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insinööri työssä

Yrittäjän
nautinnollinen riski
Kalle Kuronen ja Antti Karkimo perustivat ohjelmistoyrityksen kesken insinööriopintojen
vuonna 2011. Nyt oma kiinteistöalan softa on heidän silmäteränsä.
Oman yrityksen perustamista pidetään edelleen insinöörien keskuudessa eräänlaisena
varaventtiilinä: siihen turvaudutaan vain, jos
”oikeita töitä” ei löydy. Helsinkiläiset Kalle
Kuronen ja Antti Karkimo ovat esimerkkejä
uudesta sukupolvesta, jolle yrittäjyys on kelpo
vaihtoehto heti uran alusta alkaen. Kuronen
ja Karkimo perustivat ohjelmistokehitysyritys
Toinen veli Oy:n, kun he opiskelivat ohjelmistotuotantoa vasta toista vuotta.
Yritysidea kypsyi Metropolia Ammattikorkeakoulun ohjelmistotuotantoprojektin aikana. Kuronen ja Karkimo huomasivat, että heidän yhteistyönsä sujui mallikkaasti, ja tulevaisuudensuunnitelmatkin olivat samankaltaiset.
– Halusimme molemmat vain tehdä ohjelmistoja ja alkaa yrittäjiksi. Toinen veli perustettiinkin pian kurssin jälkeen vuonna 2011,
Kuronen muistelee.
Kuronen ei tiedä, että kukaan heidän kurssikavereistaan olisi perustanut yritystä.
– Siinä mielessä olemme outolintuja, Kuronen toteaa.

”Meidän sukupolvemme
mielestä on tosi siistiä perustaa
oma yritys.”

Yksi soitto muutti kaiken
Alussa Toinen veli Oy:llä ei ollut omaa tuotetta,
vaan yritys suunnitteli muun muassa kotisivuja. Ratkaiseva käänne tapahtui loka–marraskuussa 2011, kun eräs kiinteistöhuoltoyritys
otti yhteyttä. Soittaja halusi uuden ohjelmiston, jolla koordinoida kiinteistöhuollon päivittäisiä työrutiineja, kuten avainten luovutuksia,
sauna- ja pyykkitupavuorojen varauksia sekä
huoltokeikkojen työmääräyksiä. Soittaja piti
vanhoja olemassa olevia ohjelmia liian monimutkaisina ja kankeina.
Antti Karkimo ja Kalle Kuronen paiskasivat
kättä asiakkaan kanssa. Ensimmäisen tuoteke-
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hitysvaiheen jälkeen he esittelivät asiakkaalle
keväällä 2012 KiinteistöVELIn esiasteen.
Saamiensa palautteiden perusteella he lähtivät kehittämään kiinteistön toiminnanohjausjärjestelmää eteenpäin. Tuote oli valmis vuonna 2013, mutta sen jälkeen sitä on päivitetty ja
uudistettu.
Toinen veli toimii ketterän ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisesti. Ero perinteiseen ohjelmistokehitykseen on se, että tuotetta
kehitetään aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan
kanssa alusta alkaen. Perinteisessä ohjelmistokehityksessä ohjelmaa tai sovellusta hiotaan
vuosia tietämättä, meneekö se kaupaksi.
Ketterässä ohjelmistokehityksessä kehitystyö on jaettu lyhyisiin, 1–4 viikon osaprojekteihin. Asiakas saa koko ajan kommentoida,
onko tyytyväinen vai ei.
– Tavoitteena on, että turhaa työtä ei tehdä,
Antti Karkimo toteaa.

Tavoitteena olla ykkönen
Toisella veljellä ei ole muita tuotteita kuin
KiinteistöVELI. Kaikki aika menee ylläpitoon,
tuotekehitykseen ja myyntiin. Antti Karkimon
mukaan tehtävänjako on karkeasti se, että hän
istuu Helsingin Lauttasaaressa toimistolla koodaamassa, ja Kalle Kuronen kiertää Suomea
myymässä KiinteistöVELIä kiinteistöhuolloille. Pari päivää ennen tätä haastattelua syyskuun
puolivälissä ei ollut varmaa, ehtisikö Kuronen
paikalle myyntireissultaan Pohjois-Suomesta.
– Varsinainen myyntityö alkoi vasta alkusyksystä. Tavoitteena on, että loppuvuoden
aikana saamme paljon uusia asiakkaita, Kuronen visioi.
Kurosen ja Karkimon mukaan parasta ohjelmistosuunnittelijan työssä on ongelmanratkaisu.
– Jos löytää oikeasti ratkaisun, joka hyödyttää asiakasta arjessa, siitä tulee pieni lämmin
tunne rintaan, Karkimo summaa.

”Yrittäjä uusi rokkistara”
Start-up-yrittäjyys on kovassa nosteessa ainakin lööppien perusteella. Useilla yliopistoilla
kuten Aalto-yliopistolla on oma yrityskiihdyttämönsä, ja Helsingissä pidetään lukuisia

suuria start-up-tapahtumia, nimekkäimpänä
Slush.
Onko yhteiskunta muuttunut kannustavammaksi nouseville yrityksille? Kalle Kurosen ja Antti Karkimon mielestä kyllä.
– Ei ole enää Nokiaa tai muita yrityksiä, jotka takaisivat insinööreille kymmenien vuosien
työurat. Meidän sukupolvemme mielestä on
tosi siistiä perustaa oma yritys. Jostain luin,
että yrittäjä on uusi rokkistara. Asenne-ero
meidän vanhempiemme sukupolveen on suuri, Kuronen arvioi.
Ennemmin tai myöhemmin yrittäjien haaveissa on palkata uusia työntekijöitä, laajentua
ja lanseerata uusia tuotteita, mutta vielä niihin ei ole resursseja. Nyt Kuronen ja Karkimo
puurtavat pitkää päivää tuotteensa takia.
– KiinteistöVELI on Suomen ehdoton ykkönen huoltoyhtiöiden ohjelmistoissa, Kuronen uskaltaa linjata.
Teksti ja kuva Tuomo Tarvas

Vauhtia Metropolian
yrityshautomosta
Toinen veli Oy perustettiin Helsingissä

vuonna 2011. Yrittäjät Kalle Kuronen ja
Antti Karkimo saivat alkuspurttia uralleen
Metropolia Ammattikorkeakoulun yrityshautomosta.
– Saimme Metropolialta työtilan, tietokoneet, verkkoyhteyden ja kehityspalvelimen.
Myöhemmin Metropolian innovaatioasiantuntija Juha Järvinen järjesti meille myös
Keksintösäätiön Tuoteväylä-rahoituksen,
jonka avulla pystyimme toteuttamaan laajan
markkinatutkimuksen, Kuronen sanoo.
Entä mistä yrityksen nimi on oikein peräisin?
– Eräs ystävämme ehdotti sitä. Nimi kuvaa
meitä hyvin. Teemme tiiviisti töitä yhdessä,
vaikka emme olekaan oikeasti veljeksiä ja
nimi kuulostaa hyvältä, Kuronen naurahtaa.
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– On
rakastettava
sitä, mitä
tekee.
Menestys on
itsestä kiinni,
Kalle Kuronen
(vas) ja Antti
Karkimo
summaavat.
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ajankohtaista

Olli Häkämies

Helsingin Insinöörit onnittelee jäsentään
Pertti Porokaria hänen 50-vuotismerkkipäivänsä johdosta!
Ins.-lehti haastatteli Pertti Porokaria numerossa 4/2014.

Panosta puumaan ja pantteriin

Systeemityöyhdistyksen seminaarissa Insinööriliiton Sponsorirastilla osallistujien tehtävänä oli miettiä keinoja työurien pidentämiseen.
Eläkeiän nostamista ei saanut ehdottaa.
Keskusteluissa tuli ilmi työelämän ristiriita. Yt-neuvotteluissa eläkeikää lähestyvät irtisanotaan tai heille ehdotetaan pakettia. Harva yritys
myöskään palkkaa yli 55-vuotiaita. Joidenkin mielestä ikärasismin raja
oli paljon alempi, jopa 40 vuotta. Julkisuudessa sitten ihmetellään kestävyysvajetta ja alhaista eläköitymisikää.
Useiden iäkkäämpien seminaarilaisten mielestä nuoret esimiehet
eivät osaa hyödyntää vanhempien työntekijöiden osaamista. Heistä
myös tuntui, että he eivät pääse samaan tapaan koulutuksiin kuin nuoremmat. Se syö työmotivaatiota.
Yli 60-vuotiaille ehdotettiin automaattista oikeutta lyhyempään työaikaan joko työpäivää tai työviikkoa lyhentämällä tai lomia pidentämällä.
Vanhemmat työntekijät halusivat rohkaista työikäisiä siirtymään
toisenlaisiin tehtäviin työpaikan sisällä tai vaihtamaan kokonaan uuteen ammattiin. He muistuttivat, että muutos olisi tehtävä ajoissa ennen
kuin palaa entisessä työssä loppuun.
Nuoremmat seminaarilaiset puolestaan suhtautuivat kriittisesti
vanhemman väen muutosvastarintaan. ”Muutosten hanskaamiseen
ja oppimisahdistuksen käsittelyyn on otettava kaikki keinot käyttöön”,
vaati eräs heistä.
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Koska seminaariin osallistui tietotyöläisiä, tuli ideoita myös tietotekniikan hyödyntämisestä työssä jaksamisen apuna. Big datan* avulla voidaan henkilöitä kutsua kohdistettuihin seulontoihin. Näin sairaudet saadaan diagnosoitua ajoissa ja voidaan mahdollisesti ehkäistä
pitkiä sairauspoissaoloja ja vähentää sairauden vuoksi eläköitymistä.
Ammattikorkeakoulut saavat rahaa valmistuvista opiskelijoista. Eikö kesken opiskelun töihin menevät tulisi rinnastaa valmistuneisiin
ja palkita opinahjoa myös heistä? Opiskeluaikana työskentelevä tekee todennäköisesti pidemmän työuran kuin pelkästään opiskeluun
keskittyvä.
Ikäsyrjintä on saatava pois laista. Tällä keskustelijat viittasivat yli
53-vuotiaiden korkeampaan eläkemaksuun. Eläkemaksun on oltava
samansuuruinen kaikille työntekijöille. Ikääntyvien työntekijöiden
työssä käymiseen tulisi kannustaa, ei rangaista siitä.
Osallistujat peräänkuuluttivat asennemuutosta. Ikääntyvien työntekijöiden osaamisen arvostamisen lisäämiseksi voisi tehdä valtakunnallisen kampanjan. Sen sloganiksi ehdotettiin Työnantaja: Panosta
puumaan ja pantteriin.
*) Ks. http://fi.wikipedia.org/wiki/Big_data

Minna Anttonen
Uudenmaan piirin asiamies
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sanottua
Erilaiset tutkimukset ja niistä tehtävät johtopäätökset
ovat viestimien päivittäistä polttoainetta. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo
kuitenkin patistaa toimittajia tekemään eron tieteen
ja humpuukin välille (Journalisti 10/2014).
– Mediassa tutkimuksena voidaan pitää yhtä lailla
ajatushautomon muutamassa päivässä kyhäämää raporttia kuin kansainvälisessä tiedejulkaisussa ilmestynyttä artikkelia, jonka työstämiseen on käytetty vuosia.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson
muistelee lapsuusvuosiaan taiteilijakodissa (HS Kuukausiliite 9/2014). Isä oli rakentanut tyttärelleen barbikerrostalon, joka ylettyi lattiasta kattoon.
– Jokaisessa kerroksessa oli myös lamput, joita varten isä oli tehnyt omia sähköviritelmiä. Kerran joku
sähkömies vilkaisi taloa ja sanoi, että ei se ihan määräyksiä täyttänyt.

Suomessa on noin 7 500 poliisia. Jos heitä olisi suhteessa yhtä paljon kuin Ruotsissa, luku olisi 10 000.
Poliisijärjestöjen puheenjohtaja Yrjö Suhonen suomii
valtion ensi vuoteen sisältyviä poliisin määrärajojen
leikkauksia (STTK-lehti 4/2014).
– Missä poliisi on perinteisesti ollut, ja pitäisi nytkin olla, on entistä useammin vartiointiliikkeen vartija.

Jopa vauvaikäiset oppivat käyttämään tietotekniikkaa
taulutietokoneiden avulla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton erityissuunnittelija Satu Valkonen arvioi (IltaSanomat 9.9.2014), että tablettien avulla pienokainen
voi saada paljon hyviä virikkeitä. Liika on kuitenkin
liikaa.
– Lasta ei tulisi laitteiden avulla tuudittaa siihen, ettei
koskaan ole tylsää tai että aina on tekemistä.

nykäset

5/2014 ins.
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historian havinaa

Tekstiviesti
leivottiin pizzeriassa
Tekstiviestin kehittäjä Matti Makkonen kertoo,
mistä ajatus puhelimen tekstimuotoisesta viestinnästä lähti.
Tekstiviesti oli aikanaan yksi suurimmista puhelinteknologian murroksista. Kaikki sai alkunsa 1980-luvun alussa kööpenhaminalaisessa pizzeriassa.
Matti Makkonen, yksi tekstiviestin kehittäjistä, istui kokouksia edeltävänä iltana pizzalla
kahden diplomi-insinöörin, Juhani Tapiolan
ja Seppo Tiaisen, kanssa. He olivat tuolloin
kaikki Posti- ja lennätinlaitoksen eli tulevan
Soneran palveluksessa.
– Osallistuimme pohjoismaisen FMK-matkaviestinprojektin työryhmien kokouksiin.
Olimme kehittämässä tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmää. Hörpimme olutta ja keskustelimme työryhmiemme tehtävistä.
Tavoitteena oli korvata hyvään kaupalliseen
alkuun päässyt NMT, joka oli 1970-luvulla kehitetty, maailman ensimmäinen kansainvälinen automaattinen matkapuhelinjärjestelmä.
Pohjoismainen kehitystyö oli vähitellen siirtymässä laajempaan puitteeseen, eli eurooppalaisen GSM-projektin yhteyteen (Group Special Mobiles).
Tapiolan FMK-työryhmän tehtävänä oli
koota GSM-työtä varten luetteloa niistä palveluista, joita pohjoismaiset kehittäjät halusivat
toteutettavan eurooppalaisessa järjestelmässä.
– Yksi pohtimamme asia oli 1980-luvun
alkupuolella lanseerattu valtakunnallinen
piipparisysteemi Kaukohaku. Se kykeni välittämään taskukokoisiin vastaanottimiin tekstiviestejä, mutta niiden lähettämiseen ei ollut
kätevää tapaa.

Ensin teksti piti sanella
Matti Makkonen kertoo, että lähettäjän piti
soittaa välityskeskukseen, jonne viesti saneltiin. Välityskeskuksen laitteilla se lähetettiin
eteenpäin.
– Tekstiviesti vaati siis ihmisen välittäjäksi.
Totesimme, että tulevaisuuden GSM-matkaviestimen kuuluu kyetä lähettämään lyhyitä
tekstiviestejä kaukohakuvastaanottimiin.
Tapiolalla oli mukanaan HP:n taskulaskin.
Sen avulla iloinen pizzaseurue totesi tarpeellisten näppäimien mahtuvan taskukokoiseen
laitteeseen.
– Iloitsimme jonkin aikaa siitä, että olim-
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me ratkaisseet Kaukohaun ongelman, vaikkakin joskus tulevaisuudessa toteutuvalla tavalla.
Makkoselle juolahti mieleen kyseenalaistaa,
mihin Kaukohakua lopulta edes tarvitaan.
– Kai tulevaisuuden matkaviestin voi toimia
kaksisuuntaisesti ja osata lähettämisen lisäksi
vastaanottaa ja näyttää viestit.
Kolmikko kutsui palvelua ”tekstinäpeltimeksi.” Kyse oli useammasta työhön liittyvästä sovelluksesta.
– Yksi niistä oli kokousten aikainen huomaamaton ja muita häiritsemätön viestintä
esimerkiksi taustatietojen kyselemiseksi kotikonttorista.
GSM-työ tuotti toimivan järjestelmän
1990-luvun alussa. Sitä ryhdyttiin tuolloin
kutsumaan nimellä Global System for Mobile
Communications. Työryhmän nimilyhenteestä GSM tuli näin kaupalliseen menestykseen
päässeen palvelun nimi.
– Tavoite oli globaalit markkinat. Se myös
toteutui, GSM:ään sisäänrakennettu tekstiviesti mukaan lukien.

Tekstarin syntyjuorut huvittivat
Valtava kaupallinen menestys herätti mielenkiintoa tekstiviestin syntyhistoriaa kohtaan.
Siitä oli olemassa lähinnä sellaisia versioita,
jotka huvittivat alan ihmisiä. Tekstaria pidettiin Nokian kännykkään sattumalta ilmestyneenä ominaisuutena tai filippiiniläisten nörttien keksintönä.
– Helsingin Sanomien toimittaja Kati Juurus teki hyvää työtä kumotessaan nämä huhut
ja selvittäessään, että tekstiviestillä oli tekijänsä
operaattoreiden kansainvälisessä kehitystyössä.
Juurus teki johtopäätöksen, että kaiken alku
olisi ollut Makkosen ajatus kyseisessä tanskalaisessa pizzeriassa.
Makkonen kertoo, että myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että tekstiviestin ajatus on
noussut esiin muuallakin kuin pohjoismaisissa
FMK-dokumenteissa.
– Ei voi mitenkään osoittaa, että ne olisivat
perustuneet meidän ideaamme, vaikka ajallisesti saatoimme ollakin idean ensimmäisiä
esittäjiä.
Makkonen huomauttaa, että FMK:n doku-

mentaatiossa on joka tapauksessa maininta,
jonka perusteella se olisi myös toteutettu, ellei GSM:ää olisi tehty.
– GSM:ssä tekstiviestin toteutustapa perustuu ranskalaisten ja saksalaisten tekemään
FMK:ta vastaavaan pohjatyöhön, joten kunnia
siltä osin kuuluu heille.

Tekstiviestiä ei patentoitu
Tekstiviestiä ei koskaan patentoitu. Makkonen
kertoo, että pääosin samat henkilöt, jotka olivat tehneet NMT:tä, siirtyivät seuraavaan projektiin ja noudattivat melko pitkälle samoja
työskentelytapoja ja periaatteita.
– NMT:n pelisääntöihin kuului muun
muassa se, ettei sen spesifikaatioon hyväksytty patentoituja ratkaisuja. Näin varmistettiin
mahdollisimman laaja laitevalmistajien tuki.
Makkonen sanoo, että avoimen standardin filosofiaa on sovellettu menestyksekkäästi
myöhemminkin. Googlen Android on mahdollisesti paras esimerkki.
– Ideoita esitettiin ja kirjattiin mahdollisesti
osaksi spesifikaatiota ilman, että kukaan otti niitä omiin nimiinsä. Samaa avoimuuteen
perustuvaa ideoiden keräämistä ja kehittämistä noudatettiin alkuvaiheessa myös GSM:ssä.
Makkonen kertoo, että periaate muuttui
vasta vuonna 1987, kun teollisuusyritykset
pääsivät mukaan GSM:n työryhmiin ja operaattoreiden keskinäinen kilpailu oli käynnistymässä.
Tekstiviestin spesifiointi laitevalmistajia
varten tehtiin varta vasten perustetussa GSM:n
työryhmässä.
– Itse en osallistunut käytännön spesifiointityöhön enää GSM:ssä, kun jouduin 1980-luvulla ottamaan liiketoimintavastuun matkapuhelinverkoista ja liiketoiminnan kokonaisuudesta Telessä, Makkonen sanoo.
Makkonen kertoo, että työssä olivat mukana
muun muassa Kari Marttinen, Seppo Tiainen,
Batu Karasaar ja Matti Pasanen.
– Heidän kauttaan kehitystyöhön välittyivät ne arvokkaat käytännön kokemukset, joita
NMT:n nopean kasvun myötä saimme Suomessa kärkimaana.
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Tekstiviestien etuna on niiden lyhyys, mikä pakottaa lähettäjän tiivistämään sanomisensa, Matti Makkonen arvioi.

Ensitekstari oli joulutoivotus
Tekstiviestit otettiin kaupallisesti käyttöön
useassa maassa samanaikaisesti vuoden 1992
keväällä. Tekstarin toteutus oli kuitenkin vielä
puutteellinen, ja vain tekstin vastaanottaminen ja näyttäminen oli mahdollista.
Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin järjestelmään kytketyn tietokoneen kautta. Makkonen kertoo, että kunnia ensimmäisen tekstiviestin ”Merry Christmas” lähettämisestä on
julkisuudessa annettu brittioperaattori Vodafonen insinöörille Neil Papworthille 3.joulukuuta 1992.
– Edellytykset tekstiviestin kehittymiselle
suosituksi massapalveluksi paranivat ratkaisevasti vuonna 1994, kun Nokia toi puhelimiinsa kätevän tavan kirjoittaa ja lähettää viestit.
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Makkonen sanoo, että tekstiviesti toteutettiin GSM-järjestelmässä ranskalais-saksalaisen
idean mukaisesti osaksi järjestelmän sisäistä
signalointia.
– Se rajoitti viestien pituudeksi 160 merkkiä, mikä käytännössä osoittautui riittäväksi.
Monen mielestä tekstareiden etuna on niiden
lyhyys, mikä pakottaa harkitsemaan ja tiivistämään sanomisensa.
Myöhemmin matkapuhelimiin ja järjestelmiin tuli kyky yhdistää useita viestejä, jolloin
merkkirajoitusta voitiin kiertää.

Matti Makkonen

Matti Makkonen valmistui diplomi-insinööriksi 1976 Oulun yliopistosta ja työskenteli
pitkään Posti- ja lennätinhallituksen (myöhemmin Sonera) palveluksessa matkapuhelinjärjestelmien ja -palveluiden kehitys- ja
johtotehtävissä. Vuonna 2000 hän siirtyi
Nokian palvelukseen ja vastasi siellä verkkoliiketoiminnan operaattoripalveluista. Vuonna
2003 Makkonen palasi kotimaan operaattoritoimintaan alueellisten puhelinyhtiöiden
perustaman Finnet Oy:n toimitusjohtajan tehtäviin. Vuosina 2006–2010 hän toimi vapaana
konsulttina ja hallitusammattilaisena, kunnes

Antti Halonen

siirtyi Anvia Oyj:n toimitusjohtajaksi ennen

kuva Lehtikuva

eläköitymistään.
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työmarkkinajaos

Tulevaisuuden työ
Työelämä muuttuu koko ajan – työtehtäviä, jopa toimialoja, katoaa ja uusia syntyy. Muutos
koskee myös töiden sisältöä, työvälineitä ja töissä tarvittavaa osaamista sekä fyysistä että
henkistä toimintakykyä. Tietoteknologian mahdollistamat hajautetut, virtuaaliset työt yleistyvät.
Työ tulee olemaan tulevaisuudessa entistä monimuotoisempaa, ja yhdellä ihmisellä voi olla
monta työuraa. Aikaan ja paikkaan sitomaton työ tulee lisääntymään. Projektimaiseksi
muuttuva työ vaatii kykyä työskennellä monimutkaisissa verkostoissa ja muuttuvissa tilanteissa, joihin ei ole valmiita menetelmiä. Opis-

10

kelu ja ammattitaidon jatkuva päivittäminen
on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää.
Palkkatyön, yrittäjyyden ja opiskelun väliset rajat tulevat hälvenemään – toivottavasti näiden yhdistäminen tulevaisuudessa myös helpottuu. Perinteinen ammattiin valmistava koulutus on toki
tärkeää, mutta työssä oppiminen tulee jatkossa

liittymään kaikkeen työn tekemiseen. Kun työ on
järjestetty oikein, sekä yksilö että koko työyhteisö
oppivat jatkuvasti yhdessä. Teknologia tulee olemaan yhä luontevampi osa työnteon arkea, mutta työssä säilyy myös paljon ihmisten keskinäistä
vuorovaikutusta. Työ pirstoutuu yhä pienempiin
osiin, ja projektimainen työnteko yleistyy.
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Tulevaisuudessa kaikki tarvitsevat nykyistä
parempia työelämätaitoja, kuten kykyä
yhteistyöhön, neuvottelemiseen ja sopimiseen.

Organisaatioiden johtajien täytyy pystyä johtamaan ihmisiä muutosten keskellä. Tarvitaan
hyväksyvää ja ihmistä arvostavaa johtajuutta
eli rinnalla kulkemista ja virheiden hyväksymistä. Jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla on synnyttää positiivista ilmapiiriä omalla
käyttäytymisellään. Tarvitaan myös lähiesimiehiä, jotka keskittyvät työntekijöiden tukemiseen ja valmentamiseen. Tulevaisuudessa
kaikki tarvitsevat nykyistä parempia työelämätaitoja, kuten kykyä yhteistyöhön, neuvottelemiseen ja sopimiseen.
Kansalaisilta edellytetään jatkossa hyvää itsetuntoa ja oman identiteetin ymmärtämistä
suhteessa työhön ja kaikkiin elämän valintoihin. Koululaitoksella on tässä merkittävä rooli.
Sen pitää auttaa lapsia ja nuoria kehittämään
itsetuntoa ja identiteettiä. Kansalaiset osaavat
arvostaa oikeudenmukaista työpaikkaa. Suomen vahvuus on ihmisten osaamisessa ja kyvyssä motivoida ihmiset tekemään työtä yhteisten tavoitteiden ja päämäärien eteen.
Epävarmuudensietokyky on tärkein vaatimus tulevaisuuden ihmisiltä: muutosvalmius
ja joustavuus ovat avainsanoja. Työhön on
kehiteltävä uusia malleja ja työaikaratkaisuja. Suomalaisten vahvuus on ollut luottamuspääoma, joka mahdollistaa helpon kontaktien
luomisen, sopimusten tekemisen ja pitämisen
sekä uudenlaisen yhdessä tekemisen eri toimijoiden välillä. Tätä uhkaa nyt muun muassa
epäoikeudenmukaiseksi koettu palkkaerojen
kasvu.

Eroon vastakkainasettelusta

Jokainen on oman onnensa seppä
Työelämä tulee tulevaisuudessa vaatimaan
kaikilta enemmän vastuuntuntoa ja itsensä
johtamista. Yksilöllä on enemmän vapautta
ja vastuuta työnteosta, omista valinnoistaan,
viihtymisestä ja hyvinvoinnista. Erityisen tärkeällä sijalla työelämässä on johtamisen laatu.
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Työelämän vastakkainasetteluista on päästävä
eroon. Tulevaisuuden työelämässä kaikilla toimijoilla on yhteiset päämäärät kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Eri ryhmät eivät saa
ajaa lyhytnäköisesti vain omaa etuaan. Työntekijöiden pitää myös saada osansa yrityksen
hyvästä tuloksesta. Työelämän pitää tulevaisuudessakin olla kuitenkin sopivasti säädeltyä.
Työn tekemisen järjestelyissä pitää voida sovittaa yhteen työntekijän ja työnantajan tarpeita.
Esimerkiksi työnkuvia voi räätälöidä yksilön
kykyjen ja elämätilanteen sekä organisaation
tilanteen mukaan. Tuottavuus paranee, kun
yksilöt kokevat työnsä merkitykselliseksi ja
motivoivaksi ja saavat itse valita tavan, jolla

työnsä toteuttavat. Arvostavalla johtamisella
ja positiivisella vuorovaikutuksella on tässä
merkittävä rooli. Tulevaisuudessa keskeisen
osan johtajan tulospalkkausta muodostaakin
työntekijöiden arvio johtajan johtamiskyvyn
oikeudenmukaisuudesta.
Työn tuottama taloudellinen tulos on jaettava tasaisemmin omistajien, johdon ja työntekijöiden kesken. Hyvinvointivaltion rakenteita kuitenkin tarvitaan tuomaan muutosturvaa
niille, jotka tarvitsevat turvaverkkoja epävarmuuden keskellä. Lisääntyvän vapauden ja
joustavuuden vastapainoksi yksilöt tarvitsevat
lisää vastuunkantoa, muutosvalmiutta, sopeutumiskykyä ja riskinottoa. Myös erityisryhmät,
joiden työkyky on eri syistä alentunut, pitää
pystyä ottamaan mukaan työelämään. Nuoret
tarvitsevat opetusta myös työelämätaidoissa,
tukea uravalintoihin ja vastuunottoa omasta
elämästä.
Työelämässä tarvitaan lisää johtamistaitoja, vuorovaikutustaitoja ja yrittäjyyskasvatusta,
joita pitäisi opettaa jo koulussa. Tähän tarvitaan mukaan yrityksiä, jotka tuovat koulumaailmaan oman panoksensa. Ammattiopintoja
pitäisi muuttaa enemmän työssä oppimisen ja
mestari‐kisälli‐mallin suuntaan.
Työelämässä tarvitaan myös enemmän palveluhenkisyyttä, systeemiajattelua, oman työmarkkinavalmiuden ylläpitoa ja oman osaamisen esiintuomista. Yksilö voi valita ammatissaan esimerkiksi monitaitoisuuden tai tiukan
erikoistumisen. Kehitettäessä ihmisenmittaista, hyvää työelämää, joka on samalla kansainvälisesti kilpailukykyinen, on ymmärrettävä
sekä ihmistä että työtä. Työn arkeen kuuluvat
vahvasti toimintamallit, joissa korostuu vuorovaikutus työntekijän, hänen esimiehensä,
henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välillä. On tunnistettava jo varhain sellaiset työntekijät, joita uhkaa työkyvyn menetys, joiden
osaaminen vaatii päivitystä tai jotka tarvitsevat
sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä töissä. Kun
näin toimitaan, ei tarvitse enää keskustella työurien pidentämisestä.
Ajatukset jutulle antoi www.2030.fi
Timo Karasmäki
Työmarkkinajaos
Helsingin Insinöörit HI ry
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Koonnut Risto Paananen

Mobiilin tiskijukan kumppani

iPhone, iPod tai iPad on kätevä musiikkivarasto, mutta työ- tai
kaveriporukan juhlissa tarvitaan lisäksi kunnon kaiutin. Ratkaisu
voi olla Bang-Olufsenin Beolit, kannettava langaton aktiivikaiutin. AirPlay-tekniikan avulla kaikki Applen mobiililaitteen haltijat
voivat toimia tiskijukkina. Hinta noin 500 euroa.

välipalat

www.hifistudio.fi

Tuunaa oma kahvipurkkisi

Paulig tarjoaa yleisölle mahdollisuuden kokeilla omia design-kykyjään.
Yhtiön verkkosivuilla voi käydä suunnittelemassa itselleen mieleisen
3D-kahvipurkin. Sen voi jättää näytille verkkogalleriaan tai tilata maksua
vastaan itselleen 3D-tulosteena.
http://presidentti3d.paulig.fi/

Vekottimet

Tarpeellista vai turhaa? Sinä päätät.

Telakka kaikille läppäreille

Kun läppäri menee vaihtoon, pitääkö ostaa myös uusi telakointiasema? Ei välttämättä. Targuksen Universal Docking
Station on yhteensopiva useimpien 90-wattisten kannettavien tietokoneiden kanssa. Asemaan voi kytkeä kaksi näyttöä.
Hinta noin 220 euroa.
www.targus.com

Valoa syksyyn tyylillä

Suomalaiset ovat luottaneet Iittalaan kattauksessa ja sisustuksessa jo
vuosikymmeniä. Kokonaan uusia innovaatioita yhtiö julkaisee harvakseltaan. Eräs tuoreimmista on Leimu-valaisin, jossa perinteisestä lampunvarjostimesta muotoja saanut lasinen lamppuosa yhdistyy betoniseen
jalustaan. Leimua on saatavana kuparinruskeana ja harmaana. Hinta noin
500 euroa.
www.iittala.fi
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Sudoku 5/2014

Ratkaise inssisudoku ja lähetä se 4.11.2014
mennessä nimesi ja postiosoitteesi kera
osoitteeseen Ins/Unionimedia, Mikonkatu
17 B, 00100 Helsinki. Voit myös skannata
ja lähettää vastauksesi osoitteeseen
ins@unionimedia.fi. Oikein vastanneiden
kesken arvotaan sudokukirja.
Edellisen sudokun oikean ratkaisun lähettäneistä arpa suosi Matti Liukkosta.
Tämä ristikko on suojattu tekijänoikeuslailla eikä sen kopioiminen
tai osittainenkaan käyttö ole sallittua ilman Sudoku Finland Oy:n lupaa.

!

Inssivisa

Inssi,
testaa
tietosi

1. Älylelu Rubikin kuutio
täytti toukokuussa vuosia, montako?
a) 50
b) 40
c) 30
2. Mitä avaruuskoira Laikan nimi tarkoittaa suomeksi?
a) Purija
b) Haukkuja
c) Hännäkäs
3. Milloin Sisu-nestemoottori
esiteltiin ensimmäistä kertaa yleisölle?
a) 1954
b) 1959
c) 1964

4. Mikä ovat neurotransmitteri?
a) Sähköisen signaalin muuntaja
b) Radiolaite
c) Hermosolujen välittäjäaine
5. Kuinka mones presidentti Sauli Niinistö on Suomelle?
a) 10
b) 12
c) 14
Vastaukset: 1.b 2.b 3.c 4.c 5.b
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Suuria tekoja
pienillä antureilla
Joka minuutti jossain päin maailmaa sydänpotilas saa tahdistimen,
jossa on Muratan tehtaalla valmistettu liikeanturi. Vantaalla valmistetaan
muun muassa autoissa ja älypuhelimissa käytettäviä pienkiihtyvyysantureita.

Näitä antureita käytetään esimerkiksi
autoteollisuudessa ja
terveysteknologiassa.
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HI ry 90 vuotta
opiskelijat
tekniikka

A-sarjan Mercedes Benz lanseerattiin markkinoille suurin toivein vuonna 1997. Mutta
vastoin odotuksia ruotsalaisen autolehden toimittajat kellistivät testiajossa auton katolleen.
Se oli katastrofi, sillä mallia ei voinut päästää
markkinoille.
Apu löytyi yllättävältä taholta. Suomalainen
teknologiayritys VTI valmisti kiihtyvyysantureita, joita pystyttiin hyödyntämään autoteollisuudessa. A-sarjan Mercedes varustettiin
turvallisuuden varmistamiseksi ajovakauden
turvaavalla ESC -järjestelmällä, joka parantaa
hallittavuutta. Järjestelmä on kehitetty lukkiutumattomista ABS-jarruista ja luistonestojärjestelmästä.
VTI, joka on nykyisin osa japanilaista Murata konsernia, lähti nousuun. Murata Electonics
Oy:n toimittajalaatuspesialisti Marianne Salo
kertoo, että A-sarjan mersun pelastaminen oli
urotyö, joka muistetaan yhä.
– Kaikki alkoi aikoinaan Vaisalan takapihalta, jossa liiketunnistimet visioitiin paineanturista.
Nyt Vantaalla toimiva Murata Electronics Oy innovoi, kehittää ja valmistaa pieniä
MEMS-tuotteita, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa liikenneturvallisuutta. Lähes jokaisessa autossa on nykyisin Muratan
MEMS-antureita.
Murata on tänä päivänä yksi maailman
johtavista piipohjaisten kapasitiivisten antureiden valmistajista. Ne perustuvat 3D MEMS
-teknologiaan. Anturit mittaavat kiihtyvyyttä,
liikettä, tärinää, kallistusta ja kulmanopeutta.

Murata Electronics Oy

l Teknologian kehittäminen alkoi vuonna 1979 Vaisalassa

ja vuonna 1991 perustettiin VTI
l VTI Technologies Oy siirtyi Muratan omistukseen

tammikuussa 2012 tekee muun muassa kiihtyvyysantureita,
kallistusantureita, kulmanopeusantureita ja anturielementtejä.
l MEMS-sovellutuksia hyödynnetään autoteollisuudessa,

terveysteknologiassa, instrumenteissa, työkoneissa ja ilmailuteollisuudessa
l liikevaihto 115,7 miljoonaa euroa
l henkilöstö Suomessa noin 800
l osa globaalia Murata-konsernia, joka työllistää maailmanlaa-

juisesti yli 35 000 henkilöä

Tuloksia sovelletaan etenkin auto- ja terveysteknologiassa.
– Joka minuutti jossain pään maailmaa sydänpotilaan rintaan asetetaan tahdistin, jossa
on meidän anturimme.

Piikiekosta anturiksi
Prosessi-insinööri Laura Sokka valmistui
Metropolia Ammattikorkeakoulusta viime

keväänä, mutta hän oli Muratalla töissä jo
opiskeluaikana. Sokan tavoin myös nykyisin
prosessikontrolli-insinöörinä työskentelevä
Paula Finér aloitti työt alun perin operaattorin tehtävistä. Molemmat ovat sitä mieltä, että
Muratan toimiala on insinööreillekin sen verran vaikea, että työt oppii parhaiten tekemällä.
– Täällä riittää oppimista, ja meitä kannustetaan tekemään eri tehtäviä ja kehittämään
itseämme, Finér sanoo.
Insinöörejä työskentelee niin tuotekehityksen, tuotannon kuin tuotannon tuenkin
puolella. Tuotteen matka anturiksi alkaa piikiekosta.
– En voisi kuvitellekaan, että pystyisin tekemään nykyistä työtäni, jollen olisi työskennellyt ensin linjalla, Sokka sanoo.
Muratan kapasitiiviset anturit valmistetaan
yksikiteisestä piistä ja lasista. Anturissa oleva
elementti valmistetaan piikiekolle, jolle mahtuu tuhansia elementtejä.
Finér työskentelee elementtien parissa, Sokka komponenttien valmistuksessa. Viisitoista
vuotta talossa ollut Marianne Salo on opiskellut samassa ammattikorkeakoulussa kuin

Antureiden valmistus lähtee
piikiekoista, joista saadaan
prosessoimalla pienen pieniä
elementtejä. Etusormen päällä
on elementti, jollaisesta on kokoonpantu keskisormen päällä
oleva komponentti.
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Muratan toimittajalaatuspesialisti, insinööri Marianne Salo (vas.), prosessikontrolli-insinööri Paula Finér
ja prosessi-insinööri Laura Sokka ovat ylpeitä työstään.

Sokka ja Finér, joskin oppilaitoksen nimi on
vaihtunut Espoo-Vantaan teknisestä ammattikorkeakoulusta (EVTEK) Metropoliaksi.
Salo opiskeli alun perin biotekniikkaa, mutta työtehtävät ovat muuttuneet vuosien varrella. Hän vastaa nykyisin Muratan tavarantoimittajien laatuvaatimuksista ja vastaanottotarkastuksista. Työhön sisältyy myös matkustamista, sillä Muratalla on useita toimittajia
ympäri maailmaa.

Vaarallinen pölyhiukkanen
Insinöörinaiset ovat ylpeitä työstään. Antureiden valmistamisen salat ovat heille tuttuja,
mutta ulkopuolisen on vaikea ymmärtää prosessin kulkua. Tuotannon puolelle ei päästetä
vieraita.
Tehdastilat ovat puhdastiloja ja ESD-suojattuja. Anturielementit valmistetaan puhdastiloissa, jossa piikiekoista prosessoidaan valmiita
anturielementtejä. Työtehtävät sisältävät erilaisia puolijohdeprosesseja, kuten kalvonkasvatuksia, litografiaa sekä kuiva- ja märkäetsausta. Työ tapahtuu pääasiassa laitteiden kautta,
mutta niihin sisältyy myös tavaran liikuttelua
ja koneiden käyttöä.
Paula Finér vastaa märkäsyövytysproses-
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seista sekä piikiekkojen pesuista.
– Elementtivalmistus koostuu materiaalin
kasvattamisesta, kuvioinnista ja syövytyksestä. Nämä työvaiheet toistuvat useita kertoja,
kunnes elementit ovat valmiita.
Elementtipuolella työvaihe kestää viikkoja, komponenttipuolella päiviä. Elektroniikkakomponenttien valmistuksessa anturielementti paketoidaan ja yhdistetään ASIC-piiriin. Työtehtävät sisältävät erilaisten automatisoitujen elektroniikkalaitteiden ohjausta,
valvontaa, mittauksia ja tarkastuksia.
Komponentit testataan ESD-suojatussa tilassa mekaanisesti ja sähköisesti. Pienikin partikkeli elementtien rakenteissa voi tuottaa ongelmia. Siksi niitä ei saa päästä laitteisiin.
– Tehtäväni on ylläpitää tuotantoa varmistamalla sen laatua ja tehokkuutta puuttumalla
akuutteihin ongelmiin, Sokka kuvailee työtään.

Kidnappaajat kiikkiin
– Antureita käytetään monissa erilaisissa tuotteissa, mikä on meille haaste, Paula Finér sanoo.
– Esimerkiksi eräällä tavarantoimittajallamme on 1700 tuotetta samalla linjalla, Salo jatkaa.

Kaikilla laitteilla on omat reseptinsä ja ohjelmansa, jotka vaihdetaan aina tarpeen mukaan koneisiin siitä riippuen, onko anturi menossa esimerkiksi radio-ohjattavaan helikopteriin, maaperän poraukseen, kuumemittariin
vai kannettavaan tietokoneeseen.
Liikeanturi pystyy aistimaan ihmisen sydämenlyönnit. Tätä hyödynnetään esimerkiksi
Brasiliassa niin, että kun omistaja lähestyy autoa avain kädessään, avain kertoo, onko auton
sisällä kutsumaton vieras. Maassa kidnapataan
paljon ihmisiä ja sieppaajat odottavat uhrejaan
näiden autoissa. Kiihtyvyysanturi pystyy jopa
tunnistamaan ajajan.
Antureiden avulla pystyy mittaamaan korkeuseroja, matkaa ja jopa maapallon pyörimistä. Laura Sokka kertoo, että hänellä on välillä
töissä suorastaan vau-fiilis. Niin ylpeä hän on
työantajayrityksensä saavutuksista.
– Meillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa
työhömme ja kehittää sitä, Paula Finér hehkuttaa.

Tiina Komi
kuvat Olli Häkämies
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Marjo Mikola

Hallituksen
päätöksiä
Kokous 7/2014
Kokouksessa oli vähän varsinaisia tiedotettavia päätösasioita.
Päätettiin käynnistää viestintävastaavan rekrytointi tarjousten perusteella
valitun rekrytointiyhtiön avulla.
Jatkettiin HI:n tiloissa toimivan OTTY ry:n vuokrasopimusta.
Sidosryhmätapaaminen, jota ei tänä vuonna pidetty Vådötorpissa, pidetään
Inssiforum 2015 yhteydessä kutsuvierastilaisuutena 28. tammikuuta 2015.
Kokouksessa käytiin läpi viestinnän ajankohtaisia asioita, kuten sähköinen
jäsentiedote, lehden visuaalisen ilmeen uudistaminen ja verkkosivujen kehitystoimenpiteet.
Kokouksessa kuultiin raportit hallituksen strategiatyöryhmistä sekä niistä
toimielimistä, joissa HI:llä on edustus. Näitä ovat muun muassa IL:n hallitus ja sen eri valiokunnat ja työryhmät.

Kokous 8/2014

Puuauto palkittiin

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja UPM:n Biofore-konseptiauto palkittiin Vuoden viestintäteko -tittelillä kesäkuussa. Palkinnon myönsi viestinnän ammattilaisten järjestö ProCom.
Biofore-konseptiauto esiteltiin Geneven kansainvälisessä
autonäyttelyssä maaliskuussa, ja se on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota yli 200 mediassa, blogeissa ja sosiaalisessa
mediassa. Ins.-lehti kirjoitti Biofore-konseptiautosta numerossa 3/2014.
Biofore-konseptiautossa valtaosa perinteisesti muovista valmistetuista osista on korvattu biomateriaaleilla, ja polttoaineena auto käyttää puupohjaista uusiutuvaa dieseliä. Metropolian
opiskelijat tekivät auton itse suunnittelusta osien valmistukseen
ja kokoamisesta viimeistelyyn. Projektissa oli mukana yhteensä noin 50 opiskelijaa eri koulutusohjelmista: konetekniikasta,
auto- ja kuljetustekniikasta, teollisesta muotoilusta ja sähkötekniikasta.
Vuoden viestintäteko -palkinto nostaa esiin Metropolian ja
UPM:n onnistuneen ja kekseliään yhteistyön suomalaisen bioteknologian saralla.
– Olemme ylpeitä yhteistyöstä Metropolian opiskelijoiden
kanssa sekä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet, UPM:n
brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson totesi Metropolian tiedotteessa.
Biofore-auton voi katsastuksen jälkeen bongata kaupunkiliikenteessä 30. syyskuuta alkaen.

Päätettiin palkata viestintävastaava aiemmin suunnitellun mukaisesti ja valtuutettiin henkilöstötyöryhmä hoitamaan viestintävastaavan työsuhteeseen
liittyvät asiat.
Päätettiin HI:n ehdotuksista aiheiksi IL:n järjestöjohdon neuvottelupäiville
tammikuussa 2015.
Päätettiin, että syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Muita
kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut. Syyskokous pidetään torstaina 27.
marraskuuta Insinöörit–Ekonomit -talon seminaaritilassa.
Tapaamisia muiden yhdistysten kanssa tullaan jatkamaan syyskaudella 2014.

Kuulumisia
Uudenmaan piiristä
Uudenmaan piirin syksy on ollut vilkas. Ständipäivä on järjestetty muun
muassa Keilarannassa ja Pitäjänmäessä. Myös yt-infoja on pidetty useita.
Valmistuville insinööreille on suunnitteilla illat 17. ja 24. lokakuuta.

Lue Ins.-lehden 3/2014 juttu sivuilta 24–25
osoitteessa www.digipaper.fi/ins/121801/
Katso video Youtubesta:
http://www.youtube.com/watch?v=CbF99ScSkfY
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Olethan muistanut ilmoittautua piirin syystapahtumaan?
Otamme varaslähdön pikkujouluun 28. lokakuuta Bio Rexissä stand up
koomikko Niko Kivelän kanssa. Lisätietoja tapahtumasta Insinööriliiton
nettisivulla www.ilry.fi/tapahtumat.

ins. 5/2014

Hoidossa
Jessica Sunin esikoiskirja Hoito kertoo siitä, miten narsisti manipuloi ihmisiä ja hallitsee kumppaniaan. Kirjan päähenkilö on
luontaishoitolaa pitävä mies, miellyttävä ja hurmaava – ja sairas
– manipuloija. Kirjan nimi Hoito viittaa paitsi satunnaiseen seksiin myös henkiseen hoitamiseen – ja kumppanin egon murskaamiseen, mikä on päähenkilön tavoite.
Romaanissa narsistin puristavassa otteessa rimpuilee ja taipuu nuori, älykäs ja kaunis nainen. Miehelle tärkeintä on ote
naisen sisimpään, mutta mihin kaikkeen nainen venyy?
Jessica Suni:
Hoito. Tammi 2014.

Ei tuloksii ilman duunii

Salil eka salil vika on treenikirja ja Mustana
Barbaarina tunnetun räppäri-kehonrakentaja
James Nikanderin minielämäkerta. Nikander
on kirjoittanut kuntosaliharjoitteluvinkkejä sisältävän kirjan treenikaverinsa, blogistinakin
tunnetun Tomi Takamaan kanssa. Ei tuloksii
ilman duunii – he julistavat, mutta muistuttavat myös, että lihas kasvaa levossa. Kirjassa on
hyvät ja havainnolliset kuvat, treeniohjelmia,
kehonhuolto- ja palautumisvinkkejä ja asiaa
ravitsemuksesta.
Musta Barbaari (James Nikander)
& Tomi Takamaa:
Salil eka, salil vika. Otava 2014.

Kaikki salitreenistä

Joku haluaa voimaa, toinen näkyvät lihakset
tai kiinteämmän olemuksen. Riku Aallon,
Lasse Seppäsen ja Ari-Pekka Lindbergin teos Kaikki Kuntosaliharjoittelusta on perusteellinen paketti kuntosalitreenistä, ihmiskehon
rakenteesta ja toiminnasta ja ravitsemuksesta.
Se on opas tulokselliseen lihaskuntoharjoitteluun niille, jotka haluavat treenata tavoitteellisesti ja tosissaan.
Kirjassa käydään läpi liikepankki- sekä liike- ja ohjelmavariaatiot ja erikoistekniikat eri
tavoitteisiin tähtääville harjoittelijoille.
Teoksen kuvat ovat eri kuvaajilta ja eri lähteistä, mikä näkyy kirjan ulkoasussa. Olennaisinta eli informaatiota ne kuitenkin palvelevat
mainiosti. Liikkeet on kuvattu havainnollisesti
eri vaiheissa.
Riku Aalto, Lasse Seppänen,

kirjat ja infot

Koonnut Marjo Mikola

Kohti pysyvää
muutosta
Elintapojen muuttaminen vaatii viisaita valintoja, asennetta ja tekoja. Se ei aina ole helppoa, mutta on mahdollista jokaiselle. Hyvinvoinnin ja liikunnan asiantuntijat, Suurin
pudottaja -ohjelman personal trainer Mikko
Nummenmaa ja ammattilaisiakin kouluttava
Lasse Seppänen ovat kirjoittaneet kirjan, joka
tsemppaa ja opastaa liikkumaan ja syömään
terveellisemmin – ja pysymään oikealla tiellä.
Kirja on hyvä perusteos liikunnan aloittajalle ja linjojaan vahtivalle. Teos sisältää ohjeet
kotijumppaan, johon ei tarvita kuntosalilaitteita.
Mikko Nummenmaa ja Lasse Seppänen:
Kestävä muutos – kohti kevyempää ja parempaa elämää. Fitra 2014.

Ari-Pekka Lindberg:
Kaikki Kuntosaliharjoittelusta.
Docendo 2014.
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Digitekniikan tulevaisuus
täynnä mahdollisuuksia
Digitaalitekniikka jatkaa voittokulkuaan, ennustaa tekniikan tohtori Yrjö Neuvo.
Tulevaisuudelta hän odottaa uusien materiaalien mahdollistamia edistysaskeleita
ja yhä tehokkaampaa energiansäästöä.
Gordon E. Moore ennusti vuonna 1965 mikroeletroniikan suorituskyvyn kasvavan tuhatkertaisesti jokaisen kymmenen vuoden aikana.
Tähän asti Mooren laki on pitänyt paikkansa.
Suorituskyvyn kasvaminen, digitaalisten laitteiden koon pieneneminen ja hintojen lasku
ovat saaneet aikaan digitaalisen vallankumouksen, joka on yhä käynnissä.
– Suorituskyvyn kasvun rinnalla langattomat datanopeudet ovat kasvaneet suurinpiirtein samaa vauhtia. Nämä yhdessä olivat
keskeiset tekijät internetin synnyssä, tekniikan
tohtori Yrjö Neuvo kertoo.
Neuvo tietää mistä puhuu. Nokian entinen
teknologiajohtaja ja nykyinen Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja oli itse mukana vauhdittamassa digikumousta ja kännyköiden maailmanvalloitusta.
Hyvänä esimerkkinä vielä tulossa olevasta
tekniikasta Neuvo mainitsee itsestään ajavat
autot, joiden kehittely on useissa autotehtaissa
jo pitkällä. Jo nyt autot osaavat ajaa itse itsensä
taskuparkkiin.
– Itsestään kulkevissa autoissa on huomattava määrä tietojenkäsittelyä ja iso määrä erilaisia sensoreita, tutkia ja kameroita. Ja valtavat
tietokannat, joista voidaan tunnistaa liikennemerkit ja paikkatiedot, Neuvo selittää.

Teollisesta internetistä
kilpailukykyä
Digitaalitekniikan kehittyminen tarjoaa Yrjö
Neuvon mukaan paljon mahdollisuuksia suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi. Suomessa on paljon koneteollisuutta,
jonka tuotteisiin uuttaa digitekniikkaa voidaan lisätä.
– Teollinen internet on hirveän tärkeä ja
suuri mahdollisuus Suomelle. Se tarkoittaa
sitä, että laitteet ja koneet ovat kiinni internetissä ja niitä voidaan kaukaa valvoa, ohjata ja
päivittää. Ohjelmia voidaan parantaa ja muutella, energiankulutusta voidaan vähentää ja
kuntoa voidaan seurata.
Toinen suuri mahdollisuus on Neuvon mukaan laitteiden sisällöntuotanto, siis esimer-
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kiksi kännykkäsovellukset.
– Suomi on pieni maa, mutta meillä on hyvä
osaaminen ja paljon innostusta asioihin. Sekä raskaammassa teollisuudessa että start-up
-toiminnassa ollaan molemmissa kivasti menossa eteenpäin. Meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin isoa start-up -innostusta.
Kun oman yrityksen perustaminen oli insinöörille ennen poikkeuksellista, on se nyt jo
normaalia ja luontevaa toimintaa.

Hidastuuko
kasvu?
Digikumouksen pyörteissä monet ovat kysyneet, kuinka kauan Mooren laki voi vielä pitää paikkansa ja missä vaiheessa fysiikan lait
tulevat vastaan. Yrjö Neuvo uskoo, että tietokoneissa ja kännyköissä olevan elektroniikan
kehitys tulee jossain vaiheessa hidastumaan.
– Syntymässä on kuitenkin mielenkiintoisia
vaihtoehtoisia tekniikoita, jotka voisivat ottaa
sen roolin. Mennään esimerkiksi atomitasolle
rakentelemaan uudenlaisia materiaaleja, Neuvo kertoo.
Hyvä esimerkki atomitason materiaalisuunnittelun seurauksista on kovalevyjen hintojen lasku. Keksinnöstään Millenium-teknologiapalkinnon tänä vuonna saaneen Stuart
Parkinin ansiosta teratavun verran muistia
sisältävän kovalevyn voi nykyään ostaa alle
sadalla eurolla.
Innovaatioita osataan luoda myös Suomessa. Esimerkiksi Neuvo ottaa kotimaisen
Canatu Oy:n, joka kehittelee uudenlaista kosketusnäyttötekniikkaa. Kolmiulotteisesti muotoiltu materiaali mahdollistaisi esimerkiksi taipuisat kännykät.
Canatun keksintö perustuu hiilen nanoputkiin, joista tehdään johtava kalvo. Se korvaisi
nykyään käytössä olevan indiumtinaoksidin.
Indium on Kiinasta saatava harvinainen ja kallis metalli, josta on pulaa.
Kun Mooren lain mukainen piiteknologian
suorituskyvyn kasvu on 10–20 vuoden kuluttua selvästi hidastunut, digitaalinen maailma
jatkaa siis kehittymistään sovellusten puolella.

– On mahdollista, että silloin meillä on aivan uusi elektroniikkateollisuuden alue, joka tuottaa seinien kokoista elektroniikkaa tai
koko auton peittäviä näyttöpaneeleita. Auton
väri ja kuviointi, esimerkiksi tekstitys, vaihtuisi silloin samaan tapaan kuin kameleontti muuttaa nahkansa väriä tilanteen mukaan,
Neuvo visioi.

Digitekniikka
ilmastoa pelastamaan
Tulevaisuudessa digitaalitekniikkaa saatetaan
käyttää yhä enemmän ratkomaan ihmiskunnan suuria haasteita, kuten ilmaston lämpenemistä.
– On monta paikkaa, jossa energiankulutus
voidaan puolittaa ja hyötysuhdetta parantaa
paremmalla tietotekniikan hyödyntämisellä.
Riittää, että katsotaan, minkälaista autojen
polttoaineenkulutus on nyt ja minkälaista se
oli 10–15 vuotta sitten. Tässä on edelleenkin
potentiaalia, Yrjö Neuvo sanoo.
Neuvo johtaa Aalto-yliopiston energiantehokkuuden tutkimusohjelmaa. Sen puitteissa
on tutkittu esimerkiksi, miten suoraan lämmöstä sähköä tekevien laitteiden hyötysuhdetta voitaisiin parantaa.
Ohjelmassa on myös selvitelty, voitaisiinko
asunnon koko vuoden lämmöntarve kerätä
kesällä ja varastoida talon alle häviöttömästi.
Neuvon mukaan se voisi onnistua esimerkiksi
nanotekniikalla kehitettävien uusien materiaalien avulla.
– Eräs saksalainen kollega sen sijaan on laskeskellut, minkälainen tietoverkko kaupungissa pitäisi olla, jos siinä ei olisi yhtään liikennevaloa. Niiden sijaan jokainen auto olisi koko
ajan kiinni verkossa ja niiden nopeutta säädeltäisiin niin, että ne menisivät risteyksissä
lomittain.
Vaikka liikennevaloton kaupunki on vielä
tällä hetkellä utopiaa, on se esimerkki ratkaisusta, joka joskus lähitulevaisuudessa voi tulla
mahdolliseksi.
Jenni Meronen
kuva Lasse Lecklin
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Yrjö Neuvo
l Tekniikan tohtori, suoritti Ph.D. -tutkin-

non Cornellin yliopistossa.
l Toiminut Tampereen teknisen yliopis-

ton sähkötekniikan professorina, Suomen Akatemian tutkimusprofessorina ja
vierailevana professorina University of
Californiassa.
l Nokian teknologiajohtaja vuosina

1993–2003 ja johtokunnan jäsen vuoteen
2005 asti.
l Johtaa Aalto-yliopiston energiatehok-

kuusohjelmaa ja vetää Bit bang –tohtorikoulutuskursseja.
l Istuu useiden start up -yritysten sekä

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksessa.

Yrjö Neuvon mukaan insinöörit
tarvitsevat työelämässä tiimityöskentelytaitoja, poikkitieteellistä
näkemystä sekä hyvää kirjoitus- ja
esiintymistaitoa.

5/2014 ins.

21

yrittäminen

Minustako
yrittäjä?
Aloittavalla yrittäjällä on oltava hyvä liikeidea,
uskallusta ja riittävästi alkupääomaa.
Ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä on käynyt monen insinöörin mielessä. Useimmista turvallinen päivätyö on kuitenkin tuntunut paremmalta ajatukselta. Nyt, kun talouden epävarmuus on lisääntynyt, kiinnostus yrittäjyyttä
kohtaan on taas kasvanut. Joku saattaa kokea
yrittäjäksi ryhtymisen ainoana vaihtoehtona.
– Ilmiö johtuu osittain isoista irtisanomisista ja työttömyyden uhkasta, arvioi yrityskonkari Vilho Korkeamäki.
Korkeamäen edustama Hermia Yrityskehitys Oy on auttanut yli kolmeasataa pientä
yritystä kasvamaan Suomessa ja maailmalla.
Yli kahdessakymmenessä niistä hän on myös
itse osakkaana.
– Olen nähnyt näköalapaikalta ne yrittäjän
ensimmäiset murheet. Kolme suurinta ongelmaa ovat raha, raha ja raha.

Yrittäjä johtaa itseään ja muita
Yhteiskunta on käynnistänyt paljon aktivointihankkeita etenkin työttömien keskuudessa,
ja starttiyritysten määrä on kasvanut. Kaikkien aloittavien yritysten siivet eivät kuitenkaan
kanna alkua pidemmälle. Miten insinööri voi
tunnistaa itsessään yrittäjältä vaadittavat ominaisuudet?

– Täytyy pystyä johtamaan itseään ja muita,
tiivistää Helsingin Insinöörien Yrittäjäryhmän
vetäjä Tommi Immonen.
– On oltava sinnikäs ja pitkäjänteinen. Tarvitaan erityisosaamista ja siihen liittyvä markkinarako, Korkeamäki täydentää.
Julkisuudessa esiintyy yleensä kahdenlaisia
yrittäjätarinoita. On niitä, jotka ovat menestyneet ja niitä, jotka ovat yrittäjyyden myötä ajautuneet ahdinkoon. Millaisen riskin insinööri ottaa ryhtyessään yrittäjäksi?
– Riskinoton taso riippuu siitä, joutuuko
yritys investoimaan esimerkiksi koneisiin.
Konsulttiyritys voi päästä laskuttamaan nopeastikin, eikä yrittäjän tarvitse pantata kotiaan lainan vakuudeksi, Immonen sanoo.
Sitten on niitä yrityksiä, joiden pyörittämiseen tarvitaan kalliita koneita tai muita investointeja. Näissä firmoissa tuotot saattavat ropista vasta pitkän ajan kuluttua. Uuden yrittäjän on osattava laskea, paljonko rahaa tarvitaan siinä välissä ja tiedettävä, mistä se tulee.

Liian ruusuinen tulevaisuuskuva?

1. Hyvä liikeidea

2. Realistinen suunnitelma
3. Riittävä alkupääoma

Tavallista on, että aloittava yrittäjä pyrkii näkemään firmansa näkymät valoisampina kuin
ne todellisuudessa ovat. Liiketoimintasuunni-

Vertaistukea insinööriltä insinöörille
Yrittäjäksi siirtymistä pohtiva insinööri voi hakea vertaistukea Helsingin Insinöörien
yrittäjäryhmästä. Yrittäjäkonkarien neuvot voivat olla ratkaisevan tärkeitä onnistumisen kannalta.
Pidemmälle jalostetun liikeidean kaupallistamiseksi voi hakea tukea ryhmän
yhteydessä toimivasta Yritysfoormista.
Yrittäjäryhmän ja Yritysfoorumin palvelut ovat HI:n jäsenille maksuttomia. Toiminta on luottamuksellista. Yritysfoorumissa noudatetaan salassapitosopimuksia.
Yrittäjäryhmän toimintaa siivittää aimo annos ammattiylpeyttä.
– Synnytämme Suomeen uusia työpaikkoja ja pidämme samalla yllä insinöörien
arvostusta, ryhmän vetäjä Tommi Immonen tiivistää.

HI:n Yrittäjäryhmä
www.helins.fi -> Edunvalvonta -> HI Yrittäjäryhmä
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Yrittäjän eväät

telma on usein kirjoitettu lähinnä pankinjohtajaa varten.
– Alkuvaiheen laskelmat ovat yleensä liian
optimistisia. Kaikkea ei pysty arvioimaan etukäteen, Immonen sanoo.
Mistä aloittava yrittäjä sitten voi saada rahoitusta? Tukiluukkujen lista on pitkä – ainakin periaatteessa. Julkisessa rahoituksessa on
paljon päällekkäisyyksiä: samaa rahaa jaetaan
eri luukuilta.
Tärkeimpiä pk-yritysten rahoittajia ovat
Ely-keskukset. Niistäkään ei valitettavasti saa
tukea käynnistysvaiheeseen. Ely-keskukset rahoittavat yritystä vasta siinä vaiheessa, kun sillä
on jo liikevaihtoa.
Usein kyse on vain muutamista tuhansista euroista, jotka yrittäjä tarvitsee esimerkiksi
matkustaakseen ulkomaille esittelemään tuotteitaan. Julkista tukea voi saada, mutta mak-
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tekniikan historia

Ummenajokilla hangille
Jos insinöörillä on hyvä liikeidea, yrittäjäksi
ryhtyminen on varteenotettava vaihtoehto,
Tommi Immonen (vas.) ja Vilho Korkeamäki
kannustavat.

Tukikanavia
www.finnvera.fi
www.tekes.fi
www.ely-keskus.fi

satus kestää kauan. Yrittäjän pitää väliaikana
kyetä itse maksamaan laskut.

Joukkorahoituksella pääomaa
Nousevan starttiyrityksen pääomalähde on
joukkorahoitus, jossa varoja kerätään laajalta
sijoittajajoukolta pienissä erissä. Suomessakin
on yrityksiä, jotka palkkiota vastaan kanavoivat joukkorahoitusta.
Joukkorahoitus on Immosen ja Korkeamäen mielestä houkutteleva vaihtoehto starttivaiheessa. Molemmat näkevät siinä myös ongelman, joka saattaa tulla esiin yrityksen kasvaessa ja etsiessä suurempia sijoittajia.
– Sijoittajat arvostavat sitä, että osakkaita
on vähän, esimerkiksi 10–15. Omistuksen
hajautuminen voi olla riski.
Risto Paananen

Helpotusta lumella kulkemiseen moottorien avulla on haettu 1900-luvun
alusta lähtien, mutta moottorikelkan historian katsotaan varsinaisesti alkaneen 1920-luvulla. Tuolloin yhdysvaltalainen Carl Eliason rakensi itsellensä
lumiajoneuvon metsästystä varten. Patentin Eliason sai vuonna 1927. Kaiken
kaikkiaan Eliasonille myönnettiin 13 patenttia vuosina 1927–1962. Eliasonin
moottorikelkat eivät saaneet kovin suurta suosiota ja niiden myynti oli vähäistä.
Myös Suomessa rakennettiin erilaisia moottorivoimalla liikkuvia ajoneuvoja 1920-luvulla. Tunnetuin näistä on ranualaisen Matti Lohen vuonna 1926
rakentama moottorikelkan tapainen kulkuneuvo, ummenajokas. Voimanlähteenä Lohi käytti yhden hevosvoiman polkupyörän apumoottoria, joka hihnan
välityksellä pyöritteli kelkan aisojen väliin kiinnitettyä puutynnyriä. Suksilla
liikkuva kuljettaja ohjasi häntä vetävää laitetta aisoista. Laite painoi 50 kiloa ja
sillä saavutettiin 30 kilometrin tuntinopeus.
Suomessa valmistettiin myös jalaksilla kulkevia, lentokonemoottorilla ja potkurilla liikkuvia moottorirekiä. Valtion lentokonetehdas valmisti niitä puolustusvoimien käyttöön.
Ensimmäisen käytännöllisen moottorikelkan valmistivat yhdysvaltalaiset
Edgar ja Allen Hetteen yhdessä David Johnsonin kanssa vuosina 1955–1956,
tosin mallit oli painavia (450kg) ja hitaita (32km/h). Myöhemmin heidän yhteisyrityksensä, Polaris, kehitti ensimmäisen sarjavalmisteisen moottorikelkan.
Vuonna 1954 julkistettu malli oli nimeltään Sno-Traveller.
Varsinaisen moottorikelkkailukauden voidaan katsoa alkaneen vuonna 1959,
kun kanadalainen Bombardier-yhtiö toi markkinoille nykyisen mallin mukaiset,
kevyet ja ohjaamoltaan avoimet Ski-Doo-moottorikelkat. Suhteellisen halpa
kelkka kävi hyvin kaupaksi, ja muut valmistajat kehittivät vastaavia malleja.
Vuodesta 1963 lähtien Ski-Doo-moottorikelkkojen voimanlähteenä on ollut
Rotax-moottori, jota käytetään myös vesiajoneuvojen, moottoripyörien ja jopa
kevyiden lentokoneiden voimanlähteinä.
Suomessa Metaxon aloitti moottorikelkkojen sarjavalmistuksen vuonna
1966 ja merkki oli Lumikko. Markkinoilla on enimmillään ollut jopa toista
sataa moottorikelkkavalmistajaa, ja esimerkiksi enemmän kaksipyöräisistään
tunnetut Harley-Davidson ja Kawasaki valmistivat moottorikelkkoja 1960- ja
1970-luvulla. Bombardierkin on nykyään keskittynyt valmistamaan kiskokalustoa ja lentokoneita.
Kirsi Goodchild

kuva Tomi Westerholm
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Äänivitamiinia ja
vetreyttäviä lentoretkiä
Ikäihmiset haluavat elää kotonaan niin pitkään kuin mahdollista, kunhan siellä on
elämistä auttavia apuvälineitä. Liikuntaan käytettävä lentopeli ja Sävelsirkun tablettikäyttöliittymä ovat esimerkkejä uusista palveluista, joita kehitettiin HEA-hankkeen aikana.
Vanhusten elämänlaatua voi parantaa uudella
teknologialla ja palveluilla, jotka auttavat pysymään pitempään virkeänä. Hyvinvointia ja
Energiatehokkuutta Asumiseen -hankkeessa (HEA) tutkittiin, kehitettiin ja innovoitiin
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energiatehokasta asumista sekä senioreja palvelevaa hyvinvointiteknologiaa.
Kevättalvella päättynyttä EU-hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolia teki yhteistyötä useiden ammattikor-

keakoulujen, yliopistojen, yritysten sekä ikäihmisten palvelukeskusten ja senioriyhteisöjen
kanssa. Osahankkeita oli 9.
HEA-hankkeen projektijohtajana Metropoliassa toimi nyt jo eläkkeelle jäänyt Asko Kip-
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Mikä HEA-hanke?

l Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asu-

miseen oli vuosina 2011–2014 toteutettu
monialainen hanke.
l Hankkeen päärahoittaja oli Etelä-Suomen

EAKR-toimenpideohjelma. Budjetti oli kaksi
miljoonaa euroa.
l Mukana hankkeessa osatoteuttajina olivat

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aaltoyliopiston Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR, Arcada ammattikorkeakoulu,
Green Net Finland ry, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Sai-

Liittäjä-peli on käytössä Helsingin
pilottikohteessa Loppukiri-senioritalossa
Arabianrannassa.

maan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Pilottikohteita oli seitsemällä
paikkakunnalla muun muassa pääkaupunkiseudulla, Porvoossa ja Etelä-Karjalassa.
Lue lisää: http://hea.metropolia.fi

Projektipäällikkö Katri Korkalaisen (oik.)
mukaan HEA-hanke onnistui melko hyvin.
Pian valmistuva Saana Tarvainen sai
hyödyllisiä oppeja nykyistä työtään varten.

po. Metropoliassa toteutuksesta vastanneen
projektipäällikkö Katri Korkalaisen mukaan
pääpaino oli hyvinvoinnissa.
– Energiatehokkuus näkyi esimerkiksi energiakartoituksina, joita talotekniikan opiskelijat
tekivät kolmeen pilottikohteeseen, Korkalainen sanoo.

Musiikkimuistoja tabletilta
Yli 40 opintojensa loppuvaiheessa olevaa Metropolian opiskelijaa pääsi hankkeeseen töihin,

5/2014 ins.

ja parikymmentä opiskelijaa sai opintopisteitä
sen osaprojekteista. Eräs palkatuista oli hyvinvointiteknologian opiskelija Saana Tarvainen,
joka työskenteli tiiminvetäjänä vuoden 2013
alkuun saakka.
Tarvaisen tehtäviin kuului muun muassa etsiä mukaan sopivia yrityksiä, pitää heihin yhteyttä, toimia yhdyshenkilönä pilottikohteisiin
eli esimerkiksi vanhusten palvelutaloihin ja olla
mukana kehittämässä ikäihmisille sopivia uusia
palveluita.
Tarvainen löysi mukaan esimerkiksi Audience First -yrityksen. Yrityksen käsialaa on Sävelsirkku-palvelukonsepti, jonka käyttäjä voi
näppäillä digitaalisesta arkistosta esiin esimerkiksi rakkaita, mieltä virkistäviä lauluja nuoruutensa vuosilta.
Sävelsirkusta kehitettiin HEA-hankkeen aikana tablettisovellus, jonka nimeksi tuli Sound
Vitamins. Kehitystyöhön osallistuivat Audience First, Tarvainen sekä Metropolian tietotekniikan ja muotoilun opiskelijat.
– Sound Vitamins -tablettia testattiin hankkeen pilottikohteissa, ja palaute oli oikein hyvää. Prototyypistä on oltu kiinnostuneita myös
alan messuilla, Tarvainen kertoo ilahtuneena.

vaikkapa tietokonepelejä, ja eräs sellainen on
Serious Games Finland Oy:n kehittämä Liitäjä.
Liitäjä suunniteltiin alun perin fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. Liitäjässä pelaaja
lennättää liidokkia käyttäen ”peliohjaimena”
omaa vartaloaan. Ohjattavuus perustuu Kinect-liiketunnistimeen, jonka ansiosta pelin
voi kalibroida jokaiselle käyttäjälle sopivaksi.
Tietokone tunnistaa pienetkin liikkeet.
– Alkuperäisessä pelissä lennetään kaupungin yllä, mutta hankkeessa peliä kehitettiin
niin, että siinä lennetäänkin meren yllä. Merimaisema oli ikäihmisille helpompi hahmottaa,
Katri Korkalainen toteaa.
Opiskelijat saivat EU-projektista taitoja, jotka auttavat heitä eteenpäin työelämässä. Saana
Tarvainen työskentelee tällä hetkellä projektisuunnittelijan ja teknologiakoordinaattorin
sijaisena Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa.
Nykyisessä työssään Tarvainen tarvitsee
juuri niitä taitoja, joita hän sai opetella hankkeen aikana eli esimerkiksi hyvinvointipalveluiden ja teknologisten ratkaisujen yhteensovittamista, tiimityötä ja projektikoordinointia.

Lentokierros meren yllä
Moni ikäihminen kaipaa enemmän liikuntaa,
mutta erilaiset liikuntarajoitteet saattavat haitata elämää. Kuntoutuksen apuna voi käyttää

Tuomo Tarvas
kuvat Tuomo Tarvas ja Katri Korkalainen
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vapaa-aika
Noora Lindholm ja helsinkiläinen tanssinopettaja Arto Leskinen salsan pyörteissä.

Salsa vei insinöörin
Hauskan tanssiharrastuksen kylkiäisenä voi saada uusia ystäviä.
Alkukesän ilta on viileä auringon valaisemalla Töölönlahdella, mutta oopperan amfiteatterilavalla lämpö nousee pintaan. Paikalle on
kokoontunut laaja ikähaitari ihmisiä lavatansseihin.
Humpan, valssin ja tangon sijaan täällä soi
iloinen lattarimusiikki, ja mukana keinuvien
ihmisten kasvoilla paistaa aurinkoinen hymy.
Biotekniikan insinööri Noora Lindholm on
salsannut jo kahdeksan vuotta. Hän ei ollut
aikaisemmin harrastanut tanssia, mutta kertoo innostuneensa salsasta heti ensimmäisen
tunnin jälkeen.
– Musiikki oli ihanaa, mukaansatempaavaa
ja iloista. Vaikka en mitään osannut, oli tosi kiva fiilis ja ajattelin, että joo, tätä lisää!
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Tamrolla lääketukkukaupan asiakaskokemuspäällikkönä työskentelevä Lindholm toteaa, että salsan harrastajat ovat asiallista väkeä.
Salsabileisiin ei lähdetä iskemään vaan tanssimaan ja pitämään hauskaa, eikä kenenkään
tarvitse pelätä joutuvansa humalaisen käpälöimäksi tanssilattialla.
Lindholm sanoo, että Suomessa pitää oikeastaan olla yleensä vähintään naamatuttu, että
salsatapahtumissa tullaan hakemaan.
– Piirit ovat kuitenkin täällä pienet. Bileissä
törmää varmasti tuttuihin, joiden kanssa voi
jutella tai tanssia, hän lupaa.

Leffailtoja ja salsamatkoja
Salsaa voi harrastaa soolotanssina, jolloin

tunnilla tehdään koreografiaa rivissä. Noora
Lindholm kuitenkin suosittelee uskaltautumaan myös parisalsatunneille, sillä siellä avautuu mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja
tanssiharrastuksesta tulee aidosti sosiaalinen.
– Tämä ei ole pelkästään sitä, että mennään
yksin suorittamaan joku jumppatunti. Salsataan yhdessä ja pidetään hauskaa.
Aikuisiällä tulee harvoin solmittua uusia
ystävyyssuhteita, mutta Lindholm lupaa, että
salsaharrastuksen myötä se on helppoa. Hän
käy tanssikavereiden kanssa myös esimerkiksi
syömässä, leffassa, lenkillä ja tenniskursseilla.
Harrastukseen kuuluu lisäksi porukalla tehtävät matkat erilaisille kotimaisille ja ulkomaisille salsafestareille. Tai sitten voi lähteä haiste-
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Kesäisin salsa-harrastajia kokoontuu tanssimaan oopperan amfiteatterin lavalle.

reissuun menee melkein koko kesäloma, Lindholm puntaroi.

Salsa sopii kaikille

lemaan muiden kaupunkien salsakulttuureja.
Lindholm kertoo käyneensä kavereidensa
kanssa Pariisissa, Barcelonassa, New Yorkissa
ja Wienissä.
– Esimerkiksi Pariisissa ja New Yorkin kuubalaisissa salsaklubeissa ei meinannut päästä
tanssilattialta ollenkaan pois, kun joku haki
koko ajan tanssimaan. Se oli hauskaa ja erilaista Suomeen verrattuna, hän sanoo.
Lindholmin tekisi mieli lähteä vielä joskus
käymään salsatanssin emämaassa Kuubassa.
Myös sinne järjestetään tanssimatkoja, joilla
on kursseja ja muuta ohjelmaa.
– Bändejä on siellä melkein joka kadunkulmassa ja joka ilta on tarjolla livemusiikkia ja
tanssia. Matkat eivät tosin ole kovin edullisia ja
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Salsasta on olemassa erilaisia tyylisuuntia ja
koulukuntia. Noora Lindholm harrastaa kuubalaista salsaa, jossa on omanlaisensa rytmi ja
tanssityyli.
Kun pohjoisamerikkalaisessa salsassa pari liikkuu tanssilattialla edestakaisin linjassa,
kuubalaisessa pyöritään ympyrää.
– Jos oma pari tanssii toisella tyylillä kuin
itse, se aiheuttaa lähinnä hauskoja tilanteita.
Salsa ei ole kovin vakavaa. Tässä lajissa ei tarvitse onnistua täydellisesti, vaan mokille voi
nauraa yhdessä, Lindholm toteaa.
Lindholm sanoo, että salsaharrastukseen
on helppo lähteä mukaan, vaikka ei olisi ikinä
tanssinut. Hän suosittelee ilmoittautumaan joko soolo- tai parisalsan alkeiskurssille.
Parisalsatunnille ei tarvitse tuoda omaa paria, vaan tunnilla tanssitaan kaikkien kanssa
sekaisin. Toki kaverin tai puolison kanssa voi
myös lähteä yhdessä kurssille.
– Salsaa harrastavat ihmiset ovat tosi erilaisia. On todella nuoria, mutta myös ikäihmisiä,
eri toimialoilla ja työtehtävissä työskenteleviä
ja eri koulutustaustaisia. Kaikki viihtyvät silti
yhteisen harrastuksen parissa, Lindholm vakuuttaa.

Kuubalainen salsa
on suosittu tyyli
Salsatanssin alkuperästä ei olla yksimielisiä.
Jotkut sanovat sen kehittyneen Kuubassa,
toiset New Yorkissa. Salsa perustuu afrikkalaisten orjien mukanaan tuomiin rytmeihin ja
musiikkiin.
Salsasta on olemassa eri tyylejä. Yleisimmät
ovat Euroopassa suosittu kuubalainen salsa
sekä linjasalsoja edustavat New York -tyyli ja
Los Angeles -tyyli.
Espanjan kielen sana salsa tarkoittaa suomeksi kastiketta.
Helsingissä alkeissalsatunteja järjestävät ainakin tanssikoulut Baila Baila, Tradición Viva,
sekä Hautomo by EDBH. Viimeksi mainitulla
on tarjolla myös vain miehille tarkoitettu
kurssi.
Oopperasalsabileitä Töölönlahdella järjestää
kesäsunnuntaisin Salsa Borealis ry, pääkaupunkiseudun salsaharrastajien oma yhdistys.

Liisa Leeve
kuvat Markus Sommers
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Hallitus esittäytyy

yhdistys

Tällä palstalla HI:n hallituksen jäsenet kertovat kukin vuorollaan itsestään ja toiminnastaan insinöörien yhteiseksi hyväksi.

HI:n hallitus esittäytyy
Kuinka kauan olet ollut HI:n hallituksessa?
Vuoden 2010 syyskokous valitsi minut HI:n
hallitukseen, eli pian tulee neljä vuotta täyteen.
Mikä on roolisi hallituksessa nyt?
Olen hallituksen jäsen ja vedän henkilöstötyöryhmää. Lisäksi osallistun aktiivisesti viestintätyöryhmän toimintaan.
Onko sinulla muita tehtäviä IL liittoyhteisössä?
Toimin IL:n tulevaisuustyöryhmässä, jossa
pohditaan insinööriyden tulevaisuutta ja kootaan selvitystä, jota liiton hallitus ja eri valiokunnat voisivat käyttää suunnitellessaan pitkän linjan tavoitteita ja valintoja. Kuulun myös
liiton tes-valtuuskuntaan, jonka tarkoitus on
koota eri alueiden työmarkkinatoimijoita ja eri
alojen tes -taustaryhmien jäseniä vertailemaan
työmarkkinatilanteita ja miettimään yhteisiä
tavoitteita tes-neuvotteluihin. Lisäksi olen varajäsenenä koulutus- ja elinkeinopoliittisessa
valiokunnassa, jossa keskustellaan ajankohtaisista koulutus- ja elinkeinopoliittisista aiheista
ja muotoillaan liiton kantoja niihin.
Miksi lähdit HI:n hallitukseen?
Innostuin opiskeluaikanani yhdistystoiminnasta, kun minulle mainostettiin Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry:tä. Liityin heti jäseneksi
ja löysin itseni HIOn hallituksesta kolmena sitä
seuraavana vuotena. Sitten tuli aika panostaa
opintojen päättämiseen, enkä osallistunut enää
aktiivisesti yhdistystoimintaan. Vuosi valmistumiseni jälkeen tunsin jo kaipuuta takaisin
yhdistystoimintaan ja halusin myös vaikuttaa
enemmän ammattikunnan asioihin.
Miksi kiinnostuit ay-toiminnasta?
Opiskelija-aktiivina osallistuin useisiin liiton
koulutuksiin ja sitä kautta ymmärsin myös vai-
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Tuomas Hara
Fatman Oy, Software Developer
Ohjelmistotekniikan insinööri
(amk) Metropolia

kuttamisen tärkeyden. Matkan varrella olleet
monet luottamustoimet ovat tuoneet monia
kontakteja ja sellaisia kokemuksia, että aytoiminnasta on tullut minulle kuin mieluinen harrastus. En osaisi olla toimettomana ja
katsoa vierestä, kun muut ahertavat yhteisen
asian eteen.
Minkälaisia asioita haluat ajaa?
Haluan mahdollisimman monelle alalle mahdollisimman yhtenäisiä työehtosopimuksia,
jotta niitä voisi helpommin ajaa kaikille reiluksi. Haluaisin tehdä tes:istä myös selkeämmän ja helpommin tulkittavan, jottei sen tulkinnasta tulisi erimielisyyksiä, joihin tarvitaan
lakimiehiä. Tähän ihanteeseen ei kuitenkaan
päästä niin kauan kuin työntekijät eivät järjestelmää ymmärrä ja jättävät järjestäytymättä sen vuoksi, joten haluan ajaa myös tämän
tiedon levittämistä.

Mitä harrastat?
Ylivoimaisesti suurimman osan ajastani vie
yhdistystoiminta. Osallistun myös kerran tai
pari vuodessa tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoistyönä. Välillä yritän myös pelata kaikenlaista ruudulla ja pöydällä.
Mikä on lempipaikkasi?
Mieluiten olen lomamatkalla ulkomailla, viihtyisässä hotellissa tai komeita maisemia ihaillen. Siellä voin rentoutua, päästä irti arjesta ja
unohtaa hetkeksi kaikki velvoitteet.
Terveisesi HI:n jäsenille:
Levittäkää kollegoillenne tietoa järjestäytymisestä ja antakaa palautetta edustajillenne hyvistä sekä huonoista asioista. Tavataan meidän
järjestämissämme tapahtumissa!
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Jaakko Paarvala (2014)

Klaus Mäkelä

Helsingin kaupunginorkesterin perinteinen Loppiaiskonsertti

Valkokankaan kasvot
Tiistaina 6. tammikuuta 2015 klo 15 Musiikkitalossa
Peter Bagh
Juontaja
Klaus Mäkelä
Johtaja
Petteri Evilampi
Visualisointi
Limelight / Chaplin * Polkupyörävaras / Cicognini * Sunset Boulevard /
Waxman * 8 ½ / Rota * Le jour se lève / Jaubert * Hamlet / Walton * La
belle et la bête / Auric etc.
Lipun jäsenhinta on 20 euroa.
Varaa lippusi osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolta
puh. 040 150 3878.
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Klaus Mäkelä (s. 1996, Helsinki) on palkittu sellisti ja nuori lahjakas kapellimestari. Hän on opiskellut orkesterinjohtoa Jorma Panulan johdolla
12-vuotiaasta Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksessa.
Mäkelä on johtanut sinfoniaorkestereita Kiinassa, Hollannissa, Tanskassa ja Suomessa - muun muassa Shanghain Oopperatalon orkesteria,
Sonderjyllandin sinfoniaorkesteria, Pohjois-Hollannin sinfoniaorkesteria,
Kuopion kaupunginorkesteria, Jyväskylä Sinfoniaa, Vaasan kaupunginorkesteria, Hämeenlinnan kaupunginorkesteria sekä Se Ensembleä kansainvälisten kapellimestarikurssien yhteydessä.
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Tomi Westerholm

Jäsenpalvelu

HI:n hallitus 2014

HI:n jäsenrekisterin teknisenä hoitajana toimii
Insinööriliiton asiakaspalvelu. Jäsenrekisteriä
koskevat tiedustelut, muutostiedot, suoramarkkinointikiellot yms. voi osoittaa joko Helsingin
Insinöörien toimistolle tai IL:n asiakaspalveluun.

Liiton asiakaspalvelu

Insinööriliiton Asiakaspalvelukeskus palvelee
jäseniä jokaisena arkipäivänä klo 9-16 numerossa 0201 801 801 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@ilry.fi.

Puheenjohtaja
Samu Salo
040 184 2290
samu.salo@ilry.fi

Varapuheenjohtaja
Risto Heino
040 723 9885
risto.heino@
fortum.com

Niklas Dahl
050 373 9161
niklas.dahl@uio.fi

Tuomas Hara
050 532 5789
tuomas.hara@
gmail.com

Tommi Immonen
040 715 7785
immosentommi@
gmail.com

Kirsi Kemppinen
040 738 2585
kemppinenkirsi@
gmail.com

Pekka Laakso
0400 623 412
pekka.k.laakso@
gmail.com

Lasse Laurikainen
040 502 5205
lasse.laurikainen@
nsn.com

Marjo Lehtinen
050 527 3978
marjo.lehtinen@
etteplan.com

Noora Lindholm
040 529 3052
noora.lindholm@
yahoo.com

Päivitä jäsentietosi!

HI:n toimisto
on Pasilassa!
Osoitteemme on
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki

Palveluksessasi
Järjestösihteeri
Jaana Kälviäinen
050 403 2363
jaana.kalviainen
@helins.fi

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai vaihdat työpaikkaa, päivitä tietosi jäsenrekisteriimme Insinööriliiton jäsensivuilla www.ilry.fi > Jäsensivuille. Sisäänkirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen, joka on jäsennumerosi. Löydät sen
jäsenkortistasi.
Työpaikkatietojen ajan tasalla pitäminen on
tärkeää muun muassa edunvalvonnan ja tutkimusten takia. Myös sähköpostiosoite kannattaa päivittää, koska osa tiedotuksesta tapahtuu
sähköpostitse. Kotiosoitteen muuttuessa saamme pienellä viiveellä uuden osoitteesi automaattisesti väestötietojärjestelmästä sinne tekemäsi
muuttoilmoituksen johdosta. Mikäli kotiosoitteesi on muuttunut hiljattain, jäsenlehdet saattavat tulla vielä vanhalla osoitteella.

Työttömyyskassat
IAET

Insinöörien, Arkkitehtien
ja Ekonomien Työttömyyskassa
Ratavartijankatu 2 B, 4. krs., 00520 Helsinki
www.iaet.fi

Hyvä tietää,
kun ilmoittaudut HI:n
tapahtumiin…

Ilmoittaudu internetissä osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat, ellei toisin mainita.
l

l Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.

Useimpiin tilaisuuksiin voit varata paikan/lipun myös seuralaisellesi, poikkeuksena perhetilaisuudet.
l

Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
l

l Varauksestasi lähetetään aina vahvistus tai suo-

raan maksutiedot. Maksutiedot lähetetään sähköpostiisi tai e-laskuna. Saat toki halutessasi paperilaskunkin maapostitse.
Saamme useimmiten liput toimistolle vasta
2–3 viikkoa ennen tapahtumaa. Liput lähetetään
kotiin maapostitse sen jälkeen, kun maksusuorituksesi näkyy tilillämme ja meillä on liput jo
toimistolla.
l
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Puhelinpalvelu
Päiväraha-asiat:
(09) 4763 7600, ma–to klo 10–15, pe klo 10–13
Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät asiat.
Jäsenyysasiat:
(09) 4763 7610, ma–to klo 12–14
Kassaan liittyminen ja kassasta eroaminen, kassan vaihtaminen ja yhteystietomuutokset.
Toimiston asiakaspalvelupiste
Ma ja ke klo 10–15 sekä pe klo 10–13

AYT

Ammatinharjoittajien
ja Yrittäjien Työttömyyskassa
Maksuton palvelunumero 0800 9 0888,
ma-to klo 9–16, pe klo 9–13
asiakaspalvelu@ayt.fi
Ratavartijankatu 2 B, 00520 Helsinki

Insinöörin tärkeät osoitteet
Helsingin Insinöörit HI ry
toimisto@helins.fi, www.helins.fi
Insinööriliitto IL ry
asiakaspalvelu@ilry.fi, www.ilry.fi

Rope Sidebras
050 355 5946
rope@iki.fi
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Niklas Dahl

Aktiivien ilta
Helsingin Insinöörit järjesti jo toisen Aktiivien illan tänä vuonna Aktiivien illassa nro 2 ideoitiin tulevan vuoden toimintaa.
Ensimmäinen aktiivien ilta pidettiin toukokuussa, jolloin illan teemana käsiteltiin jäsenpidon kehittämistä erilaisten ryhmätöiden kautta. Jäsenpito tarkoittaa jäsenen tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta yhdistykseen sekä sen toimintaan.
Jäsenet odottavat ajantasaista tietoa edunvalvontaan ja työmarkkinoihin liittyvistä asioista,
erityisen kiinnostaviksi koetaan käytännön esimerkit saavutetuista tuloksista sekä onnistumiset tällä saralla. Lisäksi tietoisuuden lisääminen
olemassa olevien palveluiden ja etujen kirjosta,
joita jäsenen on mahdollista hyödyntää, nousi
esiin selkeäksi kehityskohteeksi.
Laadukas ja ajantasainen tiedotus ja viestintä
mahdollistaa nämä kaikki jäsenille, mihin Helsingin Insinöörit tuleekin ensi vuonna panostamaan jäsenpidon parantamiseksi.

Syyskuun aktiivien illassa
ideoitiin yhdessä toimintaa
vuodelle 2015

Ilta aloitettiin tutustumalla paremmin Helsingin
Insinöörien jäseniin faktojen kautta. Helsingin
Insinöörien noin 12 000 jäsenestä muodostetussa jäsenprofiilissa käytiin läpi muun muassa
sukupuoli- ja ikäjakauma, sijoittuminen eri toimialoille, kertyneet työkokemusvuodet, työtehtäväalueet ja - tasot. Helsingin Insinöörien jäsenistä esimerkiksi 14 prosenttia on naisia, kaikista
jäsenistä 94 prosenttia on vakituisessa kokoaikai-

5/2014 ins. jäsenliite

sessa työsuhteessa ja lähes puolet jäsenistä on alle
40-vuotiaita. Jäsenprofiili auttaa ymmärtämään
minkälaisia jäseniä yhdistyksessä oikeastaan on
jäseninä ja antaa pohjaa tulevan vuoden toiminnan suunnittelulle.
Jäseniin tutustumisen jälkeen siirryttiin tutkimaan aikaisempien vuosien jäsentapahtumia
ja niiden osallistujamäärien kehitystä. Tapahtumien osallistujamäärien läpi käyminen antoi
paremman ymmärryksen siitä, minkä tyyppiset
tapahtumat kiinnostavat jäseniä ja minkälaista
toimintaa myös jatkossa on syytä järjestää. Kaikista tapahtumista viime vuosilta selkeästi vetovoimaisimpiin nousivat pikkujouluteatterit,
lasten joulujuhlat sekä loppiaiskonsertit. Näiden
rinnalle on kirimässä kovaa vauhtia vappubooli,
mikä on saanut viime vuosina hyvän osanoton.
Hyvien pohjatietojen myötä ideoitiin pienryhmissä ensi vuoden toimintaa. Ryhmissä syntyi ideoita sekä lehdessä että verkkosivuilla julkaistuun sisältöön, kuin myös hyvin erilaisiin
jäsentapahtumiin ja -tilaisuuksiin. Kaikki ideat
ja ehdotukset viedään eteenpäin jaostojen jatkotyöstettäväksi ensi vuoden toimintasuunnitelmia varten.
Haluatko antaa omia ideoitasi ja toiveitasi? Ota
yhteyttä Helsingin Insinöörien toimistolle järjestösihteeri Jaana Kälviäiseen jaana.kalviainen@
helins.fi tai p. 050 403 2363.

Aktiivien illan nro 2
muutamia ideoita:
l Yritysvierailut eri aloilla toimiviin yrityksiin ja
näiden toimintaan insinöörin näkökulmasta
l Matkakertomuksia jäsenlehteen
l Tutustuminen Länsimetroon
l Työmarkkinatiedon jakaminen insinööriopiskelijoille
l Tutustumiskäynti Helsingin Insinöörien Vådötorphuvilalle
l Käynti Rikosmuseossa
l Syventäviä tietoiskuja ja asiantuntijaluentoja eri
aiheista
l Poliittisesti ajankohtaisten asioiden keskustelutilaisuudet
l Kokkikurssi
l Liikuntatapahtumia kuten keilaus, jousiammunta,
jalkapallo, Sulkavan soutu, Dragon-melonta
l Työmarkkinakatsaus
l Koulutuksia mm. ulkomaankomennukseen liittyvät asiat, työsuhteet ja työsopimukset Euroopassa,
immateriaalioikeudet, lisensointi
l Jatkokoulutus ja kurssimahdollisuudet

31

HI Nuoret järjestää
Anna Vottonen

Nuorten tapahtumat
Nuorten keilailta

Torstaina 16. lokakuuta 2014 klo 18–19.30 Talin keilahalli
Mukaan mahtuu 12 ensimmäistä. Ilta on jäsenille maksuton.

Nuorten syysbilis

Torstaina 13. marraskuuta 2014 klo 18–20 pelataan Ritz biljardissa jo suorastaan perinteeksi muodostuneet syksyn biljardit ensimmäisten enintään 16 ilmoittautuneen kesken. Tapahtuma on
jäsenille maksuton, ja jos paikkoja jää, niin avecit ovat myös tervetulleita pelaamaan. Ilta on jäsenille maksuton.

Aktiivien saunailtama

Perjantaina 14. marraskuuta 2014 Poliisien kesäkoti, Lauttasaari
Kutsut lähetetään sähköpostilla nuorten listalle myöhemmin.
Kysymyksiä ja muita viestejä voi aina lähettää sähköpostiin
hinuoret@gmail.com.
Seuraa aktiivisesti Helsingin Insinöörit HI ry, Nuoret Insinöörit -Facebook-ryhmää, jossa ideoidaan yhteisiä tekemisiä.
Tapahtumien ilmoittautumiset netissä helins.fi/Tapahtumat (ellei muuta mainita).
***
S-postilista: hinuoret@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/hinuoret
Google kalenteri: hinuoret@gmail.com
IRC: #helins @ IRCnet

Kutsu syyskokoukseen

Sääntömääräinen Syyskokous
Helsingin Insinöörit HI ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 27. marraskuuta 2014 klo 18
Insinöörit–Ekonomit -talossa,
Ratavartijankatu 2 A, Itä-Pasila, Helsinki.

HI Seniorit järjestää

Helsingin Insinöörien
Seniorien Joululounas
Seniorien Joululounas on 10. joulukuuta 2014 kello 13.00 Best Western Premier Hotellissa kabinetissa KAKKU. Paikan osoite on Merikasarminkatu 1.
Kompleksi oli aiemmin tunnettu nimellä Katajanokan Vankila.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.helins.fi/
Tapahtumat.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Esityslista ja muut kokousasiakirjat jaetaan kokouksen alussa. Ne ovat
myös saatavissa 24.–27. marraskuuta klo 9–15 yhdistyksen toimistolta.
Kokoukselle tarkoitetut aloitteet on oltava yhdistyksen toimistolla viimeistään 6. marraskuuta 2014.
Tervetuloa
Hallitus
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OTTY tukee työllistymistä

Ammatillisen maineen
pitkäjänteinen
rakentaminen
LinkedIn-verkostossa

Riitta Supperi

Torstaina 23. lokakuuta 2014 klo 9–12
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Opi, miten rakennat ammatillista mainettasi tukevan aidon ja vahvan LinkedIn-profiilin, -verkoston ja -viestinnän. Pohdi keinoja, joilla voit
tukea mainettasi myös hakiessasi töitä / suunnitellessasi yrittäjämäistä toimintaa.
Tilaisuudessa saadaan tietoa ammatillisen
maineen rakentamisesta sekä käydään keskustelua haasteista ja ratkaisuista. Esitysaineisto
muodostaa e-oppaan, joka tukee itsenäistä jatkotyöskentelyä.

Asiantuntijana, Professional coach ja viestijä
Johanna Tuutti, proOPPS Oy
fi.linkedin.com/in/johannatuutti/
www.proopps.fi
Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteessa www.otty.fi
viimeistään 17.10.2014.

Johanna Tuutti

Miten piilotyöpaikkoja löydetään,
luodaan ja lähestytään?

Työnhakuboosteri vertaisryhmätoiminta

Torstaina 20. marraskuuta 2014 klo 9–12
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Olet varmasti kuullut, että suurin osa työpaikoista
on niin sanottuja piilotyöpaikkoja. Haluaisit käyttää
aikaasi enemmän tulokselliseen työnhakuun, mutta
käytännön työkalut ja neuvot puuttuvat. Tiedät verkostoitumisen tärkeyden, muttet tiedä mistä aloittaa.
Koulutus on käytännönläheinen paketti siitä, miten nopeuttaa omaa työllistymistään keskittymällä
piilotyöpaikkojen etsintään. Kouluttaja on toiminut
vuosia uravalmentajana, ja nähnyt satoja onnistuneita piilotyöpaikan löytäjiä. Kuulet käytännön tarinoita ja saat konkreettisia vinkkejä oman työnhaun
vauhdittamiseksi. Koulutus sisältää kouluttajan alustuksia, itsenäisiä tehtäviä ja yhteisiä keskusteluita.
Ote on kannustava ja innostava – sivuvaikutuksena
voi olla roppakaupalla ideoita omien piilotyöpaikkojen kalasteluun!
Kouluttajana Riikka Pajunen, KM, Ratkaisukeskeinen valmentaja. Riikka on työskennellyt Riikka Pajunen
vuodesta 2002 henkilöstönkehittämisen, rekrytoinnin ja uraohjauksen tehtävissä kansainvälisissä konsultointiyhtiöissä (muun muassa Accenture,
McKinsey&Company, Mercuri Urval ja HRM Partners). Viime vuodet Riikka on valmentanut satoja
eri alojen työnhakijoita, asiantuntijoita ja esimiehiä
Montevista Oy -valmennusyrityksessään. (www.
montevista.fi).
Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteessa www.otty.fi
viimeistään 13.11.2014.
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Studio Elite

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry tarjoaa Uudellamaalla jäsenjärjestöjensä työttömille ja työttömyysuhan
alla oleville työllistymiseen tähtäävää vertaisryhmätoimintaa ja koulutusta, joka erilaisin tavoin tukee oman uran ja
uuden työn löytymistä.
Vertaisryhmätoiminta on todettu tehokkaaksi tavaksi
työllistymisen tukemisessa. OTTY on saanut ns. Työnhakuboosteri-hanketta eli vertaisryhmätoimintaa varten
Uudenmaan ELY -keskukselta avustuksen vuosiksi 2012–
2014. Parhaisiin tuloksiin on päästy, kun ryhmässä on noin
kymmenen erilaisen koulutuksen, työkokemuksen ja taustan omaavaa eri-ikäistä henkilöä, jotka itsenäisesti yhdessä
pyrkivät katkaisemaan työttömyytensä.
Yli puolet osallistuneista on löytänyt ratkaisun työttömyyteensä: yli 35 prosenttia on työllistynyt palkkatyöhön,
13 prosenttia aloittanut koulutuksen ja noin 4 prosenttia
aloittanut yritystoiminnan. Hankkeen projektipäällikkö
Risto Säynäväjärvi muistuttaakin jokaisessa OTTYn tilaisuudessa, että Boosteri-hanke on työllistymisen kannalta tehokkaampi kuin useimmat työvoimahallinnon itse
tuottamat hankkeet.
Uusiin ryhmiin voi ilmoittautua jatkuvasti. Ryhmässä
jokainen voi turvallisesti purkaa työttömyyteen liittyviä
tuntojaan sekä saada monenlaista apua oman työttömyystilanteensa selvittämiseksi. Ryhmät kokoontuvat yhdeksän
kertaa viikon välein kolme tuntia kerrallaan.
Tutustu tarkemmin osoitteessa www.otty.fi.
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Kesäkuulumisia
Tuula Alho

Antti Huvila

HI:n taidekurssi Puolarmaarin
siirtolapuutarhassa
Uusi tuulia ja näkemyksiä insinööreille millien ja millien sadasosien sijalle.
Kuvataide yleensä virittää tunteitamme ja aistejamme, joiden turvin teemme päätöksiä. Kuvataiteilija kyseenalaistaa, huomaa ja löytää yksityiskohtia ympäristöstä, taide synnyttää ratkaisuja ja
raivaa tietä uudenlaiselle ajattelulle.
Joukko innostuneita aloittelevia ja jo enemmän harrastaneita taiteilijoita vietti Espoossa
Puolarmaarin siirtolapuutarhassa upean taidekurssin 1.–3.8.2014. Kurssi tarjosi ainutlaatuisen
mahdollisuuden irrottautua arjesta ja keskittyä

usean päivän ajan intensiiviseen taidetyöskentelyyn. Tällaista mahdollisuutta moni meistä
kaipaa!
Taideleiri tarjosi tilaisuuden kehittää omaa
käsitystä taiteilijana olemisesta tekemisen avulla. Taideleirin ohjaaja, taiteilija Alina Sinivaara,
oli innostava ja kannustava opettaja.
Taideleiriä kannattaisikin kehittää retriitin
kaltaisena vetäytymisenä ennemmin kuin koulumaisena oppimisympäristönä. Yhteisö mer-

kitsee paljon. Tänä vuonna oma tekeminen oli
todella intensiivistä ja osallistujat keskustelivat
ja antoivat palautetta omista ja toisten töistä kannustavaan sävyyn.
Hienon viikonvaihteen kokeneena suosittelen
vastaava kurssia kaikille insinööreille.
Uuden harrastuksen taidemaalauksesta
löytänyt Jouko Kontturi

Tarjolla hyvää seuraa ja virkistynyt mieli!
Mikko Turunen

Syystalkoot Vådötorp-huvilalla

Helsingin Insinöörien huvila sijaitsee Vartiosaaressa Itä-Helsingissä. Huvilaa vuokrataan jäsenille vuosittain toukokuusta lokakuulle.
Huvilaa huoltaa jäsenistä koostuva, vapaaehtoisuuteen perustuva huoltoryhmä, johon kaikki HI:n jäsenet ovat hyvin tervetulleita mukaan. Huoltoryhmän vetäjä koordinoi toimintaa ja järjestää talkoita keväällä ja syksyllä tai aina tarpeen tullen. Talkoiden päätteeksi nautitaan yhdistyksen
tarjoamat talkooeväät ja saunakin on lämpimänä.
Talkoissa touhutaan yhdessä kollegoiden eli toisten insinöörien kanssa
kauniissa luonnossa, nautiskellen raittiista meri-ilmasta. Talkootöinä ovat
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Pertti Mattila

Markku Männistö

yleensä laiturien asennukset, vesien kytkemiset, polttopuiden työstäminen
sekä erilaiset puutarha- ja huoltotyöt.
Kuluvan kauden syystalkoiden aika on nyt. Ajankohdiksi on varattu 17.–19.10. ja/tai 24.–26.10. Päivät päätetään säätilanteen perusteella.
Mukaan voi tulla yhdeksi tai vaikka useammaksi päiväksi. Kaikille löytyy
varmasti mieluisaa tekemistä.
Ilmoittaudu mukaan syystalkoisiin osoitteessa
jaana.kalviainen@helins.fi!
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Tervetuloa koko perheen Joulujuhlaan!

Helsingin Insinöörien
perinteinen Lasten Joulujuhla
Timo Heikkala

Sunnuntaina 23. marraskuuta
2014 klo 15–17 Karjalatalolla
Käpylänkuja 1, Helsingin
Käpylässä

Orffit

Helsingin Insinöörien joka vuotista joulutapahtumaa odotetaan taas malttamattomana. Eikä
mikään ihme, kun mukana ovat superesiintyjät
taikurimestari JOKERI POKERI BOX ja lastenmusiikkiorkesteri ORFFIT.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolle
puh. 040 150 3878.
Mainitsethan lasten iät ilmoittautuessasi.
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Jokeri Pokeri Box - ILOPILLERI! -show
Taikuri Simo Aallon 35-v. taiteilijajuhlavuosi
2014

Lastenmusiikkiorkesterimme ORFFIT
(Tohtori Orff & Herra Dalcroze) on wäkevässä konserttikunnossa... ainakin omasta
mielestään!

Lasten legendaarinen kestosuosikki ja Pikku
Kakkosesta tuttu maailmanmestari-taikuri Simo Aalto tarjoilee taika-ilopillerin yhdessä Kirstin kanssa. Riemukkaassa koko perheen taikashowssa nähdään mestaritaikurin osaamisen
koko kirjo: vaativista sorminäppäryystempuista
aina hämmästyttäviin illuusioihin saakka. Simon
mukaansa tempaava esiintyminen ja ilmiömäinen kyky ottaa yleisönsä takaavat, että Ilopillerin
vaikutus säilyy pitkään! Mukana hauskanpidossa
ovat myös Simon ja Kirstin ihanat eläinystävät
Erkki-kani ja Paloma-kyyhkynen. Kuullaanpa
myös hellyttävä Joulutarina Pyry-Porosta, joka
osasi taikoa lumisateen!

Orkesteri on tunnettu lempeästä villeydestään,
luonnollisuudestaan ja oikeista lauluistaan.
Esiintymistyyli vaihtelee karun absurdismin
kautta hilpeään heittäytymiseen. Peruslähtökohtana on kuitenkin koko ajan lapsen älyn ja olon
kunnioitus. Aikuisenkin.
Laulujen teemat liikkuvat hyvän ja huonon
tuurin taitekohdissa eikä urilta poikkeamistakaan kaihdeta. Soitto on rohkeaa, mutta silti
useimmiten oikeaan säveleeseen osuvaa.
Orkesteri on 18 vuotta nuori ja yli 3 000 konsertin kasvattama, mutta silti ilveksen innokkuudella liikkeellä.

Helsingin Insinöörien Pikkujouluteatteri

Upea pikkujoulun vietto Kansallisteatterissa
lauantaina 29. marraskuuta 2014

Aloitamme juhlamme klo 16 nauttimalla kattavan joulubuffetin teatterin ravintolatiloissa.
Siirrymme Suuren näyttämön puolelle klo 19 Leea ja Klaus Klemolan suvereenin komedian
Maaseudun tulevaisuus merkeissä.
Leea ja Klaus Klemolan uusi näytelmä Maaseudun tulevaisuus kertoo ihmisen kaipuusta jonkin
häntä itseään suuremman yhteyteen. Näytelmä
sijoittuu Suomen suurimpaan lääniin, jossa eläimet ovat virallisesti saaneet läpi vaatimuksensa
siitä että jokainen heistä on laulun arvoinen. Tuotantoeläinten pito on täten käynyt kannattamattomaksi. Läänissä pitkäaikaistyöttömien eläinten
lukumäärä on maamme korkein.
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Leea ja Klaus Klemolan – tuon kehutun tekijäkaksikon – lisäksi tulevat ensimmäistä kertaa
Suurelle näyttämölle Ville Haapasalo ja muut
kiinnostavat näyttelijät. Haapasalo nähdään teatterissa nyt kahdeksan vuoden tauon jälkeen!

Rooleissa
Ville Haapasalo, Olli Ikonen, Miko Kivinen,
Klaus Klemola, Pirjo Määttä, Karin Pacius,
Heikki Pitkänen, Jukka Puotila, Sari Puumalainen, Mari Turunen ja Juha Varis.
Lipun jäsenhinta 50 euroa.
Ilmoittautumiset osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolle puh. 040 150 3878.
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Valokuvauskerho

Helsingin Insinöörien
valokuvauskerho
Mika Balk

Valokuvauskerho on toiminut vuoden 2001 alusta Helsingin Insinöörien jäsenten valokuvaukseen liittyvien intohimojen kanavoijana. Olemme vuosittain kokoontuneet mm. valokuvauskilpailun, luontokuvanäyttelyn ja digikuvauksen
perusteiden tiimoilla.
Kerhon ideana on saattaa samanhenkiset Helsingin Insinöörien jäsenet yhteen jakamaan yhteistä kiinnostusta. Tule mukaan kerhon toimintaan, meitä on täällä kaiken näköisiä, kokoisia,
tasoisia ja ikäisiä valokuvauksesta kiinnostuneita!

Syksyn tulevia tapahtumia
La 18.10. Ruskaretki, kokoontuminen Pirttimäen kahvilan edessä klo 12.
Ma 3.11. Kuvakilpailu HI:n toimistolla
Ma 17.11. Teemakuvaus ravintola Perhossa
alkaen klo 18.
Viikolla 49 Pikkujoulut, paikka sovitaan myöhemmin.
Tarkempia tietoja toiminnasta: www.helins.fi >
Jäsenpalvelut > Valokuvauskerho
Kerhon vetäjä Mika Balk, mika.balk@kolumbus.
fi, puh. 041 576 5456.

Valokuvauskerho järjesti keväällä 2014 kuvakilpailun. Kilpailussa oli kolme sarjaa: 1. Alkuperäinen
kuva eli fotoshopattu kuva, 2. Insinööritöissä ja 3. Kiire. Kiire-sarjan voitti Mika Balk yllä olevalla
kuvalla Kiire insinööri.

Ruskaretki lauantaina 18. lokakuuta
HI:n valokuvauskerho järjestää ruskaretken Espoon Pirttimäen maisemiin. Kokoontuminen on
Espoon Pirttimäen kahvilan edessä klo 12. Paikalle tullaan omilla kyydeillä. Espoon keskuksesta
pääsee bussilla 86.
Ruskaretkelle ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Lapsia voi toki ottaa mukaan. Pirttimäki on itse
asiassa lapsiperheiden suosiossa. Siellä on leikkipuistokin kahvilan edessä.
Ruskaretki aloitetaan kokoontumisella, jolloin päätämme yhteisesti suunnan ja päämäärän, eli
mennäänkö teitä pitkin vai poiketaanko erämaassa, säätila huomioiden. Voimme kävellä myös
Espoon automuseolle tai lähteä luontopolulle. Ryhmän vetäjänä toimii valokuvauskerhon vetäjä Mika Balk.
Valokuvauskerho on paljon muutakin kuin vain kamera ja valokuvat. Ryhmää yhdistää luonnollisuus ja aitous. Olet todella tervetullut tutustumaan HI:n jäseniin ja nauttimaan luontoelämyksistä. Jos olet vaikka perehtynyt sieniin tai suunnistamiseen, voit opastaa porukoita. Uuden
oppiminen on aina hauskaa.
Ruskaretken ohjelman sisältö on hyvin pelkistetty. Pidämme lyhyen kokouksen kahvilassa
tai luonnossa valokuvauskerhon asioista, seurustelemme, nautimme mahdollisesti retkieväistä
kahvilassa tai luonnossa. Ryhmän vetäjä järjestää asiat. Tule vain paikalle, mutta ilmoittaudu
viimeistään 13.10. osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolle puh. 040 150 3878.
Espoon Pirttimäki sijaitsee Bodominjärven läheisyydessä. Luonto on samankaltainen kuin
Nuuksiossa tai Luukissa. Pirttimäessä on leveät tiet, mutta paljolti myös luontoa ja polkuja, joihin voi poiketa. Alueella on lampia ja järviä sekä grillikatoksia. Näissä puitteissa voimme tarjota
HI:n jäsenille luontoelämyksiä mukavassa seurassa.

Mika Balk

Pirttimäen osoite: Kunnarlantie 110,
02740 Espoo
Lisätietoja mm. www.pirttimaki-kahvila.fi
www.hel.fi/hki/liv/fi/Ulkoilu/Muualla/Pirttim_ki
Retki on osallistujille maksuton.
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Vakituisesta työstä eläkkeelle
Vielä 1980-luvulla saattoi luottaa siihen, että vakituinen työ jatkuisi aina eläkeikään saakka. Myös palkka kehittyi takuuvarmasti tupojen, ikälisien ja palkkaluokissa etenemisen seurauksena niin, että talossa pisimpään olleet olivat yleensä
parhaiten palkattuja.
Tämä järjestelmä alkoi romuttua vasta 1990-luvun alussa, jolloin alkoivat
ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut. Nykyisin etenkin yksityisillä tai pörs-

kolumni

siyhtiöissä työskentelevät eivät voi enää takuuvarmasti tietää, jatkuvatko työt
esimerkiksi puolen vuoden päästä.
YT-neuvottelut voivat alkaa koska vain ja neuvotteluajan jälkeen kuka tahansa
on irtisanottavissa.
Töiden projektiluonteisuus on aiheuttanut sen, että moni joutuu kilpailemaan
työpaikastaan vähän väliä päästäkseen mukaan uusiin hankkeisiin vanhojen
loppuessa ja siten turvaamaan työpaikkansa vähäksi ajaksi eteenpäin. Kunnat,
valtio ja tuotantolaitokset ovat toistaiseksi olleet tässä suhteessa poikkeus.
Näissä työsuhteet ovat jatkuneet ainakin vakituisiin työsuhteisiin päässeillä
suhteellisen vakaina.
Aina ei työelämä ole ollut näin herkkää työtilanteen ja taloudellisen tuloksen
suhteen kuin nykyisin. Vielä 1980-luvulla saatettiin isoissa yrityksissä tehdä
useampiakin vuosia tappiota ja työntekijöitä pidettiin kaikesta huolimatta töissä
parempia aikoja odottelemassa. Samoin lähellä eläkeikää olevat saivat olla
rauhassa töissä eläkeiän täyttymiseen asti ja yleensä vielä hieman keveämmissä
tehtävissä.
Olisikin syytä kysyä: onko tämän, kvartaaleja vahtivan, yhtiöitä omistavan ryhmän etujen vaaliminen muiden kustannuksella mennyt jo liiallisuuksiin, eli kummalla se yrittämisen riski on lopulta oikein oltava, omistajilla vai työntekijöillä?
Markus Hyyppä
markus.hyyppa@gmail.com
Kirjoittaja on helsinkiläinen insinööri ja työsuojeluvaltuutettu.

.ins.

-lehden lukijapalaute

Hyvät lukijamme! Palautetta lehden sisällös-

liitäthän mukaan yhteystietosi, jotta voimme

Lukijat voivat myös itse ilmoittautua sähköpos-

tä voi lähettää toimitukseen osoitteella ins@

tarvittaessa kysellä lisätietoja.

tilla raadin jäseneksi.

unionimedia.fi tai Unionimedia/Ins., Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki.
Myös juttuvinkit ovat erittäin toivottuja:
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Ins.-lehdellä on 500 jäsenen lukijaraati, joka
on suurimmaksi osaksi koottu satunnaisotannalla Helsingin Insinöörien jäsenluettelosta.
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Syksyn 2014
jäsenkoulutukset
1.10.

Esimiesvalmennus 1 - Valmentava esimiestyö (Täynnä)

11.10.

Startti työnhakuun

23.10. Esimiesvalmennus 2 - Esimiehen vuorovaikutustaidot (Täynnä)
8.11.

Sosiaalisen median työnhaku ja LinkedIn-työpaja

12.11.

Esimiesvalmennus 3 - Itsensä johtaminen (Täynnä)

17.11.

Kehityskeskustelu-webinaari

20.11.

Hyvien tyyppien tuhoisat tavat

2.12.

Työelämän pelisäännöt 3

16.12.

Työnhaun peruselementit

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.ilry.fi/koulutukset
Koulutukset ovat Helsingin Insinöörien ja Insinööriliiton yhteistyössä järjestämiä.

