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Vuosi vuodelta tuntuu, että ajan kulku nopeutuu – liekö syynä ikävuosien karttuminen vai 

mielenkiintoiset harrastukset, kuten järjestötoiminta. Sain viime syksynä luottamuksen teiltä jäsenet, 

valitsitte minut edelleen Etelä-Pohjanmaan Insinöörien puheenjohtajaksi, nöyrä kiitos 

luottamuksesta. Lisäkseni toiminnassamme on mukana innokas joukko Insinöörejä, ehkä juuri 

sinäkin tulevaisuudessa. 

 

Insinööriliitossa on viime aikoina ollut positiivinen vire päällä ja näkyvänä tuloksena on luotu strategia 

2018-2022, josta Kehityspäällikkö Kalle Kiili kirjoittaa tarkemmin tässä tiedotteessa. Allekirjoittanut 

on päässyt myös mukaan niin strategian luomiseen kuin nyt jalkauttamiseenkin. Tätä ei kuitenkaan 

tehdä yksin vaan yhdessä – olethan yhteydessä meihin ja kerrot toiveitasi ja ideoitasi. 

 

Alkava vuosi tulee olemaan Etelä-Pohjanmaan Insinööreissä tapahtumarikas. Suunnitelmissa on 

perinteisten tapahtumien lisäksi myös uutta. Esimerkiksi viime vuosina hyvän vastaanoton saaneet 

yritysvierailut jatkuvat myös tänä vuonna. Vinkkaathan jos tiedät mielenkiintoisen vierailukohteen tai 

haluat toivottaa alueen insinöörit vierailulle työpaikallesi! Ajankohtaiset kuulumiset löytyvät 

nettisivujemme lisäksi myös facebookista – käy tykkäämässä sivustamme! 

 

Jatkossa jäsentiedotteemme tulee näin paperisena kerran vuodessa, toinen tiedote tulee 

nettivisuillemme loppuvuodesta. Ajankohtaisista asioista tiedotamme myös sähköpostilla – käythän 

tarkistamassa jäsentietojesi ajantasaisuuden Insinööriliiton jäsensivuilta. Insinööriliitto on julkaissut 

myös mobiilisovelluksen, jolloin liiton palvelut kulkevat kätevästi mukana. Käy lataamassa omasi. 

 

Aurinkoista kevättalvea toivottaen, nähdään tapahtumissamme! 

 

Johanna Torvela 

Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

 

 

 

Puheenjohtajan kynästä 
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Arvoisa Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsen, haluan omalta osaltani toivottaa sinulle hyvää 

alkanutta vuotta liittoyhteisömme jäsenenä. Sinun jäsenyhdistyksesi osana Insinööriliitto-perhettä on 

lähtenyt toteuttamaan tämän vuoden alusta liiton uutta visiota: ”Olemme insinöörien ja tekniikan alan 

ammattilaisten johtava edunvalvoja ja ohittamaton yhteistyökumppani. Jäsentemme työtä, 

ammattitaitoa ja koulutusta arvostetaan. Tuotamme korkeatasoisia palveluita jäsenyyden kaikkiin 

vaiheisiin. Rohkeat avauksemme ja toimintamme perustuvat tutkittuun tietoon.”, perustuen arvoihin: 

Jäsenlähtöinen, Vastuullinen ja Kehittyvä.  

Mitä tämä sitten tarkoittaa konkreettisesti jäsenen kannalta? Toivon, että se tarkoittaa ainakin 

jäsenten aktiivista kuuntelemista ja heidän toiveidensa toteuttamista mahdollisuuksien rajoissa 

tapahtumien ja edunvalvonnan osalta. Täytyy toki aina muistaa, että yli 1 200 jäsenen joukkoon 

mahtuu monenlaisia toiveita ja mielipiteitä, joiden perusteella yhdistyksenne hallitus toimintaansa 

luotsaa. Toivon myös, että sinä olet jäsenenä aktiivinen jakamaan toiveitasi ja ideoitasi hallitukselle. 

Vain tämän kautta toiminta muokkaantuu jäsenien toiveita vastaavaksi. Myös olemalla aktiivinen ja 

osallistumalla yhdistyksesi järjestämiin tapahtumiin saat sitä konkreettista vastinetta jäsenmaksullesi 

muiden jäsenetujen lisäksi.  

Me jäsenet kuulumme yhdistyksiin eri syistä ja tämän vuoksi myös toiminnan tulee olla laaja-alaista. 

Insinööriliittolaisistakin osa on ammatillisaatteellisesti järjestäytyneitä, kun taas osa hakee vahvaa 

työmarkkinatoimintaa ja visiossakin mainittua edunvalvontaa. Työmarkkina-asioissa täytyy muistaa 

näin viimeisten TES ja VES neuvottelujen ollessa loppusuoralla, että joukossa on voimaa. Vain 

järjestäytynyt ammattikunta pystyy ajamaan omiensa etuja työpaikoilla niin isossa kuin pienessäkin 

kuvassa. Toki pelkkä järjestäytyminen ei riitä, vaan pitää olla myös valmius seistä vaatimuksiensa 

takana.   

Kevään tullessa ja valon lisääntyessä muistakaa pitää huolta omasta jaksamisestanne. Osana 

jaksamista on itsensä kehittäminen niin ammatillisesti kuin harrastustenkin parissa. Ammatillisen 

osaamisen kanssa kannattaa olla itse aktiivinen ja esittää esimiehelleen kouluttautumis- ja 

kehittymismahdollisuuksia toiveen kera, että työnantaja voisi investoida sinun osaamiseesi. Tämä 

on sellainen asia, jossa liian harva työnantaja on aktiivinen ja näin ollen vastuu sinun omasta 

työmarkkinakelpoisuudestasi tahtoo jäädä omille harteille. Insinööriliitto tarjoaa osaltaan hyviä 

koulutuksia niin paikallisesti kuin verkkokoulutuksina. Näidenkin koulutusten osalta kannattaa 

kokeilla kepillä jäätä, jospa työnantajasi hyväksyisi koulutukset työtunneiksi, vaikka ne olisivatkin 

"virka-ajan" ulkopuolella.  

   

Järjestöaktiivista kevättä toivotellen,  

Timo Härmälä  

1. Varapuheenjohtaja  

Insinööriliitto IL ry 

 
 

Alueyhdistyksesi on tukesi 
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Millainen on Insinööriliitto noin viiden vuoden kuluttua? Sellaista alettiin pohtimaan toissa syksynä ja 

siitä sitä ajatusta sitten lähti virtaamaan. Katsottiin, että kyllähän se on syytä olla yhteinen visio ja 

strategia, mihin tätä tekniikan alan taitajien yhteisöä viedään. 

 

Mietittiin vähäsen olemassaolon oikeutusta, missiota, arvoja ja muita strategiatyön perinteisiä 

herkkuja. Henkilökunta-, valiokunta-, ja jäsenjärjestökierrosten päätteeksi se sitten hyväksyttiin viime 

marraskuun edustajakokouksessa, strategia 2018 – 2022. Strategiatyö on tehty ja nyt alkaa jäsenten 

palvelut ja työelämän ehdot paranemaan sitten? No, taitaapa työ olla vasta alussa. Mutta hyvässä 

alussa! Jäsenjärjestöt, kuten Etelä-Pohojanmaan Insinöörit, pohtivat osaltaan strategian tuomia 

toimenpiteitään Insinööriliiton järjestöjohdon neuvottelupäivillä 26.-27.1. Yhteenvetona ryhmätöiden 

tuloksista saimme kolme kalvollista kohtia, joita toteutetaan jäsenjärjestökentässä vielä ennen kuin 

juhannuskokkoja poltellaan. Emme ole ihan tumput oikoisina liiton toimistollakaan odottaneet, että 

strategiapaperi ottaa ja toteuttaa itse itsensä. Osaltaan strategiakauden tavoitteet ovat jo mukana 

kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa, sitä kun valmisteltiin samaan aikaan strategialuonnoksen 

kanssa. 

 

Ennen joulunpyhiä syntyi myös luonnos Insinööriliiton kehityssuunnitelmasta 1H/2018. Tämä 

kevätkauden suunnitelma jo itsessään toteutti strategiaa siinä mielessä, että sieltä löytyy kirjaus 

”Kehitystyö on suunnitelmallista, aikataulutettua ja dokumentoitua. Kehitysprojektit on aikataulutettu 

ja porrastettu siten, että projektit saadaan vietyä loppuun aikataulujen mukaisesti.” 

 

Liiton toimiston kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon kehittäminen nivoutuu vahvasti 

prosessikehityksen ympärille. Työ lähtee prosessien tunnistamisesta ja mallintamisesta sekä 

opettelusta, miten prosesseja jatkossa ylläpidetään. Kyseessä ei ole kertaharjoitus prosessien 

tekemiseksi, vaan prosessien tunnistaminen sekä kuvaaminen tekemisen ja jatkuvan kehittämisen 

tueksi. Samalla avaamme mieltämme lean-filosofian mukaiseen ajatteluun, josta ensimmäinen 

koulutuskierros on meneillään. Vaikka runkona meneillään olevalle kehitystoiminnalle on 

prosessikehitys, niin toki meneillään on erilaisia kehitystehtäviä ja -projekteja. Paljolti nekin kuitenkin 

tulevat toimintasuunnitelmasta, joka tukee strategiaa, joten strategiaa nämäkin projektit toteuttavat. 

 

Itse aloitin työsuhteeni Insinööriliittoon viime lokakuussa, joten pitkää kokemusta toistaiseksi minulla 

ei ole talon sisältä. Olen kuitenkin vakuuttunut, että sekä henkilökunnan että jäsenjärjestöjen osalta 

tahto ja osaaminen ovat sillä tasolla, jotta mikäli systemaattisesti etenemme strategian käytäntöön 

saattamisessa, voimme vuonna 2022 sanoa: Olemme insinöörien ja tekniikan alan ammattilaisten 

johtava edunvalvoja ja ohittamaton yhteistyökumppani. Jäsentemme työtä, ammattitaitoa ja 

koulutusta arvostetaan. Tuotamme korkeatasoisia palveluita jäsenyyden kaikkiin vaiheisiin. Rohkeat 

avauksemme ja toimintamme perustuvat tutkittuun tietoon. 

 

Varsin hyvää kevättalvea sinne lakeuksille! Sieltä sitä itsekin kotoisin olen, eikä sitä ole tarvinnut 

(ainakaan itse) koskaan hävetä  

 

Kalle Kiili  

kehityspäällikkö, Insinööriliitto 

 

Strategiasta toimenpiteisiin – Insinööriliitto kaikkien 
insinöörien yhteisö  
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Kevät lähestyy, vaikka tätä kirjoitettaessa onkin kuusi astetta pakkasta ja sataa lunta. Päivä on 

kuitenkin pidentynyt jo selvästi ja kyllähän tuo lumikin lisää valoisuutta. 

 

Insinööriliitossa on meneillään todella mielenkiintoinen kausi. Liittomme edustajakokous päätti 

syyskokouksessaan liiton uuden strategian, joka on tarkoitus jalkauttaa toimintaan tämän kevään 

aikana. Lisäksi keskustoimiston henkilökunnasta on jäänyt ja jää eläkkeelle monta kauan talossa 

ollutta toimijaa. Tässä yhteydessä liittomme johto muuttaa myös keskustoimiston organisaation 

uuden strategian mukaiseksi. Uusi organisaatio otetaan käyttöön helmikuun alusta alkaen. Liitossa 

on edelleen puheenjohtajan lisäksi kolme yksikköä ja niitä jokaista vetää johtaja. Yksiköt ovat: 

Edunvalvontayksikkö, jota vetää neuvottelujohtaja Petteri Oksa ja johon kuuluvat Lakipalvelut, 

Työmarkkinaedunvalvonta, Tutkimustoiminta ja Yhteiskuntavaikuttaminen. Järjestöyksikkö, jota 

vetää järjestöjohtaja Tommi Grönholm ja johon kuuluvat Urapalvelut ja koulutus, 

Markkinointiviestintä, brändihallinta ja sisäinen viestintä, IL 100 vuotta tiimi sekä Jäsenyyden 

elinkaaritiimi. Palveluyksikkö, jota vetää palvelujohtaja N.N. joka on tällä hetkellä haussa. Yksikköön 

kuuluvat IT-palvelut, Taloushallinto, Kehitystyöt ja Palvelutiimi joka on asiakaspalvelu ja 

jäsenrekisteri. Alueasiamiestoiminta omana tiiminään loppuu tammikuun loppuun jolloin nykyiset 

alueasiamiehet siirtyvät Jäsenyyden elinkaari tiimin osaksi. Kyseinen tiimi muodostuu nykyisistä 

alueasiamiehistä, nuorjäsentoimijoista sekä jäsenhankintatiimistä. Uusi tiimi on kooltaan yksitoista 

henkeä, jolla saamme tulevaisuudessa jäsenhankinnan, jäsenpidon ja jäsenpalvelun toimimaan 

vielä nykyistä paremmin. 

 

Insinööriliitto tarjoaa jäsenille Webinaareja joita voi katsoa silloin kun itselle sopii. Tarjolla ovat 

seuraavat webinaarit: Some & LinkedIn työnhaussa, Yrittäjän viisauden kivet, Erota stressi 

työuupumuksesta, Työyhteisösovittelu, Työsopimus pähkinänkuoressa, Miten neuvottelen 

palkasta? Talousvalmennus: kohti parempia päätöksiä oman talouden suunnittelussa ja Onnistunut 

ja tehokas kehityskeskustelu. Ohjeet, miten pääset katselemaan ja kuuntelemaan webinaareja 

löytyy Insinööriliiton nettisivuilta osoitteesta www.ilry.fi/koulutukset. 

 

Mitä eroa on insinöörillä ja diplomi-insinöörillä?  

– Ei mitään, mutta älä kerro sitä diplomi-insinöörille. 

 

Timo Ruoko 

Kenttäpäällikkö 

Insinööriliitto IL ry 

0201 801 856 

 

 

Kenttäpäällikön tervehdys 

http://www.ilry.fi/koulutukset
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Teemme Suomessa historiallista hallintoremonttia, maakunta- ja sote-uudistusta. Sen toteuduttua 

Etelä-Pohjanmaan maakunta vastaa kuntien sijasta sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen 

järjestämisestä sekä monista muista tehtävistä. Kunnilta poistuu rahassa laskettuna yli puolet 

tehtävistä. 

 

Vajaan kahden vuoden kuluttua nykyiset maakunnat ovat siis täysin uudessa asennossa. Samalla 

useiden ylikunnallisten yhteenliittymien toiminta loppuu. Ensimmäisiin maakuntavaaleihin on aikaa 

enää alle yhdeksän kuukautta. Lokakuun lopulla valittavat valtuutetut tulevat tekemään päätöksiä 

organisaatiossa, jonka vuosimenot ovat 750 miljoonan euron luokkaa ja jolla on lähes 10 000 

työntekijää. 

 

Uudistuksen toteutumiseen eivät vielä läheskään kaikki usko. Varsinkin viime syksynä epäilyjä vilisi 

ilmassa. Viime kesänä myönnetty vuoden lisäaika oli omiaan kasvattamaan spekulaatioita. 

Valmistelun kannalta tuo päätös kuitenkin oli tarpeellinen. 

 

Hallitus kykeni onneksi joulun alla ripeästi paikkaamaan valinnanvapauslain pahimpia kipukohtia, ja 

merkittävä lakipaketti pääsee näillä näkymin eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa. Keskeiset 

ministerit ovat selkeästi ilmaisseet tahtonsa uudistuksen läpivientiin. 

 

Etelä-Pohjanmaalla valmistelua on viety eteenpäin maamme hallituksen linjausten mukaisesti. 

Kymmeniä työryhmiä ja satoja eteläpohjalaisia on jo parin vuoden ajan kokoontunut palavereihin ja 

seminaareihin rakentamaan uutta maakuntaa.  

 

Tähänastinen valmistelu on osoittanut, että maakunnassamme pystytään puhaltamaan yhteen 

hiileen. Etelä-Pohjanmaalla valmistelu on edennyt maan kärkijoukoissa. Vaikka aikataulu on tiukka 

ja epävarmuustekijöitä kosolti, eri tahoilla on ollut valmiutta heittäytyä täysillä mukaan. 

 

Uskallan myös todeta, että entiseen ei ole paluuta – tapahtuipa valtakunnallisissa linjauksissa miltei 

mitä tahansa. Maakunnan yhteistä asentoa on jo korjattu sen verran, että lähtöruutuun emme voi 

vetäytyä. 

 

Suomen historian suurin hallintoremontti menee junan lailla eteenpäin. Luotan vaunujen pysyvän 

kiskoilla. Vuoden 2020 alussa ei kuitenkaan olla vielä pääteasemalla, vaan matka jatkuu. Uusi 

maakunta ei ole eikä varmaan koskaan tulekaan lopullisesti valmiiksi. Parannettavaa piisaa aina. 

 

Oleellista on, että rakennamme uutta Etelä-Pohjanmaata asukkaittemme näkökulmasta entistä 

ehommaksi. Sotessa tavoitteena ovat paremmat palvelut yhä toimivammin järjestettyinä. 

Maakunnallisen hallinnon puolella 28 ”himmeliä” koostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

Vajaan kahden vuoden kuluttua Etelä-Pohjanmaamme on uudessa asennossa. Uskon vakaasti, että 

se on palvelevampi, toimivampi ja aluelähtöisempi kuin ennen. 

 

 

Asko Peltola 

Valmistelujohtaja 

SOTEMAKU syntyy - oletko valmis? 
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Vappu on monelle juhlan aikaa. Kevät on päättymässä ja kesä alkaa olla nurkan takana. Opiskelijat 
valmistautua esimerkiksi kesätöihin tai kesäopintoihin. Tämä valmistautuminen tosin kestää ainakin 
viisi päivää ja siitä ajasta suurin osa saattaa olla monella melko railakasta aikaa. 
Vappuun liittyy myös yksi tärkeä insinööriperinne, nimittäin imppulakitus. 
 

”LAKKIOHJESÄÄNTÖ 2 § INSINÖÖRILAKIN KÄYTTÖOIKEUS ON 
INSINÖÖRITUTKINNON SUORITTANEILLA JA INSINÖÖRITUTKINTOA 
OPISKELEVILLA ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN VAPUSTA ALKAEN.” 
[WWW.ILRY.FI] 

 
Imppulakin, eli Insinöörilakin käyttöoikeus on kaikilla insinööreillä ja insinööriopiskelijalla se on 
ensimmäisen opiskeluvuoden vapusta lähtien. Lakkia saa ja kuuluu käyttää insinöörimäisissä 
tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi vappuna. Vappuaattona lakkia saa laittaa päähän, kuin vasta 
puolen päivän jälkeen. 
 
Ja koska vappu on yhtä juhlaa meille kaikille, olemme Seinäjoen Insinööriopiskelijoiden toimesta 
alkaneet järjestää vappuisin Insinöörilakitusta. Tässä pienessä seremoniassa uudet lakin omistajat 
saavat käyttöoikeutensa lakkiin, sekä kaikkien paikalle saapuvien insinöörien tervehdykset ja 
toivotukset.  
 
Oskari Hirvikoski 
Puheenjohtaja 
Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry 
 
Lisätietoa Imppulakista löytyy verkosta, osoitteesta: https://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-
palvelut/insinooriys/insinoorilakki 
 

 

 
Yrittäjien valiokunnassa on mukana yrittäjäinsinöörejä ja muita yrittäjätoiminnan sekä 
ammatinharjoittamisen kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä. Valiokunta pyrkii tukemaan erityisesti 
ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten palvelua liitossa, paneutumaan tämän jäsenryhmän ongelmiin 
ja puuttumaan epäkohtiin. 
 
Valiokunta antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin sekä korostaa työnantajien ja 
työntekijöiden ja toisaalta oppilaitosten, opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyön tärkeyttä. 
 
Yrittäjien valiokunta vaikuttaa yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii 
aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi sekä edistää yrittäjien laajempaa 
verkostoitumista. 
 
Valiokunnassa on 11 jäsentä. 
Puheenjohtajana toimii Kari Laitinen (Insinööriliiton hallituksen jäsen). 
 
Seppo Pihlaja, jäsen Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:stä 
 
 

Imppulakki 

Insinööriliiton Yrittäjien valiokunta kausi 2018-2019 
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Suomen korkeakoulut ovat vuoden 2016 alusta alkaen voineet periä lukuvuosimaksuja EU- ja ETA-

maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.  Tutkintokoulutus on vain yksi koulutusviennin muoto.  

Sen lisäksi korkeakoulumme tarjoavat maksullista koulutusta ulkomaisten korkeakoulujen ja 

ammattioppilaitosten henkilökunnalle.  Suomella on hyvä maine eriasteisten koulutusten maana.  

Pientä huolta ovat kuitenkin aiheuttaneet huolestuttavat trendit PISA-tutkimusten tuloksissa, kun 

erityisesti Suomen nuoret pojat pärjäävät aiempaa huomattavasti huonommin matemaattisten 

aineiden oppimistuloksien testeissä.  Erityinen huoli tästä tulee maamme insinöörikouluttajille. 

Maamme insinöörikoulutuksella on joka tapauksessa erittäin hyvä maine ja niinpä meiltä halutaan 

ostaa konsulttipalveluita korkeakoulujen insinöörikoulutuksen kehittämiseen.  Nämä palvelut voivat 

käsittää mm. opetuksen sisältöjen ja opetuspedagogiikan kehittämisen menetelmiä.  Kohderyhminä 

tällöin ovat ulkomaisen korkeakoulun opetus- ja hallintohenkilökunta. 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö on toteuttanut viimeisen kahden vuoden aikana 

muutamia ulkomaisten koulujen henkilöstön koulutustapahtumia.  Kohdemaina ovat toistaiseksi 

olleet Vietnam ja Kiina.  Vietnamin tapauksessa koulutus kohdistui ammattioppilaitoksen 

opiskelijoihin Hanoissa.  Sen lisäksi samasta ammattioppilaitoksesta tuli kolme opettajaa 

koulutukseen Seinäjoelle kahdeksi kuukaudeksi vuoden 2016 lopulla. Selkeästi laajin ja merkittävin 

koulutusvientitapahtuma SeAMKin tekniikan yksikössä oli elokuussa 2017.  Silloin koulutettavina 

Seinäjoella oli yhteensä 11 henkilöä Kiinasta, Shenzhen Polytechnic (SZPT) korkeakoulusta.  

Koulutus toteutettiin viikon intensiivijaksona sisältönä opetussuunnitelmien kehittäminen, 

laboratorioiden käyttö opetuksen tukena sekä yritysyhteistyö opetuksen kehittämisessä.  Näiden 

lisäksi ohjelmaan sisältyi yleistietoa Suomen koulutusjärjestelmästä.  Koulutuksen toteuttamiseen 

osallistui kaikkiaan 16 henkilöä SeAMKista.  Koulutus tapahtui englannin kielellä simultaanitulkkaus 

englanti-kiina mukaan lukien.  Hienoa oli, että SeAMKin oma tutkinto-opiskelija toimi erinomaisena 

tulkkina, koska on itse alun perin kiinalainen. 

 

Miten tämä SZPT henkilöstökoulutus sitten saatiin SeAMK Tekniikalle.  Kyseisen korkeakoulun 

kanssa solmittiin yhteistyön aiesopimus jo niinkin aikaisin kuin 17.11.2009.  Mitään muuta isompaa 

yhteistyökuviota ei heidän kanssaan kuitenkaan ole sen jälkeen ollut.  Allekirjoittanut vieraili SZPT:llä 

syksyllä 2016 Vietnamiin suuntautuneen koulutusvientimatkan yhteydessä.  Heidän korkeakoulunsa 

osoittautui paitsi isoksi myös varsin moderniksi opetustilojensa ja laboratorioidensa osalta.  Heiltä 

tuli tarjouspyyntö huhtikuussa 2017 muutaman avainhenkilönsä koulutuksesta täällä Seinäjoella.  

Tarjouksemme mukaisen tilauksen saimme heiltä toukokuun loppupuolella ja siitä alkoi tiivis 

ohjelman toteutuksen suunnittelu. 

 

Alun perin 10 päivälle mitoitettu ohjelma pitikin tiivistää yhteen viikkoon, mikä tarkoitti pitkiä päiviä 

sekä koulutettaville että kouluttajille.  Lopputuloksena oli kuitenkin erittäin hyvä ja mielenkiintoinen 

kokemus kaikille.  Koulutettavien ryhmän vetäjä, SZPT:n vararehtori, kertoi koko ryhmän puolesta 

kiitokset ja tyytyväisyyden vakuudeksi ilmoitti, että tällaista yhteistyötä tullaan näiden korkeakoulujen 

kesken jatkamaan. 

 

Jorma Nevaranta 

Yksikön johtaja 

SeAMK Tekniikka  

KOULUTUSVIENTI – Uusi mahdollisuus Suomen 
korkeakouluille 
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Tervetuloa ”Ranskalaiseen Viini-Iltaan”perjantaina 9.11.2018 klo 19:00! 

 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää perinteisen viinitilaisuuden koulutuskeskus Sedun, 

Törnäväntie 24:n tiloissa perjantaina 9.11.2018 klo 19.00–23.30. Teemana on tänä vuonna 

ranskalaiset viinit. Kouluttajana on viinien asiantuntija Glenn Sundstedt, Purmosta. 

 

 

Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry sponsaa jäseniään 15 eurolla/hlö. Sponssi koskee myös 

seuralaista ja yhtä vapaasti valittavissa olevaa tilaisuutta.  

 

Käytännössä asia hoituu siten, että jäsen hankkii pääsyliput, max 2 kpl, valitsemaansa tilaisuuteen 

ja toimittaa sitten kuitin, oman jäsennumeronsa ja pankkiyhteystiedon yhdistyksen kasöörille, Tapani  

Saarenpäälle. Tapani sitten täsmällisenä rahurina tilittää sponssin ("jäsenmaksupalautteen") ko. 

tilille muutaman päivän kuluttua. Jäsennumero löytyy insinööriliiton jäsenkortin alalaidasta. 

 

Hintaesimerkkejä Tangokatu Tanssitalo Laulufinaalit 

To 12.7 27€ 18€ King 44€ 

Pe 13.7 33€ 18€  

La 14.7 35€ 18€ Queen 44€ 

 

S-kortilla tangokuningas ja kuningatarfinaalit lipusta alennus 7 €. S-kortilla saa kaksi lippua. Varaudu 

esittämään kortti paikan päällä. S-etu voimassa erikseen rajatulla alueella. Lipunmyynti on jo avattu. 

 

Toivotaan aurinkoisia festarisäitä. 

EeroH 

puh 050 4093 672, josta myös lisätietoja. 

 

 
Syksyllä yhdistyksen hallitus järjestää jäsenilleen perinteisen teatteriesityksen, Ohjelmisto ei vielä 

ole tiedossa tämän tiedotteen painoon mennessä. Otan vastaan ehdotuksia teatterista ja 

mahdollisesta näytelmästä. 

 

Seuraa Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:n tapahtumia netissä. 

 

"Tänk juu". 

EeroH 

puh 050 4093 672 

eero.huolman@netikka.fi 

Viininmaistajaiset 
”Ranskalainen Viini-Ilta” 

Teatteri 

Tangomarkkinat Seinäjoella 11.- 15.7.2018. 
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Pohjanmaan XIV Insinööripäivät pidetään lauantai - sunnuntai 14.-15.4.2018 Härmän 

Kuntokeskuksessa, os. Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ 

  

Tervetuloa rentoutumaan ja tanssimaan Härmän kylpylään! 

Tiedossa on yöpyminen, hyvää ruokaa, lounas seisovasta pöydästä ja illallinen, seminaari 14.4., 

kylpylän ja kuntosalin käyttö sekä aamiainen 15.4. 

 

Insinööripäivien omavastuu aikuiselta 50€/henkilö ja lapsilta (4-14 vuotias) 20€/henkilö. Lasku 

lähetetään sähköpostitse, eräpäivä 29.3.2018. 

 

Insinööripäiville ilmoittaudutaan sähköpostiinne lähetetyn kutsun ohjeiden mukaan. Mikäli ette ole 

saaneet sähköpostilla kutsua, ilmoittakaa EPI:n sähköpostiin epiry(at)netikka.fi niin lähetämme 

ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisohje ja Insinööripäivien ohjelma ovat myös netti-sivuillamme. 

Ilmoittautuminen viimeistään 18.3.2018 

 

ps. Muista katsoa ohjelmasta (liitteenä) menu 1 ja 2 vaihtoehdot ennen linkin avaamista. Tarvitset 

myös jäsenkorttisi täyttäessäsi ilmoittautumislomakkeen. 

 

 

Insinööripäivien yhteydessä pidetään seminaari 

lauantaina 14.4.2018 klo 13:00 – 16:30 

 

Seminaarin luennoitsijoina ovat: 

 

• Insinööriliiton puheenvuoro, Samu Salo, puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry 

• Valtiovallan tervehdys, Paula Risikko, puhemies, Eduskunta 

• Ylemmät amk tutkinnot ja yliopistot Tapio Varmola, rehtori, toimitusjohtaja, Oy SeAmk Ab 

• Insinöörikoulutus liiketalouden näkökulmasta, Kari Ristimäki, rehtori, toimitusjohtaja, Oy 

Centria amk Ab 

• Insinöörikoulutuksen tulevaisuus, Jorma Nevaranta, yksikönjohtaja, SeAMK Tekniikka 

• Energia-alan tulevaisuus Jorma Tuominen, johtaja, Oy Vamk Ab, Tekniikan yksikkö 

• Seminaarin päätössanat, Jani Huhtamella, koulutusasiamies, Koulutus- ja tutkimusyksikkö, 

Insinööriliitto IL ry 

 
(pidätämme mahdollisuuden ohjelmamuutoksiin) 

 
 
 

Pohjanmaan XIV Insinööripäivät 

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus 
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EPI päätti muodostaa uuden EPI:n Kuntosaliryhmän FYSIO 2000:n kuntosaleille Seinäjoella ja 

Ilmajoella. Tervetuloa EPI:n Jäsen ja avec kuntosaliryhmään! 

 

"Kuntosaliryhmään kuuluminen tarkoittaa siis sitä että jokainen voi rajoittamat-tomasti käydä 

omalla ajallaan, ryhmämuotoisesti ei siis kokoonnuta" 

 

Miksi meille FYSIO 2000:n  kuntosaleille tohtii tulla? 

 

1) Sorsanpesän ja Työväenkadun saleilla voi käydä tutustumassa paikkoihin tai tehdä kokeilutreeni 

viikon ajan. Ovikoodi ilmoitetaan pyynnöstä sähköpostiin epiry(at)netikka.fi.  

 

2) Kuntosaliryhmään kuuluminen oikeuttaa rajoittamattomaan kolmen salin käyttöön joka vuoden 

päivä aamu viidestä yöyhteen. Ryhmään kuuluminen tarkoittaa sitoutumista vuoden ajaksi. Tämän 

jälkeen jäsenyys ei automaattisesti jatku, eli tässä ei sen pidemmäksi aikaa sitouduta.  

 

3) Liittymisen hintaan sisältyy fysioterapeutin laatima henkilökohtainen harjoitusohjelma ja laitteisiin 

perehdytetään, jokainen henkilökohtaisesti. 

 

4) Koska fysioterapeutti tekee ohjelman, jokainen kuntoilija tietää varmasti tekevänsä harjoitukset 

oikein. 

 

5) FYSIO 2000:n  kuntosaleilla on huippulaitteet ja oma Sali sellaisille, jotka ei ole ikinä ennen 

käyneet salilla ja oma puoli aktiivisesti treenaaville. FYSIO 2000 ohjelmat soveltuvat kaikille 

vartalotyypeille. 

 

Pyydän Sinulta/Teiltä varmistuksen osallistumiselle EPI:n kuntosaliryhmään mahdollisimman pian. 

EPI:n kuntosaliryhmän jäsenhinnan omavastuuosuus on 19,50e/kk. Kaikki liikuntasetelit ym 

maksuvälineet käyvät. Laskun voi maksaa joko kerralla (234e/vuosi) tai osissa 19,50/kk 

 

Ilmoittautuminen vain sähköpostilla os. epiry(at)netikka.fi, ilmoita nimi (myös avec:n), 

sähköpostiosoite, jäsennumero, puhelinnumero. 

 

Tervetuloa kuntoilemaan! 

Timo Tuuri, toimitusjohtaja, fysioterapeutti, KTM, FYSIO 2000, puh. 044-529 5064  

Seppo Pihlaja, vpj., Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry, puh. 045-318 4510  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n UUSI kuntosaliryhmä 2018 
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Viikko-osake on juuri remontoitu. Lomaviikko alkaa kyseistä kalenteriviikkoa edeltävän viikon  

perjantaina klo 17.00 ja loppuu kyseisen viikon perjantaina klo 13.00. Lomaviikko voidaan jakaa 

viikonlopuksi ja loppuviikoksi.  

 

Lisätietoa: www.e-p-ins.net > Edut 

 

Katso myös videokuvaa youtubesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=BgeGyns1wic&feature=youtu.be 

 

 
 

9   6      4 8     

           3 6 

  7   5          

  1 4   9     7 

    5     1     

3    2   6 4   

        3   2   

1 9       7   4 

    3 6         1 
 
Laatinut: EeroH 

Palautus: 30.4.2018 mennessä 

epiry@netikka.fi 

Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan 

tuotepalkinto. 

 

 

 

Edellisen sudokun oiken vastanneiden 

kesken suoritetussa arvonnassa "pyyhkeitä" 

sai onnettaren suosikki Juho Kukkula. 

Palkinto on toimitettu voittajalle. 

 

2018 Perjantai MaanantaiPerjantai

vko €/vko €/pe-ma €/ma-pe klo. 17.0012.00/15.00klo. 13.00

1 422 275 190 29.12. 1.1. 5.1.

26 528 Varattu 238 22.6. 25.6. 29.6.

27 528 29.6. 2.7. 6.7.

36 158 31.8. 3.9. 7.9.

37 158 Varattu 71 7.9. 10.9. 14.9.

38 158 103 71 14.9. 17.9. 21.9.

43 106 69 48 19.10. 22.10. 26.10.

44 106 26.10. 29.10. 2.11.

Varattu

Varattu

Varattu

Viikko-osake Pyhänimessä
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry omistaa 8 viikon viikko-osakkeen Kihniön Pyhäniemessä.

Lomaosakkeemme on jälleen jäsenistön haettavissa vuodelle 2018.

Hinta

TIEDUSTELUT

Tapani Saarenpää, tapani.saarenpaa(@)businessfinland.fi

Pyhäniemen viikko-osake 2018 

Sudoku 1/2018 

http://www.e-p-ins.net/
https://www.youtube.com/watch?v=BgeGyns1wic&feature=youtu.be
mailto:epiry@netikka.fi
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  
www.e-p-ins.net     Kokouskutsu ja esityslista 
Jakelu: Jäsenet 
  
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS     
  
Aika  10.04.2018 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 (2) viikkoa 
ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen tai ilmoitettava siitä alueella 
ilmestyvässä sanomalehdessä.  
 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  
 Esitys: Valitaan kokouksella sihteeri  
 Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa  
 Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
5. Toimihenkilöiden ja toimikuntien valinta 
 
 Esitys: Ei valita toimihenkilöitä eikä toimikuntia 
 
6. Toimintakertomus 2017 
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2017  
 Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2017 
 
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2017 
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2017 
 Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2017 
 
8. Vastuuvapauden myöntäminen 
 
 Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2017 
 
9. Aloitteet 

E-P Insinöörit ry kevätkokous 10.04.2018 
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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. 

 
10. Ilmoitusasiat 
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi yhdistyksen tapahtumakalenteri 2018 
 
11. Muut asiat 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 03.04.2018 mennessä osoitteeseen: epiry@netikka.fi 
  

mailto:epiry@netikka.fi
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Tapahtumakalenteri 2018 
 

10.4.2018  Kevätkokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.  

Ilmoittautuminen 3.4. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

14-15.4.2018  Pohjanmaan insinööripäivät. Omavastuu on 50 euroa/hlö, 14-3 vuotiaat lapset 20 €/hlö, alle 3 

vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 18.3. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

27.4.-1.5.2018 Ulkomaanmatka Islantiin. Toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja. 
 
25.5.2018  UUTTA! Olut tasting. Omavastuu 35 €/jäsen + (avec). Ilmoittautuminen 8.5. mennessä 

epiry(at)netikka.fi, ilmoita jäsennumerosi ja osallistujien nimet sekä erityisruokavaliot. Tilaisuus 
järjestetään Mallaskoskella osoitteessa Vesitorninkatu 1, 60100 Seinäjoki. Vastuuhenkilö: Marko 
Siltamäki 

 
16.6.2018  PowerPark perhetapahtuma. Omavastuu 15 € / hlö. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä 

epiry(at)netikka.fi, ilmoita jäsennumerosi, osallistujien nimet ja iät sekä pituudet. Ohjeet lähetetään 
sähköpostilla. Vastuuhenkilö: Marko Siltamäki 

 
28-30.6.2018  Provinssirock. EPI avustaa 15 €/jäsen + (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat ottamalla yhteyttä vain 

sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Jyrki Sauramäki 
 
11-15.7.2018  Tangomarkkinat. EPI avustaa yhteen tilaisuuteen 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat 

ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Eero Huolman 
 
13-14.7.2018  Haku Päällä – rakkausfestivaali Kurikassa. EPI avustaa 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi 

saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Johanna Torvela 
 
Kesä 2018  Vanhan Paukun Festivaali, Lapualla, EPI avustaa 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat 

ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 
 
19-22.7.2018  Seinäjoen Vauhtiajot, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuden osallistua 

Seinäjoen Vauhtiajojen autokilpailun rata-alueelle la 21. – su 22.8.2017 sekä iltatapahtumiin to 19. – la 
21.7.2018 erikoishintaan. Rata-alueen kahden (2 pv) päivän lippu maksaa Etelä-Pohjanmaan Insinöörit 
ry jäsenille (avec) 10 €/hlö. Iltatapahtuman tiedot ja lippujen Etelä-Pohjanmaan Insinöörien jäsenhinnat 
ilmoitetaan myöhemmin EPI:n nettisivuilla www.e-p- ins.net sekä lähetetään ilmoittautuneille 
sähköpostilla. (Huom! Maksimissaan 2 lippua / jäsen.). Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 
9.7.2018 vain sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Ilmoita nimesi (myös avec:n) ja jäsenkorttisi numero 
sekä puhelinnumerosi sekä mitä lippuja haluat. Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 

 
Elo-syys 2018  Koko perheen ulkoilutapahtuma. Sisältö tarkentuu myöhemmin, seuraa tiedotusta. Vastuuhenkilö: 

Jari Opas 
 
Syksy 2018  Teatteri. Perinteiseen tapaan EPI:n jäsenet ovat tervetulleita Seinäjoen kaupunginteatterilla 

järjestettävään teatteriesitykseen. Esitys ja tarkempi ajankohta ovat vielä valitsematta. Seuraa 
tiedotusta. Vastuuhenkilö: Eero Huolman 

 
9.11.2018 Viini-ilta. Teemana: ” Ranskalainen Viini-Ilta”. Kouluttajana on viinien huippuasiantuntija Glenn 

Sundstedt Purmosta. Tilaisuus pidetään Sedu Törnäväntie 24, Seinäjoki. Tilaisuudesta myöhemmin 
nettisivuillamme ja sähköpostilla. 

 
 
 

Osallistumalla tapahtumiimme annat Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:lle luvan julkaista tilaisuuksista otettuja 
kuvia verkkosivustolla, tiedotteissa sekä somessa. Eli ei kun hymyilemään  
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