
Etelä-Pohjanmaan Insinööreille uusi toimitila 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ovat ottaneet käyttöön yhdistyksen uuden toimitilan Sei-
näjoen Impivaarassa. Yhdistyksen toimitila kattaa toimistohuoneen ja käyttöoikeuden 
samassa rakennuksessa sijaitseviin kokous- ja saunatiloihin.
– Uusi toimitila antaa tukevan pohjan yhdistyksen toiminnan kehittämiselle, kertoo yh-
distyksen varapuheenjohtaja ja toimitilahankkeen käytännön järjestelyistä vastannut 
Seppo Pihlaja.

Toimitilat ovat Seinäjoen Impivaarassa.Uudet toimitilat palvelevat alueen Insinöörejä 
jäsentilaisuuksien lisäksi muun muassa hallituksen toiminnassa, yhdistyksen arkistona 
ja sidosryhmäyhteyksien ylläpitämisessä.
Helmikuun alusta avattu toimisto on osoitteessa Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.
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Puheenjohtajan tervehdys 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörien toiminta kehittyy ja monipuolistuu. Olemme 
päättäneet lisätä tapahtumatarjontaan täysin uusia tapahtumia ja palautta-
neet tauolla olleita tapahtumia. Laajentuvalla tapahtumatarjonnalla haluam-
me tarjota palveluita entistä suuremmalle osalle jäsenistöämme. Tarkasta 
tapahtumakalenteri tiedotteen viimeiseltä sivulta ja lisätiedot tapahtumista 
keskiaukeamalta. 
Yhdistyksemme sai omat toimitilat Seinäjoen Impivaraasta helmikuun alusta 
alkaen. Pitkään valmisteltu toimitilahanke toteutui lopulta hyvin nopeasti so-
pivan vuokratilan löydyttyä. Jatkossa keskitämme toimitiloihin arkiston lisäksi 
kokouksia ja muita tapahtumia.  
Jäsenillemme viestimme kahdesti vuodessa toimitettavalla jäsentiedotteella. 
Tämän lisäksi olemme uudistaneet yhdistyksen www-sivut ja tiedotamme lä-
hestyvistä tapahtumista sähköpostitse. Facebookissa viestimme vapaamuo-
toisemmin yhdistyksemme sivuista tykänneille henkilöille. 
Yhdistyksen asioita hoitaa vapaaehtoisten jäseniemme muodostama hallitus. 
Aktiivinen joukkomme on aina avoin uusille toimijoille ja ideoille. Hallituksen 
yhteystiedot löydät yhteystietosivulta. 
Nähdään kevään tapahtumissa!

Mikko Torvela
Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

2013 Perjantai Maanantai Perjantai
vko €/vko €/pe-ma €/ma-pe klo. 17.00 12.00/15.00 klo. 13.00

26 396 258 179 21.6. 24.6. 28.6.
27 396 258 179 28.6. 1.7. 5.7.
36 30.8. 2.9. 6.9.
37 119 78 54 6.9. 9.9. 13.9.
38 119 78 54 13.9. 16.9. 20.9.
43 80 52 36 18.10. 21.10. 25.10.
44 25.10. 28.10. 1.11.

1/14 317 206 143 27.12. 30.12. 3.1.

Lomaviikko voidaan jakaa viikonlopuksi ja loppuviikoksi.
TIEDUSTELUT

Tapani Saarenpää, tapani.saarenpaa@ely-keskus.fi

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

Lomaosakkeemme on jälleen jäsenistön haettavissa vuodelle 2011.
Hinta

Varattu

Varattu

Lomaviikko alkaa kyseistä kalenteriviikkoa edeltävän viikon perjantaina klo 
17.00 ja loppuu kyseisen viikon perjantaina klo 13.00.
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Insinöörisormus ja rintamerkki ovat ammattikunnan näyttäviä tunnuksia, jot-
ka kertovat ammattikunniasta ja perinteestä. Insinöörisormuksella on pitkä 
historia ja tuhansia kantajia. Vuodesta 1962 lähtien sormuksessa on ollut 
taidegraafikko Olof Erikssonin Insinööriliitolle suunnittelema tunnus, suhde-
viivaimen poikkileikkaus.
Sormuksia valmistetaan keltakullasta ja palladiu-
mista kahta eri mallia: perinteinen malli (merkin kor-
keus noin 11,4 mm) ja siro malli (merkin korkeus 
noin 9,8 mm). Hopeasta valmistetaan perinteistä 
mallia jossa 14 karaatin kultainen merkki (merkin 
korkeus noin 11,4 mm).
Insinöörisormusta on saatavana myös timantein ko-
risteltuna. Jubileeta valmistetaan keltakullasta ja palladiumista perinteisenä 
sekä sirona mallina. Perinteinen Jubilee on koristeltu 0,12 ct w/vs-si timanteil-
la ja siro Jubilee 0,09 ct w/vs-si timanteilla.  
Insinöörisormusta pidetään vasemmassa keskisormessa. Sormuksiin kai-
verretaan kantajan nimikirjaimet, oppilaitoksen lyhenne mistä on valmistuttu, 
valmistumisvuosi sekä sarjanumero.
rintamerkkiä valmistetaan keltakullasta ja hopeasta.
Sormukset ja rintamerkit valmistaa helsinkiläinen Kultasepänliike Widemark 
Oy. Uudella Insinööriliitolla on yksinoikeus insinöörisormusten ja rintamerkki-
en välittämiseen.
Lisätiedot ja tilaukset: vassa.honkanen@iol.fi puh. 0201 801 834

Insinöörisormus ja rintamerkki

SeAMK Tekniikan ja VAMK Tekniikan  
aikuiskoulutusterveisiä

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittää omaa osaamistasi suorittamal-
la työelämälähtöinen tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 
Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK) ja laajuus on 60 op. Koulutus 
järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn 
ohessa. Opiskelu on myös maksutonta. Ylempi ammattikorkeakoulutut-
kinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin esim. diplomi-insi-
nöörin tutkinto.

Keväällä haku rakentamisen ja teknologiaosaamisen 
johtamisen koulutukseen
Rakentamisen koulutusohjelma on tarkoitettu talonrakennusalan amk-
insinööreille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää asian-



3

WWW-sivumme ovat uudistuneet
Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin sivuihimme osoitteessa www.e-p-ins.
net. Kehitämme sivuja kaiken aikaa ja tietojen siirto on vielä osittain kesken. 
Sivuilta löytyvät esimerkikti tiedot tulevista tapahtumista sekä Uuden Insinöö-
riliiton uutiset kootusti. Pyrimme myös lisäämään sivuille juttuja ja kuvia ta-
pahtumista. Kuulemme mielellämme myös tapahtumatoiveita.
Nähdään verkossa.

tuntijuutta, valmiutta toimia rakennusalan vaativissa projektinjohto-, 
suunnittelu- ja tuotantotehtävissä sekä valmiutta rakennusalan vaativiin 
kehittämishankkeisiin. Voit valita opintojen suuntautumisvaihtoehdok-
si joko rakennesuunnittelun (AA-luokan rakennesuunnittelijan pätevyys 
teoriaopintojen osalta) tai tuotannon. Koulutus toteutetaan Seinäjoen ja 
Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Osa opetuksesta pidetään 
Seinäjoella ja osa Vaasassa. Lisätietoja koulutusohjelman sivuilta www.
seamk.fi/rakentaminen ja www.puv.fi.
Tuotantotalouden alaan kuuluva teknologiaosaamisen johtaminen on 
tarkoitettu kaikille tekniikan alan amk-insinöörin tutkinnon suorittaneille. 
Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää asiantuntijuutta, valmi-
utta johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä valmiutta työelä-
män vaativiin kehittämishankkeisiin. Koulutuksen sisältö on suunniteltu 
yhdessä alueemme teknologiateollisuuden kanssa. Lisätietoja koulutus-
ohjelman sivuilta www.seamk.fi/teknologiaosaaminen.

Miten hakeminen tapahtuu?
Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haetaan yhteishaussa 4.3.–
3.4.2013 netin kautta osoitteessa www.amkhaku.fi/aikuiset. Ennakko-
tehtävän saat SeAMK:n ja VAMK:n nettisivuilta heti hakuajan alkaessa 
4.3.2013. Ennakkotehtävä pitää palauttaa hakuajan puitteissa. Valinta-
koetta ei järjestetä. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista 
saat myös koulutusohjelmien sivuilta.

rakentaminen ja teknologiaosaaminen  rakentaminen
Pauli Huhtamäki  Martti Laaja
Teknologiajohtaja  Osastonjohtaja
puh. 040 830 4151  puh. 040 581 8837
pauli.huhtamaki@seamk.fi  martti.laaja@puv.fi
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Koulutusta
Tulityökoulutus (1pv)
(1pv) Päiväkoulutus klo 8:15-15:00. Koulutuspäivät ke 6.3., ke 3.4., ke 8.5., 
ke 5.6., ke 28.8., ke 11.9., ke 9.10., ke 13.11. ja ke 11.12.2013 Sedu Ai-
kuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki ja ke 27.3.2013 Sedu 
Aikuiskoulutus, os. Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua.
Omavastuu 50 €. Ilmoittautuminen epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilöt: Tapani 
Saarenpää ja Seppo Pihlaja

Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskurssi, (1pv) Päiväkoulutus klo 8:00-16:00. Koulutuspäivät pe 
15.3., pe 19.4., pe 17.5., pe 7.6., pe 9.8., pe 13.9., pe 4.10., pe 8.11., pe 
29.11. ja pe 13.12.2013 Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 
Seinäjoki ja pe 15.2. ja pe 3.5.2013 Sedu Aikuiskoulutus, os. Ammattikoulun-
katu 10, 62100 Lapua. Omavastuu 40 €. Ilmoittautuminen epiry@netikka.fi.
Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja

Sähköturvallisuuskurssi
Sähköturvallisuuskurssi, (1pv) Päiväkoulutus klo 8:15-15:00. Koulutuspäivät 
ke 6.2., ke 6.3., ke 3.4., ke 8.5., ke 5.6., ke 4.9., ke 2.10., ke 6.11. ja ke 
4.12.2013, Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki ja 
ke 13.2.2013 Sedu Aikuiskoulutus, os. Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua 
Omavastuu 100 €. Ilmoittautuminen epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilöt: Tapani
Saarenpää ja Seppo Pihlaja

Ensiapukurssi 1. (2 pv)
Koulutuspäivät ke-to 15. - 16.5.2013 Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvan-
taival 2, 60200 Seinäjoki ja ma-ti 25.-26.3.2013 Sedu Aikuiskoulutus, os. 
Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua. Omavastuu 30 € + EA-kirja 20 €, jos 
haluaa hankkia. Ilmoittautuminen 9 pv aikaisemmin epiry@netikka.fi.
Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja
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Insinööri-golf
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää ”INSINÖÖ-
RI – GOLF” tapahtuman lauantaina 7.9.2013 klo 9:00 
Ruuhikoskigolf:n kentällä, os. Isokoskentie 533, 60550 
Nurmo. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry maksaa jäsen-
tensä osallistumismaksut. Muille kuin jäsenille osallis-
tumismaksu on 20 €/kilpailija. Ilmoittautumiset 1.9.2013 
mennessä vain sähköpostilla epiry@netikka.fi. Tilaisuu-
den vastuuhenkilö on Jyrki Sauramäki. Lisää tietoa tapahtumasta antaa Jyrki 
Sauramäki puh. 040-585 1229 tai sähköpostilla jyrki.sauramaki@netikka.fi. 
Tervetuloa golf-kilpailuun!

Teema-illat
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää kevään 2013 aikana teema-iltoja jä-
senistön toiveet huomioiden. Ensimmäinen ilta pidetään 12.3.2013 teemalla 
Energia.
Energia – ilta pidetään tiistaina 12.3.2013 klo 18:00 Seinäjoen Energia Oy:llä, 
os. Varastotie 5, 60100 Seinäjoki. Tilaisuudessa Seinäjoen Energia Oy:n toi-
mitusjohtaja Martti Haapamäki esittelee yhtiön toimintaa ja kertoo energia-
alan ajankohtaisista asioista. 
Kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi viimeistään 10.3.2013 vain sähköpostilla 
epiry(at)netikka.fi
Tervetuloa!

Keilailua
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuden keilai-
luun tiistaina 14.5.2013 klo 18:00-20:00 Kurikan keilahallilla. Tervetuloa tu-
tustumaan uuteen keilahalliin ja samanhenkisiin insinööreihin. Keilahalli si-
jaitsee Kurikan keskustassa osoitteessa Laurintie 2. 
Tilaisuuden omavastuu on 5 € / jäsen. Ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2013 
sähköpostilla epiry@netikka.fi, paikkoja rajoitetusti. Vastuuhenkilönä on Jo-
hanna Anttonen. 
Tervetuloa keilaamaan!
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Kenttäpäällikön tervehdys

Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella Etelä-Pohjanmaan Insinöörejä uuden 
toimitilan hankkimisesta. Kyllä järjestö, jolla on yli 1200 jäsentä, tarvitsee 
oman toimitilan.
Uusi vuosi on jälleen päässyt hyvään vauhtiin. Vuosi onkin tuntunut alkavan 
kiireisenä. En sitten tiedä, onko töitä tullut lisää vai onko äijä vain hidastunut. 
Jälkimmäinen mahdollisuus on kyllä todennäköinen. Päätin tuossa joululo-
malla, että taidan alkaa vanhaksi. Päätin samoin 39 vuotta sitten, että alan 
keksi-ikäiseksi ja eiköhän tuo 39 vuotta riitä siihen.
Liittomme työmarkkinatutkimuskin on taas valmistunut. Sen mukaan insinöö-
rin palkkojen nousu selätti niukasti inflaation. Lokakuuhun 2012 ulottuneella 
tarkastelujaksolla koko ammattikunnan keskipalkka nousi 3,1 %, kun inflaatio 
kohosi samana aikana 2,6 %. Ammattikunnan mediaanipalkka oli 3 741 € ja 
keskiarvopalkka 3 997 €. Huolestuttavinta oli vastavalmistuneiden insinööri-
en palkkakehitys, joka on selvästi heikompi kuin kokeneemmilla; alkupalkat 
nousivat vain prosentin ja alkupalkkamediaani 20 eurolla 2 520 euroon.
Kuluva vuosi on jälleen neuvotteluvuosi. Neuvotteluasemia parantaakseen 
vuodesta 1993 lähtien teollisuusalojen ja teollisuuden palvelualojen liittojen 
yhteistyöelimenä toiminut Teollisuuden palkansaajat TP päätti rekisteröityä 
viralliseksi yhdistykseksi. TP:n liitot valmistautuvat yhdessä kuluvan vuoden 
neuvotteluihin ja asettavat niihin myös yhteisiä tavoitteita, joiden sisällöstä 
keskustellaan kuluvan talven aikana. Teollisuuden palkansaajat TP ry:n jä-
senliitot ovat Metallityöväenliitto, Ammattiliitto Pro, Uusi Insinööriliitto UIL, 
Tekniikan Akateemisten liitto TEK, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Paperiliitto, 
Puu- ja erityisalojen liitto, Sähköalojen ammattiliitto, Erityisalojen toimihenki-
löliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto.
Liittomme asiakaspalvelu paranee maaliskuun aikana, kun uusi Asiakaspal-
velukeskus aloittaa toimintansa. Uuden asiakaspalvelukeskuksen vetäjäksi 
palvelupäällikön tittelillä on nimetty liittomme työsuhdelakimies Jemina Fab-
ritius. Samoin asiakaspalvelutiimin asiamiehet on valittu liittomme henkilös-
töstä. Tällä hetkellä tiimin toimintaa suunnitellaan ja tiimiläisiä koulutetaan 
uusiin tehtäviinsä. Tarvittavat järjestelmät asennetaan ja testataan helmikuun 
aikana ja varsinainen toiminta alkaa maaliskuussa.
Vanha insinööri filosofoi baaritiskillä. – Kaikki mistä minä nykyisin pidän on 
kiellettyä, lihottavaa, syöpää aiheuttavaa taikka silkkaa syntiä. ( Johnny-Kai 
Forsselin toimittamasta ”Kun ratakisko taipuu” kirjasta )

Timo Ruoko
Kenttäpäällikkö

0201 801 856
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  28.2.2013
www.e-p-ins.net Jakelu: Jäsenet

YHdISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 
Kokouskutsu ja esityslista
Aika 25.3.2013 klo 18:00
Paikka Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry toimitilat, Impivaarantie 25, Seinäjoki
Kutsutut Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenet
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Sääntöjen mukaan hallituksen tulee toimittaa jäsenille viimeistään kaksi viik- 
 koa ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen tai ilmoitettava  
 siitä ”Tekniikka & Talous” – nimisessä 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 2012
  · Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2012
  · Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2012
7.  Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2012
  · Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2012
  · Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2012
8.  Vastuuvapauden myöntäminen
  · Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2012
9.  Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry uudet säännöt
 Sääntöjen mukaan uusien sääntöjen hyväksymiseen tarvitaan kahden peräk- 
 käisen yhdistyksen kokouksen päätös. Edellinen yhdistyksen kokous (syys- 
 kokous 2012) hyväksyi uudet säännöt.
  · Esitys: Hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt
10.  Aloitteet
 Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyk- 
 sen kokoukselle. Aloite on toimitettava kirjallisena hallitukselle viimeistään 30  
 pv ennen yhdistyksen kokousta. Hallitus esittää aloitteet yhdistyksen kokouk- 
 sen käsiteltäviksi.
11.  Ilmoitusasiat
  · Esitys: Merkitään tiedoksi yhdistyksen tapahtumakalenteri 2013
12.  Muut asiat
13.  Kokouksen päättäminen
  · Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
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Insinööri työssään  
– Keksinnöt päivänvaloon!

Innovaatioasiantuntija Tapani Saarenpää neuvoo ja etsii työkseen lu-
paavia pohjanmaalaisia keksintöjä. Parhaimmilla keksinnöillä on mah-
dollisuudet kasvuun ja kansainvälisyyteen.
Toimin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa innovaatioasiantuntijana. Minul-
la on liki 14 vuoden kokemus innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden tunnis-
tamisesta. Tehtävänäni on yritysten teollisoikeustietämyksen lisääminen ja 
kilpailukyvyn parantaminen, neuvomalla suojaamiseen ja keksintötoimintaan 
liittyvissä asioissa. Tehtävänäni on myös etsiä ja arvioida uusi ja innovatiivisia 
tuoteja palveluideoita ja keksintöjä. Tavoitteena löytää ja tunnistaa ne, joilla 
on mahdollisuus kasvuun ja kansainvälisyyteen.
Työsarkaa riittää, sillä toimintakenttä on jo maantieteellisesti laaja. Toimin 
koko Pohjanmaan alueella toimipaikkoinaan Kokkola, Seinäjoki ja Vaasa. 
Myös kekseliäisyys kukoistaa. Viime vuonna vastaanotin noin 300 keksintö-
ehdotusta, joista Tuoteväylä-arviointiin vein noin 70. Lisäksi vuoden aikana 
neuvontapuheluita ja asiakaskäyntejä kertyi toista tuhatta.
Toiminta on vuosien saatossa muuttunut merkittävästi. Jos ennen keksinnöt 
haluttiin ennen kaikkea suojata eli patentoida, tänä päivänä innovointi on 
avoimempaa ja nopeaan kaupallistamiseen tähtäävää. Aiemmin keksinnöt 
liittyivät pitkälti alueelliseen alkutuotantoon mm. metalli-, puu-, energia- ja 
elintarvikealoilla, mutta tänä päivänä rinnalle on tullut uusia toimialoja, kuten 
tieto- ja viestintäteknologia. Urani aikana on ollut kiva olla todistamassa usei-
ta menestystarinoita, joissa alun pienestä ideasta on kasvanut pidemmällä 
aikavälillä jopa isoja ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä.
Parhaat ideat esittelen noin kerran kuukaudessa Tuoteväylä-tiimille Vaasassa 
tai Seinäjoella. Tuoteväylä on palvelu jossa jokainen keksintö ensiarvioidaan 
ja sen kantavuutta tunnustellaan. Jos heti alkumetreillä selviää, että vastaava 
keksintö on jo olemassa, se saattaa silti kiinnostaa markkinoita tuotteena. 
Tuoteväylässä suuresta keksintöjen ensiarviointijoukosta noin kymmenen 
prosenttia päätyy vuodessa liikeidean kehittämisvaiheeseen. Tavoitteena on 
löytää keksinnöt tai ideat, joiden odotan synnyttävän uutta liiketoimintaa.
Keksimisiin!

Tapani Saarenpää
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tuoteväylä on valtakunnallinen ja maksuton asiantuntijapalvelu yksi-
tyishenkilöille ja alkaville yrittäjille. Tuoteväylä etsii ja arvioi keksintöjä 
ja innovatiivisia ideoita. Tavoitteena on löytää lupaavat, kansainvälistä 
kasvupotentiaalia omaavat ideat ja keksinnöt sekä auttaa kehittämään 
niistä liiketoimintaa. Lisätietoja: www.tuotevayla.fi



Uuden Insinööriliiton ständi Seinäjoella 
13.3.2013

Uusi Insinööriliitto jalkautuu Seinäjoen Framin Deli-ravintolan kabinetin edus-
talle klo 10-13 (Tiedekatu 2). Paikalla UIL:n työmarkkina-asiamies ja urahal-
linta-asiantuntija. Tervetuloa juttelemaan ajankohtaisista asioista.

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit Facebookissa

Tavoitat meidät myös Facebookista. Tule tutustumaan ja tykkää meistä face-
bookissa. Facebookista löydät myös tietoa tapahtumistamme. Facebookissa 
tavoitamme jäseniämme uudella tavalla. Liity facebook-sivuja seuraavien jä-
seniemme joukkoon. Facebook – sosiaalista mediaa parhaimmillaan. 

Akava-aluetoiminta

Akavan aluetoiminta uudistui vuodenvaihteessa. Uuden mallin mukainen 
Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmä järjestäytyi 31.1.2013. Laajemmin alueen 
Akavalaiset liitot kattava alueverkosto valitaan kevään aikana. 
Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajat Akava Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryh-
mässä:
Mikko Torvela, puheenjohtaja
Tapani Saarenpää, varapuheenjohtaja.

Ovatko jäsentietosi ajantasalla? 
Tarkista ja päivitä tietosi jäsensivujen muutoslomakkeella

www.uil.fi/muutos
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Tulevat tapahtumat 2013

12.3. Teema-ilta; energia-ilta Seinäjoen energialla osoitteessa Varastotie 5,  
 Seinäjoki. Katso tarkemmat tiedot tämän lehden keskiaukeamalta

25.3. Yhdistyksen kevätkokous, katso kokouskutsu tästä tiedotteesta

14.5. Insinöörikeilaus, Kurikan keilahalli, Laurintie 2, klo 18:00-20:00. Jäsen- 
 hinta 5 €, ilmoittautumiset epiry@netikka.fi 10.5 mennessä. Paikkoja  
 rajoitetusti.

14-16.6. Provinssirock. Epi avustaa 20 € / jäsen. Ohjeet lipun saamiseen saa  
 ottamalla yhteyttä Mari Anttilaan, mari.k.anttila@seamk.fi.

15.6. PowerPark perhetapahtuma. Omavastuu 10 € / hlö. Ilmoittautuminen  
 11.6 mennessä epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilö Tapani Saarenpää.

10-14.7. Tangomarkkinat. Epi:n jäsenet (avec) omavastuu 10 € / hlö myöhemmin  
 tarkennettaviin tangomarkkinatilaisuuksiin, seuraa ilmoittelua!

20.7. Asuntomessumatka Hyvinkäälle. Epi:n jäsenille (avec) omavastuu  
 30  € / hlö. Ilmoittautuminen epiry@netikka.fi 12.7 mennessä. Bussikuljetus,  
 tarkemmat ajat päivittyvät nettisivuillemme. Yhteyshenkilö Mikko Torve- 
 la.

 26-28.7. Vauhtiajot, omavastuu 10 € / jäsen. Seuraa nettisivujamme. Yhteyshen- 
 kilö Seppo Pihlaja.

2-4.8. Vanhan Paukun Festivaali, Epi:n jäsenille – 50 % lipun hinnasta. Ilmoit- 
 tautumiset epiry@netikka.fi 29.7 mennessä. Yhteyshenkilö Seppo Pihl- 
 aja

7.9. Insinöörigolf, Ruuhikoskigolf:n kentällä, os. Isokoskentie 533, 60550  
 Nurmo klo 9:00. Epi maksaa jäsentensä osallistumismaksut. Muille kuin  
 jäsenille osallistumismaksu on 20 €/kilpailija. Ilmoittautumiset 1.9.2013  
 mennessä epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilö Jyrki Sauramäki


