
Viinikoulutustilaisuus
– Chilen viinit

Tervetuloa Viini-iltaan perjantaina 8.11.2013 klo 19:00!
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 
järjestää jo perinteisen  
viinikoulutustilaisuuden  
koulutuskeskus Sedun,  
Törnäväntien tiloissa  
perjantaina 8.11.2013  
klo 19.00–24.00. Tämän  
vuoden teemana on ”Chilen 
viinit”. Koulutus järjestetään 
osoitteessa Törnäväntie 24, 
60200 Seinäjoki.  
Kouluttajana on viinien  
asiantuntija Glenn Sundstedt 
Purmosta.
Ilmoittautumiset vain  
sähköpostilla: epiry@netikka.fi,  
viimeistään 15.10.2013.  
Ilmoita osallistujien nimet,  
yhdistys, jäsennumero sekä 
puhelinnumero.
Omavastuu on EPI.n jäsenelle 
ja avec:lle 30 €/hlö, (muille 
osallistumismaksu on 60 €/hlö) 
maksetaan EPI:n tilille FI18 
1140 3000 4103 92,  
viite n:o 5005.  
Maksulla varmistetaan osallis-
tuminen tilaisuuteen.
Hintaan sisältyy koulutus, viinit ja illallinen. Mahdolliset ruoka-allergiat tulee ilmoittaa 
suoraan Sedu Törnäväntie 24:n sähköpostilla: tuula.hopiavuori@sedu.fi.

Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
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Puheenjohtajan palsta 
Akava Etelä-Pohjanmaa
Uusi Insinööriliitto UIL ry kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja näin kaikki liit-
tomme jäsenet ovat myös Akavalaisia. Akava on korkeasti koulutettujen kes-
kusjärjestö, jossa on 35 jäsenliiton kautta lähes 600 000 jäsentä. Korkeaa 
koulutusta kuvaavasti opiskelijat muodostavat Akavan jäsenkunnasta yli vii-
denneksen. 
Insinööreillä on Akavassa keskeinen merkitys, sillä keskusjärjestön toiseksi 
ja kolmanneksi suurin jäsenjärjestö (Tekniikan Akateemiset TEK ja Uusi In-
sinööriliitto UIL ry)ovat ns. insinöörijärjestöjä. Muita suuria jäsenryhmiä ovat 
esimerkiksi opettajat, ekonomit, lääkärit ja tradenomit. Jäsenistöstä noin puo-
let työskentelee julkisella- ja puolet yksityisellä sektorilla. 
Akavan alueellinen toiminta uudistui vuodenvaihteessa. Uusi toimintamalli on 
verkostomainen ja entistä joustavampi. Verkoston keskeinen tehtävä on yh-
distää alueen Akavalaisia ja vaikuttaa yhteisien asioiden hoitoon esimerkiksi 
elinkeinopolitiikassa ja korkeakoulutuksessa. Etelä-Pohjanmaan insinöörit ja 
alueen insinööriopiskelijat ovat vahvasti mukana keskusjärjestön toiminnas-
sa. Omalta osaltani olen päässyt mukaan alueemme uuden toimintamallin 
luomiseen ja tyytyväinen toiminnan liikkeellelähtöön. 
Akava Etelä-Pohjanmaa järjestää koulutuksia, seminaareja ja muita tapah-
tumia alueen Akavalaisille toimijoille yhteistyössä alueella toimivien jäsenjär-
jestöjen kanssa. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ovat myös erittäin tervetulleita 
mukaan Akavan tapahtumiin. Tänä syksynä Akava Etelä-Pohjanmaa järjes-
tää Akava -päivän 24.9 ja samaan aikaan opiskelijoiden Akava Camp -kiertue 
näkyy ammattikorkeakoululla. Lisätietoja tästä ja muusta toiminnasta löydät 
Akavan www-sivuilta. 
Toivotan miellyttävää syksyn jatkoa sinulle, Akavalainen Insinööri! Nähdään 
syksyn ja talven tapahtumissa.

Mikko Torvela
Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
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Teatteriin
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuden kokea 
Seinäjoen kaupunginteatterin romanttinen draama Hiljaiset sillat pienellä 
näyttämöllä 26.11.2013, esitys alkaa klo 19:15.
”Sisarukset tulevat äitinsä kuoltua vanhaan kotitaloonsa käymään läpi van-
hempiensa jäämistöä. Tavaroista löytyy lapsille osoitettu kirje sekä avain lip-
paaseen, jonka sisältö vie sisarukset aikamatkalle äidin salattuun mennei-
syyteen.
Liki neljännesvuosisata aiemmin, muun perheen ollessa maatalousnäyttely-
matkalla, äiti on sattumalta tavannut maata kiertävän ja katettuja siltoja ku-
vaavan valokuvaajan. Hyvin erilaisen elämän kokeneiden miehen ja naisen 
välille kehkeytyy muutamassa päivässä lämmin ja kiihkeä suhde, minkä jäl-
keen heidän sisäinen maailmansa mullistuu täysin - loppuelämäksi.
Hiljaiset sillat -näytelmä perustuu Robert James Wallerin bestseller-romaa-
niin, joka puolestaan pohjautuu tositapahtumiin Iowassa, Yhdysvalloissa 
vuonna 1965. Kahdella aikatasolla liikkuva, yleisinhimillinen tarina tosin voisi 
tapahtua missä vain ja milloin vain!”
Lähde: Seinäjoen kaupunginteatteri.fi
Ilmoittautumiset vain sähköpostilla epiry@netikka.fi. Omavastuu on EPI:n jä-
senelle ja avec:lle 10 €/hlö, sisältäen väliaikatarjoilun. Paikkoja rajoitetusti. 
Yhteyshenkilö Eero Huolman.
Tervetuloa teatteriin!

Kuva: Jukka Kontkanen, Seinäjoen kaupunginteatteri

Uutta Akavan aluevaikuttamista
Akavan aluevaikuttaminen uudistettiin vuoden alussa. Viisitoista Alueverkos-
toa antavat kasvot Akava-vaikuttamiselle koko Suomessa. Jokaisen alueen 
verkosto koostuu Aluejohtoryhmästä ja Liittojen verkostosta. Akavan kes-
kustoimiston kanssa yhdessä vaikutamme Akavalle ja alueen akavalaisille 
tärkeissä asioissa. Paljon tapahtuu koko ajan koulutuksessa, elinkeinopoli-
tiikassa, työelämän laadussa ja palveluissa niin valtakunnallisesti kuin alu-
eellistikin.
Vielä mietityttää se, mitä uusi toimintatapa oikein tarkoittaa. On tärkeää, että 
toiminta on läpinäkyvää ja innostaa mahdollisimman paljon alueen akava-
laisia mukaan. Toiminnan on tärkeää olla oman alueen näköistä. Se nousee 
niistä kysymyksistä, jotka ovat ajankohtaisia juuri nyt alueella, Akavassa ja 
sen jäsenliitoissa. Samalla viedään Akavan yhteisiä tavoitteita eteenpäin ja 
vahvistetaan akavalaista yhteisöä alueella.
Ilman Alueverkostoja Akava ei olisi koko Suomen Akava.

Elina Moisio
Asiantuntija, aluevaikuttaminen

Akava

2014 Perjantai Maanantai Perjantai
vko €/vko €/pe-ma €/ma-pe klo. 17.00 12.00/15.00 klo. 13.00

1 370 240 166 27.12. 30.12. 3.1.
26 462 300 208 20.6. 23.6. 27.6.
27 462 300 208 27.6. 30.6. 4.7.
36 139 90 62 29.8. 1.9. 5.9.
37 139 90 62 5.9. 8.9. 12.9.
38 139 90 62 12.9. 15.9. 19.9.
43 92 60 42 17.10. 20.10. 24.10.
44 92 60 42 24.10. 27.10. 31.10.

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 2014.
Hinta

Lomaviikko alkaa kyseistä kalenteriviikkoa edeltävän viikon perjantaina klo 
17.00 ja loppuu kyseisen viikon perjantaina klo 13.00.

Lomaviikko voidaan jakaa viikonlopuksi ja loppuviikoksi.
TIEDUSTELUT



SeAMK Tekniikan TKI:n fakta-laatikko 
Projektisalkun koko 3,3 M€ 
TKI-toiminnnan volyymi 1,2 M€/a
Kokoaikainen TKI-henkilöstö 15
Yritysasiakkaita 120 - 150 /a
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SenIOR ry:n syystervehdys
Tervehdys täältä Seinäjoen Insinööriopiskelijoiden puolelta. Olemme juuri 
palanneet takaisin koulun penkille työntäyteisen kesän jälkeen. Työelämästä 
siirtyminen takaisin opintojen pariin tuntuukin hyvältä. Opiskelijariennot sekä 
niiden järjestäminen tempaavat mukaansa eri muodoissaan heti syysluku-
kauden alusta lähtien.
Tämän vuoden hallituksemme koostuu yhdeksästä henkilöstä ja lähes jokai-
selta tekniikan luokalta löytyy yhdyshenkilö, joka toimii luokan äänitorvena 
tuleville tapahtumille. Pyrimme palvelemaan tekniikan yksikön opiskelijoita 
kaikin mahdollisin tavoin ja toivommekin tältä vuodelta paljon uusia aktiiveja 
joukkoomme.
Aloittavien insinööriopiskelijoiden luokkakierrokset on jo pidetty ja suuntaam-
me kohti odotetuinta tapahtumaamme ASTin risteilyä, jonne meiltä osallistuu 
kolme bussilastillista opiskelijoita. Tämä risteily järjestetään yhdessä muiden 
Länsi-Suomen Insinööriopiskelijoiden kanssa. Muita syksyn tulevia tapah-
tumia ovat Uusien Insinöörien ilta, joka järjestetään yhdessä Etelä-Pohjan-
maan Insinöörien kanssa, opiskelijabileet sekä osallistuminen Insinööriopis-
kelija päiville.
Ettei koko yhdistystoiminta keskittyisi juhlimiseen, olemme järjestäneet jä-
senillemme viikoittaisen liikuntavuoron, jossa olemme pelailleet jääkiekkoa, 
jalkapalloa, salibandya ja lentopalloa sekä opetelleet paritanssin saloja. Ke-
vätlukukaudella järjestimme yhdessä muiden Seinäjoella toimivien paikallis-
yhdistysten ja opiskelijakunnan kanssa hyvinvointiviikon, jonka teemoina oli 
mm. opiskelijoiden tasa-arvo ja koulukiusaamisen vastustaminen.
Koulutusrakenne on jälleen muuttumassa ja jännityksellä odotamme kuin-
ka tuleva amk-uudistus vaikuttaa kouluumme. Toivommekin, että opetuksen 
laatu ei tästä kärsi ja ns. ilmaisia opintopisteitä ei alettaisi jakelemaan rahoi-
tuksen turvaamiseksi. Toivottavasti kaikki menee kuten OKM on suunnitellut.

Terveisin,
Atte Korkia-Aho

Puheenjohtaja
Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry

3. vuoden kone- ja tuotantotekniikan opiskelija

Tuotantoautomaatiolla uuteen nousuun
Eurooppa ja Suomi tarvitsevat teollisia työpaikkoja. Suomen konepajateollisuuden 
kilpailukyky perustuu korkeaan osaa¬miseen sekä edistyksellisen teknologian ja 
konseptien käyttöön. Jotta tule-vai¬suudessakin valmistus olisi Suomessa ja Etelä-
Pohjanmaalla kannattavaa, on tuo¬tannon automatisointiin ja tehostamiseen pa-
nostettava voimakkaasti. Teollisuustuotannon määrä on Sak-sassa kehittynyt sel-
västi EU:n keskiarvoa voimakkaammin viime vuosina. Miksi Suomi ei voisi seurata 
samoja jälkiä? Saksa ja USA ovat myös esimerkkejä ulkomaille tehtyjen tuotanto-
investointien siirrosta takaisin kotimaahan.
SeAMK Tekniikka vastaa näihin koneteollisuuden haasteisiin monella tavalla tiiviis-
sä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa. 
- Koneteknologiakeskus SeAMK tarjoaa yrityksille kehittämis- ja testauspalve- 
 luita SeAMKin laboratorioiden konekantaa hyödyntäen. Hanketta vetää DI Juk- 
 ka Pajula. 
- TTY:n Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen –hanke tuo tuotantoauto- 
 maation korkeatasoista osaamista yritysten ulottuville käynnistämällä tuotan- 
 toautomaation tutkimusjohtajatoiminnan Etelä-Pohjanmaalla tähtäimenä seu- 
 raavassa vaiheessa EPANET-professuuri. Tutkimusjohtajan tehtävää hoitaa  
 TkT Minna Lanz. Tuotantoautomaatioon painottuva konetekniikan DI-koulutus  
 pyritään saamaan hakuun vielä v. 2013 aikana.
- Uutta osaamista on kehitetty liittyen konenäköteknologiaan, visuaaliseen käy- 
 tettävyys-testaukseen ja digitaaliseen valmistukseen. Viimeksi mainittuun liittyen  
 SeAMK ja Ideal PLM solmivat keväällä yhteistyösopimuksen.

	  

SeAMK Tekniikan yritysyhteistyö on 
monimuotoista ja se on tiivistetty ohei-
seen kuvioon.
Opiskelijat yritysten resurssina
Jokainen opiskelija saa jo opintojen ai-
kana kokemusta projektityöstä tiimeinä 
tehtävien Projektipaja-opintojen kautta. 
Ne ovat yritykselle maksuttomia, vain 
kulut veloitetaan.
Soveltavaa tutkimus- ja 
kehitystoimintaa
Tekniikan yksikössä on jatkuvasti käyn-
nissä 10 – 15 laajaa pitkäkestoista pro-
jektia, joiden päärahoitus tulee julkisilta 
rahoittajilta. Niihin osallistuu useita yri-
tyksiä, joilla on samansuuntaisia kehi-
tystarpeita. 
Simulointi- ja testauspalvelut
Maksullisena palvelutoimintana vasta-
taan yritysten mittaus- ja testaustarpei-
siin sekä tuotannon kehittämisen haas-
teisiin.
Jorma Nevaranta Kati Katajisto
yksikön johtaja tutkimus- ja kehitysjohtaja
SeAMK Tekniikka SeAMK Tekniikka
Puh. 040 830 2147 Puh. 040 830 4237
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Epiläiset Dublinissa
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n retki Dubliniin, Irlantiin 24.8. – 27.8.2013 to-
teutui suunnitelmien mukaan. Matkalle osallistui yhteensä 29 henkilöä. Mat-
kalle lähdimme lauantaina linja-autolla Seinäjoelta. Aer Lingus:n päivälen-
nolla olimme perillä Dublinissa klo 14:50 paikallista aikaa. Oppaamme Anu 
O’Byrne oli meitä lentokentällä vastassa ja hänen johdollaan teimme parin 
tunnin kaupunkikierroksen. Dublinin kaupunkikierroksella tutustuimme kau-
pungin historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. Majoituimme Academy Plaza 
hotelliin, joka sijaitsi aivan keskustassa O´Connell Street-pääkadun sivuka-
dun varrella. Lauantaina oli vapaa iltapäivä, joka sujui mukuvasti kaupungin 
vilskettä seuraillessa. 
Sunnuntaina oppaamme Anu O’Byrne:n johdolla tutustuimme vanhaan Jame-
sonin viskitislaamoon ja Guinnessin panimoon. Matkustimme myös modernil-
la Luas –raitiovaunulla. The Old Jameson Whiskey Distillery viskimuseolla 
tutustuimme irlantilaiseen viskiin ja lopuksi maisteltiin Irlannin “elämän vettä” 
(viski on iiriksi uisce baha ja tarkoittaa elämän vettä), josta saimme ”viskin 
maistajan diplomin”. Tämän jälkeen kävelimme Guinness Storehouse Visi-
tor Experience keskukseen, jossa tutustuttiin Guinness -oluen historiaan ja 
valmistukseen. Kierros päättyi lounaan jälkeen Gravity Bar näköala-baariin, 
josta aukesi mahtavat näköalat Dublinin ylle! Baarissa nauttiin tietysti Guin-
ness –olutta.
Sunnuntain iltaohjelmaa puolet ryhmästä vietti Merry Ploughboyn pubissa, 
jossa oli tarjolla irlantilainen ilta tanssi- ja musiikkiesityksineen ja ruokailui-
neen. Pubi sijaitsi kaupungin ulkopuolella, jonne kuljettiin pubin omalla bus-
silla. Loput matkalaisista viettivät Hotelli Arlington 
O´Connell Bridgen irlantilaisen illan. Matka Hotelli Arlington:n taittui muka-
vasti kävellen.
Maanantai kului joutuisasti tutustuessa Dubliniin omatoimisesti. Illalla nau-
timme yhteisen illallisen Academy Plaza hotellin ravintolassa. Tiistaina oli ai-
kainen lähtö lentokentälle, josta oli noin kolmen tunnin suora lento Helsinkiin. 
Matka jatkui Helsingistä linja-autolla Seinäjoelle.
Tutustumismatka Dubliniin, saadun palautteen mukaan, oli onnistunut. Vie-
railut Jamesonilla ja Guinnessilla olivat kokemuksen arvoisia. Säät suosivat 
meitä, matkalaisia. Lämpötila oli päivällä 20 asteen vaiheilla. Hotelli oli ilmas-
toitu, erittäin siisti ja asianmukaisesti toimiva hotelli, jonka aamiaiset olivat 
runsaita. Ryhmämme toimi hienosti ja mallikkaasti. Yleinen mielipiteemme 
irlantilaisesta elämämenosta on erittäin myönteinen.
Lämpimät kiitokset kaikille matkalla mukana olleille!

Seppo Pihjala
matkanjohtaja
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Kenttäpäällikön puheenvuoro
Taas on saatu aurinkoinen ja lämmin kesä syksyyn. Aurinkoa ja lämpöä riitti 
melkein koko maahan. Sadettakin saatiin, ettei hirveä kuivuus koetellut, jos-
kin Satakunnassa ainakin sieniä on vielä vähän. 
Nyt on saatu taas työehtosopimusneuvottelut alkuun. Vielä keväällä työnan-
tajakeskusjärjestö EK ilmoitti, että keskitetty tulopoliittinen ratkaisu on ruma 
sana ja sellaisia ei saa käyttää. Kesän kuluessa mieli on kuitenkin muuttunut 
ja työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovalta pääsivät 30.8 sopuun Työllisyys- 
ja kasvusopimuksesta, jolla pyritään talouden kääntämiseen terveelle kasvu-
uralle lisäämällä työllisyyttä, tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja 
ansiokehitystä tasapuolisesti sekä parantamalla yritysten menestymismah-
dollisuuksia globaalissa kilpailussa.
Sopimuskausi on 24 tai 22 kuukautta, riippuen nykyisen työ- tai virkaehto-
sopimuksen päättymisajankohdasta. Ensimmäinen sopimuskorotus olisi 20 
€ kuukaudessa joka toteutetaan yleiskorotuksena 4 kuukauden kuluttua so-
pimusjakson alkamisesta lukien. Toinen sopimuskorotus on 0,4 prosenttia. 
Se toteutetaan yleiskorotuksena 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä sopi-
muskorotuksesta. Sopimuskorotuksella tarkoitetaan palkantarkistuksia sekä 
kustannusvaikutteisia työehtojen muutoksia.
Lisäksi sovittiin, että työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan työttömyys-
vakuutusrahaston esityksen mukaisesti. TyEL-maksua korotetaan aiemmin 
sovitusti. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat työurien pidentämiseksi 
työurasopimuksessa sovitun mukaisesti ratkaisun seuraavaksi työeläkeuu-
distukseksi syksyyn 2014 mennessä. Yhteistyössä kirkon edustajien kans-
sa selvitetään mahdollisuudet järjestelyihin, joilla loppiainen ja helatorstai 
voitaisiin siirtää kiinteästi lauantaipäiviin. Sovitellun työttömyyspäivärahan 
laskusääntöön tehdään muutoksia lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen 
helpottamiseksi. Lisäksi työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhennetään 
seitsemästä päivästä viiteen päivään.
Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut on käytävä 25.10 mennes-
sä jonka jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt ilmoittavat kattavuudesta yhtei-
sesti valtioneuvostolle.
Insinööri lääkärille: Miten on tohtori, paranenko minä tästä nyt ollenkaan?
Lääkäri: Teillä on kyllä aika tavalla tuota lämpöä, vaikka ei se minua huoles-
tuta.
Insinööri: Sehän on selvä se. Jos teillä tohtori olisi kova kuume, niin ei se 
minuakaan kovin huolestuttaisi.
(Johnny-Kai Forssellin toimittamasta kirjasta Kun ratakisko taipuu)

Timo Ruoko
Kenttäpäällikkö

Uusi Insinööriliitto UIL ry
0201 801 856
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  12.9.2013
www.e-p-ins.net Jakelu: Jäsenet

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Kokouskutsu ja asialista
Aika  10.10.2013 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 viimeis- 
  tään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen  
  kokoukseen tai ilmoitettava siitä alueella ilmestyvässä sano- 
  malehdessä.
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen vahvistaminen
 5. Toimihenkilöiden ja toimikuntien valinta
 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakor- 
  vaukset
 7. Vuoden 2014 jäsenmaksun vahvistaminen
 8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 9. Talousarvio vuodelle 2014
 10. Toimihenkilöiden valinta
 11. Toiminnantarkastajien valinta
 12. Yhdistyksen edustajien valinta keskusliiton kokouksiin
 13. Aloitteet
  Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloit- 
  teita 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
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Oman uransa sankari
Usein kun puhutaan insinöörin työurasta, varsinkin menestyneestä sellaises-
ta, ajatellaan helposti urapolkua, jossa ihminen kiipeää organisaatioportaita 
ylöspäin tehtävä tehtävältä. Tämän päivän insinööreillä nuo edellä kuvatun 
kaltaiset uratarinat alkavat kuitenkin jäädä harvinaisemmiksi. Yhä useampi 
insinööri työskentelee nykyään läpi työuransa asiantuntijatehtävissä. Tärke-
ää kuitenkin molemmissa tapauksissa on se, että omaa uraa ja ammatillista 
kehittymistä mietitään hieman.
Kun omaa uraansa lähtee suunnittelemaan, on hyvä miettiä sitä missä nyt 
on ja missä haluaisi itsensä nähdä vaikkapa viiden, kymmenen vuoden ai-
kajänteellä. Kun tietää sen mistä liikkeelle lähtee ja mihin haluaa päätyä, on 
helpompi myös miettiä sitä mitä askelia työelämässä pitää ottaa tavoitteen 
saavuttaakseen. Kannattaa myös rehellisesti miettiä miten omaa osaamis-
taan tulisi kehittää tavoitteen saavuttamiseksi. Jos haaveissa on työskentely 
esimiesasemassa, kannattaa insinöörin hankkia itselleen lisäkoulutusta esi-
miesasioissa. Kaupallisiin tehtäviin hakeutuvalle taas myynti- ja markkinoin-
tiosaaminen voivat osoittautua tärkeäksi. Hyvä insinööri on myös tekniikan 
edelläkävijä joten oman ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on tärkeää. 
Työelämän tarpeisiin vastatakseen osaamista ei kannata päästää vanhene-
maan tai kapea-alaistumaan liikaa.
Joskus oma ura kuitenkin ajautuu suuntaan, joka itselle ei tunnut mielek-
käältä tai työelämän muutokset voivat myös pakottaa ihmisen tarkistamaan 
uransa kurssia kesken matkaa. Näissä tilanteissa insinööri ei kuitenkaan ole 
yksin. Insinööriliiton urapalvelut tarjoavat kaikille jäsenille maksutonta neu-
vontapalvelua uraan liittyvissä kysymyksissä. Urapalveluiden avulla voidaan 
viilata kuntoon ansioluetteloa ja työhakemusta ja tarvittaessa myös jäsenen 
on mahdollista saada henkilökohtaista ja luottamuksellista uraohjausta. Lisää 
tietoa liiton tarjoamista urapalveluista löydät verkkosivuilta www.uil.fi/urapal-
velut

Anu Kaasalainen
Asiamies

Koulutus- ja tutkimusyksikkö
Uusi Insinööriliitto UIL ry

Puh. 0201 801 871
anu.kaasalainen@uil.fi

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri tarjoaa jatko-  
ja täydennysopintomahdollisuuksia valmistuneille 

työelämässä oleville insinööreille
Insinööreiltä vaaditaan nykyään ja tulevaisuudessa insinööriosaamisen lisäk-
si liiketaloudellista osaamista ja yrittäjyysasennetta. On oltava kykyä hallita 
kokonaisuuksia ja esimiehiltä vaaditaan yhä enemmän johtajuustaitoja muut-
tavassa osaamisympäristössä. Suunnittelu siirtyy jatkuvasti lähemmäksi asi-
akasta, joten kommunikaatio, viestintä- ja markkinointitaitojen merkitys ko-
rostuu. Luovuus ja innovointikyky ovat etuja tulevaisuudessa. 
SeAMK Liiketoiminta tarjoaa erilaisia väyliä osaamisen kehittämiseen työn 
ohessa. 
• Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 
• Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot 
• Tradenomin tutkintoon johtavat opinnot 
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa amk- tai yamk-tutkintoon 
kuuluvia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Opinnot järjestetään ilta-
aikaan sekä viikonloppuisin ja ne on mahdollista myöhemmin hyväksilukea 
osaksi tulevaa tutkintoa. Tarjonnassa on esim. markkinointia, kustannuslas-
kentaa, kansainvälinen liiketoimintaa, viestintä- ja kieliopintoja ja graafista 
muotoilua.
SeAMK Liiketoiminnassa on mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkea-
koulututkinto joko suomen- tai englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Tut-
kintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 
(MBA). Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman tavoitteena 
on kouluttaa osaajia vaativiin asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Ylempi 
AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa 
ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Opin-
noissa voit erikoistua asiakaslähtöiseen liiketoimintaan, liiketoiminnan ja or-
ganisaatioiden kehittämiseen tai palvelu- ja innovaatiojohtamiseen. Koulutus 
järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria ammatti-
korkeakoulun kanssa.
Myös tradenomin tutkinnon voi suorittaa työn ohessa, monimuotoisena ai-
kuiskoulutuksena. Koulutusta järjestetään Seinäjoella, Alajärvellä, Kurikassa, 
Kauhavalla ja Kauhajoella. Opinnoissa voi suuntautua myyntiin ja markki-
nointiin, taloushallintoon, johtamiseen ja yrittäjyyteen. 
Lisätietoja koulutuksista voi kysyä:
Aikuiskoulutuskoordinaattori
Johanna Hautamäki 040 830 2400 / johanna.hautamaki@seamk.fi
koulutusohjelmapäällikkö (ylempi AMK)
Anne-Maria Aho 040 830 4173 / anne-maria.aho@seamk.fi
Tervetuloa kehittämään asiantuntijuutta motivoituneessa aikuisopiskelijoiden 
ryhmässä!
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Ovatko jäsentietosi ajantasalla? 
Tarkista ja päivitä tietosi jäsensivujen muutoslomakkeella

www.uil.fi/muutos

Epiläiset asuntomessuilla
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjesti jo perinteisen asuntomessumatkan 
heinäkuussa. Tämän vuoden asuntomessut järjestettiin Hyvinkäällä, jossa 
messut painottuivat kiireettömään kotoiluun ja aktiiviseen arkeen. Alue oli 
kaavoitettu väljästi ja sitä rytmittivät mielenkiintoiset puistoalueet. 
Retkikuljetuksemme lähti aurinkoisena lauantai-aamuna Kauhajoelta. Kyyti-
läisiä poimittiin kyytiin Kurikan ja Seinäjoen lisäksi myös Jalasjärveltä, josta 
matka jatkui kohti Tei-Tuvan herkullista aamiaista. Vatsat täynnä saavuimme 
Metsäkaltevan alueelle, jossa mielenkiintoinen massualue levittäytyi.
Alkuun meillä oli yhteinen messuesittely, jossa kuulimme tarkemmin messu-
alueesta, Hyvinkäästä sekä saimme loistavia vinkkejä messualueelle. Alu-
eelta löytyi monipuolisesti erilaisia pientaloja, joista jokainen messukävijä sai 
varmasti vinkkejä omaankin kotiin. Yhdessä kohteessa oli myös koeasumi-
nen meneillään vierailumme aikana. Alueella oli hyvin erikokoisia taloja ja 
aurinkoinen sää houkutteli paikalle runsaasti kävijöitä, joihinkin taloihin oli 
kymmenien metrien jonot!
Omatoimisen messukiertelyn päätteeksi jatkoimme matkaa kohti kotia. Mat-
kalla pysähdyimme vielä Tei-Tuvalla maittavalla illallisella, jonka jälkeen pa-
lasimme turvallisesti kotiin. 
Kiitos kaikille matkalla mukana olleille.

Johanna Anttonen
matkanjohtaja 

 

 

AKAVAPÄIVÄN KOULUTUSILTA 

Akavalainen, tule mukaan maksuttomaan tilaisuuteen kuulemaan 

ja kommentoimaan korkeakoulutusta Etelä-Pohjanmaalla ja 

muualla! 

- Korkeakouluverkoston rakenteellinen kehittäminen 

- Koulutuksen mitoitus  

- Koulutustarpeen ennakointi 

- Koulutuksen laatu 

- Korkeakoulutus Etelä-Pohjanmaalla 

- Opiskelijan näkökulma 

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kertoo keskusjärjestön näkemyksistä 

korkeakoulutukseen, vastaa yleisön kysymyksiin ja osallistuu keskusteluun.  

Tilaisuuden osallistujille tarjotaan ruoka.  

Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostitse maininta ”Akavapäivä”, oma nimesi ja 

Akavalainen liittosi osoitteeseen etela-pohjanmaa@akavanet.fi . 

Lisätiedot:  

Akava Etelä-Pohjanmaa  

Puheenjohtaja 

Mikko Torvela 

mikko.torvela@gmail.com 

 

Tiistaina 24.9.2013 klo 18 

Ravintola Joupiska 
Jouppilanvuorentie 1, Seinäjoki 

Akava Etelä-Pohjanmaa Akava ry 

Ravintola Alma 
Ruukintie 4, Seinäjoki 
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Tulevat tapahtumat 2013
7.10. Teema-ilta. Pankki-ilta järjestetään yhteistyössä Nordean kanssa klo 18:00-

19:30. Sijoitusasiantuntija Marita Hietikko ja konttorinjohtaja Aila Ylikojola 
esittävät markkinkatsauksen ajankohtaisista pankkiasioista. Tilaisuus jär-
jestetään Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n toimistolla osoitteessa Impivaa-
rantie 25, 60420 Seinäjoki. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeis-
tään 26.9.2013 sähköpostilla epiry@netikka.fi. Tilaisuus on maksuton.

10.10. Yhdistyksen syyskokous Impivaarassa, Seinäjoella. Katso kokouskutsu täs-
tä tiedotteesta.

8.11. Viini-ilta teemalla ”Chilen viinit”. Tämän vuoden viinikoulutustilaisuus järjes-
tetään koulukeskus Sedun tiloissa Törnävällä osoitteessa Törnäväntie 24, 
60200 Seinäjoki. Kouluttajana toimii tuttuun tapaan viinien huippuasiantun-
tija Glenn Sundstedt Purmosta. Ilmoittautumiset vain sähköpostilla: epiry@
netikka.fi, viimeistään 15.10.2013, ilmoita osallistujien nimet, yhdistys sekä 
puhelinnumero.
Omavastuu on EPI:n jäsenelle ja avec:lle 30 €/hlö, (muille osallistumismak-
su on 60 €/hlö) 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@
sedu.fi.

26.11. Hiljaiset sillat -teatteri Seinäjoen kaupunginteatterissa, esitys alkaa klo 
19:15. Ilmoittautumiset vain sähköpostilla epiry@netikka.fi. Omavastuu on 
EPI:n jäsenelle ja avec:lle 10 €/hlö, sisältäen väliaikatarjoilun. Paikkoja ra-
joitetusti. Yhteyshenkilö Eero Huolman. Katso lisätiedot tästä tiedotteesta.

29.11. Konserttimatka Lahden Sibeliustalolle kuntelemaan Glen Millerin unohtu-
mattomia, Moonlight Serenade. Tapahtuman hinta jäsenelle ja avec:lle par-
vella 60 €/hlö ja permannolla 55 €/hlö. Ilmoittautumiset 4.11 mennessä vain 
sähköpostilla epiry@netikka.fi. Yhteyshenkilö Seppo Pihlaja.

Lisätietoja tapahtumista osoitteesta www.e-p-ins.net. Löydät meidät myös face-
bookista osoitteesta www.facebook.com/etelapohjanmaaninsinoorit. Nähdään ta-
pahtumissa! 


