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Päivät alkavat jo pidentyä ja aurinko näyttäytyy piristämään meitä yhä pidempiä aikoja kerrallaan. Samalla on jälleen aika 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörien kevään jäsentiedotteen. Tästä tiedotteesta löydät uusimmat kuulumisemme ja 
tapahtumat. Tapahtumat päivittyvät myös nettisivuillemme, olethan käynyt katsomassa. 
 
Kihniön Pyhäniemessä sijaitseva lomaosakkeemme on remontoitu viime vuonna ja vapaita viikkoja on jäseniemme 
käytössä tuttuun tapaan. Tervetuloa viettämään leppoisia päiviä Pyhäniemessä. Lisäksi järjestämme tuttuun tapaan 
ohjelmaa ympäri vuoden. Vietämme tänä vuonna yhdistyksen 60-vuotisjuhlia Seinäjoella. Merkitse siis päivämäärä 
29.10.2016 jo kalenteriin. Lisätietoa juhlista tulee syksyllä. 
 
Meillä Insinööreillä on tulossa mielenkiintoinen vuosi, sillä uutta keskusjärjestöä koskevat päätökset tulevat 
ajankohtaisiksi tänä vuonna. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry on yksi Insinööriliiton alueellinen jäsenjärjestö. 
Insinööriliitto IL ry on puolestaan 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. Uutta keskusjärjestöasiaa käsiteltiin Järjestöjohdon 
neuvottelupäivillä tammikuun lopussa ja asiasta jatketaan 12.3. Olethan yhteydessä, mikäli haluat kertoa oman 
näkemyksesi asiasta. 
 
Nautitaan lopputalvesta ja aurinkoisesta keväästä. 
 
Nähdään tapahtumissamme! 
Johanna Torvela 
Puheenjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

  

Puheenjohtajan palsta 
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Viikko takana, paljon edessä 

Olen toiminut hieman yli viikon Insinööriliiton järjestöjohtajana. Kulunut viikko on ollut aikamoista taiteilua vanhan tehtävän 

kalenterimerkintöjen ja uuden tehtävän opiskelun välillä. Ensimmäinen suuri ponnistus oli järjestöjohdon neuvottelupäivät 

tammikuun viimeisenä viikonloppuna.  

 

Ensimmäinen suuri edessä oleva asia oli myös neuvottelupäivien pääteemana. Päivillä käytiin runsaasti keskustelua 

keskusjärjestökysymyksestä. Tällä hetkellä tilanne on se, että sekä Akavan kehitysprojekti että Uuden Keskusjärjestön 

selvitysprojekti etenevät kohti loppuaan ja nyt on aika muodostaa liiton jäsenten ja jäsenjärjestöjen piirissä kysymyksiä, 

joihin mainittujen projektien lopputuloksista pyritään saamaan vastauksia. 

 

Seuraavat neuvottelupäivät pidetään 12.3. ja tuolloin olisi syytä pystyä vastaamaan suurempiin kysymyksiin. 

Loppukeväästä on aika muodostaa yhteinen näkemys siitä, kumpi keskusjärjestö on insinööreille parempi ja tätä varten 

toivotaan aktiivista keskustelua ja ajatusten vaihtoa asian tiimoilta.  

 

Jos Insinööriliiton hallitus päätyy esittämään keskusjärjestön vaihtoa, ajankohta päätöksenteolle on toukokuun 

edustajakokous. Tästä neuvottelupäivillä oli vahva konsensus. Tässä vaiheessa ei kenelläkään vaikuta olevan halua 

pitkittää ratkaisua – oli lopputulos mikä hyvänsä. 

 

Toinen suuri asia on kehittää liiton toimintaa vastaamaan jäsenten, ja erityisesti nuoremman jäsenkunnan tarpeita. Viime 

vuosina asiakaspalvelua on tehostettu, uusia viestintäkanavia otettu käyttöön ja lisätty merkittävästi panostusta 

urapalveluiden ja koulutuksen osalta. Neuvottelupäivillä todettiin, että koko liiton asiaa auttaisi, jos jäsenet saataisi entistä 

laajemmin palveluiden pariin. 

 

Toivonkin että lukijat muistavat suositella työkavereille ja muille tekniikan alan koulutetuille tutuilleen niitä palveluita ja etuja, 

joista itse on kokenut hyötyä. Opiskelijatoiminnan suunnalta toivottiin erityisesti yhteistä tekemistä alueellisten 

jäsenjärjestöjen kanssa. Kontaktit excursioiden järjestelyä varten ja uratarinat ovat kovaa valuuttaa insinööriopiskelijoiden 

parissa. Toki uudet ideat ja avaukset palveluiden suhteen ovat tervetulleita myös liiton toimistolla. 

 

Kollegani sanoi saatuaan nimityksen neuvottelujohtajaksi näin: ”Joskus täytyy hypätä altaan syvään päähän ja alkaa 

uimaan.” Jaan itse mielihyvin tämän ajatuksen. Toivon teille samanlaista rohkeutta ottaa tuo hyppy tarvittaessa, ja viisautta 

tunnistaa tilanne jossa hyppy kannattaa. 

 

Tommi Grönholm 

Järjestöjohtaja 

Insinööriliitto IL ry 

 

Insinööriliiton IL ry:n järjestöjohtajan terveiset 
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Hyvää kuluvaa vuotta kaikille. Vuosi on saatu käyntiin kohtuullisella pakkasella ja pienellä lumimäärällä. Nyt tätä 
kirjoitettaessa on kyllä luvattu lisää lunta. Toivottavasti sitä ei kuitenkaan tule hirveästi, niin kuin Merikarvialla, 73 cm 
vuorokaudessa.  
 
Uusi vuosi tuo myös muutoksia alueasiamiehien toimipisteisiin. Etelä-Suomen alueasiamies Minna Anttonen siirtyi 
neuvotteluyksikköön Keskustapuolueen eduskuntaryhmän sihteeriksi siirtyneen Elina das Bhowmikin tilalle. Minnan tilalle 
siirtyy helmikuun alusta Anu Kaniin Pohjois-Suomen alueasiamiehen paikalta ja Anun paikalla Pohjois-Suomessa aloittaa 
Mikko Sormunen. Mikko palaa alueasiamieheksi liiton jäsenhankintatiimistä. Näiden muutosten lisäksi Juha Niemiaho 
aloitti vuodenvaihteessa määräaikaisena yhdistysasiamiehenä.  
 
IAET-kassasakin tulee henkilöstömuutoksia. Pitkäaikainen kassanjohtajamme Aleksei Solovjew jää tänä vuonna 
eläkkeelle ja hänen tilalleen uudeksi kassanjohtajaksi valittiin kassan hallituksessa yksimielisesti kassan palvelujohtaja, 
varatuomari Outi Mäki. Outi ottaa kassanjohtajuuden vastaan kesäkuun alusta.  
 
Liitto järjestää tänäkin vuonna alueilla koulutusta jäsenilleen. Seinäjoella on CV-työpaja koulutus 21.1, 16.2 on 
Työelämän pelisäännöt 4 koulutus ja 14.3 on Palkkaus ja palkitseminen koulutus. Jos sähköpostiosoitteesi on oikein 
liittomme jäsenrekisterissä, saat kutsun koulutuksiin sähköpostiisi, joten käykää jäsensivuilla tarkastamaan omat tietosi. 
Lisätietoja koulutuksista saa liiton nettisivuilta www.ilry.fi, sieltä valikosta Liitto ja jäsenet ja sieltä Koulutukset. Samasta 
paikasta ilmoittaudutaan koulutuksiin. 
 
Insinööriliiton järjestöjohdon neuvottelupäivät järjestetään tänä vuonna Kotkassa 29-30.1. Siellä käsitellään kahta 
pääaihetta: Nuorten jäsenten huomioiminen jäsenhankinnan ja –pidon näkökulmasta sekä jäsenjärjestöjen ja liiton rooli 
toimintasuunnitelman sekä muiden päätösten jalkautuksessa. Näistä kuulemme ensiksi lyhyet alustukset ja sitten 
siirrymme workshoppeihin pohtimaan. Aiheet ovat tärkeitä ja toivottavasti niihin löytyy hyviä ratkaisuja. 
 
Kaksi insinööriä istuu saunan lauteilla. Molemmilla näkyy olevan jalat mustelmilla. –Taidat sinäkin pelata jalkapalloa 
firmaliigassa, sanoo toinen. – En. Minä pelaan vaimon kanssa bridgeä. 

 
Timo Ruoko 
Kenttäpäällikkö 
0201 801 856 

  

Kenttäpäällikön tervehdys 

http://www.ilry.fi/
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Korkeakoulut tiukkojen säästöpaineiden alla 
 
Suomen korkeakoululaitos on kokemassa historiansa suurimpia tulorahoituksen supistuksia.  Rahoitusleikkaukset 
kohdistuivat pari vuotta sitten pääasiassa ammattikorkeakouluihin ja nyt ovat vuorossa yliopistot.  Yliopistot leikkaavat 
henkilöstöään satamäärin.  Yksin Helsingin yliopiston osalta puhutaan jopa yli tuhannen henkilön vähentämisestä.  Tämä 
ei voi olla vaikuttamatta yliopistojen toimintaan niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alueilla.  Kehitys on huolestuttavaa, 
kun samalla pitäisi saada aikaan uusia avauksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi. 
 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat näissä säästöpaineissa lähestyneet toisiaan aiempaa tiiviimmän yhteistyön 
merkeissä.  Näyttävin ponnistus on menossa Tampereella, missä Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Tampereen ammattikorkeakoulu ovat muodostamassa ns. Tampere3 allianssia.  Tavoitteena on luoda raja-aidat ylittäviä 
tutkinto-ohjelmia ja niihin liittyen opintopolkuja esim. ammattikorkeakoulututkinnosta maisteritason tutkintoihin.  
Uskotaan, että koulutuksen kustannuksia pystytään näin alentamaan.  Kustannuksien alentamista haetaan myös 
hallinnon tiivistämisellä.  Tampere3-suuntaisia yhteistyökuvioita o      n syntynyt myöhemmin muuallekin, mm.  Saimaan 
ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kesken sekä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan 
yliopiston kesken. 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoululla on ollut jo runsaan kymmenen vuoden ajan yhteistyömalli yliopistojen kanssa.  
Puhutaan Seinäjoen yliopistokeskuksesta, mikä käsittää viisi yliopistoa eli Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, 
Sibelius-Akatemia, Vaasan yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.  Tässä on sopivasti yhteistyökumppani Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun eri koulutusaloille.  SeAMK Tekniikan pääkumppani on Tampereen teknillinen yliopisto eli TTY.  
Myös Vaasan yliopiston kanssa on tekniikan alan yhteistyötä.  Opintopolkuajatus on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan 
konetekniikan DI-koulutukseen TTYn toimesta Framin kampuksella.  Paraikaa on menossa kolmas tällainen toteutus, 
missä insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voi jatkaa DI-tutkinnon suorittamiseen.  Nämä toistaiseksi kolme 
toteutusta ovat olleet erittäin menestyksekkäitä ja tuottaneet maakuntaan jo tähän mennessä noin 70 Diplomi-insinööriä. 
 
Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta sisältää myös Epanet-professuurien läsnäolon Framilla.  Epanet-professuurit 
liittyvät johonkin yliopistokeskuksen ja SeAMKin yhteisestä neljästä painoalaryhmästä.  Kussakin ryhmässä on 3-6 
professoria ja 10-20 tutkijaa.  Näin muodostuu merkittävä, lähes 100 henkilön tutkimuspanos.  Tekniikan ryhmän 
painoala on ”Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät” sisältäen tällä hetkellä yhteensä neljä Epanet-professuuria.  
SeAMK Tekniikka ja TTY ovat paraikaa yhteistyössä luomassa uutta professuuria, jonka alana on digitaalinen valmistus.  
Maakunnan yrityksiltä on kysytty mielenkiintoa ja tarvetta tällaiseen professuuriin Seinäjoella ja yritysten suhtautuminen 
on ollut hyvin myönteistä.  Suunnitelma tähtää professuurin aloittamiseen vuonna 2017.  Tässäkin on mukana 
konetekniikan DI-tutkintokoulutus painotuksena tuo digitaalinen valmistus ja yleisemmin ilmaistuna teollinen internet. 
 
Kuluvan vuoden aikana yliopistot ja ammattikorkeakoulut käyvät tavoitesopimusneuvottelunsa vuosille 2017-2020 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  Näissä neuvotteluissa keskeisellä sijalla ovat kustannusten leikkaaminen ja 
yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa.  Seinäjoen ammattikorkeakoululla on valmis yhteistyöverkosto Seinäjoen 
yliopistokeskuksen kanssa ja ammattikorkeakoulujen osalta VAMKin kanssa on edelleen tiivistetty yhteistyötä.  Uutena 
AMK-kumppanina on kuvaan tullut Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  JAMkin kanssa yhteistyö alkoi ripeästi niin, että 
SeAMK Tekniikka toteuttaa rakennusmestarikoulutuksen monimuoto-opetusta tammikuusta 2016 alkaen Jyväskylässä 
JAMKin pääkampuksella.  Koulutus- ja TKI-yhteistyö JAMKin suuntaan saa varmaankin hyvää jatkoa myös 
tulevaisuudessa. 
 
Jorma Nevaranta 
Yksikön johtaja 
SeAMK Tekniikka 
 
 
 
  

SeAMK Tekniikan yksikön johtaja 



7 
 

 

Hyvät valmistuvat insinöörit  

Onneksi olkoon tulevan valmistumisen johdosta, mutta ennen kaikkea onneksi olkoon hyvästä uravalinnastanne. Kukin 
päättää itse, onko valinta hyvä – sitten kolmenkymmenen vuoden päästä. Siihen saakka mennään sillä oletuksella, että 
valinta oli oikea. Insinööritutkinto on kuin ajokortti – saa virallisen luvan ryhtyä opettelemaan ajamista. Ajotaito kehittyy 
kokemuksen karttuessa. Niin se on meillä insinööreilläkin –Ei ole montaa päivää, ettei jotain opi.  Usein käytänkin sanontaa, 
että eipä turhaan herännyt tänäkään aamuna, kun tämänkin asian ehti oppimaan.  
Insinöörin ammatti on hyvin monipuolinen ja valinnan vapautta antava. Valinta sen mukaan onko ulospäin suuntautunut 
vaiko sisään. 
 
Ulospäin suuntautuneet ekstrovertit valinnevat myynti-, projektinhoito-, markkinointi-, koulutus-, ym. sen suuntaisia 
tehtäviä, jossa ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa, asiakkaiden, tavarantoimittajien, viranomaisten sekä oman 
henkilöstön kanssa. Näissä tehtävissä useimmiten joutuu matkustelemaan sinne tänne. Paikallisesti toimivien työtoverien 
- niiden, jotka eivät itse edes halua matkustella - se on ”pääsemistä”. Useinhan työmatkoilla nähdään paikkoja, kierretään 
kirkot – kaukaa – mutta lentoasemat tulevat tutuksi myös sisältä.  
 
Sisäänpäin suuntautuneet introvertit valinnevat suunnittelutehtäviä, valvontatehtäviä, laadunvalvontaa, 
dokumentointitehtäviä, joissa elämä pyörii tasaista rataa: töihin - ruokakauppaan – kotiin - töihin - ruokakauppaan jne. 
Tämä karkea jako tapahdu aivan aluksi, ensin on opeteltava, mitä yhtiö tekee mitkä argumentit ja opittava tuntemaan 
toiminta ja tuotteet.   
 
Meitä insinöörejä syytetään usein vaatimattomuudesta – ainakin pohjalaisia. Ei osata rinta kaarella kehua omaa tuotettaan, 
ei sen etuja eikä hyötyjä. Uskokaa itseenne, uskokaa yhtiöönne ja tuotteeseenne. Kehukaa reilusti, korostakaa etuja ja 
hyötyjä. Oppikaa erottamaan edut ja hyödyt. Korostakaa oikeita asioita oikeille henkilöille. Toimitusjohtajalle kannattaa 
korostaa hyötyjä, edullisia käyttökustannuksia, säästöjä, laatua, huoltopäällikölle huollon helppoutta jne. 
Pääluottamusmiehelle ei ehkä kannata korostaa käyttöhenkilöstön tarpeen pienuutta. Tunnistakaa asiakkaan henkilöiden 
roolit ja heidän hahmottamiskykynsä. Suurissa yhtiöissä on asiantuntijat kaikkea varten erikseen, mutta joissakin yhtiöissä 
toimitusjohtaja/omistaja pitää kaikki narut omissa käsissään. Raha on nykyään tosi vahva konsultti. Asiakas ei useinkaan 
näe metsää puilta. Pienen säästön takia voidaan ostaa ikuinen riesa.  
Jokainen ihminen on oma persoonallisuutensa, kansainvälisissä tehtävissä on vielä omia kansallisia erojaan, joita olisi 
hyvä oppia tuntemaan.  
 
Saksalaisille on ominaista tarkkuus, sovitun pitäminen ja tervehtiminen. Aamulla tervehditään kädestä työtovereitakin – 
lounaan jälkeen tervehditään uudelleen, joskaan aina ei kädestä asti. 
 
Italiassa ollaan suurpiirteisiä, lipeviä ja koko ajan äänessä. Heille kolmenkymmenen sekunnin hiljaisuus on lähes 
tuntematon käsite.  
 
Israelissa korostuu uskonnollisuus ja hyvä business-osaaminen. 
 
Ranskalaisilla ja espanjalaisilla on usein puutteellinen englannin kielen taito. Kannattaa varmistua, että toinen osapuoli 
ymmärsi tarkoitetulla tavalla.  
 
Kiinassa ”Ei”-sana ei kuulu sanavarastoon. Eivät kerta kaikkiaan voi vastata mihinkään kysymykseen ”Ei”. Vaikuttaa 
olennaisesti kysymyksen asetteluun.  
 
Muslimimaissa korostuu uskonnollisuus ja kellontarkat rukoushetket. 
 
Ruotsissa saattaa ihmetyttää ”diskutering”. Neuvottelussa on mukana aivan kaikkien henkilöstöryhmien edustajia yleensä 
huoneellinen väkeä. Mutta, kun päätös saadaan aikaan, kaikki ovat sen takana.  
 
Venäjällä liike-elämässä naisia ei yleensä kätellä, mutta tietävät hyvin meidän tapamme, ja naisetkin kättelevät vierailijaa 
- ehkäpä kohteliaisuudesta. Paljon puhuttu votka liike-elämässä on historiaa. Työelämässä ei tarjoilla – ilta-aikana sitä 
kyllä saa.  
 
Hollantilaiset ovat tyypillisesti korrektia, suoraselkäistä porukkaa, jotka tuntevat sekä kalenterin että kellon. 
Ei kannata vetää rankkoja yleistyksiä, pelkän kansallisuuden perusteella. Löytyy epätarkka hutilus Saksastakin ja tarkka 
rehellinen jopa Italiastakin (ehkä) – vaikka en ole vielä tähän mennessä tavannut – mutta en ole menettänyt toivoa, että 
vielä joskus…  
 
  

Valmistuvien insinöörien ilta 
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Eikä kansallisten tapojen detaljeja ole niin oleellista tietää. Hyvillä tavoilla pärjää varsin pitkälle. Menee minne menee, niin 
hyväksyy sen, että nämä elävät täällä tällä tavalla. Ei kannata virnuilla, kun kirkonkello kajahtaa, ja koko väki lopettaa 
siihen paikkaan vaikka kesken lauseen ja ryhtyy rukoilemaan. Naama vaan peruslukemilla, niin hyvä tulee.  
 
Liikelahjojen antamisessa hyvä maku on paras neuvo. Suklaa on melko turvallinen vieminen minne tahansa. 
Perisuomalainen virhe on antaa puukko – muualla kuin kotimaassa. Kotimaassa sitä arvostetaan mutta aika pitkälle 
muualla se aiheuttaa vähintäänkin hämmennystä tai päättää neuvottelut siihen paikkaan. 
Insinöörin Arkhimedeen valaan on onnistuneesti kiteytetty meidän ammattimme ohjenuora.  
 
Edistäkäämme hyvää ja olkaamme rehellisiä.  
Esko Hulkko  
Eteläpohjanmaan Insinöörit 
 
 
 
 

 
Insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on 60 op. Tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa. Tutkinto antaa saman 
kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin diplomi-insinöörin tutkinto.  
 
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 tutkinto-ohjelmasta ja valmistuneiden ajatuksista saat osoitteesta: 
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-AMK%29,-
Teknologiaosaamisen-johtaminen.  
 
Koulutukseen haetaan yhteishaussa 16.3.–6.4.2016 netin kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Valintakoetta ei ole, 
vaan se on korvattu ennakkotehtävällä. Ennakkotehtävän löydät nettisivuiltamme helmikuussa 2016. Ennakkotehtävä 

pitää palauttaa hakuajan puitteissa (6.4.2016 klo 15.00 mennessä). Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista 
saat myös koulutusohjelman sivuilta.  
 
Rakentamisen tutkinto-ohjelma järjestetään joka toinen vuosi yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. 

Seuraava haku tähän koulutukseen on keväällä 2017.  
Rakentaminen ja Teknologiaosaamisen johtaminen  
 
SeAMK Tekniikka  
Pauli Huhtamäki  
Teknologiajohtaja  
puh. 040 830 4151  
pauli.huhtamaki@seamk.fi 
 
 

 
 
 
  

Insinööri (ylempi AMK) 

mailto:pauli.huhtamaki@seamk.fi
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Ooppera- ja kulttuuriryhmämatkan Veronaan 29.7. - 1.8.2016 toteutuu, jos matkalle lähtijöitä on 25 – 30 henkilöä. 
Matkalle lähdetään Seinäjoen Matkakeskuksesta perjantaina 29.7. klo 6:00 linja-autolla Helsinkiin, josta lennämme 

Frankfurtin kautta Veronaan. Lentokentältä on linja-auto hotellillemme (Hotel Cristallo ****, Via Scuderlando 122, 37060 
Castel d' Azzano, Verona), jossa majoitumme 2 h:n huoneisiin. Hotellissa nautimme yhteisen illallisen.  
 
Lauantaina 30.7. katsomme oopperan La Traviata, yhteinen kuljetus linja-autolla ooppera-areenalle m/p. Lauantain muu 

ohjelma on omavalintainen ja oma-kustanteinen.  
 
Sunnuntaina 31.7. katsomme oopperan Aida, yhteinen kuljetus linja-autolla ooppera-areenalle m/p. Sunnuntain muu 

ohjelma on omavalintainen ja oma-kustanteinen.  
 
Maanantaina 1.8. on aamiainen ja huoneiden luovutus hotellissa, josta menemme linja-autolla Veronan lentokentälle. 

Lento Veronasta Frankfurtin kautta Helsinkiin, josta linja-autolla Seinäjoen Matkakeskukseen. Matkakeskuksessa olemme 
perillä 1.8.2016 n. klo 23:00.  
Buffetaamiainen hotelleissa kuuluu myös matkan hintaan. 

 
Lisäinfoa matkasta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on 25 – 30 henkilöä. Matkan 
järjestetään yhdessä Seinäjoen Kansallisen Kulttuuriyhdistyksen kanssa. 
 
Matkan hinta 890,00 €/hlö, 2h huoneessa ja 950,00 € 1h huoneessa. Ennakkomaksu on  
300,00 €/henkilö, joka on maksettava 20.3.2016 mennessä (ennakkomaksu hyvitetään loppulaskussa) 
 
Ilmoittautuminen lippuvarauksien vuoksi mahdollisimman pian, viimeistään 10.3.2016 vain sähköpostilla: 
Email: epiry(at)netikka.fi 
 
Matkan hinta sisältää: 

 

 edestakaiset lentokenttäkuljetus Seinäjoki Matkakeskus – Helsinki Vantaa - lentoasema 

 edestakaiset lennot Helsinki-Frankfurt-Verona tämän hetken veroineen, matkustajamaksuineen ja liputuskuluineen 

 majoitukset 3 vrk Veronassa 2h huoneissa 

 buffetaamiainen hotellissa 

 edestakaiset lentokenttäkuljetukset Veronassa 

 29.7. päivällinen hotellissa, 3-ruokalajin menu 

 30.7. La Traviata, liput D – katsomoon 

 31.7. Aida, liput D – katsomoon 

 edestakainen kuljetus ooppera-areenalle 
 
Lennot: 

29.7.2016 LH849 29JUL Helsinki-Frankfurt 13:55 – 15:30 
 LH264 29JUL Frankfurt-Verona 16:50 – 18:10 
1.8.2016 LH263 01AUG Verona-Frankfurt 10:15 – 11:40 
 LH850 01AUG Frankfurt-Helsinki 13:30 – 16:55 

 
Peruutusehdot: 

 

 viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina vähennetään 55 €/henkilö, joka kattaa majoituksen 
ennakkomaksun 

 59 – 29 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan 25% matkan hinnasta sekä matkajärjestäjälle 
aiheutuneet todelliset kulut 

 29 – 15 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan 50% matkan hinnasta sekä matkajärjestäjälle 
aiheutuneet todelliset kulut 

 myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan koko matkan hinta  
 
Matkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa: 

Seppo Pihlaja, puh: 045-318 4510, Email: seppopihlaja(at)hotmail.com  

 

Matkaohjelma Veronaan 29.7.-1.8.2016 

mailto:skkulttuuriyhd@anvianet.fi
mailto:seppopihlaja@hotmail.com
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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: www.e-p-ins.net > Edut 

 

Katso myös videokuvaa youtubesta:  

https://www.youtube.com/watch?v=BgeGyns1wic&feature=youtu.be 
 
 

 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jäsenperheilleen hiihto- ja kylpyläretken Ähtärin Mesikämmeneen, osoite: 

Karhunkierros 149, 63700 ÄHTÄRI. 

Ähtäriin liikumme omilla kyydeillä. Nautimme ensin kotiruokalounaan, joka on tarjolla klo 12-14. 
Tämän jälkeen hiihtoa, kuntoilua eläinpuistossa, pulikoimista kylpylässä (alkaen klo 15, vaatteiden vaihtoa varten on 
varattu yksi päivähuone).  
Nautimme päivällisen klo 17 - 19 Mesikämmen-ravintolan seisovasta pöydästä.   
 
Retken omavastuu on 25 euroa/hlö, alle 4-14-vuotiaat lapset 10 euroa, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.  
 
Omavastuu maksetaan ennen retkelle lähtöä Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n tilille FI18 1140 3000 4103 92, viitenumero 
5005. Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 29.2.2016 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Ilmoita jäsennumerosi, osallistujien 
nimet ja lasten iät.  
  
Tervetuloa retkelle!  

 
 
 

Perheretki Ähtäriin lauantaina 5.3.2016 

Pyhäniemen viikko-osake 

http://www.e-p-ins.net/
https://www.youtube.com/watch?v=BgeGyns1wic&feature=youtu.be
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Tangon taikaa Seinäjoella! 
  

Seinäjoen Tangomarkkinat sykkii jälleen suuria tunteita ja iloisia elämyksiä heinäkuussa 2016. 

 

Lavatansseista, konserteista, maamme parhaimmista esiintyjistä, tanssikilpailuista sekä ainutlaatuisesta 

festivaalitunnelmasta on mahdollisuus nauttia Tangomarkkinoiden monissa eri tapahtumakeskuksissa, kuten 

Paviljongissa, Tanssitalolla sekä Tangokadulla - suvisen sinitaivaan alla. Kisa-Areenalla nähdään mm. 

Tangolaulukilpailun jännittävät finaalihetket, joiden huipentumana kruunataan jälleen juhlallisin menoin Tangokuningas ja 

-kuningatar 2016. 

  

Nämä ja useat muut tapahtumapaikat täyttyvät tanssinhaluisista ihmisistä, iloisesti kuplivasta markkinatunnelmasta sekä 

laadukkaasta viihdetarjonnasta. Seinäjoen Tangomarkkinat siivittää yleisönsä jälleen keskikesän festivaalitunnelmaan, 

tarjoten tangon tunnetta, tanssin sykettä, kesähellettä sekä tangon taikaa! 

 

Lisätietoa tapahtumista Tangomarkkinoiden nettisivuilta 

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy | Tangotoimisto | Torikatu 15, 60100 Seinäjoki | 
Avoinna arkisin klo 09-15 | Puh. (06) 420 1111 | 
info@tangomarkkinat.fi | www.tangomarkkinat.fi | www.facebook.com/seinajoentangomarkkinat 

 

 

Kuva: www.tangomarkkinat.fi 

 

Tangomarkkinoille 6.-10.7.2016  
 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry avustaa yhteen tilaisuuteen 15€/ jäsen (avec). 
Ilmoittautuminen 30.6 mennessä epiry(at)netikka.fi, ilmoita osallistujien nimet ja jäsennumero sekä puhelinnumero. 
 
Ohjeet alennuslippujen saamiseksi lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.  
Vastuuhenkilö: Eero Huolman 

Tangomarkkinat 2016 

http://www.facebook.com/seinajoentangomarkkinat
mailto:epiry@netikka.fi
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Työturva-, sähkötyöturva- ja tieturva 1-koulutukset 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää tarpeen mukaan sovittaessa.  
- työturvallisuus  

- sähkötyöturvallisuus  

- tieturva 1-koulutuksia  

Tiedustelut:  

sähköpostilla epiry(at)netikka.fi tai suoraan kouluttajalta Jari Opas 0400 832486. 
 

Seuraavat koulutukset: 
 
16.2.2016 klo 17:00 Työelämän pelisäännöt 4 

- Henkilökohtainen edunvalvonta  
Kouluttaja: Jani Huhtamella 
 
Huom! EPI tarjoaa osallistujille iltapalan klo 16:30 - 17:00. 
 
 
13.4.2016 klo 17:00 Palkkaus ja palkitseminen 

- Henkilökohtainen edunvalvonta  
Kouluttajana: Palkkaneuvojat 
 
Huom! EPI tarjoaa osallistujille iltapalan klo 16:30 - 17:00. 
 

Insinöörilitto IL ry:n koulutukset EPI:n toimistolla Impivaarassa 
Osoite: Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETTISIVUMME 
http://www.e-p-ins.net 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 
Muista käydä päivittämässä yhteystietosi  

Insinööriliitto IL ry:n kotisivuilla 
www.ilry.fi 

Ilmoita myöskin sähköpostiosoitteesi! 
  

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry koulutukset 
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  
www.e-p-ins.net  
Jakelu: Jäsenet     Kokouskutsu ja esityslista 
  
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS    

  
Aika: 7.4.2016, 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 2015 

  

 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2015  

 Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2015  
 
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2015 
  
 Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2015  

 Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2015  
 
8. Vastuuvapauden myöntäminen 
  
 Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2015  
 
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 2016  
 
11. Muut asiat  
 
12. Kokouksen päättäminen  

 
 Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

E-P Insinöörit ry kevätkokous 7.4.2016 
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Seinäjoen kaupunginteatterissa lauantaina 17.9.2016 klo 13:00 Etelä-Pohjanmaan  
Insinöörit ry:n jäsenille avec (1 kpl) musikaali LAINAHÖYHENISSÄ.   
Omavastuu 20 euroa/hlö sisältäen väliaikatarjoilun. Maksu rahana teatterin aulassa,  
jossa liput jaetaan klo 12:15 - 12:45.  
Ilmoittautumiset 15.8.2016 mennessä epiry(at)netikka.fi 
 
Ilmoita osallistujien nimet ja jäsennumero sekä puhelinnumero. Laittakaa kalenteriin. 
Lisätietoja: Eero Huolman puh 050 4093672 
 

 

Seinäjoen kaupunginteatteriin on kaivattu hilpeää musikaalia ja nyt sellainen 
saadaan, lupaa teatterinjohtaja Christian Lindroos.  
 
Lainahöyhenissä (La Cage aux Folles), on palkittu broadway-musikaali, jota on esitetty ympäri maailmaa. Loisteliaat 
asut, näyttävät tanssikohtaukset, kimallus ja mukaansatempaava musiikki tarjoavat eturivin paikat Rivieran kuumimpaan 
cabaree-elämään! 
 
Cabareen johtaja George asuu yhdessä cabaree-tähti Albinin kanssa. Pariskunnan elämä menee sekaisin, kun  
Georgen poika ilmoittaa menevänsä naimisiin äärikonservatiivisen senaattorin tyttären kanssa. George haluaa salata 
parisuhteensa ja kieltää Albinia olemasta paikalla vierailun aikana. Albin saapuu kuitenkin paikalle Georgen vaimoksi 
pukeutuneena… Riemastuttavat kommellukset eivät näytelmästä lopu.  
 
Musikaalin koreografian suunnittelee Osku Heiskanen, jonka tuoreimpia töitä muun muassa on 
Kansallisoopperan Oopperan kummitus. Dragmusikaalin puvut suunnittelee Jarkko Valtee. Lavastaja on Janne 
Siltavuori.  
 
Musikaalin musiikki tarjoaa kahdeksanjäsenisen teatteriorkesterin käsissä villejä kabareerytmejä ja hempeää 
ranskalaista tunnelmointia.  
 
Musikaali on Jerry Hermanin säveltämä, käsikirjoittaja on Harvey Fierstein. Kantaesityksensä musikaali sai  
New Yorkissa vuonna 1983. Suomeksi se on nähty Mikko Koivusalon kääntämänä ensimmäisen kerran vuonna 2007. 

 

 
Perhepäivä lauantaina 8.10.2016, klo 12:00 – n. 18:00 
 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää liikunnallisen Perhepäivän Kuortaneen Urheiluopistossa, os. Opistotie 1, 63100 
Kuortane. Kuortaneen Urheiluopistolla tulisi olla paikalla viimeistään klo 11:50.  
 
Nautimme ensin keittolounaan, jonka jälkeen leikkimielinen kisailu ja liikuntaleikit (aikuiset + lapset, Urheiluopiston 
ohjaajan mukaan), keilailu klo 14:00 – 15:00 ja 15:00 – 16:00 käytössä on 6 rataa, max. 24 hlöä, uinti + vesiterapia 14:00 
– 17:00 sekä klo 16:30 – 18:00 nautimme päivällisen Urheiluopiston ravintolassa noutopöydästä. Paluumatkalle 
lähdemme päivällisen jälkeen.  
 
Retken omavastuuosuus on Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenperheille 20 euroa/hlö,  
lapset 4 – 14-v 15 euroa/hlö ja muille osallistujille 45 euroa/hlö. Alle 4 vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.  
Omavastuuosuudet maksut kerätään Urheiluopiston ravintolan aulassa (Huom! Varaa tasaraha). 
 
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 8.9.2016 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi  
Ilmoita jäsennumerosi, nimesi, matkapuhelinnumerosi, sähköpostiosoite ja muut osallistujat (lasten ikä) sekä mahdolliset 
ruoka-allergiat.  
 
Tervetuloa Kuortaneelle! 

 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n tilaisuuden vastuuhenkilö on Seppo Pihlaja, puh. 045-318 4510. 

 

Teatteria 
koulutusta 

Perhepäivä Kuortaneella 8.10.2016 
 

koulutusta 
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Tapahtumakalenteri 2016 
 

5.3.2016  Perheretki Mesikämmeneen Ähtäriin. Retken omavastuu on 25 euroa/hlö, 14-4 vuotiaat lapset 10 

€/hlö, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään ti 27.2. sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
Vastuuhenkilö: Jari Opas 

 
7.4.2016  Kevätkokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.  

Ilmoittautuminen 5.4. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

11.4.2016  Teema-ilta, yritysvierailu klo 18:00 Veljekset Ala-Talkkari Oy:ssä, os. Hellanmaantie 619, 62130  

Hellanmaa, Lapua. Aiheena on  ”Yritysesittely”.  Ilmoittautuminen 8.4. mennessä sähköpostilla 
 epiry(at)netikka.fi. Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja. 
 
18.6.2016  PowerPark perhetapahtuma. Omavastuu 15 € / hlö. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä 

epiry(at)netikka.fi ilmoita jäsennumerosi, osallistujien nimet ja iät sekä pituudet. Ohjeet lähetetään 
sähköpostilla. Vastuuhenkilö: Tapani Saarenpää 

 
18.6.2016 Insinööri-Golf-kisa, Härmä Golf, klo 10:00, osoite: Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä. EPI maksaa 

kisasta osallistujajäsenten lounaat ja palkinnot. Ilmoittautuminen: Caddy-masterille ennen kisan alkua, 
ilmoita nimesi ja jäsennumerosi. Vastuuhenkilöt: Juhani Malkamäki ja Jyrki Sauramäki 

 
30.6.-2.7.2016  Provinssirock. EPI avustaa 20 €/jäsen. Lippuja on saatavilla niin pitkään, kuin ennakkomyyntiä on 

Provinssin järjestäjien toimesta. Ohjeet lipun saamiseksi saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse 
epiry(at)netikka.fi  Vastuuhenkilö: Jyrki Sauramäki 

 
6.-10.7.2016  Tangomarkkinat, EPI avustaa yhteen tilaisuuteen 15 €/jäsen (avec). Ilmoittautuminen 30.6 mennessä 

epiry(at)netikka.fi, ilmoita osallistujien nimet ja jäsennumero sekä puhelinnumero.  
Vastuuhenkilö: Eero Huolman 

 
9.7.2016  Insinööriliitto IL ry:n Kesäkaravaanin on Seinäjoella. Tilaisuuden aika ja paikka ilmoitetaan 

myöhemmin IL:n ja EPI:n nettisivuilla. 
 
4.-7.8.2016  Seinäjoen Vauhtiajot, EPI avustaa vain rata-ajoihin 15 €/jäsen (avec). Ilmoittautuminen 25.7. 

mennessä epiry(at)netikka.fi, ilmoita osallistujien nimet ja jäsennumero sekä puhelinnumero. 
Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 

 
12.-13.8.2016  Vanhan Paukun Festivaali, Lapualla, Epi:n jäsenille, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n vuoden 2016 

jäsenkortilla saa 50 % alennuksen lipun hinnasta. Ilmoittautumiset epiry(at)netikka.fi 4.8. mennessä, 
ilmoita myös jäsennumerosi. Yhteyshenkilö: Seppo Pihlaja 

 
29.7.-1.8.2016  Ooppera- ja kulttuurimatka Veronaan. Matkan hinta on 890 €/hlö ja varausmaksu 300 €/hlö 

(varausmaksu hyvitetään loppulaskussa). Matka  toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 24 henkilöä. 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2016 epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 

 
17.9.2016  Teatteria, ”LAINAHÖYHENISSÄ”, klo 13 Seinäjoen kaupungin-teatterissa. Ilmoittautuminen 15.8. 

mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi, ilmoita osallistujien nimet ja jäsennumero sekä 
puhelinnumero. Vastuuhenkilö: Eero Huolman 

 
8.10.2016  Perhepäivä Kuortaneella, Kuortaneen Urheiluopistossa klo 12 – 18 jäsenperheille, aikuiset 20 €/hlö, 

lapset 14 – 4 v 15 €/hlö, muille 45 €/hlö. Ilmoittautumiset 8.10. mennessä epiry(at)netikka.fi 
Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 
 

29.10. 2016 Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n 60 vuotisjuhla pidetään klo 17-24 Seinäjoki-salissa, onnittelut, 

juhlatilaisuus, iltapalatarjoilu ”Coctailkutsut” sekä juhlatanssiaiset. Tilaisuudesta ilmoitetaan 
myöhemmin nettisivuilla. 
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