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Hallitus vuonna 2017 

Hallituksen jäsen 
 Ari Itämäki 
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Hallituksen jäsen 
 Jarmo Kurikka 
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 jarmo.kurikka(at)netikka.fi 
 
Hallituksen jäsen 
 Jari Opas 
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 jari.opas(at)gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
 Eija Rintamäki  
 040 830 2404 
rintamakieija(at)gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
 Mikko Torvela 
 044 073 4327 
 mikko.torvela(at)gmail.com 
 
Opiskelijajäsen, hallituksen varajäsen 
 Sami Virtanen 
 
 
 
Kenttäpäällikkö (Länsi-Suomi) 
 Isolinnankatu 24, 5. krs. 28100 Pori 
 Timo Ruoko 
 puh. 0201 801 856 
 faksi 02 641 4313 
 timo.ruoko(at)ilry.fi 

Puheenjohtaja 
 Johanna Torvela 
 044 769 9774 
 johanna.torvela(at)gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja 
 Seppo Pihlaja 
 045 318 4510 
 seppopihlaja(at)hotmail.com 
 
Sihteeri 
 Esko Hulkko 
 050 462 4827 
 esko.hulkko(at)gmail.com 
 
Taloudenhoitaja 
 Tapani Saarenpää 
 040 595 8825 
 tapani.saarenpaa(at)ely-keskus.fi 
 
Kulttuurivastaava 
 Eero Huolman 
 050 409 3672 
 eero.huolman(at)netikka.fi 
 
Luottamusmiesvastaava, 
jäsenkehitysvastaava 
 Jyrki Sauramäki 
 040 556 8488 
 jyrki.sauramaki(at)netikka.fi 
 
Tiedottaja 
 Marko Siltamäki 
 040 538 9368 
 marko.siltamaki(at)gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
 Kari Vähämaa 
 050 322 8442 
 kari.vahamaa(at)jewall.fi 
 

http://www.e-p-ins.net 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 
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Syksy on saapunut myös alueellemme ja sen myötä meillä monilla on paluu arkeen ja rutiineihin. 

Tuttuun tapaan Etelä-Pohjanmaan Insinöörien tiedote tulee kertomaan tulevista tapahtumista sekä 

koostaa tervehdyksiä myös sidosryhmiltämme. Menneestä poiketen tiedotteemme tulee tällä kertaa 

ainoastaan sähköisenä. Tarkistathan siis jäsentiedoista sähköpostisi oikeellisuuden, ettet jää paitsi 

tiedotteistamme! 

 

Syksy on monille uudistumisen ja uusien harrastusten aloittamisen aikaa. Myös Insinööriliitossa on 

paneuduttu tulevaisuuteen. Viime keväänä Edustajakokouksessa päivittyivät visio, missio ja arvot. 

Nyt syksyn myötä tarkastelussa on strategia, joka ohjaa suunnan pitkälle tulevaisuuteen. 

Mielenkiintoinen syksy on siis tulossa! 

 

Syksyn mittaan järjestämme alueella tuttuja tapahtumia, jonne jäsenet ovat puolisoineen 

tervetulleita. Lisäksi Insinööriliiton koulutuksia on syksyn mittaan muutamia toimistollamme 

Impivaarassa. Tervetuloa mukaan. Toimintaamme kuuluvat sääntöjemme mukaan vuosittaiset 

yhdistyksen kokoukset, joista seuraava eli syyskokous järjestetään nyt lokakuussa. Olet lämpimästi 

tervetullut mukaan kokoukseen valitsemaan seuraavan vuoden toimijoita sekä päättämään 

toimintamme raameista. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ovat mukava joukko ja mielellämme otamme 

aktiiveiksi mukaan uusia toimijoita. Nähdäänhän kokouksessa? 

 

Nautitaan syksystä ja nähdään tapahtumissamme! 

Johanna Torvela 

Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

 

 

 

Insinöörien ajankohtaisia kuulumisia 

Kesä on jälleen kääntynyt kohti loppuaan, kun kirjoitan teille hyvät Etelä-Pohjanmaan Insinöörien 

jäsenet. Toivottavasti olette levänneet hyvin kesän aikana ja viettäneet mukavia kesäpäiviä 

lähimmäistenne kanssa. Syksy kuitenkin lähestyy vääjäämättä samoin kuin sen mukanaan tuomat 

monet isot asiat Insinööriliiton jäsenten kannalta. 

Kesän keskellä työaikalaki tuli lausunnoille. Valitettavasti ylempien toimihenkilöiden kannalta 

esitysluonnoksessa on useampi huolestuttava kohta. Tärkeimpänä soveltamisala, johon ei ole 

tarpeeksi tarkasti kirjattu ketkä ovat työaikalain ulkopuolella ja millä perusteella. Myös ehdotettu 

yksilön ja työnantajan keskenään sopima joustotyöaika herättää laajasti epäilyjä toimivuutensa 

suhteen. IL tukee työnantajan ja henkilöstönedustajan eli luottamusmiehen välistä paikallista 

sopimista, jos liittotasolla on sovittu ns. perälauta eli päätös, miten toimitaan, ellei yrityksessä muuta 

sovita. Myöskin matka-aikaa, työaikapankkia ja työsuojelullisia näkökulmia tulisi lakitekstiin 

tarkentaa, jotta myöhemmin vältytään ikäviltä riidoilta työnantajien kanssa lain tulkinnoista. 

Insinööriliitto on antanut Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN:n kautta oman 

Insinööriliitto IL ry:n puheenjohtajan terveiset 

Puheenjohtajan palsta 



4 
 

lausuntonsa lakiesitykseen. Lausuntojen jälkeen syyskuusta alkaen virkamiehet valmistelevat 

esityksen varsinaiseksi laiksi, jonka käsittely eduskunnassa mennee jopa ensi vuoden puolelle.  

Työehtosopimuksista käydään syksyllä varmasti mielenkiintoisia vääntöjä. Insinööriliiton hallitus on 

kesäkuussa kuultuaan Insinööriliiton työmarkkinavaltuuskuntia muodostanut IL:n viralliset tavoitteet 

työehtosopimuskierrokselle. Päällimmäisenä kentältä tulivat palkankorotusten tarve yleiskorotuksina 

ja KiKyn tuomien muutosten poistaminen työehdoista. Palkankorotuksista IL:n hallitus linjasi, että 

tavoittelemme ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. Veronkevennykset tulisi rajata korkeintaan 

KiKyn ensi vuoden alusta mukanaan tuomaan 0,65%:n sosiaalivakuutuksen nousun suuruiseksi. 

Tavoittelemme siis palkankorotuksia työehtosopimusosapuolelta emmekä halua veronkevennyksiä 

valtiolta palkankorotusten sijaan. Veronkevennyksistä ei ole tarkkaa tietoa kirjoitushetkellä, mutta 

ilmoitus siitä, että kenenkään verotus ei kiristy on maan hallitukselta saatu. 

Ilahduttavaa alkuvuodessa on ollut Insinöörien työllisyystilanteen merkittävä parantuminen. 

Ensimmäisen 7kk aikana työllisten Insinöörien määrä on kasvanut 1200:lla. Työttömänä meitä on 

kuitenkin valitettavasti edelleen noin 6100. Uskon työttömyyden vähenevän vielä loppuvuonna 

siitäkin huolimatta, että tänä vuonna työmarkkinoille tulee noin 5100 uutta Insinööriä eläköitymisen 

ollessa 2000 Insinöörin luokkaa. Olemme Insinööriliitossa yhdessä yhteistyökumppaneidemme 

kanssa tehneet paljon työtä edellisen 6kk aikana Insinöörien noin vuoden mittaisen (60 

opintopistettä) muuntokoulutuksen lisäämiseksi laajasti koko Suomen alueelle. Esittelimme uuden 

luodun mallin konkreettisesti mm. opetus- ja kulttuuriministerille ja työ- ja elinkeinoministeriön 

edustajille. Uskoa tulevaan luo myös budjettiriihessä tehty päätös väliaikaisen muuntokoulutuksen 

rahoituksen muuttamisesta pysyväksi. 

Toinen asia, josta uskallan jo tässä vaiheessa vuotta iloita, on Insinööriliiton jäsenkehitys. Näyttäisi 

siltä, että tulemme vähintään pysäyttämään negatiivisen kurssin, toivottavasti myös saamaan jonkin 

verran positiivisen jäsenkehityksen kahden laskuvuoden jälkeen. Tärkeämpää on toki se, että 

pystymme palvelemaan Teitä jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla eri tilanteissa. Toukokuussa, 

kun Insinööriliiton ylin päättävä elin edustajakokous oli koolla, todettiin, että tulevat 12kk ovat 

liittomme kannalta erityisen tärkeitä koska meillä on edessämme muutoksen vuosi. Kevään 

kokouksessa hyväksyttiin uudet missio, visio ja arvot. Näitä tulee seuraamaan uuden strategian 

hyväksyminen syksyn edustajakokouksessa. Tämän pohjalta tulemme uudistamaan toimintamme ja 

palvelumme entistä paremmiksi jäsenkunnalle.  

Toivotan Teille hyvät jäsenet oikean mukavaa syksyn alkua! 

 

Samu Salo 

Puheenjohtaja 

Insinööriliitto IL ry 
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Edessä mielenkiintoinen syksy 

 

Kesäloma on jälleen edessä. Lomani onnistui hyvin. Kun siirryin perintömökin myötä omistavaan 

luokkaan, huomasin ettei lomalla ole tekemisen puutetta. Koko ajan huomaa jotakin uutta 

näperrettävää tai kehitettävää. Tämän kesän saldona on kymmenen uutta lintupönttöä, terassien 

öljyämistä ja liiterillinen polttopuita. Ensi kesän saunomiset on sitten turvattu. Onneksi tähän ikään 

voi jo käyttää lapsityövoimaa avukseen. Pojat kaatoivat puut, minulle ja paremmalle puolisolleni jäi 

vain pilkkominen ja pinoaminen liiteriin. Sinänsä on erittäin kiva tehdä töitä, joita ei normaalisti joudu 

tekemään ja kun vielä ei ole mitään kiirettä ja aikarajana on, että valmiiksi jos viitsii ja jaksaa. 

 

Syksyn neuvottelukierros lähestyy. Neuvottelut alkavat elokuun kuluessa. Ensimmäisenä 

neuvottelut alkavat Teknologiateollisuus ry:n kanssa. YTN:llä on sen kanssa kolme 

työehtosopimusta, Teknologiateollisuuden, Suunnittelu- ja konsulttialan ja Tietotekniikan palvelualan 

sopimukset. Neuvottelukierroksella haetaan ostovoimaa tukevia palkankorotuksia. Ei voi olla niin, 

että noususuhdanteessa ei voida parantaa ostovoimaa. Tämä ei ole kohtuuton vaatimus. Ylisuuria 

korotuksia ei halua kukaan. Ostovoimaan vaikuttaa inflaatioin lisäksi keskusjärjestöjen sopiman 

Kilpailukykysopimuksen mukanaan toimien sosiaaliturvamaksujen siirron aiheuttama kasvava 

verorasitus. Suomen kilpailukyky kestää ostovoimaa tukevat korotukset, kilpailijamaissa 

kustannukset kasvavat nopeasti. Yhä useamman ylemmän toimihenkilön ansiokehitys on 

yleiskorotusten varassa sillä meriittikorotukset tuntuvat olevan hupeneva luonnonvara. 

 

Insinööriliitto IL ry järjestää yhdessä Etelä-Pohjanmaan Insinöörien kanssa syksyllä jäsenkoulutusta. 

21.9 Työhaastattelu koulutus, 30.10 on Työnhaun peruselementit koulutus ja 29.11 Asiantuntijan 

juridinen arki koulutus. Lisää koulutuksista löydän nettisivuilta www.ilry.fi/koulutukset. 

 

Ystävätär kysyy toiselta:  

- Etkös sinä tapaillutkin yhtä insinööriä?  

- Oikeastaan tapailin neljää insinööriä.  

- Miksi oikein dumppasit heidät?  

- No ensimmäinen oli sales manager. Hän lupasi kaiken maan ja taivaan väliltä, eikä mikään mitä 

hän sanoi ollut totta. Seuraava oli project manager. Hänen jankutti koko ajan ryhmätyön ilosta. 

Sitten tuli tuotetestaaja. Hän hoki: Kyllä se kohta toimii. Kyllä se kohta toimii! Viimeinen pisara oli 

ohjelmistoinsinööri. Hän sanoi aina vain, kyllä se vielä toimistossa toimi. 

 

Timo Ruoko 

Kenttäpäällikkö 

insinööriliitto IL ry 

  

Kenttäpäällikön tervehdys 

http://www.ilry.fi/koulutukset
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EPI:n jäsenen omavastuu hinta: 1100 €/henkilö (myös avec), ei jäsenet 1200 €/henkilö. Matkalle 

mahtuu enintään 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumiset viimeistään: 12.11.2017 vain ja ainoastaan sähköpostilla epiry(at)netikka.fi  

 

Varausmaksu 300 € on maksettava 14.11.2017 mennessä Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n tilille 

Nordea 114030-410392 viite 5005 (varausmaksusta ei lähetetä erillistä laskua).  

 

Huom! Ilmoittautukaa huone- ja lippuvarauksien vuoksi mahdollisimman pian. Ilmoittakaa myös 

mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erikoisruokavaliot. 

 

Yhteyshenkilö: Seppo Pihlaja, lisätietoja puh. 045-318 4510 tai seppopihlaja(at)hotmail.com  

 

Matkaohjelma: 

 

Perjantai 27.4.2018 

klo 08:00 lähtö, Seinäjoki Matkakeskus, linja-autolla 

klo 15:35 lento, Helsinki- Keflavik, Icelandairin lento klo 15:35 – 16:00 FI343 

klo 16:00 Islannissa (paikallista aikaa – 3 h) 

Bussi ja suomenkielinen opas vastassa lentokentällä. Saapumisen jälkeen virkistäydytään   

Blue Lagoonissa.  

 

Matkan  jälkeen on ihana pulahtaa rentouttavaan geotermisen kylpylän turkoosin sinisessä  vedessä. 

Blue Lagoonin liput varattu klo 18.00 alkaen. n. parin tunnin päästä jatketaan matkaa Reykjavikin 

keskustaan, jossa majoittuminen hotelli Centerhotel Plaza superior-huoneissa. Perjantaipäivän 

muu ohjelma on omavalintainen ja omakustanteinen. 

 

Lauantai 28.4.2018 

Aamiainen.   Aamiaisen jälkeen lähtö ”Kultainen kolmio” retkelle. (kesto n. 8 tuntia) Retken aikana 

tutustutaan Islannin tunnetuimpiin luonnonnähtävyyksiin.  

 

Geysirin alue kuumine lähteineen on vaikuttava kokemus. Strokkur suihkuttaa vettä kohti 

korkeuksia noin viiden minuutin välein. Jatkamme kohti etelärannikkoa, joka on kuuluisa 

vesiputouksistaan, jäätiköistään ja mustahiekkaisista rannoistaan. Näemme yhden Islannin 

tunnetuimista vesiputouksista, Gullfossin, ja pysähdymme myös Seljalandsfossin ja Skogafossin 

vesiputouksilla.Nautimme retken aikana lounaan. Lauantaipäivän muu ohjelma on omavalintainen 

ja omakustanteinen. 

 

Sunnuntai 29.4.2018 

Aamianen. Aamiaisen jälkeen opastettu kaupunkikiertoajelu. (kesto n. 3 tuntia)   

Reykjavik sijaitsee niemimaalla ja kaupungin itäreunalla kohoavat vuorijonot. Luonnon puhtaudesta 

on hyvänä osoituksena kaupungin läpi virtaavan joen rikas lohikanta. Kiertoajelun aikana 

tutustumme kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin mm. Reykjavikin vanha liikekeskusta 

kalasatamineen, parlamenttitalo, Hallgrimurin kirkko ja Laugardalurin ulkoilmauimala. Retken 

aikana nautimme kevyen lounaan.  

Matkaohjelma Islantiin, perjantai 27.4. – tiistai 1.5.2018 

mailto:epiry@netikka.fi
mailto:seppopihlaja@hotmail.com
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Yhteinen ilallinen, hotelli Centerhotel Plaza:n ravintolassa tai jossakin muussa ravintolassa 

Sunnuntaipäivän muu ohjelma on omavalintainen ja omakustanteinen. 

 

Maanantai 30.4.2018 

Aamiainen. Aamiaisen jälkeen retki ”ETELÄRANNIKKO JA SELJANDSFOSSIN JA 

SKOGARFOSSIN VESIPUTOUKSET” (kesto n.10 tuntia) Retkellä tutustutaan saaren 

etelärannikkoon. Pysähdymme katsomaan Seljalandsfossinja Skogarfossin upeita vesiputouksia. 

Seljanlandfoss on pitkä ja kapea satumainen putous ja Skogarfoss taas on yksi näyttävimmistä 

putouksista kauniin luonnon keskellä. Päivä on täynnä upeita maisemia ja luonnonihmeitä. 

Nautimme retken aikana lounaan. Maanantaipäivän muu ohjelma on omavalintainen ja 

omakustanteinen. 

 

Tiistai 1.5.2018 

Hotellilla ei ole aamiaista. Asiaa selvitetään, miten aamupala hoidetaan. 

klo 04:30 lähtö, hotellilta Reykjavikissa 

klo 07:30 lento, Reykjavik -  Helsinki, Icelandairin lento klo 7:30 – 13:50 FI342 

klo 13:50 Hki – Vantaalla 

klo 14:45 lähtö lentoasemalta Seinäjoelle, linja-autolla 

klo 19:30 – 20:00 Seinäjoen Matkakeskuksessa 

 

Lennot: Icelandair 

 FI343 27NOV HEL-KEF 15:35 – 16:00 

 FI342 01NOV KEF-HEL 7:30 – 13:50 

 

Majoitus: 

CenterHotel Plaza, os. Adalstraeti 4, Reykjavik 101, Islanti 

 

Hinta sisältää : 

 Bussikuljetus Seinäjoki – Helsinki-Vantaan lentokentälle meno/paluu 

 Icelandairin lennot Helsinki-Reykjavik-Helsinki 

 käsimatkatavara max 8 kg sekä kirjattava matkatavara max 23 kg 

 lentokenttäkuljetukset kohteessa 

 majoitus kahden hengen superior-huoneessa aamiaisella 

 Blue Lagoon retki lentokenttäkuljetuksen yhteydessä     (sisältää sisäänpääsymaksun sekä 

pyyheliinan) 

 Kultainen Kolmio-retki 

 kaupunkikiertoajelu 

 Etelärannikko ja Seljandsfossin ja Skogarfossin vesiputoukset-retki 

 sisäänpääsymaksu Skogar-kansallismuseoon (Etelärannikon retken yhteydessä) 

 3 x lounas 

 suomenkielinen opas vastassa lentokentällä 

 Yhteisen ilallisen, Centerhotel Plaza:n ravintolassa tai jossakin muussa ravintolassa 

 

Lisämaksusta:   

 yhden hengen huone 

 muut kuin matkaohjelmassa mainitut ruokailut    

 

  



8 
 

Vastuullinen  matkanjärjestäjä:  

 Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on annettu vakuus Suomen 

Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle. 

 

Yhteyshenkilö: Seppo Pihlaja 

Lisätietoja matkasta puh. 045-318 4510 sekä tai nettisivuiltamme www.e-p-ins.net 

Muuta huomioitavaa: 

Muista ottaa mukaan voimassaoleva PASSI (tai kuvallinen henkilöllisyyskortti)! 

Matkan peruuntuessa noudatetaan matkatoimistojen yleisiä ehtoja. 

Tutustu myös Ulkoasianministeriön matkustustiedotteeseen. 

 
 

 

Muistutus!  

 

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 13.10.2017 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi 

 

"Perhepäivä Kuortaneella" lauantaina 21.10.2017, klo 11:15 – n. 17:00 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää liikunnallisen Perhepäivän Kuortaneen Urheiluopistossa, 

os. Opistotie 1, 63100 Kuortane. Kuortaneen Urheiluopistolla tulisi olla paikalla viimeistään  

klo 11:00 – 11:15 Ilmoittautuminen Urheiluopiston aulassa, EPI - ständillä  

klo 11:15 – 12:15  Nautimme noutopöydästä lounaan 

klo 13:30 – 14:30 Liikunnalliset lautapelit (aikuiset + lapset, Urheiluopiston ohjaajan 

mukaan)   

klo 13:30 – 14:30  Keilailu, käytössä on 6 rataa, max. 24 hlöä 

klo 14:00 – 16:00  Uinti ja vesiterapia 

klo 16:00 – 17:00 Päätöskahvi / -mehu 

Paluumatkalle lähdemme Päätöskahvin jälkeen omatoimisesti 

  

Retken omavastuuosuus on Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenperheille 15 euroa/hlö ja muille 

osallistujille 45 euroa/hlö. Alle 4 vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.  

 

Omavastuuosuudet maksut kerätään Urheiluopiston ravintolan aulassa (Huom! Varaa tasaraha). 

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 13.10.2017 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi 

 

Ilmoita jäsennumerosi, nimesi, matkapuhelinnumerosi, sähköpostiosoite ja muut osallistujat (lasten 

ikä) sekä mahdolliset ruoka-allergiat.  

 

Tervetuloa Kuortaneelle! 

 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n tilaisuuden vastuuhenkilö on Jari Opas,  

puh. 0400 832 486, jari.opas(at)gmail.com. 

 

 

Perhepäivä Kuortaneella lauantaina 21.10.2017 

http://www.e-p-ins.net/
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Tervetuloa Viini-iltaan perjantaina 3.11.2017 klo 19:00! 

 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jo perinteisen viinikoulutus-tilaisuuden koulutuskeskus 

Sedun, Törnäväntie 24:n  tiloissa perjantaina 3.11.2017 klo 19.00–23.30.  

 

Tämän vuoden teemana on ”Portviinit Douron laaksosta Portugalista”. Kouluttajana on viinien 

asiantuntija Glenn Sundstedt, Purmosta. 

   

Maailman kaunein viinalue on Douron laakso Portugalissa. Douron laaksossa tehdään parhaita 

portviinejä. Nykyään siellä valmistetaan myös erittäin hienoja puna- ja valkoviinejä. Tilaisuuden 

aikana saamme tehdä matkan Douron laaksoon kouluttajamme Glenn Sundstedtin kanssa hänen 

Suomessa ensimmäisenä tekemänsä ruotsinkielisen viinikirjan mukana.  

 

Glenn Sundstedt esittelee kustantamaansa kirjaa ”Portvinsdalen”, jonka tekemistä varten hän 

matkusi Douroon 7 kertaa. Duorossa hän tutki lähes 1000 viiniä. Glennin viinikirja ”Portvinsdalen” 

julkaistiin joulukuussa 2016. 

 

Viini-illassa tarjollaan illallisena possun- ja naudanlihaa, kastikketta, porkkanapateeta, 

kermaperunoita, salaattia ja kahvia sekä suklaakakkua. 

 

Viini-ilta järjestetään osoitteessa Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.  

Ilmoittautumiset vain sähköpostilla: epiry(at)netikka.fi, viimeistään 23.10.2017. 

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! 

 

 

 

 

 

Viininmaistajaiset ”Portviini-tasting” 
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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 
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Laatinut: EeroH 

Palautus: 30.11.2017 mennessä 

epiry@netikka.fi 

Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan 

tuotepalkinto. 

 

 

 

Edellisen sudokun oiken vastanneiden 

kesken suoritetussa arvonnassa "pyyhkeitä" 

sai onnettaren suosikki Tuomas Fräntilä. 

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 varattu varattu varattu 22.6. 25.6. 29.6.

27 528 343 238 29.6. 2.7. 6.7.

36 158 103 71 31.8. 3.9. 7.9.

37 158 103 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 69 48 26.10. 29.10. 2.11.

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(@)tekes.fi

Pyhäniemen viikko-osake 2018 

Sudoku 2/2017 

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 SYYSKOKOUS     
  
Aika  25.10.2017 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. Vuoden 2018 jäsenmaksun vahvistaminen 
 
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
8. Talousarvio vuodelle 2018 
 
9. Toimihenkilöiden valinta 
 
10. Toiminnantarkastajien valinta 
 
11. Yhdistyksen edustajien valinta keskusliiton kokouksiin 
 
12. 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. 

 
13. Ilmoitusasiat 
 
14. Muut asiat 
 
15. Kokouksen päättäminen 
 
Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 17.10.2017 mennessä osoitteeseen: epiry@netikka.fi 
 

E-P Insinöörit ry syyskokous 25.10.2017 

mailto:epiry@netikka.fi
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Tapahtumakalenteri 2017 
 

21.10.2017  Perhepäivä Kuortaneella, Kuortaneen Urheiluopistossa klo 12 – 18 jäsenperheille, aikuiset 20 €/hlö, 

lapset 14 – 4 v 15 €/hlö, muille 45 €/hlö. Ilmoittautumiset 13.10. mennessä epiry(at)netikka.fi 
Vastuuhenkilö: Jari Opas 

 
23-26.11.2017  Ulkomaanmatka Praha. Matkan hinta on 599 €/hlö ja varausmaksu 200 €/hlö (varausmaksu 

hyvitetään loppulaskussa). Ilmoittautuminen on päättynyt.10.4.2017 Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 
 
25.10.2017  Syyskokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.  

Ilmoittautuminen 23.10. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

3.11. 2017 Viinikoulutus/pikkujoulu. Teemana: ”Maailman kaunein viinialue Douro:n laakso” Kouluttajana on 

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

 
 
 
 
 

 

mailto:epiry@netikka.fi
mailto:epiry@netikka.fi

