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Puheenjohtajan palsta 

 
Syksyn kirpeys alkaa tuntua ilmassa ja lehdet vaihtavat värinsä kirkkaampiin. Samalla 
meidän on aika sanoa hyvästit kesälle ja toivottaa kaunis syksy ja toivottavasti luminen 
talvi tervetulleeksi. Syksy on uudistumisen aikaa. Samalla kun seuraa luonnon 
valmistautumista talveen on aika palata arkeen kesän ja toivottavasti myös loman jälkeen 
ja aloittaa uusia tai vanhoja harrastuksia. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen 
palkitsee myös kokeneemman Insinöörin. Siksipä tarjoilemme Etelä-Pohjanmaan 
Insinööreissä koulutuksia syysiltojen ja päivien täytteeksi. Osan koulutuksista järjestämme 
itse ja osan yhdessä Akavalaisen Insinööriliiton kanssa. Lisää koulutuksista löydät tästä 
tiedotteesta, tervetuloa mukaan. 

Syksyn myötä uudet tuulet puhaltavat myös Insinööriliitossa vaalivuoden merkeissä. 
Marraskuussa edustajakokous valitsee Insinööriliitolle niin puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajat kuin hallituksen jäsenetkin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Sitä ennen 
me Etelä-Pohjanmaan Insinöörit kokoonnumme omaan syyskokoukseemme, jossa 
päätämme ensi vuodesta. Tuleva vuosi on meille juhlavuosi, yhdistyksemme saavuttaa 60-
vuoden iän. Syyskokouksessa perustamme juhlatoimikunnan valmistelemaan 
merkkivuotemme juhlallisuuksia. Tuttuun tapaan valitsemme toimijat hallitukseen 
erovuoroisten tilalle. Tervetuloa kokoukseen ja mukaan suunnittelemaan toimintaamme. 

Olen toiminut Etelä-Pohjanmaan Insinöörien puheenjohtajana viime vuoden alusta lähtien 
ja aika on mennyt nopeasti. Meillä on hallituksessa toimiva ja osaava ryhmä, jonka 
kokemusta hyödyntäen olemme pyrkineet järjestämään jäsenistöä tavoittavaa toimintaa. 
Haluan kiittää saamastani luottamuksesta ja olen edelleen käytettävissä seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi yhdistyksemme puheenjohtajaksi. 

Aurinkoista syksyä kaikille, nähdään tapahtumissamme! 

Johanna Torvela 

Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

 
  



4 

 

SEAMK Tekniikan yksikön johtaja  
 

SEAMK TEKNIIKKA KOKONAISUUDESSAAN PÄÄKAMPUKSELLA 2.9.2015 

Tekniikan alan koulutus Seinäjoella sai alkunsa siitä, kun Seinäjoen kaupunginvaltuusto jätti 
anomuksen teknillisen koulun perustamiseksi huhtikuussa 1965. Perustamislupa saatiin ja 
varsinainen koulutyö alkoi 1.8.1967 Puskantie 3 kiinteistössä, missä nykyisin toimii Seinäjoen 
kaupungin nuorisokeskus. Varsin pian tuli tarve suuremmista ja toimivammista tiloista. Törnävän 
teku vihittiin käyttöön 31.5.1970 ja siellä insinööri-koulutukseen liittyvien parin laboratorion toiminta 
on jatkunut aina näihin päiviin asti. 

Kun ICT-yksikkö ja tekniikan yksikkö yhdistettiin yhdeksi tekniikan yksiköksi vuonna 2007, alkoi 
siirtyminen Törnävältä Framille. Vuoteen 2009 mennessä Framille oli siirtynyt nykyisen tekniikan 
yksikön toiminnoista jo kaikki muu paitsi kaksi laboratoriota: auto- ja työkonetekniikka sekä 
rakennustekniikka. Nämäkin ovat nyt pääkampuksella, kun niitä varten tehty uusi 
laboratoriorakennus valmistui 31.8.2015 täsmälleen suunnitellussa aikataulussa. 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Seinäjoen tekniikan alan lähes 50 vuoden historian omaava 
koulutus sijaitsee kokonaisuudessaan yhdellä tontilla. Se on todella merkittävä ja arjen työtä 
helpottava asia niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Lisäksi kaikki tilat ovat hyvinkin uusia ja 
laboratorioiden laitekanta erinomaisen ajan-mukainen. 

On mielenkiintoista miettiä sitä, mikä olisi maakuntamme elinkeinoelämän rakenne ja tilanne 
tänään, jos tuo vuonna 1965 tehty anomus ei olisi tullut valtion hallinnossa hyväksytyksi. Lähes 50 
vuoden teknikko- ja insinöörikoulutus on tuottanut maakuntaamme runsaasti osaajia ja uusia 
yrityksiä, joita ei varmaan olisi tässä mittakaavassa olemassa ilman maakunnan omaa koulua. 
Meidän tutkinto-ohjelmat ja niiden sisällöt on luonnollisesti kehitetty nimenomaan eteläpohjaisen 
elinkeinoelämän tarpeita ja erityispiirteitä ajatellen. Tässä teemme monipuolista yhteistyötä alueen 
yritysten kanssa. Yritysten kanssa yhdessä tehtävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
kautta saamme arvokasta tietoa myös opetuksen kehittämiseen. 

SeAMK Tekniikka tuottaa ammattiosaajia kaikilla tutkintotasoilla, joilla ammattikorkeakoulu voi 
Suomessa tutkintoja tuottaa: rakennusmestari (AMK), insinööri (AMK) ja insinööri (ylempi AMK). 
Lisäksi meillä on Framilla DI-koulutusta yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. 
Kuluvan vuoden aikana meiltä valmistuu yhteensä noin 200 tekniikan ammattilaista ja heistä 
perinteisesti noin kaksi kolmasosaa jää työhön omaan maakuntaamme. Tällä hetkellä koko 
maassa niin tekniikan kuin muillakin aloilla valmistuneiden työllistyminen ei ole itsestään selvyys. 
Kuitenkin tilanne Etelä-Pohjanmaalla on jonkin verran parempi kuin maassa keskimäärin. Lisäksi 
meiltä valmistuneista insinööreistä huomattavan moni uskaltautuu perusta-maan oman yrityksen jo 
heti valmistuttuaan. 

Kaiken kaikkiaan SeAMK Tekniikan näkymät tulevaisuuteen ovat hyvin myönteiset. Hakijamäärät 
meidän tutkinto-ohjelmiin ovat olleet jatkuvasti kasvussa viimeisten kahdeksan vuoden ajan. 
Kahden tutkinto-ohjelman osalta saavutimme vetovoimassa viime kevään yhteishaussa maan 
ykkössijan. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa oli ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden 
enemmän kuin missään ammattikorkeakoulussa Suomessa, samoin Teknologiaosaamisen 
johtamisen yAMK tutkinto-ohjelmassa. Tämä luo vahvaa uskoa insinöörikoulutuksen edelleen 
kehittämiselle maakunnassamme. 

Jorma Nevaranta                        
Yksikön johtaja 
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 KENTTÄPÄÄLLIKÖN MIETTEITÄ 

 

Kesäloma on jälleen edessäpäin. Valitettavasti vain huomattavasti kauempana kuin mitä 
taaksepäin katsoessa. Ilmatkin muuttuivat aurinkoisiksi ja lämpimiksi heti, kun lomani 
loppui. Toisaalta, koska vietin tänä kesänä koko lomani kesämökillä ja maalailin sen 
rakennuksia. Viileällä oli huomattavasti miellyttävämpää maalata ja satunnaiset 
sadekuurot vielä keskeyttivät työn tasaisin väliajoin, jolloin en tarvinnut tekosyitä 
huilootaukoihin. Kaikki ne työt jotka olin suunnitellut, tulivat kuitenkin tehdyksi. Kaiken 
kaikkiaan erittäin onnistunut kesäloma. 

Kuluva vuosi on liittomme vaalivuosi. Edustajakokouksessa 20–21.11 valitaan liitollemme 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet seuraavaksi 
nelivuotiskaudeksi. Tällä hetkellä Keski-Suomen vaalipiirin edustaja liiton hallituksessa on 
Raimo Sillanpää Merenkurun Insinöörit ry:stä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään 
on Mikko Torvela Etelä-Pohjanmaan Insinööreistä. Raimo Sillanpää on toiminut kuluvat 
neljä vuotta menestyksekkäästi liittomme varapuheenjohtajana. Keski-Suomen vaalipiiriin 
kuuluvat Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry, Merenkurkun Insinöörit ry, Pietarsaaren Seudun 
Insinöörit ry, Kokkolan Seudun Insinöörit ry sekä Keski-Suomen Insinöörit ry. Yhdistykset 
valitsevat ehdokkaansa liiton hallitukseen vaalipiirin kokouksessa joka pidetään lokakuun 
alkupuolella. 

Käykääpä tutustuma Insinööriliiton uudistettuun jäsensuositteluun liiton jäsensivuilla. 
Suosittelen! – jäsensuosittelussa on uudet palkintoportaat ja palkinnot. Siinä liiton jäsen 
suosittelee jäsenyyttä kollegalle tai kaverille joka ei vielä ole Insinööriliiton jäsen. Liiton 
jäsenyyden eduista keskustelemalla voi rohkaista epäröiviä toimimaan, epäileviä 
näkemään uusia puolia ja tietämättömiä tiedostamaan mahdollisuutensa. Tarjolla on myös 
käytännön tukea ja vinkkejä jäsenyyden suositteluun. Suosittelemalla saat itsellesi 
palkinnon ja kaverillesi Paremman työpäivän! Jäsensuosittelussa onnistunut voi itse 
päättää, lunastaako yksittäisiä palkintoja vai haluaako jättää suosittelut kerryttämään 
jäsenhankintasaldoa, jolla voi siirtyä seuraavalle portaalle ja lunastaa suuremman 
palkinnon. 

Liitto järjestää taas syksyn aikana jäsenistölleen koulutusta Seinäjoella: 22.9 on 
Työelämän pelisäännöt 3 – koulutus, yhteistoiminta, irtisanominen ja päättösopimukset. 
Kouluttajana toimii koulutusasiamies Jani Huhtamella. 28.10 on liiton laki-ilta, joka on 
koulutus ja keskustelutilaisuus, jossa liiton työsuhdelakimiehet käyvät läpi työsuhteen 
ehtojen kannalta tärkeitä, ajankohtaisia tai muista syistä merkittäviä oikeustapauksia sekä 
lakimuutoksia. 19.11 on Urasuunnittelulla mielekkääseen työhön koulutus jolla tutustutaan 
urasuunnittelun prosessiin ja annetaan eväitä oman polun rakentamiseen kohti mielekästä 
työtä. Kouluttajana toimii urahallinta-asiamies Petra Bedda. Koulutuksiin ilmoittaudutaan 
liiton nettisivuilla olevan linkin kautta. 

Timo Ruoko                 
Kenttäpäällikkö                      
0201801856 
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TULEVAT KOULUTUKSET 2015 

 

Insinööriliiton koulutukset 

22.9.15 Työelämän pelisäännöt 3  Jani Huhtamella 

28.10.15 Laki-ilta    Insinööriliiton työsuhdejuristit 

19.11.15 Urasuunnittelu Mielekkääseen työhön Petra Bedda 

Työelämän pelisäännöt 3 

 

Yhteistoiminta, irtisanominen ja päättösopimukset 

 

Koulutuksessa tutustutaan yhteistoimintaan yrityksissä sekä yleisesti, että erityisesti tuotannollis-

taloudellisten, työvoiman vähentämistarkoituksessa käytävien neuvotteluiden prosessin kautta. 

Samalla tarkastellaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yrityksessä, sekä ”normaalina” 

aikana, että yt-prosessin ollessa käynnissä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan henkilöperusteiseen 

irtisanomiseen, sekä työsuhteen purkuperusteisiin ja päättösopimuksiin. 

 

Laki-ilta 

 

Laki-ilta on nimensä mukaisesti työlainsäädäntöön keskittynyt koulutus- ja keskustelutilaisuus. Illan 

aikana Insinööriliiton työsuhdelakimiehet käyvät läpi työsuhteiden ehtojen kannalta tärkeitä, 

ajankohtaisia tai muista syistä merkittäviä, oikeustapauksia, sekä lakimuutoksia jne. 

 

Urasuunnittelu Mielekkääseen työhön 

 
Urasuunnittelun lähtökohta on itsetuntemus ja tavoitteiden asettaminen. Kurssilla tutustaan 

urasuunnittelun prosessiin ja annetaan eväitä oman polun rakentamiseen kohti mielekästä työtä. 

Kurssi on työpajatyyppinen, ja osallistujat pääsevät soveltamaan oppimiaan asioita käytännön 

harjoituksissa illan aikana. 

Kenelle: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat työuran alussa tai uran muutostilanteessa sekä 

kaikille, joita kiinnostaa mielekkään urapolun rakentaminen 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusasiat: Jani Huhtamella, puh. 0201 801 835, koulutus ilry.fi   
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry koulutukset 
 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää omia koulutuksiaan toimitiloissaan, os. 
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 

 
EPI koulutus: 26.9.15 Tieturva 1. – koulutus, kouluttajana Jari Opas 

EPI Koulutus: 17.10.15, sähköturvallisuuskorttikoulutus, kouluttajana Jari Opas 

Ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua sekä tiedustelut sähköpostilla 
epiry@netikka.fi 

 
Vastuuhenkilöt: Jari Opas ja Seppo Pihlaja 
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INSINÖÖRILIITON PUHEENJOHTAJAVAALIT 

 

Halusimme julkaista syksyn jäsentiedotteessamme jutun marraskuussa järjestettävän 

insinööriliiton puheenjohtajavaalin ehdokkaista. Esitimme molemmilta ehdokkailta Pertti 

Porokarilta ja Mikko Vikstedtiltä sarjan kysymyksiä insinööriliiton puheenjohtajuuteen 

liittyen ja pyysimme lähettämään terveiset Etelä-Pohjanmaan insinööreille. Joillekin 

ehdokkaat saattavat olla jo tuttuja entuudestaan, mutta tässä vielä hieman taustaa heistä.  

Pertti Porokari on ollut Insinööriliiton puheenjohtaja vuodesta 2007. Porokarilla on 

monipuolinen edunvalvontakokemus. Liiton puheenjohtajana hänellä on lukuisia 

luottamustehtäviä mm Akavassa, YTN.ssä ja Teollisuuden palkansaajissa. 

Ennen puheenjohtajuutta Porokari toimi IL:ssä teknologiateollisuuden asiamiehenä ja 

sopimusneuvottelijana. Työskennellessään teollisuudessa hän oli mm. 5 v ylempien 

toimihenkilöiden luottamusmiehenä Siemensillä. Koulutukseltaan 

Porokari on sähköautomaatiotekniikan insinööri. 

Mikko Wikstedt on insinööri ja Insinööriliiton järjestöjohtaja. Hänellä on monipuolinen 

järjestökokemus, aikaisemmin hän on toiminut mm. jäsenjärjestön asiamiehenä sekä 

lukuisissa Insinöörijärjestöjen luottamustehtävissä vuodesta 1984 alkaen. Ennen 

järjestöjohtajan tehtäviä Wikstedt toimi kansainvälisissä myyntitehtävissä. 

Seuraavilla sivuilla löytyy ehdokkaiden kysymykset ja vastaukset kokonaisuudessaan. 
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Puheenjohtajaehdokas: Pertti Porokari 

1) Millainen on tämän päivän Insinööriliitto? 

Vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja joka ajaa jäsentensä etua ja koulutuspohjaisten jäsentensä 

koulutuspoliittisia tavoitteita. 

2) Miten Insinööriliitto poikkeaa nykyisestä neljän vuoden kuluttua, mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi? 

Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä eikä moniakaan asioita saada maaliin yhdellä vaalikaudella. Tekemistä 

siis riittää niin keskeneräisten asioiden, kuntoon saatettujen 

asioiden säilyttämisen, kuin uusien haasteiden parissa 

yksityisen kuin julkisen sektorinkin osalta. Nuorisotyöttömyys 

on vakavimpia haasteitamme. 

3) Mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta hyvän puheenjohtajan? 

Minulla on yli kahdeksan vuoden kokemus puheenjohtajan 

tehtävästä ja sen mukanaan tuomista muista 

luottamustehtävistä. Olen saanut jäseniltä ja muista liitoista 

kannustusta tehtävien hyvästä hoidosta. Haluan edelleen 

jatkaa jäsenten edunvalvontaa jäseniä herkällä korvalla 

kuulleen. Vain jäseniä kuuntelemalla liittoa voi entisestään 

kehittää. 

4) Mitä asioita haluat nostaa esiin puheenjohtajavaalin 

yhteydessä? 

Tällä hetkellä meillä on työmarkkinoilla hankalin tilanne 

moneen vuoteen. Nyt täytyy pitää vaan päät kylminä ja piiput 

kuumina ja palata neuvottelupöytään. Neuvottelemalla ja sopimalla kolmikantaisesti on tämän maan koko 

sotien jälkeinen vauraus rakennettu. Tätä kansainvälisestikin arvostettua ominaisuuttamme ei kannattaisi nyt 

hukata. 

5) Terveisesi Etelä-Pohjanmaan Insinööreille? 

Isäni puolelta omaan itsekin eteläpohjalaisia juuria ja tämä näkyy kyllä vahvassa sitoutumisessa, 

tinkimättömyydessä ja periksi antamattomuudessa hyvän asian puolesta. Tavoitteet viedään maaliin kun 

jäsenistöltä on ne ensin saatu. Arvostan kovasti pohjalaisten rohkeutta ja menestystä yrittäjinä. 
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Puheenjohtajaehdokas: Mikko Wikstedt 

1) Millainen on tämän päivän Insinööriliitto? 

Insinööriliitto painii samojen ulkoisten ongelmien kanssa kuin muu ay-kenttä. Korkea työttömyys, yt-

neuvottelut, huono imago ja maan hallituksen erittäin voimakkaat leikkaustoimenpiteet nakertavat 

sopimusyhteiskuntaa ja luovat epävakautta. Yritysten investointien keskeisenä edellytyksenä on vakaa ja 

ennustettava toimintaympäristö. Edellinen hallitus loi epävakautta päättämättömyydellään ja nykyinen 

huonosti harkituilla päätöksillään. Insinööriliitto kaipaa sisäistä ravistelua, avointa toimintakulttuuria, nykyistä 

laaja-alaisempaa edunvalvontaa ja syvällisempää yhteiskunnallista 

vaikuttamista. 

2) Miten Insinööriliitto poikkeaa nykyisestä neljän vuoden kuluttua, 

mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi? 

Insinööriliitto on yhtenäinen, vahva ja arvostettu vaikuttaja. Olemme 

merkittävä sopija tes-pöydässä. Yrittäjäjäsenemme kokevat IL:n 

omaksi liitokseen. Insinöörikoulutuksen määrä ja laatu ovat 

kohdallaan. Liittoyhteisö toimii aktiivisesti ja on yhteiskunnallisesti ja 

järjestöllisesti aktiivinen. Arvostuksen nousu on erityisesti 

aktivoituneiden nuorten jäsenten ansioita ja tästä liikkeelle lähtenyt 

imu on saanut jäsenmäärän voimakkaaseen kasvuun. RIA ja 

muutama muu merkittävä järjestö on liittynyt IL:n jäseneksi. 

Yhteistyömme TEKin kanssa on merkittävästi syvempää kuin tällä 

hetkellä. 

3) Mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta hyvän puheenjohtajan? 

Sosiaalinen joustavuus ja hyvä paineensietokyky. Olen 

muutosjohtaja ja sillanrakentaja, joka kutsutaan yleensä paikalle kun tilanne on haastava ja pitää löytää 

ratkaisu, jotta päästään eteenpäin. Järjestökokemustani  insinööriliittoyhteisössä kutsuisin vankaksi. Olen 

vuodesta 1984 alkaen ollut toiminnassa mukana. 

4) Mitä asioita haluat nostaa esiin puheenjohtajavaalin yhteydessä?  

Tarvitsemme samanaikaisesti peräänantamattomuutta ja erittäin suurta joustavuutta; kykyä löytää kaikkia 

osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Tarvitsemme lisää keskustelua, avoimuutta ja rehellisyyttä. 

5) Terveisesi Etelä-Pohjanmaan Insinööreille? 

Yhdessä pystymme kaikki haasteemme ratkaisemaan. Vieraanvaraisuutenne ja mieleenpainuva 

suorapuheisuutenne ovat tärkeitä ominaisuuksia, kun katsomme tulevaisuuteen ja kehitämme liittoa. 
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry   13.9.2015 

www.e-p-ins.net   Jakelu: Jäsenet 
 

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS    Kokouskutsu ja asialista 
 
Aika  30.10.2015 klo 18:00 
 
Paikka  Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry toimitilat, Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 
 
Kutsutut  Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenet 
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sääntöjen mukaan hallituksen tulee toimittaa jäsenille viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen tai ilmoitettava siitä alueella 
ilmestyvässä sanomalehdessä. 

 
3. Kokouksen järjestäytyminen 

 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen 

 
5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset 

 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

 
7. Talousarvio vuodelle 2016 

 
8. Vuoden 2016 jäsenmaksun vahvistaminen 

 
9. Toimihenkilöiden valinta 

 
10. Toiminnantarkastajien valinta 

 
11. Yhdistyksen edustajien valinta keskusliiton kokouksiin 

 
12. Juhlatoimikunnan perustaminen yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuoden tapahtumien 

suunnitteluun 
 

13. Aloitteet 
 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen 
kokoukselle. Aloite on toimitettava kirjallisena hallitukselle viimeistään 30pv ennen 
yhdistyksen kokousta. Hallitus esittää aloitteet yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi. 

 
14. Ilmoitusasiat 

 
15. Muut asiat 

 
16. Kokouksen päättäminen 

 
Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 25.10.2015 mennessä osoitteeseen: epiry@netikka.fi 

http://www.e-p-ins.net/
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Viininmaistajaiset 
”Kupliva viinitasting” 

 
Tervetuloa Viini-iltaan perjantaina 6.11.2015 klo 19:00! 
 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jo perinteisen viinikoulutus-
tilaisuuden koulutuskeskus Sedun, Törnäväntie 24:n tiloissa perjantaina 
6.11.2015 klo 19.00–23.30.  
 
Tämän vuoden teemana on ”Kuohuviinit”. Kouluttajana on viinien 
asiantuntija Glenn Sundstedt, Purmosta. 
   
Kuohuviinien suosio on huomattavasti lisääntynyt Suomessa. Kuohuviinit ovat 
hyvin monipuolisia juomia. Kuohuviinejä voidaan tarjoilla erilaisissa 
tilaisuuksissa sekä juhlissa että arjessa. Tilaisuudessa tutustumme erilaisiin 
kuohuviineihin sekä pääsemme maistamaan myös oikeaa sampanjaa. 
Saamme tietoa kuohuviinen säilytyksestä, tarjoilulämpötiloista, kuohuviineihin 
sopivista ruokalajeista, sekä kaikesta muusta mahdollisesta kuohuviineihin 
liittyvistä asioista.   
 
Illallisena on tarjolla porsaan poskea tummassa olutkastikkeessa ja BBQ 
marinoitua broileria, juustoista perunasienivuokaa, kasvislisäke, salaattia, 
jälkiruoka ja kahvi. 
 
Koulutus järjestetään osoitteessa Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.  
Ilmoittautumiset vain sähköpostilla: epiry(at)netikka.fi, viimeistään 
26.10.2015. 
Ilmoita osallistujien nimet, yhdistys, jäsennumero sekä puhelinnumero. 
 
Omavastuu on EPI.n jäsenelle ja avec:lle 40 €/hlö, (muille 80 €/hlö), joka 
maksetaan EPI:n tilille FI18 1140 3000 4103 92, viite n:o 5005. 
Maksulla varmistetaan osallistuminen tilaisuuteen. 
 
Hintaan sisältyy koulutus, viinit ja illallinen.  
Mahdolliset ruoka-allergiat tulee ilmoittaa 
suoraan Sedu Törnäväntie 24:n sähköpostilla: tuula.hopiavuori(at)sedu.fi. 
 
Tervetuloa! 

 

mailto:epiry@netikka.fi
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TEATTERIA 

HYVÄS TÄLLIS  revyy 

Seinäjoen kaupungin teatterissa pe 23.10.2015. 19:00. 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenille avec ( 1kpl.) Omavastuu 20 
euroa/hlö. Maksu teatterin aulassa rahana.  

Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset 10.10.2015 mennessä: epiry@netikka.fi 

Lisätietoja:  Eero Huolman  puh. 050 4093672 

 

 

 

 

mailto:epiry@netikka.fi
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TERVEISET RAVINTOLA ALMASTA 
 
 Lämmintä ja perinteikästä tunnelmaa  
  
Alman jugendtyylinen päärakennus on vanha rautatieläisten talo, joka valmistuttuaan vuonna 1909 
palveli vuosikymmenet Seinäjokisten kokoontumispaikkana. Vuonna 2006 valmistunut saneeraus 
herätti talon henkiin ja nyt se palvelee Hotelli-Ravintola Alman ravintolana, kokoustiloina sekä 
vastaanottona.  
  
Päärakennuksen yhteyteen rakennettiin saneerauksen yhteydessä vanhan puolen jugend -tyyliin 
sopiva uudisosa hotellihuoneita varten. Jo kaksi laajennusta ja uudistusta kokenut hotelliosa pitää 
sisällään 20 yksilöllisesti sisutettua hotellihuonetta.  
  
Tuorein tulokas Alman tarjonnassa on 1920 -luvulla tehtyyn höyryvetureiden vesitorniin saneeratut 
hotellihuoneet. Kesällä 2015 valmistunut tornihotelli pitää sisällään seitsemän upeaa huonetta, 
joista ylimmän kerroksen sviitti kruunaa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.  
  
Seinäjoen rautatiehistoriaa on myös 1880 -luvulta oleva veturitalli rautatieläisten talon ja vesitornin 
vieressä. Tuossa jykevässä rakennuksessa sijaitsee Varastohotelli Veturitalli, josta voi vuokrata 
erikokoisia varastokoppeja Alman kautta.  
  
Yksityinen ja palveleva perheyrityksemme toivottaa Teidät tervetulleeksi käyttämään Alman 
palveluita ja tutustumaan upeisiin historiallisiin rautatieläisrakennuksiin!  
   
Majoitu rauhallisesti keskellä Seinäjokea  
  
Alman päärakennuksen puurakenteinen hotelliosa henkii samaa vanhaa tunnelmaa kuin 
rautatieläisten talona palvellut ravintolaosa. Päärakennuksen huonevalikoima on laaja:  

 11 yhden vuoteen huonetta, joista osassa parivuode  
 7 kahden vuoteen huonetta lisävuoteella  
 2 sviittiä, poreammeellinen ja saunallinen  

  
Vanhaan höyryvetureiden vesitorniin saneerattu Alman Torni pitää sisällään kuusi kahden hengen 
saunallista huonetta leveällä parivuoteella sekä upean ylimmän kerroksen sviitin, jonka 
kylpyhuoneesta löytyy niin poreamme kuin sauna ja makuuhuoneesta tunnelmallinen katossänky. 
Tornin huoneiden vastaanotto, aamiainen ja muut ravintolapalvelut hoituvat samassa pihapiirissä 
olevassa Alman päärakennuksessa.  
  
Kaikki Alman huoneet ovat keskeisestä sijainnistaan huolimatta erittäin rauhallisia ja hiljaisia 
tehokkaan äänieristyksen ansiosta. Vesitornin paksut tiiliseinät ja äänieristyslasit pitävät hiljaa 
tornin ohittavien junien äänet loitolla ja päärakennuksen ravintolassa voidaan juhlia aamuyöhön 
hotellivieraiden häiriintymättä.  
   
Kokouksiin, juhliin ja tapahtumiin  
  
Hotelli-Ravintola Alma tarjoaa miellyttävät puitteet kokouksille, yksityistilaisuuksille, 
yritystapahtumille, konserteille, ryhmäruokailuille sekä perhejuhlille. Erikokoiset ja muunneltavat 
tilamme mahdollistavat sopivan tilan löytymisen moneen tilaisuuteen ja tapahtumaan 
tunnelmallisessa ympäristössä.  
  
Saunatiloina vuokraamme päärakennuksen sviittiä (5hlö), Tornisviittiä (10hlö) sekä samassa 
pihapiirissä olevan vanhan VR:n terveysaseman (Toiska) kellarissa sijaitsevaa entistä VR:n 
edustussaunatilaa (20hlö).  
  
Hotelli-Ravintola Alman kokoustilat ja henkilömäärät:  
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 Pääsali 100hlö  
 Näyttämö 40hlö  
 Parvi 30hlö  
 Toiska 20hlö  
 Pikkukabinetti 12hlö  
 Tornisviitti 10hlö  
 Sviitit 8hlö (2kpl)  

 
Joitain näitä tiloja on myös mahdollista yhdistellä isompia tai erilaisia tiloja vaativiin tapahtumiin.  
  
Tervetuloa viettämään virikkeellinen kokous tai mukavat häät Almassa. Kokoustarjottavat ja muut 
herkut valmistamme aina itse Almassa, joten toiveennekin on mahdollista toteuttaa!  
  
 Ruokanautintoja arkeen ja juhlaan  
  
Alman ravintolasalina palvelee rautatieläisten talon upea juhlasali. Lähes kuusi metriä korkeaa 
salia koristavat kaksi kattoon asti ulottuvaa kaakeliuunia, kolme isoa kattokruunua sekä näyttämön 
kaaren jugend-muoto. Pikkunälän voi hoitaa nopeasti vaikka Bistrolistalta tilatulla salaatilla 
aulabaarissa tai terassilla nauttien.  
  
Keittiömme valmistaa lähituottajien laadukkaista raaka-aineista omien reseptien mukaan 
maukkaita ruokia niin arkeen kuin juhlaan. Näin toimien voimme taata, että ruoka on aina tuoretta 
ja maistuvaa, eikä viikosta toiseen nautitata samanlaisia tarjottavia lounaalla tai kokouksissakaan. 
Myös asiakkaan isot ja pienet toiveet pyrimme mahdollisuuksien mukaan täyttämään ja odotukset 
ylittämään.  
  
Kokonaisvaltaisen ruokailuelämyksen täydentää huolella valitut ja ruokien makuihin sopivat viinit ja 
oluet sekä kattava alkoholittomien juomien valikoima.  
  
Ravintola palvelee:  

 aamiainen ma-pe 6.30-9.30, la 7.30-10.30, su & pyhät 8.00-10.30  
 lounas ma-la 11.00-15.00  
 ala carte ma-pe 15.00-22.00, la 11.00-22.00  
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SeAMK Mentorointiohjelma 

Mentorointiohjelma pyörähtää tänä syksynä käyntiin jo kolmatta kertaa Seinäjoen 
ammattikorkeakoululla. Ohjelmaa on kehitetty ja pilotoitu Alumnista Mentoriksi – 
Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeessa. Hanke on jo päättynyt, mutta 
mentorointiohjelma sai SeAMKissa jatkoa ja on nyt yhtenä uraohjauksen työkaluna JoPo – 
Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hankkeessa. 

Ohjelma on avoin kaikille SeAMKin opiskelijoille ja erityisesti insinööriopiskelijat ovat 
ottaneet hyvin ohjelman vastaan. Yli puolet ohjelmaan hakeutuneista on ollut tekniikan 
alalta. Mentorointiohjelman ideana on tukea valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita 
työelämään liittyvissä kysymyksissä. Sparrausta tekevät työelämässä vähintään kolme 
vuotta olleet alansa ammattilaiset. Mentorin kanssa voi vaikka suunnitella jatko-opintoja, 
purkaa työllistymiseen liittyviä epävarmuuksia tai kehittää työnhakutaitoja. Mentorit ovat 
onnistuneet ohjauksessaan hienosti. Opiskelijat ovat kertoneet mm. saaneensa lisää 
tietoutta työelämästä sekä tukea ja kannustusta urasuunnitteluun. He kertoivat myös oman 
ammatti-identiteettinsä kasvaneen. 

Opiskelijat eivät ole yksin saamapuolella, vaan myös mentorit ovat olleet tyytyväisiä 
osallistuttuaan ohjelmaan. Moni kertoikin kaivanneensa opiskeluaikoinaan vastaavaa 
toimintaa. Mentorien saamia hyötyjä oli erityisesti opiskelijan kautta tullut uusi perspektiivi 
omaan työhön ja toimintaan. He myös kertoivat oppineensa paljon omasta osaamisestaan 
kertoillessaan opiskelijalle työstään. SeAMKin mentorointiohjelman kehitysvaiheet ja 
tulokset on koottu yksiin kansiin, vastaavien asioiden kanssa painiskelevien 
hyödynnettäväksi. Mentorifiilistelyä voi käydä katsomassa myös SeAMKin YouTube -
kanavalla. Mentorointi on loistojuttu, jota voisi hyödyntää laajemminkin! 

Mikäli kiinnostuit, niin opiskelijahaku on auki syyskuun loppuun asti. Mentorit voivat 
ilmoittautua ympäri vuoden, mutta ohjelma käynnistyy aina näin syksyisin lokakuun 
loppupuolella. Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteessa 
www.seamk.fi/alumnistamentoriksi. Lähde mukaan mentorointiohjelmaan! 
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TULEVAT TAPAHTUMAT 2015 

 

Tulevat tapahtumat Syksy 2015 

17.10.2015 Liikunta iltapäivä Kuortaneen liikuntaopistolla. Vastuuhenkilö Seppo Pihlaja 

19.10.2015 klo 18:00 Teema – ilta 1. Seinäjoen Energia Oy, os. Varastotie 5 60100 
Seinäjoki, Ilmoittautuminen 15.10. meneessä sp: epiry(at)netikka.fi , Vastuuhenkilö Seppo 
Pihlaja 

23.10.2015 klo 19:00 Revyy ”Hyväs Tällis” Seinäjoen kaupunginteatterissa. Omavastuu 20 
€/hlö, (avec). Väliaikakahvi ja leivos. Vastuuhenkilö Eero Huolman. 

30.10.2015 klo 18:00 Syyskokous EPI:n toimistossa, os. Impivaarantie 25, 60420 
Seinäjoki 

6.11.2015 Pikkujoulu ja ”Kupliva viinitasting” Koulutuskeskus Sedussa, Törnäväntie 24, 
60200 Seinäjoki perjantaina 6.11.2015 klo 19:00 – 23:30. Teemana kuohuviinit. Kouluttaja 
on Glenn Sundstedt, Purmosta. Vastuuhenkilö Seppo Pihlaja 

Teemailta 2. Finn-Power Oy. Vastuuhenkilö Esko Hulkko, Tammikuu 2016. 

Teemailta 3. Atria Oyj. Vastuuhenkilö Markku Flankkumäki, aika avoin. 

Tulevat koulutukset, syksy 2015 

IL koulutus: 22.9.2015 klo 17:00, Työelämän pelisäännöt 3, kts. IL:n nettisivut 

EPI koulutus: 26.9.2015 Tieturva 1. – koulutus, kouluttajana Jari Opas 

EPI Koulutus: 17.10.2015, sähköturvallisuuskorttikoulutus, kouluttajana Jari Opas 

IL koulutus: 28.10.2015 klo 17:00, Laki-ilta, kts. IL:n nettisivut 

IL koulutus: 19.11.2015 klo 17:00 Urasuunnittelu Mielekkääseen työhön, kts. IL:n nettisivut 


