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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

JÄSENTIEDOTE 1/2015 
 

 

Oslo ja Bergen 21-28.7.2015 (8pv.) 
Elämysmatka kuvauksellisiin ja huikeisiin maisemiin 

 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit tekee perinteisen jäsenmatkan: 

Norjaan, Osloon ja Bergeniin 21.–28.7.2015 
 

 
Aikaisempien vuosien positiivisen palautteen perusteella on päätetty lähteä tänä vuonna 
Norjaan, Osloon ja Bergeniin 
 
Ajankohta: 21.–28.7.2015 
Jäsenen omavastuu hinta: 990 €/henkilö (koskee myös avec), muille kuin jäsenille 1065 €/henkilö 
Yhden hengen hinta on 1290 €/henkilö (koskee myös avec), muille 1365 €/henkilö, majoitus ja hytti m/p 
yhden hengen huoneessa/hytissä. Turun satamassa seuraan liittyville -20€. 
 
Ilmoittautumiset 25.5.2015 mennessä: vain sähköpostilla epiry@netikka.fi  
Tiedustelut: Velj.Viitala Oy p. 06-2331 102 / sähköp. veljekset.viitala@ssvnet.fi  
Varausmaksu: 150 € maksettava 25.5.2015 mennessä. Loppumaksu kuukautta ennen lähtöä. 
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30 henkilöä. Mukaan mahtuu enintään 44 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkalle osallistuu muitakin henkilöitä, kuin vian EPI:läisiä.  
Linja-auto kulkee reittiä: Kauhajoki-Kurikka-Seinäjoki-Jalasjärvi-Parkano-Tampere-Loimaa-Turku Siljan 
terminaali, Laivamatka: TallinkSilja Turusta, Linja-automatka-Oslo-Bergen. 
Matkapaketti sisältää. 5 yötä kahden hengen huoneissa aamiaisella ja illallisella hyvissä 
keskitason hotelleissa, suomenkielinen kaupunkiopastus Oslossa ja Bergenissä, sisäänpääsy 
Troldhaugeniin. Lautta Mannheller-Fodnes x 2. Laivamatkat Turku-Tukholma-Turku TallinkSiljan laivoilla B2 
hyteissä, paluumatkalla illallinen sekä aamainen laivalla. Hotelliaamiainen Söderteljessä menomatkalla. 
Suomenkielinen opas 4 päivää Oslosta Osloon. (oppaana toimii Ylen entinen kirjeenvaihtaja Ulla-Maria 
Johansen, jolla on 30v. vuoristokokemus) 
Kuljetukset Velj.Viitala Oy:n turistibussilla ohjelmassa mainittua reittiä. 
Lisämaksusta: 
-Historiallinen turistijunareitti ylös vuorelle, Flåmbana. 47 €/hlö, EHDOTTOMASTI hintansa väärtti! 
-Holmenkollenin hyppytorni/hiihtomuseo 16€ /hlö. 
-Muut kuin ohjelmassa mainitut opastukset, ruokailut, sisäänpääsyt jne. 
 
EPI:n yhteyshenkilö: Seppo Pihlaja 
Lisätietoa tapahtumasta puh. 045-318 4510 sekä nettisivuiltamme www.e-p-ins.net 
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HALLITUS VUONNA 2015 

 

 

 
Puheenjohtaja  Hallituksen jäsen 
Johanna Anttonen  Harri Mäenpää 

050 325 5005  0400 663 092 

johanna.anttonen09@gmail.com harri.maenpaa@saiedu.fi 
 
Varapuheenjohtaja  Hallituksen jäsen 
Seppo Pihlaja  Mikko Torvela 
045 318 4510  044 073 4327 
seppopihlaja@hotmail.com mikko.torvela@gmail.com 
 
Sihteeri   Hallituksen jäsen 
Markku Flankkumäki  Jarmo Kurikka 
040 720 4062  040 300 2114 
markku.flankkumaki@netikka.fi jarmo.kurikka@netikka.fi 
 
Taloudenhoitaja  Hallituksen jäsen 
Tapani Saarenpää   Jari Opas 
040-595 8825  0400 832 486 
tapani.saarenpaa@ely-keskus.fi jari.opas@gmail.com 
 
EU-vastaava   Opiskelijajäsen, 
Kari Vähämaa  hallituksen varajäsen 
050 322 8442  Juha Ihainen 
kari.vahamaa@jewall.fi 
 
Kulttuurivastaava   Kenttäpäällikkö (Länsi-Suomi) 
Eero Huolman  Timo Ruoko 
050 409 3672  0201 801 856 
eero.huolman@netikka.fi timo.ruoko@ilry.fi 
 
Luottamusmiesvastaava 
Jyrki Sauramäki 
040 585 1229 
jyrki.sauramaki@netikka.fi 
 
Tiedottaja (www-sivut) 
Mikko Hietala 
040 774 8558 
mikko.tuomas.hietala@gmail.com 
 
Tiedottaja (Jäsentiedote) 
Jouko Lakaniemi 
040 553 6272 
joukolakaniemi@hotmail.com 
 

mailto:flankkumaki@netikka.fi
mailto:saarenpaa@ely-keskus.fi
mailto:vahamaa@jewall.fi
mailto:huolman@netikka.fi
mailto:sauramaki@netikka.fi
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Puheenjohtajan palsta 

 
Uusi vuosi on päässyt hyvin vauhtiin ja jälleen on aika tavoittaa Etelä-Pohjanmaan 
Insinöörit vuoden ensimmäisellä jäsentiedotteella. Tuttuun tapaan tiedotteita tulee vuoden 
kuluessa kaksi, alkuvuodesta ensimmäinen ja syksyllä toinen. Tiedotteiden välillä 
ajankohtaisista tapahtumista löytyy tietoa nettisivuiltamme osoitteesta www.e-p-ins.net. 
Lähetämme jäsenistölle myös sähköpostia muutaman kerran vuodessa, joten tarkistathan 
liiton jäsensivuille kirjautumalla (www.ilry.fi), että tietosi ovat ajan tasalla.  
 
Alkamassa on mielenkiintoinen vuosi monellakin sektorilla. Nyt alkuvuodesta on pinnalla 
ollut ammattiliittojen käynnistämä hanke uuden keskusjärjestön perustamiseksi 
maahamme. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry ovat tällä hetkellä yksi Insinööriliiton 
alueellinen jäsenjärjestö. Insinööriliitto IL ry on Akavan kolmanneksi suurin liitto 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Tekniikan akateemiset TEK:n jälkeen. Akava on 
korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, jonka jäsenistä yli 80 prosenttia on 
suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon. Ollaan siis ylpeitä 
korkeakoulututkinnoistamme! 
 
Keväällä käydään eduskuntavaalit ja ehdokkaina on myös mielenkiintoisia 
insinööriehdokkaita. Insinööriliitto on laatinut Insinööriliiton hallitusohjelmatavoitteet, joissa 
on tavoitteita koskien työelämää, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaa eikä harmaata 
talouttakaan ole unohdettu. Syksyllä Insinööriliiton edustajakokous valitsee Insinööriliitolle 
uuden puheenjohtajan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Valinta on tärkeä ja viitoittaa 
suunnan, johon Insinööriyhteisö on kulkemassa.  
Paikallisesti tulossa on monipuolisesti tapahtumia ja koulutuksia, joista löytyy lisää tietoa 
tästä tiedotteesta ja nettisivuiltamme. Tehdään tästä jälleen mainio vuosi ja ollaan ylpeitä 
korkeakoulututkinnoistamme. 
Nähdään tapahtumissa! 
 
Johanna Anttonen 
Puheenjohtaja  
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 
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SEAMK Tekniikan yksikön johtaja  
 

INSINÖÖRIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN – KOULUTUSTARJOAJAN OIKEUS JA 
VELVOLLISUUS 

Suomalainen insinööriosaaminen on maailmalla tunnustettu hyvin korkeaksi. Meidän ei kuitenkaan 
pidä tuudittautua mihinkään hyvänolon tunteeseen tässäkään asiassa. Koulutus on palvelutuote ja 
sitä pitää kehittää koko ajan aivan kuten mitä tahansa tuotetta. Tähänkin tuotekehitykseen liittyy se 
tosiasia, että asiakastarpeet muuttuvat ajan myötä. Opetuksen on kyettävä seuraamaan näitä 
muutoksia ja jos mahdollista, jopa ennakoimaan niitä. Opiskelija on koulutusta tarjoavan tahon 
suora asiakas. Elinkeinoelämä on useimman insinöörin työpaikka ja koulutustarjoajan 
näkökulmasta asiakkaan asiakas. 

Miten sitten asiakkaan eli opiskelijan tarpeita voidaan tunnistaa? Minkä tahansa tuotteen 
kehittämisessä on hyvin keskeistä pyrkiä tunnistamaan asiakastarpeita siellä missä asiakas 
käyttää tuotettamme eli tässä tapauksessa insinööritutkintoa. Kouluttajan tulee jalkautua yrityksiin 
ja muuhunkin elinkeinoelämään ja nähdä siellä insinöörien tekemistä ja pyrkiä sen perusteella 
tunnistamaan olevia ja tulevia tarpeita koulutuksen kehittämiseksi. 

Kaikenlaisen koulutuksen ytimessä ovat opetuksen sisältö ja sen toteutustapa eli pedagogiikka. 
Sisältöön liittyy juuri tuo edellä mainittu asiakastarpeiden tunnistaminen. Hyväkin sisältö voi 
turhauttaa opiskelijoita, ellei sitä osata opettaa mielenkiintoisella ja mieleenpainuvalla tavalla. 
Pedagogiikka on hyvin vanha opetuksen kehittämisen osa-alue. Onhan ihminen ja hänen tapansa 
oppia uusia asioita pysynyt kuitenkin suhteellisen samanlaisena vuosisatoja ja jopa -tuhansiakin. 
Toki uusia välineitä on tullut ajan saatossa helpottamaan opettajan työtä. On ollut mielenkiintoista 
havaita, miten viimeisen 10–20 vuoden aikana on nostettu voimakkaasti esiin mm. tekemällä 
oppimisen pedagogiikkaa. Kuitenkin ”Työ tekijäänsä opettaa” on paljon tätäkin vanhempi sanonta. 
Tiettävästi ensimmäinen opettaja, joka on tunnetusti tuonut esiin tekemällä oppimisen 
pedagogiikan tärkeyden, on kiinalainen opettaja ja filosofi Kung Fu-Tse. Hänen kuuluisa ja aika-
kirjoihin jäänyt lausumansa on 2500 vuotta vanha: 

Kerro minulle – ja minä unohdan 

Näytä minulle – ja minä muistan 

Anna minun tehdä se – ja minä ymmärrän 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun insinööriopetuksessa on noudatettu tätä hyväksi koettua 
pedagogiikkaa. Meillä on erinomaiset laboratoriot, jotka tukevat opetusta nimenomaan tekemällä 
oppimisen muodossa. Lisäksi kehitimme jo 2007 vuodesta alkaen uuden oppimismallin eli 
projektipajan, jossa opiskelijaryhmät ratkovat yritysten oikeita ongelmia aivan kuten myöhemmin 
valmistuttuaankin tulevat tekemään. Tämä useita kansallisia tunnustuspalkintojakin saanut 
oppimismenetelmä on opiskelijoille paitsi opettavaista myös hyvin motivoivaa. Myös 
eteläpohjalaiset yritykset ovat ottaneet tämän toiminnan erittäin positiivi-sesti vastaan ja 
mielenkiintoisia toimeksiantoja on saatu kiitettävässä määrin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa 
laadukkaiden insinöörien kouluttamista ja koulutuksen kehittämistä tulevaisuudessakin. 

Jorma Nevaranta 

Yksikön johtaja 

SeAMK Tekniikka 
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KENTTÄPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS 

 
E-PI 1/2015 

 
Hyvää kuluvaa vuotta kaikille! Tämä vuosi on alkanut vaihtelevissa sääoloissa. Vuoroin on 
reilusti lämpöasteita, vuoroin ihan kunnon pakkasta. Kevättä päin menemme kuitenkin 
koko ajan. 
Liittomme Järjestöjohdon neuvottelupäivät pidetään Tampereella 30–31.1. Siellä 
yhdistysten edustajat pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan liittoamme koskevista 
ajankohtaisista asioista. Esityksinä on mm. Vincit Oy:n toimitusjohtajan Mikko Kuitusen 
esitys hyvästä työilmapiiristä, Akavan järjestöjohtaja Risto Kauppisen tilannekatsaus 
Akavan, STTK:n ja SAK:n yhteisestä järjestäytymisen edistämiskampanjasta, 
projektipäällikkö Tommi Grönholmin Esitys: Miten luottamusmies voi vaikuttaa jäsenpitoon 
ja – hankintaan erityisesti nuorjäsenten osalta? Miten yritysyhdistykset, alueyhdistykset ja 
valtakunnalliset yhdistykset voivat tukea luottamusmiehiä tässä toiminnassa?  Sen lisäksi 
osanottajat pääsevät keskustelemaan puheenjohtajan ja järjestöjohtajan 
tilannekatsauksista. 
Vuodenvaihde on myös useilla työpaikoilla luottamusmiehen valinta-aikaa. Jos olette 
valinneet uuden luottamusmiehen tai olette valinneet vanhan jatkamaan, muistakaa tehdä 
luottamusmiesilmoitus YTN:n tai Tietoalan toimihenkilöiden sivuilla. Sillä varmistatte 
tiedonsaannin luottamustehtävää hoitaaksenne. Jos pohditte luoton valintaa, olen valmis 
tulemaan kertomaan asiasta, jos koette sen olevan tarpeellista. 
Liiton kevätkiertue järjestetään jälleen perusajatuksenaan vauhdittaa valmistuvien 
insinöörien siirtymistä alueyhdistyksiin. Kiertueen ohjelmaa on muokattu palautteen 
mukaan siten, että painopiste tulee olemaan voimakkaammin työnhaun tukemisessa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että liiton markkinoinnista pidetään aiempaa tiiviimpi tietopaketti, jotta 
tilaisuuden kokonaiskesto pysyy hallinnassa. Alustava päivämäärä Seinäjoen tilaisuudelle 
on 3.3. 
Kevään jäsenkoulutuskierros on myös alkanut. Koulutuksista tulee mainos sähköpostiinne, 
kun niitä järjestetään alueellanne. Varmistakaa, että liitossa on tiedossa ajantasainen 
sähköpostiosoitteenne. 
Insinööri toiselle: - Vieläkö sinä harrastat urheilua? – Kyllä vain. Uintia, pesäpalloa, golfia, 
painia ja jääkiekkoa. – Eikös se ole noilla ikävuosilla aika rankaa? – No ei. Minä ostan 
nykyisin aina istumapaikan. 
Johnny-Kai Forssellin ja Risto Tuomaisen toimittamasta kirjasta Insinöörikaskut. 
 
Timo Ruoko 
Kenttäpäällikkö 
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TULEVAT KOULUTUKSET 2015 

 

Insinööriliiton koulutukset 

4.3.2015 Työelämän pelisäännöt 2 Jani Huhtamella 

16.4.2015 Hyvien tyyppien tuhoisat tavat Tapio Sirén 

19.5.2015 Osaaminen esille!  Petra Bedda 

26.5.2015 CV-työpaja   Petra Bedda  

Työelämän pelisäännöt 2 

 
Työaika - Ajallaan töissä ja vapaalla 

 

Koulutuksessa selvennetään työaikaan liittyvää keskeistä käsitteistöä sekä annetaan tietoa työajan 

sijoitteluun ja sääntelyyn liittyvistä perusperiaatteista. 

Hyvien tyyppien tuhoisat tavat 

 

Ymmärrystä ristiriitoihin sekä muutokseen 

 

Koulutuksessa käsitellään sitä, miten ristiriidat kehittyvät ja voivat tulehduttaa koko työyhteisön 

ilmapiirin sekä paneudutaan ristiriitojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Tarkoitus on, että 

osallistujat ymmärtävät paremmin oman roolinsa osana ristiriitakierteiden ehkäisyä ja 

pysäyttämistä sekä pystyvät paremmin tunnistamaan ennalta ajatusmallit, tunteet ja toiminnan 

kriisiytymisen taustalla. 

Osaaminen esille! 

 
• Miten tunnistan omat taitoni ja vahvuuteni? 

• Mikä innostaa ja motivoi minua työssäni? 

• Miten kerron omasta osaamisestani? 

• Mikä on osaamiseeni perustuva kilpailuetuni, jolla erotun muista esimerkiksi työnhakutilanteessa? 

CV-työpaja 

 
CV-työpajassa tutustutaan sisällöllisesti ja visuaalisesti hyvään ansioluettelon eli CV:n 

rakenteeseen. Mietitään, miten työnhakudokumentteja kannattaa muokata kulloisenkin tarpeen 

mukaan. Opitaan myös, mihin rekrytoija kiinnittää huomionsa selatessaan läpi jopa satoja 

työhakemuksia ja ansioluetteloita. 

 

 

 

Koulutusasiat: Jani Huhtamella, puh. 0201 801 835, koulutus ilry.fi   
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry koulutukset 
 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää omia koulutuksiaan toimitiloissaan, os. 
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 
 
Sähkötyöturvallisuus koulutus 
Työturvallisuus koulutus 
Tieturva koulutus 
 
Kouluttajana toimii Jari Opas 
 
Koulutusaika on klo 8:00 - 17:00 
Koulutuspäivät ovat 25.4., 23.5., 13.6., 22.8., 26.9., 17.10. 
 
Koulutuspäivien aihe valitaan myöhemmin sen mukaan mihin koulutukseen on eniten 
ilmoittautuneita. 
 
Ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua sekä tiedustelut sähköpostilla 
epiry@netikka.fi 
 
Vastuuhenkilöt: Jari Opas ja Seppo Pihlaja 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Koulutukset Sedussa 
 

• Tulityökorttikoulutus (1pv) Päiväkoulutus klo 8:00–16:00. Koulutuspäivät 
ke 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki 
sekä Päiväkoulutus klo 8:00–16:00, 16.2. ja 20.4., Sedu Aikuiskoulutus, Auditorio 
Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua.  
 
Omavastuu 40 €. Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua epiry@netikka.fi. 
Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja 
 
• Ensiapukoulutus EA1. (2 pv) Päiväkoulutus klo 8:00–15:30. Koulutuspäivät to-pe 11. - 
12.3., 22. - 23.4., 12. - 13.5., 9. - 10.6., Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 
Seinäjoki sekä Päiväkoulutus klo 8:00–15:30. Koulutuspäivät ma 16.3.2015 - 23.3., 
18.5.2015 - 25.5., Sedu Ahjo, Turjankatu 7, Lapua.  
 
Omavastuu 30 € + EA-kirja 20 €, jos haluaa hankkia. Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen 
koulutuksen alkua epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja 
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AKAVAN TERVEHDYS 

 

MUUTOS ON MAHDOLLISUUS 
 
Suomen taloudella on edessä suuret taloudelliset haasteet.  Kilpailukyky ja työttömyys 
ovat niistä keskeisimpiä. Yksin korkeasti koulutettuja on työttömänä yli 41 000. 
Tarvitsemme mittavia toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi ja uusien työpaikkojen 
synnyttämiseksi. 
Yritykset menestyvät Suomessa ja maailmalla huippuosaamisellaan. Suomalaisilta 
yrityksiltä ostetaan vain siksi, että niiden tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä. Tämän 
mahdollistamiseksi suunnittelussa, rakentamisessa ja tuottamisessa tarvitaan erityisesti 
akavalaisten osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Myös julkisella sektorilla on oma tärkeä 
tehtävänsä. 
Akava on käynnistämässä Uusi työ – kärkihankkeen. Sen yhteydessä nostamme esille 
toimenpiteitä ja malleja, joilla Suomi uudistuu. Teemme ehdotuksia niistä toimenpiteistä, 
joihin on ryhdyttävä, jotta yritysten toimintaedellytykset paranevat kasvun luomiseksi. 
Toimintaedellytykset koskettavat erityisesti suomalaista innovaatiojärjestelmää, 
yritystukijärjestelmää ja verotusta. Tavoitteena on oltava se, että luomme seuraavan 
hallituskauden aikana yrityksille sellaiset toimintaedellytykset, että ne luovat kasvaessaan 
ja kansainvälistyessään satoja tuhansia uusia työpaikkoja.  
Miten tämä on mahdollista? Meillä on kolme kipukohtaa, joihin aiomme puuttua. Ensiksi 
tarvitsemme uusia innovaatiopanostuksia. Toiseksi suomalaiset yritykset eivät ole kovin 
kasvuhaluisia, eivätkä ne kansainvälisty riittävästi. Kolmas ongelma on ollut kielteinen 
asenne kasvua ja yritteliäisyyttä kohtaan. Tähän on onneksi tullut parannusta, mutta 
kehitystä on vauhditettava. Vaikka emme kaikki voi ryhtyä start-up -yrittäjiksi, voimme 
kuitenkin omaksua omaan tekemiseemme ja työhömme yrittäjämäisen asenteen ja otteen.  
Akavan äskettäin teettämän galluptutkimuksen mukaan jäsenistämme enemmän kuin joka 
neljäs on joko harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä tai toimii jo yrittäjänä.  Lisäksi todella moni 
pitää itseään yrittäjähenkisenä.  
Tarvitsemme uutta tekemisen henkeä niin palkansaajien, yrittäjien kuin työnantajien 
piirissä. Muutokseen liittyy myös turvallisuus. Tarkoituksenmukaisilla turvaverkoilla 
huolehditaan siitä, että muutos on mahdollisuus. 
Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa testataan, 
olemmeko valmiit uudistumaan. Ainakin Akava on. Toivottavasti muutkin ovat. 
 
Pekka Piispanen 
johtaja, yhteiskuntapolitiikka 
Akava ry 
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HIEMAN KULTTUURISTA. 

Kuluvan vuoden aikana Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:n hallitus järjestää jäsenistölleen useita eri 
kulttuurin alueeseen kuuluvia tapahtumia. Talven aikana on hiihto- ja laskettelua. Alkukesästä 
pidetään Kurikassa ”Haku Päällä” rakkausfestivaalit. Se on tarkoitettu lähinnä sinkuille. 
Juhannuksen jälkeisellä viikolla rockin ystäville Provinssirock, jossa esiintyy nimekkäitä bändejä 
sekä kotimaasta että ulkomailta. Kesäkuussa yritetään järjestää myös perhetapahtuma, johon 
pienimmätkin voivat osallistua. Aiempina vuosina perhepäivää vietettiin PowerParkissa. 
Järjestelyjen byrokraattisuus pakottaa yhdistyksen hallituksen etsimään vaihtoehtoisia paikkoja. 
Heinäkuussa viikolla 28 ovat taas Seinäjoen keskustassa järjestettävät Tangomarkkinat. 
Markkinoilla muistellaan erityisesti Olavi Virtaa ja hänen tuotantoaan. Heinäkuussa järjestetään 
myös viikolla 30 perinteiset Vauhtiajot, jossa riittää seurattavaa vauhdista kiinnostuneille. Jos eivät 
autot kiinnosta, Seinäjoen keskustassa on Vauhtiajojen oheispalveluna rokkareille muutama 
konsertti. Elokuun alkupäivinä järjestetään Lapualla Vanhan Paukun festivaalit. Tilaisuudesta ei 
vielä ole tarkempaa tietoa, jota myöhemmin löytynee internetistä. Syksyllä, syys- lokakuussa, 
yhdistyksen hallitus järjestää teatterireissun. Teattereiden ohjelmistoista ja jäsenistön 
mielenkiinnosta riippuu minkä teatterin näytäntöä menemme katsomaan. Lokakuussa tullee myös 
liikuntapäivä. Marraskuussa opiskellaan viinikulttuuria. Maistellaan erilaisia viinejä ja nautitaan 
illallinen viinien kera. Kaikkia yllä mainittuja tilaisuuksia kannattaa seurata netistä. Yhdistys tukee 
mahdollisuuksien mukaan. Ilmoittautumiset: epiry@netikka.fi. Kulttuuri latinaksi cultura. Mitä se 
on? Jo muinaiset roomalaiset, etenkin sen aikainen julkkis Cicero käytti sanaa ”Animi Cultura”, joka 
tarkoitti henkistä viljelyä tai sivistystä. Myöhemmin siitä on sana henkinen jäänyt pois joten meillä 
käytössä oleva sana kulttuuri sisältänee yllä olevat tapahtumat. 

Eero Huolman 

Kulttuurivastaava 

Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry 

 

YRITTÄJIEN VALIOKUNTA 

Insinööriliitossa toimii Yrittäjien valiokunta, jonka tehtävänä on edistää liiton yrittäjä- ja 
ammatinharjoittajajäsenten edunvalvontaa liiton elinkeinopolitiikan mukaisesti. Valiokunnan 
tavoitteena on parantaa sekä sivutoimisen että päätoimisen insinööriyrittäjyyden edellytyksiä. 
Valiokunta pyrkii vähentämään vastakkainasettelua palkansaajien ja yrittäjien välillä. Valiokunta 
seuraa sekä yhteiskunnallista että globaalia tilannetta ja kehitystä. Valiokunta antaa myös 
lausuntoja yrittäjyyteen liittyvistä laki- ja asetusehdotuksista. Valiokunta pyrkii ottamaan kantaa 
insinöörien ammatinharjoittamista rajoittaviin pätevyysvaatimuksiin. Insinööriyrittäjien työkyvyn ja 
ammattitaidon ylläpitämistä sekä sosiaali- ja työttömyysturvan parantamista koskevat asiat ovat 
valiokunnan toiminnassa keskeisellä sijalla. Valiokunta kokoaa tietopaketteja yrittäjyyttä koskevista 
asioista ja jakaa niitä liiton viestintäkanavien välityksellä. Valiokunta edistää yrittäjien 
verkostoitumista akavalaisten yrittäjävaliokuntien ja Suomen Yrittäjien sekä mahdollisesti muiden 
hyväksi katsottavien sidosryhmien kanssa. Valiokunnalla on myös edustus AKAVA:n 
yrittäjäryhmässä. Valiokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Seppo Pihlaja 

Yrittäjien valiokunnan jäsen 

Insinööriliitto IL ry 
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry   18.1.2015 

www.e-p-ins.net   Jakelu: Jäsenet 
 
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS   Kokouskutsu ja esityslista   

 
 
Aika 24.3.2015 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 (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 2014 

 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2014 

 Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2014 
 

7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2014 

 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2014 

 Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2014 
 

8. Vastuuvapauden myöntäminen  

 Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2014 
 

9. 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. 

 
10. Ilmoitusasiat 

 Esitys: Merkitään tiedoksi yhdistyksen tapahtumakalenteri 2015 
 

11. Muut asiat 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

 Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

http://www.e-p-ins.net/
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"Perheretki Ähtäriin" 
lauantaina 28.2.2015 

 
 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää hiihto- ja 
kylpyläretken Mesikämmeneen Ähtäriin.  

 

Linja-auto (jos riittävän monta henkilöä on tulossa linja-
autolla) lähtee Kauhajoelta lauantaina 28.2.2015 klo 10.45 
Mh, matka kulkee kantatietä 67 Kurikan (St1) ja Ilmajoen 
(Neste) kautta Seinäjoelle  
Seinäjoen Matkakeskuksesta linja-auto lähtee klo 12.00  
(Peräseinäjoen kautta) Ähtärissä olemme n. klo 13.30.  

 

Nautimme ensin kotiruokalounaan, jonka jälkeen hiihtoa, 
kuntoilua eläinpuistossa, pulikoimista kylpylässä (Vaatteiden 
vaihtoa varten on varattu 1 päivähuone.).  

 

Noin klo 17 - 19 nautimme päivällisen Mesikämmen-
ravintolan seisovasta pöydästä.  

 

Paluumatkalle lähdemme n. klo 19.00 ja olemme Seinäjoella 
Matkakeskuksessa n. klo 20.30.  

 

Retken omavastuuosuus on 30 euroa/hlö (omalla autolla 
tulevat 20 euroa/hlö), alle 14 vuotiaat lapset ilmaiseksi.  

 

Omavastuuosuus maksetaan ennen retkelle lähtöä  
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n  
tilille FI18 1140 3000 4103 92 Viite n:o 5005 
 Muista käyttää viitettä maksaessasi omavastuuosuutesi. 

 

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 24.2.2015 
sähköpostilla epiry@netikka.fi Ilmoita osallistujien nimet ja 
lasten iät sekä mistä tulette linja-auton kyytiin.  

  
Tervetuloa retkelle!  
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EPI:n keilaustapahtuma ke 15.4 klo 
18-20 & toimintakertomus 

 

Keilauspäivä on ke 15.4. klo 18-20. 
Alkuun 1h tekniikka- ja opetusosio, jonka sisältö suurinpiirtein 

seuraavanlainen: 
 

"Mitä tapahtuu keiloille ja pallolle, kun heitto lähtee. Kuinka pallo palautuu ja 
kuinka keilat nostetaan pystyyn. Kuinka rataa hoidetaan ja ylläpidetään. 
Tämän tutustumiskierroksen jälkeen olisi tietysti mukava saada jonkin 

asteista opastusta heittotekniikkaan. Opastuksen jälkeen voisimme sitten 
kisailla, että kuka meistä on paras keilaaja ja kenelle opit menivät parhaiten 

perille." 
 

Lopuksi 1h keilausvuoro, kaikkien ratojen (12 rataa) varauksella + kengät 
osallistujamäärän (max. 48 henkilöä) mukaan. 

 
 

Toimintakertomus 
 
Legendaarinen seinäjoen "kössihalli" muuttui 20.1.2014 urheilu ja 
viihdekeskus squash & bowling 
centeriksi (SQB.fi). Meiltä löytyy perinteisen viiden squash ja racketball 
kentän lisäksi 12 uutta 
brunswick keilarataa kaikkine mukavuuksineen, viisi Bruswick GoldCrown V 
biljardipöytää, 
snookerpöytä, viihtyisä A oikeuksilla varustettu pub / kahvio, buffetravintola, 
lasten leikkipaikka, 
kuntosali, solarium, darts, terassi, sauna & kokoustilat ja paljon muuta. 
Sulkapallokentät on avattu teollisuusalueelle tuottajantie 35:een vanhan 
carting centerin tiloihin. 
Hallissa on kaksi nelinpelikenttää ja kolme kaksinpelikenttää. 
 
Yhteystiedot: 
 
Puh:064140151 
Osoite: Urheilupuisto 5 
60100 Seinäjoki 
www.sqb.fi 
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Haku Päällä 5.-7.6.2015 

Haku Päällä -rakkausfestivaali tuo vuosittain Suksee Areenan lauteille 
kotimaisia tähtiä ja takuuvarmoja viihdyttäjiä. Tapahtuman teemaa mukaillen 
viikonlopun aikana on järjestetty lisäksi mm. Pikadeitit, Eukonkantokilpailu, 
Yöhäät ja Polttarisankareiden välinen leikkimielinen kisailu. 

Mitä ohjelma tuo tullessaan tänä vuonna? Ole kuulolla, ohjelmatiedot 
julkaistaan alkukeväästä 2015! 

Lisätietoa tapahtumasta löydät sivulta www.hakupaalla.com.  

Etelä-Pohjanmaan insinöörit tarjoavat jäsenilleen lipun tapahtumaan puoleen 
hintaan. Ilmoittautumiset ja lisäohjeet epiry@netikka.fi. 

Tavataan kesällä! 
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SENIOR TERVEHDYS 

 
Uuteen seikkailuun! 
 
Puolitoista vuotta sitten en olisi osannut kuvitella että olisin tullut valituksi minkään 
opiskelija yhdistyksen puheenjohtajaksi. Kuitenkin viime syyskokouksessa minut valittiin 
Seinäjoen Insinööriopiskelijoiden SenIOR ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Vaikka 
itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta yhdistyksen pyörittämisestä niin on hallituksessa 
kuitenkin kokeneita toimijoita. 
 Niin kysymyshän herää keitä tähän uuteen hallitukseen kuuluu. SenIOR ry:n 
vuoden 2015 hallitukseen kuuluu puheenjohtaja: Juha Ihainen, varapuheenjohtaja/sosiaali- 
ja koulutuspoliittinen-vastaava: Anne-Mari Mäntyniemi, rahastonhoitaja: Tapio Niemi, 
sihteeri: Esa Köykkä, Liikunta-vastaava: Atte Korkia-aho, Tapahtuma-vastaava: Tuomas 
Raitio, yhteyshenkilö-vastaava: Suvi Niskanen, WWW/viestintä/kansainvälisyys-vastaava: 
Juuso Valkama ja tutor-vastaava: Sofia Salo. Eli tällaisella joukolla sitä pitäisi vuosi 
kehittää ja toimia. 
 Siinä sitten kun olimme järjestäytyneet ja aloitimme suunnittelemaan että mitä 
meidän tulisi tehdä tulevana vuonna. Olimme sitä mieltä että kaikki lohikäärmeet ja 
vuorenpeikot pitäisi selättää, mutta sitten muistimme eihän niitä ole olemassa. Joten 
ajattelimme tehdä jotain pienempää ja päätimme tuoda rauhan galaksiin, mutta sitten taas 
tuli mieleen että reilu 30-vuotta sitten rauha tuotiin galaksiin pienten karhun näköisten 
veijareiden avulla. Loppujen lopuksi tulimme siihen tulokseen että yritämme kehittää 
opiskelija kulttuuria ja opiskelijoiden oloja koulussa. 
 Kuitenkin tuleva vuosi tulee olemaan uusi seikkailu johon lähdetään leuka 
pystyssä ja rinta rottingilla. 
 
-Juha Ihainen  
SenIOR ry:n hallituksen puheenjohtaja 
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Insinööri (ylempi AMK) 
 
Insinööri (ylempi AMK)-tutkinnon laajuus on 60 op. Tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa. 
Tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin diplomi-insinöörin tutkinto.  
 
Rakentamisen koulutusohjelma on tarkoitettu talonrakennusalan amk-insinööreille. 
Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää asiantuntijuutta ja valmiutta toimia 
talonrakennusalan vaativissa projektinjohto-, tuotanto-, suunnittelu- ja 
kehittämistehtävissä. Voit valita joko rakennesuunnittelun (AA-luokan 
rakennesuunnittelijan pätevyys teoriaopintojen osalta) tai tuotannon opintosuunnan. 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Osa opetuksesta 
pidetään Vaasassa. Lisätietoja saat koulutusohjelman sivuilta 
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-
AMK%29,-Rakentaminen.  
 
Teknologiaosaamisen johtaminen on tarkoitettu kaikille tekniikan alan amk-insinöörin 
tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää asiantuntijuutta, 
valmiutta johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä valmiutta työelämän vaativiin 
kehittämishankkeisiin.  Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdessä teknologiateollisuuden 
kanssa. Lisätietoja saat koulutusohjelman sivuilta 
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-
AMK%29,-Teknologiaosaamisen-johtaminen.  
 
Koulutukseen haetaan yhteishaussa 17.3.–9.4.2015 netin kautta osoitteessa 
www.opintopolku.fi.  Ennakkotehtävän saat SeAMK:n nettisivuilta 16.2.2015. 
Ennakkotehtävä pitää palauttaa hakuajan puitteissa (9.4.2015 klo 15.00 mennessä). 
Valintakoetta ei järjestetä. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista saat myös 
koulutusohjelmien sivuilta.  
 
Rakentaminen ja teknologiaosaaminen  
Pauli Huhtamäki   
Teknologiajohtaja   
puh. 040 830 4151  
pauli.huhtamaki@seamk.fi 
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TULEVAT TAPAHTUMAT 2015 

 
21.2.2015  Laskettelutapahtuma, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry tarjoaa 150 

ensimmäiselle 2 tunnin hissilipun lauantaina 21.2.2015 Seinäjoen 
Joupiskan tai Lapuan Simpsiön laskettelurinteillä, Ilmoittautumiset 
viimeistään 16.2.2015 sähköpostilla epiry@netikka.fi. 

 
28.3.2015 Hiihto- ja kylpylämatka Mesikämmeneen Ähtäriin, omavastuu 30 €/hlö 

(20€ omalla autolla tulevat) alle 14-v ilmaiseksi. Ilmoittautumiset 
viimeistään tiistaina 24.2.2015 sähköpostilla epiry@netikka.fi. 

 
24.3.2015 Yhdistyksen kevätkokous, katso kokouskutsu tästä tiedotteesta 
 
15.4.2015 Keilauspäivä, Alkuun 1h tekniikka- ja opetusosio Lopuksi 1h 

keilausvuoro, kaikkien ratojen (12 rataa) varauksella + kengät 
osallistujamäärän (max.48 henkilöä) mukaan. ilmoittautumiset 
epiry@netikka.fi. 

 
5.–7.6.2015 Haku Päällä – rakkausfestivaali Kurikassa. Epi:n jäsenille – 50 % lipun 

hinnasta. Ilmoittautumiset epiry@netikka.fi. 
 
13.6.2015 Perhetapahtuma PowerParkiin Alahärmään. Tapahtumasta tiedotetaan 

lisää lähempänä ajankohtaa. 
 
24.–27.6.2015 Provinssirock. 20 € EPI sponssi / jäsen. Lisätietoa myöhemmin. 
 
8.–12.7.2015  Tangomarkkinat. 10 € omavastuu/ jäsen + 1 avec. Lisätietoa 

myöhemmin. 
 
23.–26.7.2015 Vauhtiajot. 10 € omavastuu / jäsen. Lisätietoa myöhemmin. 
 
31.7.–1.8.2015 Vanhan Paukun Festivaali. EPI maksaa 50 % jäsenen lipusta 
 
17.10.2015 Liikunnallinen päivä Kuortaneen liikuntaopistolla 
 
6.11.2015 Pikkujoulut ja viinikoulutustilaisuus 
 
Tulossa myös: Teatteri syksylle 
 
  Insinöörigolf 
 

 Lisätietoja myöhemmin, seuraa nettisivujamme. http://www.e-p-ins.net/ 

 


