
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit

Jäsentiedote
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

Muista käydä päivittämässä yhteystietosi 
Insinööriliitto IL ry:n kotisivuilla www.ilry.fi
Ilmoita myöskin sähköpostiosoitteesi!

01/2023

Näkymä U&Me hotellista Uumajassa



Puheenjohtaja
Johanna Torvela
050 438 3442
johanna.torvela(@)gmail.com

Sihteeri
Joni Viitala
050 552 9290
joni.viitala(@)gmail.com

Viestintä & nuorjäsentoiminta
Oskari Hirvikoski
040 581 2654
oskari.hirvikoski(@)outlook.com

Kul�uurivastaava
Eero Huolman
050 409 3672
eero.huolman(@)netikka.fi

Jäsenhankintavastaava
Jarmo Kurikka
040 591 4478
jarmo.t.kurikka(@)gmail.com

Luo�amusmiesvastaava
Jyrki Sauramäki
040 556 8488
jyrki.sauramaki(@)netikka.fi

Nuorjäsentoiminta, viestintä, 
ne�isivut ja Lyyti
Akseli Ikkala
040 836 4853
akseli.ikkala(@)gmail.com

Hallituksen varajäsen, 
ulkomaanmatkat ja 
toimistonhoitaja
Ari Itämäki
044 971 8313
itamakiari@gmail.com

Opiskelijajäsen & hallituksen 
varajäsen
Jani Linjamäki
040 485 8754
janilinjis(@)outlook.com

Hallituksen varajäsen ja 
logistiikka
Harri Haapaniemi
044 349 8363
aspencape(@)gmail.com

IL-alueasiamies, Länsi-Suomi
Anne Granat-Jukakoski
020 180 1892
anne.granat-jukakoski(@)ilry.fi

Varapuheenjohtaja
Jari Opas
0400 832 486
jari.opas(@)gmail.com

Taloudenhoitaja
Hannu Laurila
045 678 4357
hannu.tapani.laurila(@)gmail.com

Viestintä- ja ne�isivuvastaava
Panu Weckman
045 886 6859
panu.w(@)hotmail.com

Toimistonhoitaja ja 
ulkomaanmatkat
Seppo Pihlaja
045 318 4510
seppopihlaja(@)hotmail.com

Luo�amusmiesvastaava ja TES-
edustus
Pirjo Rinne
050 314 3086
rinteenpirjo(@)outlook.com

Yritysyhteistyö
Mikko Torvela
044 073 4327
mikko.torvela(@)gmail.com

Nuorjäsentoiminta ja viestintä
Sanni Nikumatti
040 579 8421
sanni.nikumatti(@)gmail.com

Hallituksen varajäsen & 
ulkomaanmatkat
Tapani Saarenpää
040 595 8825
tapani.saarenpaa(@)businessfinl
and.fi

Hallituksen varajäsen & viestintä
Eetu Salomäki
040 838 3261
eetu.salomaki(@)seamk.fi

Hallituksen varajäsen, viestintä 
ja nuorjäsentoiminta
Kaisa Välimaa
045 151 1061
kaisa.anneli.valimaa(@)gmail.com

Etelä-Pohjanmaan
Insinöörit ry
www.epiry.fi

2

Hallitus vuonna 2023



3

Kevättä
kohti

ätä kirjoittaessani kevätaurinko on jo lupaavasti 

Tpilkahdellut tuoden lupauksen lähestyvästä 

keväästä. Itseäni lisääntyvä valon määrä 

ilahduttaa, vaikka edelleen ennen etätyöpäivien 

aloittamista tekemäni kävelylenkit tapahtuvatkin 

pimeässä.  

Viime vuosi oli Etelä-Pohjanmaan Insinööreissä 

työntäyteinen. Pääsimme järjestämään erilaisia 

tapahtumia lähes totuttuun tapaan ja oli mukava tavata 

teitä jäseniä ja kuulla palautetta toiminnastamme. 

Kiitos niistä! Ideoita ja kehitysehdotuksia kuuntelemme 

mielellämme edelleen. Insinööriyhteisömme jatkoi 

kasvuaan viime vuonna. Jos sinulla on liittoon kuulu-

maton kaveri, niin pyydä hänet myös mukaan 

yhteisöömme. Insinööriliitto on lanseerannut kolmen 

kuukauden tyytyväisyystakuu -kampanjan uusille 

jäsenille ja itse saat suosittelijan lahjakortin. 

Meillä on mielenkiintoinen vuosi tulossa monella 

saralla. Marraskuussa Insinööriliiton ylintä päätösvaltaa 

käyttävä edustajakokous valitsee Insinööriliitolle 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen 

jäsenet. Edustajakokouksen puheenjohtajana olen 

päässyt läheltä seuraamaan nykyisen hallituksen 

toimintaa ja on ollut ilo seurata yhteisömme kehitty-

mistä hyvähenkisen hallituksen johdolla.  

Kuluva vuosi näyttää Etelä-Pohjanmaan Insinööreissä 

valoisalta. Saimme syyskokouksessa hallitukseen 

muutaman uuden kasvon ja hyväksyttyä sääntöuudis-

tuksen. Tämän vuoden suunnitelmissa on tuttujen 

tapahtumien lisäksi kokeilla myös vähän uutta. 

Lisätietoa tapahtumista löytyy tästä tiedotteesta.

Innolla yhteistä vuotta odottaen

Johanna Torvela

Puheenjohtaja
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Vaalivuosi siellä ja täällä
nsinööriliitolla oli voimakas kasvun vuosi viime 

Ivuonna. Monista muista ammattiliitoista poiketen 

teimme vahvaa jäsenkasvua niin opiskelijapuolella 

kuin työpaikkajäsenhankinnassakin. Tämä kertonee 

siitä, että liiton strategiakausi oli onnistunut ja moniin 

tavoitteisiin päästiin. Tämän vuoden alusta siirrymme 

toteuttamaan uutta strategiaa, joka toivottavasti tukee 

jäsenkasvuamme jatkossakin.

Juttua kirjoittaessani on vaikea arvioida tai ennustaa, 

missä tilanteessa olemme työmarkkinaneuvottelujen 

osalta. Joko sopimuksen on saatu neuvoteltua ja 

ostovoimaa parantavista palkankorotuksista päästy 

sopuun. Vai olemmeko keskellä työtaistelutoimenpitei-

tä ja mahdollisesti osallisina pitkään lakkokevääseen?

Työmarkkinat ovat loppupeleissä voimalaji. Vali-

tettavasti olemme päässeet jotenkin sellaiseen 

tilanteeseen että aika harvoin sopimuksiin päädytään 

pelkästään neuvottelemalla. Nimenomaan määrä tuo 

uskottavuutta voiman käytössä ja tätä vasten jäsenhan-

kinta ja jäsenmäärän kasvattaminen ovat tulevaisuu-

dessakin tärkeitä työkaluja neuvottelijoidemme tueksi.

Kevät tuo tullessaan myös mahdollisuuden vaikuttaa 

ainakin valtiorahoitteisiin investointihankkeisiin. Meillä 

on syystä tai toisesta ollut jo pitkään tilanne, että 

eduskunnasta uupuu insinööriosaamista. Johtuuko se 

ennen kaikkea siitä, että insinöörit eivät lähde innolla 

tavoittelemaan tällaisia vaikuttamispaikkoja, vaikka 

meillä insinööreillä voisi olla paljonkin annettavaa 

yhteiskunnan hyväksi? Toivotaan että teknistä on-

gelmanratkaisuosaamista päätyy tällä kertaa eduskun-

taan asti.

Myös liitossamme on vaalivuosi ja marraskuussa liitolle 

valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituk-

sen jäsenet. Myös nämä vaikuttamispaikat tulisi olla 

jäsenillemme siinä määrin kiinnostavia, että ne 

herättäisivät vähintäänkin laajaa keskustelua. Onneksi 

olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että liittomme 

talous ja toimintaympäristö ovat hyvällä pohjalla, josta 

uuden hallituksen on helppo ponnistaa ja ajaa koko 

jäsenkuntamme etua.

Oikein hyvää kevättä kaikille EPI:n jäsenille ja vaikutta-

kaa liiton toimintaan paikallisesti ja valtakunnallisesti 

antamalla palautetta ja kehitysideoita. Vain näin 

liittoyhteisömme kehittyy jäsenten toivomaan 

suuntaan. työntekoon ja muuhun mieluisaan tekemi-

seen. Mitä uutta ja itselle antoisaa voisit keksiä tälle 

syksylle?

Timo Härmälä

1. Varapuheenjohtaja,

Insinööriliitto IL ry
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry tarjoaa jäsenilleen,
avec 1 kpl

Seinäjoen Kaupunginteatterissa la 22.4.2023 klo 13:00.

Pääsylippujen lunastus teatterin aulassa käteisellä  20 

€/hlö , päättyy klo 12:45.

Ilmoittautuminen 26.3.2023 mennessä vain sähköpostilla: 

epiry(at)netikka.fi. Ilmoita osallistujien nimet, jäsennume-

rosi sekä puhelinnumero.

Komedia kertoo ekaluokkalaisista, jotka kasvavat yläkou-

luikäisiksi ja kokoontuvat nelikymppisinä luokkakokouk-

seen. Mutta aikuistuvatko he koskaan oikeasti?

Komedia ihmettelee valitsemmeko itse, mitä meistä 

tulee isona vai onko elämämme tarina valmiiksi 

kirjoitettu? Samalla se kuvaa viiden luokkakaveruksen 

kouluvuosia ja heidän välisiään suhdekiemuroita. 

Näytelmän tekijät, Henry Lewis, Jonathan Sayer ja 

Henry Shields.

Lisätietoja: Eero Huolman puh 050 409 3672

Elokuviin 
EPI:n kanssa 

Eteläpohjanmaan-Insinöörit ry järjestää jäsenilleen 

(+avec) yksityisnäytöksen Seinäjoen BioRex -

elokuvateatterilla tiistaina 21.3.2023. Näytös alkaa klo 

18.00 salissa 4. Saliin mahtuu 75 henkilöä. 

Elokuva on SISU (K16). 
”Syvällä Lapin erämaassa Aatami Korpi (Jorma 

Tommila) etsii kultaa. Ajoittain pommikoneiden ylilento 

ja etäiset sodan äänet kuuluvat kirkkaina syysöinä. 

Viimein raskas työ palkitaan ja kultapöly vaskoolissa 

kasvaa kultakimpaleiksi. Aatami lähtee viemään kulta-

aarrettaan lähimpään kaupunkiin. Kun Aatamia vastaan 

rymistelee SS Obersturmführer Bruno Helldorfin (Aksel 

Hennie) johtama kolmekymmentä henkinen natsituho-

partio, alkaa henkeäsalpaava ja kullanhimoinen takaa-

ajo läpi tuhotun ja miinoitetun Lapin erämaan.”
https://nordiskfilm.fi/sisu/

”Jalmari Helander on iskenyt napakymppiin.” – Jussi 

Huhtala, episodi.fi
https://www.episodi.fi/elokuvat/sisu/ 
” Sisu on paras toimintaelokuva, mitä Suomessa on 

tehty.” – Juha Typpö, HS
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009290523.html 

Elokuvan omavastuu on 9 € +avec. Sisältää lipun 

elokuvaan, popcornit tai snacksit valinnan mukaan, 

sekä limpparin. Ilmoittautuminen tapahtumaan 

verkkosivuiltamme  löytyvän tapahtumalinkin epiry.fi

GROAN UPS

Nelikymppiset luokkakokouksessa

komedia kypsymisestä

Lapuan Kuntopiste Oy
tarjoaa Insinööriliiton jäsenille (ei avec) vuosijäsenyyden hintaan 32 EUR/kk (norm. 45 EUR/kk). Jäsenyys sisältää 

kaikki palvelut (kuntosali 24/h, crosstraining-salin käytön ja ryhmäliikuntatunnit).
Vuosijäsenyydessä on 3 kk perusjakson jälkeen yhden kuukauden (1kk) irtisanomisaika. Laskutustapa voi olla 

paperilasku, sähköposti tai e-lasku.
Tervetuloa mukaan kuntoilemaan!
L a p u a n  K u n t o p i s t e  O y

A s e m a k a t u  3

62100 Lapua
www.lapuankuntopiste.fi

Hotelli-Ravintola Alma
os. Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki antaa 20 %:n alennuksen Etelä-
Pohjanmaan Insinöörit ry:n ja Insinööriliitto IL ry:n jäsenille
lounaista, Ala Carte ruoasta ja majoituksesta 31.12.2023 saakka.
Alennuksen saa esittämällä voimassaolevan jäsenkortin.

kautta. Ilmoittautuminen aukeaa pe 10.2. Ilmoit-

tautuminen päättyy 14.3.

Lisätietoja järjestäjältä: 
hannu.tapani.laurila@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

https://nordiskfilm.fi/sisu/
https://www.episodi.fi/elokuvat/sisu/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009290523.html
http://www.epiry.fi/
http://www.lapuankuntopiste.fi/
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Ylempi amk-tutkinto
insinöörin urakehityksen tukena ja vauhdittajana

yömarkkinat muuttuvat ja osaamistarpeet kasvavat 

Tjatkuvasti. Työntekijöiden on hallittava uusia taitoja 

ja kyettävä jatkuvasti kehittämään ja sopeutumaan 

muuttuviin tarpeisiin. Jatkuva oppiminen ja uusien tietojen 

ja taitojen hankkiminen ovat avainasemassa tulevaisuuden 

menestykseen työelämässä.

Insinööriosaamisella on keskeinen rooli työelämän 

kehittämisessä. Teknologian kehitys muuttaa työelämää 

luoden uusia haasteita. ja mahdollisuuksia: mm. teknolo-

gian ja digitalisaation nopea kehitys, globalisaatio ja 

lisääntyvä kilpailu, automatisaatio, robotiikka ja etätyö-

mahdollisuuksien lisääntyminen. Insinööritutkinto antaa 

syvälliset ja laaja-alaiset tiedot ja taidot tekniseen 

suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen sekä taidot 

ratkaista teknisiä ongelmia. Se tarjoaa myös perusosaa-

mista liiketoiminnasta ja johtamisesta sekä tarvittavat 

taidot työskennellä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden 

kanssa.

Insinöörin urakehitys etenee usein kohti esimies- tai 

johtotehtäviä, joissa hän esimerkiksi vastaa projektien 

hallinnasta tai johtaa teknistä tiimiä. Urakehitys voi myös 

sisältää erikoistumista tiettyyn alaan tai teknologiaan, 

esimerkiksi tietotekniikkaan, automaatiotekniikkaan tai 

energiatekniikkaan. Jatkuva koulutus ja osaamisen 

kehittäminen ovat tärkeitä sekä insinöörin oman uralla 

etenemisen että työnantajayrityksen kehittämisen 

näkökulmasta. Yksi tehokas osaamisen kehittämisen väylä 

on ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen. 

Ylempien AMK-tutkinto-ohjelmien sisällöt on suunniteltu 

yhdessä työelämän kanssa ja opiskelumuodot ja –mene-

telmät ovat joustavia mahdollistaen opiskelun työn 

ohessa. Työelämälähtöinen ylempi ammattikorkeakoulu-

tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen 

maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. 

Ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat voivat olla asiantuntija-

osaamista laajentavia tai sitä syventäviä koulutuksia. 

Esimerkiksi insinöörin asiantuntijaosaamista laajentavia 

koulutuksia Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ovat 

Teknologiaosaamisen johtamisen, Ruokaketjun johtamisen 

ja Liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmat. Insinöörien 

asiantuntijuutta syventäviä koulutuksia ovat Rakentamisen 

ja Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmat.
 
Ylemmän AMK-tutkinnon opinnot ovat suunniteltu 

toteutettavaksi työn ohessa. Tämä on merkittävä etu sekä 

opiskelijalle että työnantajaorganisaatiolle, sillä se 

mahdollistaa opiskelijan oman osaamisen ja työnantajaor-

ganisaationsa toiminnan samanaikaisen kehittämisen 

ilman että opiskelijan työura katkeaa. Tyypillisesti 

opintojaksoihin kuuluu työelämälle tehtäviä räätälöityjä 

kehittämistehtäviä. Opinnäytetyössään opiskelija voi 

aidosti kehittää yrityksen tai organisaation toimintaa, 

prosessia, tuotetta tai palvelua. Tavoitteena on, että 

opinnäytetyössä voidaan myös arvioida kehittämistyön 

toteutusta ja vaikutuksia.

Tänä keväänä voi hakea esim. tekniikan alan Auto-

maatiotekniikan tai Teknologiosaamisen johtamisen 

ylempiin AMK-tutkinto-ohjelmiin. Automaatiotekniikan 

koulutus tarjoaa valmiudet toimia teknologiayrityksen 

vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Koulutus 

kehittää osaamista automaatiojärjestelmien suunnittelus-

sa, teollisessa internetissä, digitaalisessa valmistuksessa, 

tuotekehityksessä ja projektien johtamisessa. Koulutus 

sopii esimerkiksi automaatiotekniikan, konetekniikan, 

tietotekniikan ja prosessitekniikan insinööreille. Tekno-

logiaosaamisen johtamisen koulutus tarjoaa valmiuksia 

toimia teknologiayrityksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. 

Opintojen keskeisiä osa-alueita ovat mm. osaamisen 

johtaminen, strategiatyö, johdon laskentatoimi ja 

projektitoiminta. Valinnaisia opintoja ovat mm. tuotekehi-

tyksen johtaminen, teollinen internet ja tulevaisuuden 

lähijohtajuus. Insinööri AMK-tutkinnon suorittaneet voivat 

hakea myös sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin 

liiketalouden tutkinto-ohjelmiin.

Ylempää AMK-koulutusta voidaan pitää eräänlaisena 

täsmäkeinona yrityksen ja opiskelijan osaamisen kehittä-

miseen. Osaamisen karttumisen lisäksi opiskelijan 

motivaatio kehittämiseen lisääntyy ja sitoutuminen omaan 

työhön ja työnantajaorganisaation paranee. 

Yhteishaku on avoinna 15.3.–30.3.2023. Lisätietoja saa 

SeAMK Hakijapalveluista: hakijapalvelut@seamk.fi

.

Anne-Maria Aho

Koulutuspäällikkö 

SeAMK Master School

Osaamisalajohtaja, Teknologia ja liiketoiminta 
1.3.2023 alkaen.
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Haku päällä 
16.-17.6.2023 Kurikassa

Haku Päällä festareilla on päivällä ohjelmaa vauvasta vaariin ja iltaisin musiikkia Suomen huipulta. Jäsenkortilla (+avec) 

liput edullisemmin.

1 päivän lippu
· ennakko 25 e (normaalisti 40 e), portilta 30€ (45€)
2 päivän lippu 
· ennakko 40e (normaalisti 55e), portilta 50€ (65€)
1 päivän VIP 
· ennakko 45e (normaalisti 60e), portilta 55€ (70€)
2 päivän VIP 
· ennakko 85e (normaalisti 100e), portilta 105€ (120€)

Lisätiedot edun käyttämiseen epiry.fi ja tapahtumasta www.hakupaalla.com

Jäsenedut

Tarjous Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

-> 1.2.2023 alkaen 24,90€/kk 
- Kuntosalin vuosikortti kertamaksulla 234€ 

-> 1.5.2023 alkaen 249€ 
- Ryhmäliikunta (Pulssin toimipisteessä) 29€/kk 

- Salikortti: sis. kuntosalin ja ryhmäliikunnan 39€/kk 

- Kuntosaliohjelma 45min 

Sis. yksijakoisen kuntosaliohjelman ja ohjauksen 58€ 
(norm 65€) 

Pulssin toimipisteelle tulee hakea ovitägi (10€), muilla 

toimipisteillä Sorsanpesällä / Ilmajoella toimii ovikoodi. 

Kuukausimaksullisten sopimusten irtisanomisaika 1kk. 
Tarjous voimassa toistaiseksi. Koskee myös perheen-

jäseniä. 
Korttia tilattaessa mainitse viestissä: epi, oma nimi, 

osoite, puh.nro, hetu. Kortti, jonka haluat tilata ja 

toimipaikat, joissa haluat käydä sekä maksutapa 

(eLasku, maksu paikan päällä, ePassi tms). 
Kuntosalikortti tilaukset: pulssi@mehilainen.fi
 
Toimipisteet: 
Fysios Seinäjoki Pulssi, Välkkilänkatu 7, 60120 Seinäjoki 
Fysios Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 
Fysios Ilmajoki, Asematie 6, 60800 Ilmajoki 

Asiakaspalvelu Seinäjoen Pulssilla: 
Ma 08-19, ti 08-16, ke 08-19, to 08-16 ja pe 08-14 
p. 044-757 2000 
www.fysios.fi 

mailto:pulssi@mehilainen.fi


Jäsenedut

Tarjous Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

Edut voimassa 16.1.2023–31.12.2023. Suluissa normaali-

hinnat 
Etu 1: Kylpylän ja saunaosaston käyttö 10,00 €/aikuinen 

(14,00 €) 
Etu 2: Kylpylän Vuosikortti 200,00 € (250,00 €) 
Etu 3: Kuntosalin 3-kuukauden kortti 80,00 € (100,00 €) 
Etu 4: Kuntosalin kuukausikortti 30,00 € (40,00 €) 
Etu 5: Härmäläinen Kylpyläpäivä arkena 20,00 € (25,00 

€) 
- kylpylän käyttö sekä ruokailu buffetpöydästä 
Etu 5: Härmäläinen Kylpyläpäivä viikonloppuna 25,00 € 

(31,00 €) 
- kylpylän käyttö sekä ruokailu buffetpöydästä 
Etu 6: Ala Carteruokailu - 15% 
- ei koske Kotipizzaa tai buffetruokailu 
Etu 7: Hemmotteluhoidot - 15 % listahinnoista 
Etu 8: Majoituspaketit -15 % 
Listahinnoista sekä kulloinkin voimassa olevista 
majoitustarjouspaketeista.

Etu on aina henkilökohtainen ja se on voimassa myös 

eläkeläisjäsenille. Kylpylän ja ruokailun osalta jäsenetu 

koskee koko perhettä jäsenen maksaessa koko 

seurueen palvelut. Alle 15-vuotaat lapset pääsevät -50 

% hinnalla. 

Etu on voimassa jäsenkorttia näyttämällä. Majoi-

tusvarauksen yhteydessä jäsenyydestä on ilmoitettava 

varauksen yhteydessä ja jäsenkortti on esitettävä 

saapuessa vastaanottoon. Tapahtumien ja kokousten 

osalta kirjoitamme aina erikseen tarjouksen. 

Varaukset Varaukset puhelimella tai sähköpostilla 
06 – 4831 600 / myyntipalvelu tai 
myynti@harmankylpyla.fi 

Tarjous Insinööriliiton jäsenille (ei avec) vuosijäsenyy-

den hintaan 32 EUR/kk (norm. 45 EUR/kk). Jäsenyys 

sisältää kaikki palvelut (kuntosali 24/h, crosstraining-

salin käytön ja ryhmäliikuntatunnit).
Vuosijäsenyydessä on 3 kk perusjakson jälkeen yhden 

kuukauden (1kk) irtisanomisaika. Laskutustapa voi olla 

paperilasku, sähköposti tai e-lasku.
Tervetuloa mukaan kuntoilemaan!
Lapuan Kuntopiste Oy

Asemakatu 3

62100 Lapua
www.lapuankuntopiste.fi

Hotelli-Ravintola Alma tarjoaa 20 %:n alennuksen 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n ja Insinööriliitto IL 

ry:n jäsenille lounaista, Ala Carte ruoasta ja majoituk-

sesta 31.12.2023 saakka. Alennuksen saa esittämällä 

voimassa olevan jäsenkortin.

Hotelli-Ravintola Alma
Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

http://www.lapuankuntopiste.fi/
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Terveisiä
opiskelijasektorilta!

uosi on vaihtunut opiskelijasektorilla ja sen 

Vmyötä meillä Seinäjoen insinööriopiskelijoilla 

vuoden alku ja syksy on lähtenyt loistavasti 

käyntiin. Tänäkin vuonna hallitukseen on saatu 

huipputyyppejä varmistamaan, että vuosi lähtee hyvin 

käyntiin ja saamme valvottua opiskelijoiden etuja ja 

järjestettyä kaikenlaista toimintaa.  

Pandemian aikana joitain opiskelijakulttuurin perinteitä 

on päässyt unohtumaan, koska perinteitä ei päästy 

siirtämään uusille opiskelijoille. Opiskelijakulttuurin 

ylläpitäminen on tärkeää, koska se parantaa opiskelijoi-

den yhteishenkeä. Tänä vuonna lähdemme jatkamaan 

kulttuurin rakentamista järjestämällä perinteisiä 

tapahtumia ja luomalla uusia perinteitä, sekä paranta-

malla vanhoja. Hallituksen jäsenissä on tänä vuonna 

hyvä jakauma uusien ja jo kokeneiden välillä ja uusilta 

hallituslaisilta on tullutkin jo paljon hyviä ideoita 

toiminnan kehittämiseksi. 

Olosuhteiden palautuessa normaaliin suuntaan on 

mahtavaa nähdä kampuksella paljon opiskelijoita ja 

päästä verkostoitumaan kaikkien alojen opiskelijoiden 

kanssa. Pidän verkostoitumista opiskelun aikana lähes 

yhtä tärkeänä kuin opiskelua ja kannustan jokaista 

opiskelijaa tutustumaan eri alojen osaajiin avoimin 

mielin ilman ennakkoluuloja. Kaikkien puhaltaessa 

yhteen hiileen on jokaisella mukavampaa myös 

opiskelijoiden keskuudessa. Toivottavasti pääsemme 

jatkamaan yhteistyötä muiden alojen kanssa myös tänä 

vuonna ja luomaan uusia yhteistyöverkostoja. 

Toivottavasti tänäkin vuonna pääsemme hallituksen 

kanssa tutustumaan uusiin ihmisiin ja rakentamaan 

parempaa opiskeluympäristöä kaikille!

Jani Linjamäki

Puheenjohtaja
Seinäjoen

Insinööriopiskelijat
SenIOR ry
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Panimokierros
Hyvät oluen ystävät

Etelä-Pohjanmaan insinöörit järjestää olutmaistelun 

Perjantaina 31.3 klo 18:00 alkaen Mallaskosken 

panimoravintolassa.

Tilaisuuden hinta on 35 € / henkilö (+ avec)

Tilaisuus sisältää:
· Panimokierros
· Oluiden maistelua (8 kpl) 
· Ruokailu (Mallaskosken uuniperuna buffet)
· 3 drinkkilippua

Panimokierros: Aloitamme alueen monivaiheisella 

historialla aina 1920 luvulta nykypäivään saakka. 

Käymme läpi oluen raaka-aineet ja valmistusprosessin 

pääpiirteittäin alusta loppuun. Kierroksen lopuksi 

maistellaan panimon tuotteet ravintolan puolella. 

Maistelu sisältää Mallaskosken tuotannossa olevia 

oluita. Kierros tehdään rennolla meiningillä, joten 

oluesta vähemmänkin kiinnostuneet saattavat yllättyä 

sen viihdyttävyydestä.

Tastingissä käydään läpi oluen raaka-aineet, oluen 

historiaa ja valmistus pääpiiretittäin. Tasting edetään 

ryhmän tason mukaan niin aloittelijoista edistyneimpiin 

oluthipstereihin. Pohjatietoa ei kuitenkaan tarvita. 

Tastingissä tulee vähintäänkin tuopillinen oluen 

tarinaa, eli annos sekä paikallista, että planeettamme 

laajuista oluthistoriaa.

Tasting-iltaa ei käydä ryppy otsalla vaan hymy naamal-

la! Ja mielenkiintoista tässä on se, että nekin jotka eivät 

oluesta niin piittaa, ovat yllättyneitä oluen kiinnotavuu-

desta ja saattavat ehkä vahingossa tykätäkin joistakin…

UUNIPERUNA BUFFET

Mallaskosken maukas uuniperuna buffet. Isoja 

uuniperunoja foliossa, jotka saa itse täyttää haluamal-

laan tavalla. Itse valmistetut kotimaiset lihat ja 

kasvisruoat eli ylikypsää BBQ-pulled porkia, inkivääri-

korianteri pulled chicken, nokkosella maustettua 

tomaattista härkistä.

Lisäksi salaattipöytä jossa mm. vihersalaattia rypäleillä, 

rucolaa ja pinaattia, jalapenoja, suolakurkkuja, oliiveja 

ja kapriksia aurinkokuivatuilla tomaateilla, marinoitua 

punasipulia, ananasta, remouladea ja valkosipulima-

joneesia.

Leipä ja levite ja vesi. 

Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut viimeistään 26.3 

nettisivujen kautta
Tapahtuma on k18
Vastuullinen järjestäjä: Panu Weckman

panu.w@hotmail.com
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Yhdistyksen
kevätkokous

Aika: 24.4.2023, 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 kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyk-

sen  
 kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen  
 lehdessä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 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 

6. Toimintakertomus 2022
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2022 
 Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2022

7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2022
  Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2022
 Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2022

8. Vastuuvapauden myöntäminen
 
 Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2022 

9. Aloitteet 

 Sääntöjen mukaan yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä yhdistysjäsenen  
 henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi  
 yhdistyksen kokouksessa. Syyskokoukseen aloite on tehtävä kirjallisesti  
 hallitukselle viimeistään 30.8. ja kevätkokoukseen viimeistään 28.2.  
 mennessä. Hallitus esittää aloitteet yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi.
 
10. Ilmoitusasiat
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi yhdistyksen tapahtumakalenteri 2023 

11. Muut asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 19.4.2023 nettisivujen kautta. 

Tervetuloa!

Asialista
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Tapahtuma-
kalenteri

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tiedotteen sivulla 2. Toimimme kaikkien koronarajoitusten puitteissa. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Lisätietoja nettisivuilta sekä EPI ry:n sosiaalisesta mediasta.

Osallistumalla tapahtumiimme annat Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:lle luvan julkaista tilaisuuksista 

ote�uja kuvia verkkosivustolla, tiedo�eissa sekä somessa. Eli ei kun hymyilemään!

Padel-tutustuminen
Padel – tutustuminen Padel Club Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjesti jäsenilleen 

(avec) mahdollisuuden tutustua Padel Club Seinäjoen 

toimintaan ja tiloihin maanantaina 6.2.2023 klo 18:00 – 

19:00, os. Puurtajantie 28, 60510 Seinäjoki. 

Padel Club Seinäjoen puolesta tutustumiseen oli 

opastamassa klubin johtaja Jukka Kataja-Rahko.  5 

kenttää, mailat ja pallot olivat varattuna tutustumiseen 

sekä pelien päälle oli vielä sauna. Padel Club Seinäjoki 

palvelee asiakkaitaan kahdeksan nelinpeli- ja yhden 

kaksinpeli- kentän voimin. 

Ähtärin eläinpuisto     25.2.2023  Jari Opas ja Akseli Ikkala
Laskettelutapahtuma Joupiskalla    4.3.2023  Tapani Saarenpää
Elokuvailta      21.3.2023  Hannu Laurila 
Olutmaistelu      31.3.2023  Panu Weckman
Padel Kurikka      1.4.2023  Johanna Torvela
Teatteri GROAN UPS     22.4.2023  Eero Huolman
Yhdistyksen kevätkokous    24.4.2023  Ilmoi�audu netissä
EPI kulttuurimatka Uumajassa    18.-20.5.2023 Seppo Pihlaja
Haku Päällä -Festivaali    16.-17.6.2023 Johanna Torvela
Powerpark      17.6.2023  Panu Weckman
Provinssi      29.6.-1.7.2023 Jyrki Sauramäki
Tangomarkkinat     5.-9.7.2023 Eero Huolman
Vauhtiajot Race & Rock    20.-23.7.2023 Eetu Salomäki
Kyröfest      19.8.2023  Seppo Pihlaja
Yritysvierailu, energiailta, Seinäjoen Energia Oy 6.9.2023  Seppo Pihlaja
Kuortaneen urheiluopisto    14.10.2023  Seppo Pihlaja
Viini-ilta      10.11.2023  Ilmoi�audu netissä



Liikuntapäivä
Kuortaneen
Urheiluopistolla

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää liikunnallisen 

Perhepäivän Kuortaneen Urheiluopistossa, os. 

Opistotie 1, 63100 Kuortane. 

Kuortaneen Urheiluopistolla lauantai 14.10.2023 klo 

12:00 – 19:00. Ilmoittautuminen viimeistään maanan-

taina 1.10.2023 Lyytillä. 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n netti – sivujen kautta,  

ilmoittakaa myös mahdolliset ruokavaliot.

Ajankohta: lauantai 14.10.2023 klo 12:00 – 19:00 

Henkilömäärä 20 – 50 henkilöä 

Alustava aikataulu:
klo 11:30 – 12:30 Tuloinfo ja -ilmoittautuminen
klo 12:00 – 13:00 Noutopöytälounas 
klo 13:15 – 14:15 Kuortanelaiset Olympialaiset – 
 Koko perheen leikkimielinen joukkuekisa!
klo 14:30 – 15:15 Kehonhuoltovenyttelyt ja 
 rentoutus sekä temppuilu Painihallissa!
klo 15:30 – 16:30 Keilausta keilaradalla
klo 16:30 – 18.00 Uinti ja Sauna / Uimahalli yleisö-
 vuorolla
klo 18:15 – 19.00 Noutopöytäpäivällinen ja lähtö kotiin
 
Hinta EPI:n jäsenille: Aikuiset 40 €/hlö 
  Lapset (4-14v) 30 €/hlö
 
Hinta sisältää
- 2 x ohjattu aktiviteetti
- 2 x noutopöytäruokailun
- keilauksen
- Uimahallin ja palautumiskeskuksen yleisövuorolla

Ilmoittautuminen Viimeistään 1.10.2022 Lyytillä Etelä-

Pohjanmaan Insinöörit ry:n netti – sivujen kautta

Lisätiedot: Seppo Pihlaja, 045 318 4510

13
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Padelia Kurikassa
Padelia Kurikassa 1.4.2023
 
Padel Kurikan halli on varattu Etelä-Pohjanmaan Insinöörien jäsenille (+avec) lauantaina 1.4.2023 klo 13-15. 

Ohjelmassa rentoa pelailua ja lajiin tutustumista. Paikkoja rajoitetusti! 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot  www.epiry.fi

Padel Kurikassa on neljä sisäkenttää sekä suihkut pukuhuoneiden yhteydessä. Hallin osoite on Niittypolku 1, Kurikka

Tervetuloa!

Järjestöjohdon neuvottelupäivät Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.1.2023

Insinööriliitto järjestää vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna 

Järjestöjohdon neuvottelupäivät. Tänä vuonna päiviä vietettiin Jyväskylän 

Paviljongissa 27.-28.1.2023. 

Etelä-Pohjanmaan Insinööreistä päiville osallistuivat pj. Johanna Torvela 

sekä hallituksesta Kaisa Välimaa ja Seppo Pihlaja. Päivillä käsiteltiin 

Insinööriliiton jäsenjärjestönäkymiä, IL:n aluetoiminnan suunnittelua, 

työpajoissa IL:n toimintaan liittyviä asioita sekä IL:n toimiston ajankoh-

taisia asioita.

Järjestöjohdon neuvottelupäivät on tärkeä IL:n toimivan johdon ja 

jäsenjärjestöjen edustajien yhteinen tapaaminen.

Kirjoitti: Seppo Pihlaja

Järjestöjohdon 
neuvottelupäivät 
Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.1.2023

Mikko Sormunen

Alueasiamies,

Pohjois-Suomi,

Insinööriliitto IL ry

Kalle Kiili

Kenttä- ja kehityspäällikkö,

Insinööriliitto IL ry

Olli Backman

Alueasiamies, 

Häme ja Keski-Suomi,

Insinööriliitto IL ry

http://www.epiry.fi
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Etelä-Pohjanmaan
Insinöörit ry:n

Kevätretki Uumajaan 18.-20.5.2023

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää perinteisen 

ulkomaanmatkan tänä vuonna Ruotsiin Uumajaan, 

jossa tutustumme kaupungin kulttuuriin ja nähtävyyk-

siin. Matkan ajankohta on helatorstaista - lauantaihin 

eli 18. –20.5.2023. Matkan teemme Peuran Liikenteen 

linja-autolla ja laivamatkan uudella nykyaikaisella M/S 

Aurora Botnialla Vaasasta – Uumajaan.

M/S Aurora Botnia on moderni matkustaja-autolautta 

kahdella rahtikannella. Aluksen kuljetuskapasiteetti on 

800 matkustajaa ja 1500 rahtimetriä. Alus on suunnitel-

tu ympäristöystävälliseksi. Moottoreita voidaan käyttää 

usealla eri polttoaineella sekä akkuenergialla. Tärkein 

polttoaine on nesteytetty maakaasu, LNG. Aluksessa on 

valmius käyttää myös biokaasua polttoaineena.

Torstaina 18.5.2023 lähdemme Peuran Liikenteen linja-

autolla Jalasjärveltä Vaasaan. Laiva lähtee klo 16:30 

Vaskiluodon satamasta kohti Uumajaa. Satamassa 

tulisi olla lähtöselvityksessä 1 tuntia aikaisemmin eli 

noin klo 15:30. Laivalla nautimme lounaan Saaris-

tolaispöydästä. Holmsundin satamasta Ruotsissa linja-

auto kuljettaa osallistujat Uumajan keskustaan U&Me – 

hotellille, joka sijaitsee os. Storgatan 46, Uumaja. 

Majoitumme 2 hengen huoneisiin. Yhdenhengen ja 

kolmenhengen huoneita on mahdollisesti saatavissa.

Perjantaina 19.5.2023 teemme tutustumisen Uumajan 

kaupunkiin suomenkielisen oppaan Tapio Alakörkön 

johdolla. Tutustuminen alkaa klo 10:00 kiertoajelulla. 

Käymme tutustumassa ulkoilmamuseo Gammlian 

rakennuksiin ja Västerbottenin museoon. Kiertoajelu  

päättyy n. klo 13:00 kauppakeskus IKEA:lle, jossa voim-

me nauttia omakustanteisen lounaan sekä käydä 

ostoksilla. Linja-auto lähtee Ikeasta Hotellille klo 13:00 

ja 15:00. Omakustanteinen iltatilaisuus pidetään U&Me-

hotellin Gotthards krog-ravintolassa klo 17:00. 

Iltatilaisuudessa on rentoa yhdessäoloa ja nautitaan 3 

ruokalajin illallinen.

Lauantaina 20.5.2023 hyvin nukutun yön ja runsaan 

aamupalan jälkeen luovutamme huoneet ja suuntaam-

me linja-autoilla kohti Holmsundin satamaa, lähtö klo 

9:45. Laiva lähtee kohti Vaasan Vaskiluotoa klo 11:15 

paikallista aikaa. Laivamatkan aikana nautimme 

lounaan Saaristolaispöydästä. Vaskiluodon satamaan 

tuloaika on klo 16:00. Paluu kotiin linja-autoilla on 

samaa reittiä kuin tulomatkallakin.

Linja-autojen ajoreitit ja aikataulut ilmoitetaan 

myöhemmin ilmoittautuneille, tässä alustavasti: (Linja-

auto tulee laivalla Uumajaan. Matkatavarat voivat olla 

Linja-autossa koko matkan ajan.) 

Lähtö
13:00 Jalastuuli Jalasjärvi, os. Seinäjoentie 7, 
     61600, Jalasjärvi, Kurikka
13:20 Kärrymies Kurikka, os. Tuiskulansuora 31, 
   61300, Kurikka
13:25 Koskenkorva VT19 Th,
13:35 Ilmajoki VT19 Siltalan valoristeys,
13:55 Seinäjoki ABC, os. Verkatehtaankatu 13, 
         60100, Seinäjoki
14:05 EPI:n toimisto, os. Impivaarantie 25, 
         60420, Heikkilä, Seinäjoki
14:30 Ylistaro St1, Seinäjoentie 20, 61400 Ylistaro
14:40 Isokyrö Neste os. Kyröntie 23. 61500 ISOKYRÖ
15:30 Saapuminen Vaasaan, os. Vanha Satamatie, 
             65170, Vaasaan Vaskiluotoon 
16:30 Laiva lähtee Uumajaan kohti Homsundin satamaa
(Ruokailu laivalla. Päivähuone tavaroille.)

Matkan omavastuuhinnat ovat jaetussa 2 hh yli 17 v. 150 

€/jäsen (avec), 17-13 v 135 €/perheenjäsen, 12-6 v. 120 €/ 

perheenjäsen, alle 6 vuotta 0 €/hlö/vanhempien kanssa 

samassa huoneessa. Muilta kuin EPI:n jäseniltä matkan 

hinta on 270 €/hlö, lapsilta 6-17 vuotta 250 €/hlö, alle 6 

vuotta 0 €/hlö/vanhempien kanssa samassa huonees-

sa. 1 hh:n lisähinta on 74 € ja 3 hh:n hinta on 18 €/hlö 

halvempi. Iltatilaisuuden omavastuuhinta on 40€/ 

henkilö. Kolmen ruokalajin menu ilmoitetaan osallistu-

jille myöhemmin. Ruoka-aineallergiat ja ruokavaliot on 

ilmoitettava ilmoittautumisten yhteydessä.

Ilmoittautuminen on vain Lyyti linkillä Etelä- Pohjan-

maan Insinöörit ry:n nettisivujen kautta viimeistään 

30.3.2023. Ilmoita osallistujien nimet, syntymäajat, 

puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja jäsennumero 

sekä osallistutteko iltatilaisuuteen. Ilmoittakaa myös, 

mistä tulette linja-auton kyytiin. 

Tervetuloa Kevätretkelle Uumajaan!

Etelä- Pohjanmaan Insinöörit ry
Järjestelytoimikunnan jäsenet

Tapani Saarenpää, Ari Itämäki, Seppo Pihlaja, Hannu 

Laurila



Sudoku

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry omistaa 8 viikon viikko-osakkeen Kihniön Pyhäniemessä.
Lomaosakkeemme on jälleen jäsenistön haettavissa vuodelle 2023.

Holiday Club Pyhäniemen loma-alue sijaitsee komealla mäntykankaalla puhdasvetisen ja kalaisan 
Kankarinjärven rannalla Kihniössä, Pohjois-Hämeessä. Pyhäniemen alueelta lomailija löytää kaikki ne 
mahdollisuudet, joita suomalainen luonto voi parhaimmillaan tarjota. Holiday Club Pyhäniemen 
tasokkaat ja hyvin varustellut loma-asunnot on rakennettu Lapin kelohongasta, ja ne sijoittuvat aivan 
järven rantaan.

Lisätietoja huoneistosta ja hinnasto huoneiston käytöstä:
https://etelapohjanmaa.insinoori.fi/edut/lomamokki-kihnion-pyhaniemessa/

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

Lomaviikko voidaan jakaa 
viikonlopuksi ja loppuvii-
koksi.

2023

vko

1
26
27
36
37
38
43
44

 €/vko

422
528
528
158
158
158
106
106

 €/pe-ma

275
343
343
103
103
103
69
69

 €/ma-pe

190
238
238

71
71
71
48
48

 Perjantai

klo 17.00

30.12.
23.6.
30.6.

1.9.
8.9.

15.9.
20.10.
27.10.

 Maanantai

12.00/15.00

2.1.
26.6.

4.9.
11.9.
18.9.

23.10.
30.10.

 Perjantai

klo 13.00

6.1.
30.6.

8.9.
15.9.
22.9.
27.10.
3.11.

Hinta

Tiedustelut Hannu Laurila / hannu.tapani.laurila@gmail.com

Varattu

 Viikko-osake Pyhänimessä

Sudoku 1/2023
Laatinut:  EeroH

Palautus  30.3.2023 mennessä: 
epiry@netikka.fi
Ratkaisun palauttaneiden 
kesken  arvotaan tuotepalkinto.

7 1 5 8

3 5

1 7 2 9 6

6 3 5 4

9 3 2 6 5 7

5 7 4 6

4 1 5 6 8

3 6

7 8 1 9

Varattu

https://etelapohjanmaa.insinoori.fi/edut/lomamokki-kihnion-pyhaniemessa/

