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Puheenjohtajan kynästä
Kesä on kääntynyt kohti syksyä ja on aika kääntää myös ajatukset loppuvuoteen. Olemme eläneet
erilaisen kevään sekä kesän ja valitettavasti poikkeusolot ovat näkyneet myös Etelä-Pohjanmaan
Insinöörien toiminnassa. Monia kesän tapahtumia peruttiin, jolloin emme luonnollisesti pystyneet
tarjoamaan jäsenillemme edullisempia tapahtumalippuja. Hallituksen kanssa emme fyysisesti
nähneet toisiamme pitkään aikaan.
Seuraamme tautitilannetta ja reagoimme mikäli tarve vaatii. Pyrimme kuitenkin järjestämään
keväällä perutun olut tastingin heti syyskuun alussa. Myös perinteinen viinikoulutus on
suunnitelmissa marraskuussa. Yritysvierailumme käynnistää syksyn osalta Betoniluoma Oy
Teuvalla. Mikäli haluaisit meidän vierailevan sinun työpaikassasi tai tiedät kiinnostavan
vierailukohteen, niin ole meihin yhteydessä!
Insinööriliitolla on tarjolla erilaisia koulutuksia ja monet koulutuksen ovat muuttuneet webinaareiksi.
Insinööriliiton sivuille kirjautumalla pääset käsiksi myös tallennekirjastoon, jossa voi palata
kuuntelemaan koulutuksen myös jälkikäteen. Koulutukset on jaoteltu eri aihepiirien mukaan, joten
kiinnostavan koulutuksen hakeminen on helppoa.
Syksyn myötä järjestetään myös Etelä-Pohjanmaan Insinöörien syyskokous, tällä kertaa yhdessä
keväältä siirtyneet kevätkokouksen kanssa. Tervetuloa mukaan kokoukseen kuulemaan toiminnasta
sekä liittymään mukaan aktiivisten insinöörien joukkoon toteuttamaan paikallista toimintaa. Nähdään
siis toimistollamme Impivaarassa maanantaina 26.10.2020. Tervetuloa!
Mukavaa syksyä toivottaen
Johanna Torvela
Puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
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Kenttäpäällikön viimeinen tervehdys!
Syksy lähenee ja samalla eläkepäiväni. Olen ilmoittanut esimiehelleni, että jään eläkkeelle 1.10
alkaen Sinä päivänä tulee myös täyteen 24 vuotta Insinööriliiton palveluksessa. Siihen aikaan
jäsenjärjestöt saivat vielä vaikuttaa alueasiamiesten valintaan. Liiton johtajat olivat valinneet kaksi
ehdokasta, jotka esiteltiin alueyhdistysten edustajille. Haaskattelutilaisuus oli Satakunnan
Insinöörien toimistolla missä paikalla oli silloinen liiton neuvottelujohtaja Aleksei Solovjew, Turun
Alueen Insinöörien puheenjohtaja Tuomo Hinkkanen, Satakunnan Insinöörien puheenjohtaja Pertti
Sihvonen ja pohjoisen työvaliokunnan edustajana Merenkurkun Insinöörien puheenjohtaja Olli
Karppi. Ilmeisesti olin riittävän vakuuttava haaskattelussa, koska minut valittiin.
Olen pitänyt työstäni. Vaikka se ehkä on hieman kliseinen sanonta, työn suola on ollut jäsenistö,
jonka asioita olen yrittänyt ajaa. Täytyy todeta, että insinöörit ovat fiksuja ja miellyttäviä ihmisiä.
Samoin heidän puolisonsa. Olen kyllä aina välillä laskenut leikkiä ja sanonut, että en minä mikään
asiamies ole vaan autonkuljettaja. En kuitenkaan niin suurta vitsiä, ettei totta toinen puoli. Vuosittain
autoni mittariin on tullut noin 50 000 kilometriä. Alueella liikkumiseen oma auto onkin ollut
välttämätön, koska julkiset kulkuneuvot eivät kulje hyvin pohjois-etelä suunnassa.
Tässä työssä oloaikanani on E-PI ry:llä ollut vain neljä puheenjohtajaa; Risto Ojanperä, Seppo
Pihlaja, Mikko Torvela ja Johanna Torvela. Kaikkien kanssa yhteistyö on toiminut erittäin hyvin.
Välillä aina on tullut vastaan kyselyjä, että miten yhteistyö toimii Etelä-Pohjanmaalla. Olen aina
sanonut, että se toimii loistavasti. Jos olemme sopineet jotain, voi aina luottaa, että sovittu pitää ja
sitä ei tarvitse enempää vahtia. Jos taas olen ehdottanut jotain, mistä ei ole pidetty, niin se on kerrottu
heti, jolloin olen aina tiennyt, ettei siihen kannata panostaa.
E-PI on ollut koko tämän ajan esimerkillinen yhdistys. Siellä on suunniteltu toimintaa etukäteen
yhdessä. Hallitus on miettinyt yhdessä suunnitelman koko vuoden toiminnaksi. Yhteistyö
opiskelijoiden paikallisyhdistyksen kanssa on ollut tiivistä samoin kuin ammattikorkeakoulun kanssa.
Seuraajakseni on valittu DI Anne Granat-Jukakoski, joka on jo aloittanut liiton palveluksessa. Anne
esittelee itsensä toisaalla tässä lehdessä. Mielestäni Anne on erittäin sopiva ja pätevä
alueasiamiehen tehtävään. Hänellä on vahva kokemus insinöörikentästä sekä neuvottelujärjestö
YTN:stä. Saatte Annesta oikein hyvän ja yhteistyökykyisen alueasiamiehen.
Toivotan oikein hyvää jatkoa kaikille ystäville, tutuille ja kylän henkilöille.
Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri. Paitsi majava. Se osaa sukeltaa suojaan sateelta.
Timo Ruoko
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Annen ajankohtaiset
Otsikko on perua opiskeluajoiltani, jolloin
ainejärjestön aktiivina kirjoitin järjestön
ajankohtaisia kuulumisia jäsenille. Otsikko
tuli heti mieleeni, kun mietin, millä edeltäjäni
Timo
Ruokon
käyttämän
otsikon
”Kenttäpäällikön tervehdys” voi korvata.
Aloitin huhtikuun alussa Insinööriliiton LänsiSuomen alueasiamiehenä. Alueeni on sama
kuin Timolla oli, eli länsirannikkoa pitkin
Salosta aina Kokkolaan asti.
Työn aloitus ja tehtävien haltuunotto eivät
ihan olleet sellaisia kuin minä tai Timo olimme
ajatelleet. Tarkoitus oli kiertää kenttää ja
tutustua alueiden yhdistyksiin, oppilaitoksiin,
työpaikkoihin
ja
luottamusmiehiin.
Rajoitustoimenpiteet puuttuivat kuitenkin
peliin ja asiat on pitänyt hoitaa etäyhteyksillä.
Ihmisten tapaaminen jäi vähintäänkin
syksyyn, pahimmassa tapauksessa hamaan tulevaisuuteen.
Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta työ on päässyt hyvin käyntiin, ja Microsoft Teams on ollut
aktiivisessa käytössä. Videokuvan välityksellä olen tavannut niin jäsenjärjestöjen hallituksia kuin
luottamusmiehiäkin. Vastaanotto sekä työyhteisössä että jäsenten parissa on ollut positiivista ja
mukavaa. Odotan jo kovasti, että pääsen tapaaman teitä kasvotusten.
Timon jäädessä eläkkeelle Insinööriliiton Länsi-Suomen toimisto siirtyy Porista Turkuun. Elokuun
alusta minut voi löytää ElectroCitystä Kupittaalta, Turun ammattikorkeakoulun kupeesta. Vierailen
kuitenkin aktiivisesti koko Länsi-Suomen alueella.
Koronan myötä Insinööriliiton koulutukset siirtyivät pitkälti verkossa pidettäviksi. Myös osa syksyn
koulutuksista pidetään suoraan webinaareina, kuten esimerkiksi Project -projektinhallintaohjelmiston
perusteet (2.9.), LinkedIn peruskurssi (8.9.), Voittajan asenne työnhaussa (8.9.), Aivot ja työ (14.9.)
ja Unen merkitys (21.9). Näiden, kuten aikaisiempienkin verkkokoulutusten, tallenteet ovat
myöhemmin katsottavissa liiton jäsensivuilla. Tallenteiden katselu vaatii kirjautumisen jäsensivuille.
Mikäli tilanne sallii, koulutuksia pidetään syksyn aikana myös EPI:n alueella. Näiden koulutusten
ajankohdat ja aiheet voit katsoa osoitteesta ilry.fi/koulutukset.
Toivotaan, että syksyn myötä tilanne normalisoituu ja pääsemme kaikki tekemään töitämme niin kuin
ennenkin, ihmisiä tavaten ja vapaasti liikkuen. Nähdään syksyllä!
Anne Granat-Jukakoski
Alueasiamies
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Luovuus asukoon meissä
Niin. Meillähän itseasiassa menee aika hyvin. Näin suurten tapahtumien ja maailman melskeen
savuavissa raunioissa on aika nostaa katse kivimurskasta kohti taivasta ja todeta että elämä todella
jatkuu vieläkin. Myötätuntoni on jokaisen koronakriisin elämää koskettaneen puolella, enkä toivo
mitenkään loukkaavani sinua tai läheisiäsi. Olen tullut kirjeelläni tuomaan toivoa. Kriisi on koetellut
meitä insinöörejä niin työ-, kuin kotirintamillakin ja olisi enemmän kuin ymmärrettävää ajautua
epätoivon ohjaamana loitsimaan voimasanoja tuskan turruttamiseksi. Sille ei kuitenkaan ole ehkä
vielä tarvetta.
Olen vasta nuori mies, joten ymmärrän epäilyksesi siitä että mikä minä olen sinua neuvomaan.
Totisesti myönnän puutteellisen elämänkokemukseni seikkailuistani huolimatta. Kuitenkin, kuten
monet minua ennen ovat saaneet todistaa, kriisiä seuraa aina jälleenrakennus. Tästä osoituksena
ehkä lähimmin on Suomen teollisuus. Se on syntynyt käytännössä sisukkaasta vastauksesta
ylitsepääsemättömiin ja älyttömältä tuntuviin sotakorvaus vaatimuksiin. Tästä jälleenrakennuksesta
on aikaa ja olemme taas polvillamme kompuroimassa pystyyn multaa suupielistä syljeksien.
On aika rakentaa uutta.
Jakeluverkostot, yritykset, instituutiot ja kansakunnat ovat joutuneet armottoman hyökkäyksen
kohteeksi. Haasteessa on kivulla ja murheella naamioitu mahdollisuus. Nyt jos koskaan on
mahdollisuus tehdä valinta. Joko työntää kädet loukkaantuneena taskuihin ja tyydyttyä ajatukseen,
ei ollut minun vikani. On myös mahdollista ottaa vastuuta siitä mitä ei itse tilannut ja käydä
rakentamaan jotain parempaa.
Insinööri latinaksi on ingeniator. Sen kanta on jonkin luomista tarkoittavassa sanassa ingeniare, ja
nokkelaa tarkoittavassa sanassa ingenium. Neuvokas ja uutta luova on se mitä me nyt tarvitsemme.
Tämä on kutsu taisteluun rakentamaan rohkeasti parempaa huomista ja kirkastuvia aamunkoittoja.
Suosittelen lämpimästi pohtimaan, ilman sen kummemmin ajatusolentojasi sensuroimatta miten
nykyisestä voisi parantaa, ja sen myötä tarttumaan rohkeasti seikkailun kutsuun. Oli se jälkikasvun
tukemista laskennon opiskelussa tai älykkäämpään riskinhallintaan tähtäävän ohjelman
kirjoittamista tarvitsemme meistä jokaista. Sairaanhoitajat ja lääkärit parantakoon sairaita, poliisit
turvatkoon katujamme ja insinöörit luokoon parempaa maailmaa.
Iloa ja innovaatiota syksyysi.
Juho Toukola
Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry
Puheenjohtaja
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Korona sitä, korona tätä
Me olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. Korona virus on sotkenut monen työpaikan rutiinit,
koululaiset ovat olleet etäopiskelussa ja samoin useilla työpaikoilla on työskennelty etänä;
edelleenkin. Siinä on monella etätyöläisellä ollut miettimistä, että miten arjen saa pyörimään
etätöiden ja etäkoululaisten hääriessä mahdollisesti pienissäkin tiloissa samanaikaisesti.
Ei sillä, se on sotkenut myös meidän tapahtumien järjestelyitämme ja useita tapahtumia sekä
yritysvierailuita on jouduttu perumaan. Power Parkin perhetapahtuman pyrimme kuitenkin
säilyttämään, että meillä edes jokin tapahtuma säilyisi. Tokikin järjestely suoritettiin
poikkeuksellisesti elämyssetelein ja alkuperäisesti suunniteltu la 6.6.2020 siten peruuntui. Tätäkin
mahdollisuutta me jännäsimme aika loppuun asti ennen kuin selvisi, että huvipuistot voivat avata
ovensa tietyin reunaehdoin asiakkaille.

Power Parkin elämyssetelit jaettiin 15.6.2020 kera kahvin ja virvokkeiden.
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Tervehdys oluen ystävät!
Olut tasting oli tarkoitus järjestää alun perin jo toukokuussa, mutta se peruuntui koronasta johtuen.
Silloin kuitenkin ajatus oli, että tilaisuus järjestettäisiin uudelleen syksyllä, mikäli mahdollista ja
tadaa tässä se on:
Olut tasting 2020 järjestetään uudella innolla nyt syksyn kynnyksellä perjantaina 4.9. klo 18:00
alkaen uudistuneessa Kabackassa. Tilaisuus on rajoitettu max 42 henkilöön.
Tilaisuuden hinta on 30 € / henkilö (+avec).
Tilaisuus sisältää:
•
Oluiden maistelua (8 kpl)
•
Street foodia, Burger (Cheddar eli liha, kana tai vege) + ranskalaiset
•
3 drinkkilippua
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä sähköpostitse epiry(at)netikka.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita osallistujien nimet, jäsennumero sekä valitsemanne
ruokavaihtoehdot. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aine allergiat.

Pyhäniemen viikko-osake 2021

Viikko-osake Pyhänimessä
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry omistaa 8 viikon viikko-osakkeen Kihniön Pyhäniemessä.
Lomaosakkeemme on jälleen jäsenistön haettavissa vuodelle 2021.

2021
vko

€/vko
1
26
27
36
37
38
43
44

422
528
528
158
158
158
106
106

Hinta
Perjantai Maanantai Perjantai
€/pe-ma €/ma-pe klo. 17.00 12.00/15.00klo. 13.00
275
190
1.11.
4.1.
8.1.
343
238
25.6.
28.6.
2.7.
343
238
2.7.
5.7.
9.7.
103
71
3.9.
6.9.
10.9.
103
71
10.9.
13.9.
17.9.
103
71
17.9.
20.9.
24.9.
69
48
22.10.
25.10.
29.10.
69
48
29.10.
1.11.
5.11.

TIEDUSTELUT
Tapani Saarenpää/tapani.saarenpaa(@)businessfinland.fi

Viikko-osake on juuri remontoitu. Lomaviikko alkaa kyseistä kalenteriviikkoa edeltävän viikon
perjantaina klo 17.00 ja loppuu kyseisen viikon perjantaina klo 13.00. Lomaviikko voidaan jakaa
viikonlopuksi ja loppuviikoksi.
Lisätietoa: https://etelapohjanmaa.insinoori.fi/ > Edut
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”Viini-ilta” Rioja - menestysviini Espanjasta
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää perinteisen ”Viini-illan” Elinkeinotalossa, os. Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki, perjantaina 13.11.2020 klo 19.00–23.30. Tänä vuonna tutustumme espanjalaisiin
Rioja – menestysviineihin, punaviineihin sekä myös vähemmän tunnettuun valkoiseen Rioja – viiniin.
Osallistujat yllätetään vielä lopuksi espanjalaisella jälkiruokaviinillä.
Ohjelma: Tilaisuuden avaus, Johanna Torvela, puheenjohtaja, E-P Insinöörit, Tervehdys
Insinööriliitosta, Luento viineistä, Glenn Sundstedt, viiniasiantuntija. Tämän vuoden teemana on
”Rioja - menestysviini Espanjasta”. Yhdessäoloa ja musiikkia on lämpiössä klo 18:30 – 19:00.
Illallismenu: Salaatteja, silliä, kylmäsavulohta, naudan ulkofileetä ja kastiketta, perunoita, juureksia,
leipävalikoima, kotikalja, maito, vesi, kahvia ja täytekakkua.
Ilmoittautumiset vain sähköpostilla: epiry(at)netikka.fi viimeistään 4.11.2020.
Ilmoita myös osallistujien nimet (myös avec), yhdistys, jäsennumero sekä puhelinnumero.
Omavastuu on EPI.n jäsenelle ja avec:lle 40 €/hlö, (muille 80 €/hlö).
Omavastuun maksuohjeet lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen jälkeen.
Hintaan sisältyy ohjelma, illallinen, viinit ym.
Mahdolliset ruoka-allergiat tulee ilmoittaa viimeistään 4.11.20 suoraan ravintola Tarhteeriin
sähköpostilla: info(at)ravintolatrahteeri.fi
Tervetuloa!

Jäsenetuja
Kabacka
Jäsenkorttia näyttämällä Kabacasta saa -10% alennuksen kaikista ruuista.
Helmi Bar & Pizza
2 Pizzaa ja Viinipullo 50 € (ovh. 65 €)
2 Pizzaa ja Iso limu 30 € (ovh. 38 €)
Edut saatavilla jäsenkortilla.
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Sudoku 1/2020
Palautus 30.10.2020 mennessä
epiry(at)netikka.fi
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Ratkaisun palauttaneiden kesken
tuotepalkinto.

3
3

1/2020 sudokun oikein vastanneiden kesken
suoritetussa arvonnassa "pyyhkeitä" sai
onnettaren suosikki Risto Kasvinen. Palkinto on
toimitettu voittajalle.
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arvotaan
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Tapahtumakalenteri 2020
4.9.2020

Olut tasting. Olut makustelua Kabackassa kera burgerien. Omavastuu 30 € (avec). Paikkoja
rajoitetusti, 42 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset sähköpostilla epiry(at)netikka.fi
Vastuuhenkilö: Marko Siltamäki

26.10.2020

Yhdistyksen syyskokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen 19.10. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Samalla pidetään myös yhdistyksen
kevätkokous, joka siirtyi koronan takia.

Syksy 2020

Teatteri. Osallistumme teatteriesitykseen, Seinäjoella, Tampereella taikka Vaasassa. Esitys ja tarkempi
ajankohta ovat vielä valitsematta. Seuraa tiedotusta. Vastuuhenkilö: Eero Huolman

13.11.2020

Viini-ilta. Teemana: ”Rioja – menestysviini Espanjasta”. Kouluttajana on viinien huippuasiantuntija
Glenn Sundstedt Purmosta. Tilaisuus pidetään Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalossa, os. Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki, perjantaina 13.11.2020 klo 19:00-23:30. Illallismenu ym. tarjoilut. Ilmoittautumiset
viimeistään 4.11.2020 sähköpostitse epiry(at)netikka.fi. Omavastuu 40 € (avec) / hlö. Kts. lisää tästä
tiedotteesta. Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja

Osallistumalla tapahtumiimme annat Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:lle luvan julkaista tilaisuuksista otettuja
kuvia verkkosivustolla, tiedotteissa sekä somessa. Eli ei kun hymyilemään 
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