien vuosien toimintasuunnitelmat tu-
levat perustumaan. 

Nähdäkseni yksi tulevaisuuden teh-
tävistämme on yleisesti nostaa ammat-
tikuntamme mainetta. Insinöörityössä 
meillä ei ole hävettävää, mutta jostain 
syystä talousjohtajat päätyvät helpom-

min yritysten johtoon kuin käytännön 
työstä ymmärtävät insinöörit. Tällöin 
johdon huomio kiinnittyy enemmän eili-
sen myyntilukuihin kuin huomisen tuot-
teisiin ja kohta ei osata kuin säästää 
yritys hengiltä. Ministereinäkään ei in-
sinöörejä ole liiemmin nähty.

Mikäli ammattikunnan arvostusta 
saadaan nostettua, on siitä helpompi 
johtaa arvostusta myös palkankorotus-
ten myötä. Mutta tämä kaikki edellyttää 
meiltä vahvaa vastuunottoa, että todel-
lakin haemme aidon synergian kautta 
hyvää, emmekä vain sano ei kaikelle, 
joka ei välittömästi meitä hyödytä.

Huomisen työpäivää ei kukaan ulko-
puolinen kuitenkaan osaa insinööreille 
paremmaksi tehdä. Ja vaikka välillä yri-
tykset laittavat lunta tupaan hyville pyrki-
myksillemme irtisanomalla jo varmuuden 
vuoksi, niin tähänkään tuleen ei auta jää-
dä makaamaan ja poteroita kaivamaan. m

uutama viikko sitten mei-
dän vapaa-ajan koodauspo-
rukkaan liittyi konkari joka oli 
aloittanut hommat, kun itse is-
tuin vielä yläasteella jälki-is-

tuntoa. Polkumme kohtasivat, kun saim-

me Tampereen ammattikorkeakoulusta 
arvokkaan vihjeen.  Ennen tätä olim-
me koodanneet puolitoista vuotta ohjel-
maa jonka avulla jänisräikästä saadaan 
konserttilaulaja. Ideana on kaikessa 
yksinkertaisuudessaan napata laula-
jan äänestä perustaajuus ja näyttää se 
nuottiviivastolla, jolloin sitä voi käyttää 
lauluharjoitusten apuna.  Nykyinen algo-
ritmi toimi kohtuullisen hyvin. Vaikeuksia 
tuli, jos artisti lauloi Forte Forte (jolloin 
taajuustasoon ”tulee” paljon harmoni-
sia ylä-ääniä ja joita on vaikea erottaa 
toisistaan).

Kerroimme ongelmasta tiimimme 
uudelle jäsenelle, joka oli edellises-
sä elämässään koodannut mm. pu-
healgoritmeja kännyköihin. Hän ky-
syi meiltä yhden ainoan kysymyksen: 
”Oletteko kokeilleet cepstrumia” (FFT 
FFT:stä)?” No, ei oltu – saatika sitten 
siitä kuultu. 

Tämän lämmittelykysymyksen seu-
rauksena pysäytimme painokoneen ja 

muutaman Matlab-analyysin jälkeen 
päätimme kokeilla. Alustavat kokeet 
(noin puoli ruutua koodia lisää) näyttä-
vät lupaavilta. 

Kun aloitimme, googletimme ne-
tin, pengoimme keskusteluryhmät sekä 
käytimme runsaasti aikaa alkuselvityk-
siin. Meillä kellään ei ole ollut syvällis-
tä kokemusta signaalinkäsittelystä josta 
seurasi, että emme osanneet googlet-
taa oikeilla termeillä. Lisäksi sitä välillä 
kuvittelee, että jos on jossain hommas-
sa hyvä niin kokemus X1 voidaan muun-
taa Y1:ksi muuntokertoimella 1.10.

”Not invented here” on vamma josta 
parantuakseen pitää nousta ylös, läh-
teä tapaamaan muita ihmisiä ja kuun-
telemaan heidän kokemuksiaan. Sinä 
päivänä kun kuppi on täynnä, pitää tyh-
jentää ainakin puolet jolloin sinne mah-
tuu lisää. 

hyvää alkavaa kevättä!
erkki Salonen  

Hallitus 2/2014 (13.2.2014)
- Päätettiin periaatteeksi, että Insinööriliiton ansio-

mitaleja esitetään haettavaksi kaikille kriteerit täyt-

täville Tampereen Insinöörien jäsenille.

- Päätettiin periaatteeksi, että Akavan ansiomerk-

kejä esitetään haettavaksi kaikille kriteerit täyttävil-

le Tampereen Insinöörien jäsenille. Päätettiin ha-

kea Akavan ansiomerkkejä kolmelle yhdistyksen 

jäsenelle.

- Päätettiin esittää Tilinpäätös 2013 tilintarkastajil-

le ja valtuuston kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

- Päätettiin esittää ylijäämän 25.479,11 euroa kir-

jaamista edellisten vuosien tulokseen.

- Hyväksyttiin Toimintakertomus 2013 esitettäväk-

si valtuuston kevätkokoukselle. Allekirjoitettiin tilin-

päätös ja toimintakertomus.

- Hyväksyttiin 95-vuotisjuhlan nettokuluiltaan 

10.000 euron budjetti.

- Päätettiin ehdottaa Insinööriliiton Hämeen ja 

Keski-Suomen piirille piirin edustajaksi Tes-

valtuuskuntaan Janne Seppälä. 

- Päätettiin aloittaa työryhmä Haavisto-Puska-

Ollila-Salonen valtuuston Pietarin matkan sijaan 

esittämää Tallinnaan matkan 19.9.2014 valmistelu.

Hallitus 3/2014 (21.2.2014)
- Päätettiin hakea Insinööriliiton ansiomitaleja kuu-

delle yhdistyksen jäsenelle.

Hallitus 4/2014 (27.3.2014)
- Merkittiin tiedoksi muistio liittyen hallituksen, tii-

mien ja toimiston työnjakoon.

- Päätettiin tukea Tampereen Insinööriopiskelijat 

TIRO ry:n esitystä Insinööriliiton opiskelijastipen-

dien saajista.

- Päätettiin nimetä työryhmä Salonen, Salminen ja 

Koskinen, mikä sai valtuudet päättää insinöörityö-

palkintojen myöntämisestä, mikäli esitystä palkitta-

vista henkilöistä ei saada hallituksen kokousaika-

tauluun sopien.

- Päätettiin laatia Insinööriliiton kevään 2014 edus-

tajakokoukselle aloite, jonka mukaan edustajako-

kous edellyttää, että Insinööriliiton edustajat neu-

vottelujärjestöjen YTN, KTN ja JUKO hallituksissa 

ovat Insinööriliiton hallituksen jäseniä, hallituksen 

varajäseniä, liitossa johtajatehtävissä työskentele-

viä tai muita edustajakokouksen ao. tehtävään va-

litsemia henkilöitä.

- Merkittiin tiedoksi tiimien kokousten muistiot.

Valtuusto kevät/2014 (25.1.2014)
- Kuultiin hallituksen jäsenten Saarinen, Seppälä, 

Salonen ja Salminen sekä toiminnanjohta-

ja Jyrki Koskisen esittelyt toimintakertomuksen 

asiakohdista.

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin Toimintakertomus 2013.

- Käsiteltiin Tilinpäätös 2013 ja kuultiin tilintarkastaji-

en lausunto. Vahvistettiin Tilinpäätös 2013 ja myön-

nettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2013.

- Päätettiin siirtää ylijäämä edellisten vuosien 

tulokseen.

- Merkittiin hallituksen jäsenten vastuualueraportit 

ja hallituksen pöytäkirjat tiedoksi.

- Päätettiin Insinööriliiton edustajakokouksiin tois-

taiseksi kunnes toisin päätetään viideksi varsinai-

seksi edustajakokousedustajaksi Laura Saarinen, 

Janne Seppälä, Erkki Salonen, Ari Sihvola ja Jyrki 

Koskinen sekä varaedustajiksi Antero Hammar, 

Janne Järvinen, Kimmo Saanilahti, Ville Salminen 

ja Matti Ollila.

- Valittiin vaalivaliokuntaan Matti Ollila ja varalle 

Satu Mäkelä.

kalle kiili
puheenjohtaja

Kysyittekö neuvoa?

Järjestöyhteistyö
SAArINEN LAUrA

Parker Hannifin Oy
044 338 0484

laura.saarinen@tampereeninsinoorit.fi

TIRO:n opiskelijaedustaja
PAAVOSEPPÄ LAUrA

050 530 4701
laura.paavoseppa@tiro.fi
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