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Alkanut vuosi on yhdistyksemme toiminnassa jo kuudeskymmenes ensimmäinen, Kotimaallamme 

vuosia on kertynyt enemmän.  

 

Mitä kaikkea onkaan yhdistyksemme historiaan mahtunut? Tammikuussa 1956 tehtiin 

yhdistysrekisteriin ilmoitus yhdistyksestä nimeltään Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry. 

Yhdistysrekisteriin kirjattiin seuraavaa yhdistyksen tarkoitukseen: ”Yhdistyksen tarkoituksena on 

toimia insinöörien yhdyselimenä alueellaan, valvoa jäsentensä yhteisiä etuja ja pyrkimyksiä, sekä 

edistää heidän teknillistä ja henkistä kehitystään.” 

 

Yhdistyksen alkuaikoina toiminta oli joiltain osin erilaista kuin nykyisin, mutta yhtymäkohtiakin löytyy. 

Esimerkiksi yritysvierailut kuuluivat toimintaan jo varhain. Alkuvuosina yhdistys vieraili mm 

Kauhavan Ilmasotakoululla ja Raahen Rautaruukilla. Vuosikokouksia pyrittiin järjestämään 

vierailujen yhteyteen ja esimerkiksi helmikuussa 1974 vuosikokouksen yhteydessä tutustuttiin Alkon 

Koskenkorvan Polttimoon. Yritysvierailut kuuluvat edelleen Etelä-Pohjanmaan Insinöörien 

toimintaan. Viime syksynä vierailimme yli kolmenkymmenen jäsenen voimin EPV Tuulivoima Oy:n 

Santavuoren tuulipuistossa ja lisää vierailuja on luvassa tänä vuonna. Mikäli sinulla on tiedossa 

sopiva vierailukohde, vinkkaathan asiasta myös meille! 

 

Jäsenistön tiedonnälkää on pyritty tyydyttämään erilaisin kurssein vuosien saatossa. Tänä päivänä 

saamme laadukkaita kursseja Insinööriliiton kautta, mutta Etelä-Pohjanmaan Insinöörit on järjestänyt 

kursseja jo vuosien ajan. Seinäjoen Osuuspankin kanssa olemme järjestäneet yrityksen 

perustamista käsittelevän, usean illan mittaisen kurssin syksyllä 1982 ja muutamaa vuotta 

myöhemmin ohjelmassa olleen kurssin teemana on ollut energiansäästö. Aihe on ajankohtainen 

edelleen. Insinööriliiton kursseja on alueellamme jälleen tänäkin vuonna, seuraa nettisivujamme ja 

tule mukaan.  

 

Kulttuuri ja liikunta ovat olleet Etelä-Pohjanmaan Insinöörien sydäntä lähellä ja esimerkiksi 

tutustuessani järjestettyihin jäsentapahtumiin 80-luvun puolivälissä kuulosti ohjelma kumman tutulta. 

Koko perheen kanssa on liikuttu Kuortaneen Urheiluopistolla vuonna 1984 kuten myös vuonna 2016. 

Tuttua ohjelmaa on luvassa myös tänä vuonna. Lisätietoja löydät tästä tiedotteesta sekä 

nettisivuiltamme. 

 

Nähdään tapahtumissamme! 

Johanna Torvela 

Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 

  

Puheenjohtajan palsta 
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Insinööriliitto vaikuttaa 

Teemme Insinööriliitossa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa monenlaista vaikuttamistyötä. 
Vaikuttaminen edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden läpikäynnin aloitan 
merkittävää määrää suomalaisista koskevasta asiasta eli työaikalain uudistuksesta. 
 
Insinööriliitto oli vahvasti vaikuttamassa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n työaikalakitavoitteisiin. 
Olemme niihin varsin tyytyväisiä. Jäsenistön kannalta työaikalain tärkeimpiä kohtia on, että ylemmät 
toimihenkilöt kuuluvat työaikalain piiriin. 
 
Tärkeää on, että ajasta ja paikasta riippumatta kaikki työ ja aika, jolloin olemme työnantajan 
käytettävissä, lasketaan työksi. Tämä tarkoittaa muun muassa etätyön ja matka-ajan kirjaamista 
työajaksi. 
 
Uudessa työaikalaissa tärkeitä ovat myös työsuojelulliset näkökulmat. Matka-ajan laskeminen 
työajaksi vapaa-ajan sijaan tarkoittaa, että sitä ei voi määritellä lepoajaksi. Tämä on merkittävä 
työsuojelullinen asia työssään paljon matkustaville. YTN:n tavoitteet on hyvin huomioitu myös 
Akavan työaikalakitavoitteissa. 
 
Vaikuttamistyötä tehdään myös tulevia kuntavaaleja ja maan hallituksen puolivälinriiheä varten. 
Kirjoitushetkellä IL:n kuntavaalitavoitteita ei ole vielä hyväksytty. Puolivälinriihessä liiton tärkeimpiä 
tavoitteita ovat osaamisen kehittämiseen tehtävät satsaukset, t&k-investointien lisääminen ja niiden 
tukeminen. Lisäksi ajamme yhteisen teollisuusstrategian tai -ohjelman tekemistä, jotta varsinkin 
kansainväliselle kilpailulle alttiit alat pärjäisivät tulevaisuudessa paremmin. 
   
Pidemmän aikavälin tavoitteita Insinööriliitossa ovat muun muassa liittojen ryhmäkanneoikeus, TE-
palvelujen kehittäminen, osaamisen päivittämiseen liittyvän koulutuksen kasvattaminen, harmaan 
talouden kitkeminen ja innovaatiotoiminnan tukeminen. YTN:ssä IL ajaa erityisesti tes-, ves- ja kes-
sopimusten kehittämistä ja työehtosopimusten saamista aloille, joilla sitä ylemmillä toimihenkilöillä 
ei ole. 
 
Liiton koulutustavoitteista kirjoitin tällä palstalla jo viimeksi. Niitä hiomme lisää vielä tämän kevään 
aikana, jonka jälkeen niihin voi palata. Tähän liittyen olemme käynnistäneet loppusyksystä 
yhteisprojektin Akavan kanssa tavoitteidemme edistämiseksi. 
 
Monista jäseneduistamme nostan tällä kertaa esiin työpaikkatorin. Insinööriliiton työpaikkatorilla 
välitettiin viime vuonna yli 1100 insinöörityöpaikkaa. Ilmoittaminen on työnantajille maksutonta. 
Jäsenenä voit liiton internetsivuille kirjautumalla nähdä kaikki avoimet työpaikat. Kehitämme 
palvelua edelleen. Mahdollista on, että tulevaisuudessa jäsen voi jättää CV-pankkiin CV:nsä ja 
työnantajat voivat katsella CV:tä maksutta samalla kun ilmoittavat avoimesta työpaikasta.  
 
Liiton jäsenkehitys oli nyt toista vuotta putkeen negatiivinen. Teemme kovasti töitä löytääksemme 
ratkaisuja, joilla saisimme palautettua pitkään jatkuneen positiivisen jäsenkehityksen. Kaikki ideat 
ovat tervetulleita. Haastankin sinut kertomaan omasi joko Etelä-Pohjanmaan Insinööreille tai 
suoraan minulle.  
 
Tehdään yhdessä Insinööriliitosta parempi meille kaikille! 
 
Samu Salo  
Puheenjohtaja 
Insinööriliitto IL ry 
 

Insinööriliitto IL ry:n puheenjohtajan terveiset 
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Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Olemmekin jo ehtineet saada vuoden parin ensimmäisen viikon 

aikana suomalaisen talven kaikki säätyypit riesaksemme tai iloksemme. Ihan jokaisen oman 

mielipiteen mukaisesi. On ollut lämmintä, pakkasta, myrskyä, aurinkoista, vesisadetta, lumisadetta, 

ihan mitä vain kukin mielii. Toivottavasti se oikea talvikin viimein tulisi. 

 

Koko viime kesän ja syksyn puhuttiin kilpailukyky sopimuksesta ja Suomen mallista. 

Kilpailukykysopimus tuntui lopulta keskittyvän vain palkattomaan työajan pidentämiseen. Siitä 

löytyikin hirvittävä määrä erilaisia malleja. Noin 15 % työnantajista totesi, etteivät he tee mitään, 

koska he katsovat, ettei heidän tuottavuutensa siitä kasva. Lopuista ehkä eniten suosiota sai 

systeemi, jossa eri tavoilla ihmisten liukuma saldosta vähennetään vuoden aikana 20 tuntia. Myöskin 

koulutusta ja työntekijöiden kuntoa ylläpitäviä ratkaisuja löytyi. Valitettavasti löytyi myös joitakin 

työpaikkoja, joissa tämän asian takia neuvotteluvälit huononivat pahasti. Muistakaa kuitenkin, että 

tämä sopimus on voimassa vain tämän vuoden. Suomen mallilla taas tarkoitetaan, että vientialat 

ratkaisisivat ensin palkankorotusten tason, ja muut seuraisivat niitä. Tämän toteutuminen näyttää 

kyllä tällä hetkellä hieman epävarmalta, muuta katkolla olevien työehtosopimusten toivotaan 

kuuienkin saatavan valmiiksi syyskuuhun mennessä. 

 

Tämän vuoden kärkihankkeita liitossamme on jäsenhankinta ja jäsenpito. Ongelmanamme on viime 

vuodet ollut, että opiskelijapuoli hoitaa kyllä jäsenhankinnan hyvin, mutta kahden – viiden vuoden 

aikana hukkaamme ison osan näistä jäsenistä. Liittomme Järjestöjohdon neuvottelupäivillä 

pohdimme, mitä voimme tehdä asiantilan korjaamiseksi. Tätä pohdintaa on tehty aikaisemminkin, 

mutta nyt pyrimme saamaan aikaan ihan konkreettisia toimienpiteitä. 

 

Liittomme järjestää kevään aikana jälleen Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n kanssa 

jäsenkoulutuksia. Ainakin seuraavat koulutukset on jo merkitty kalenteriin: 11/2 Tule paremmaksi 

itseksesi kurssin ja 3/5 kilpailukielto- ja salassapitosopimukset kurssin.  Lisätietoa kursseista saatte 

liiton nettisivuilta osoitteesta www.ilry.fi/koulutukset. Kurssit ovat jäsenille ilmaisia, mutta edellyttävät 

sitovan ennakkoilmoittautumisen. 

 

Tekun opettaja hermostuu oppilaittensa laiskuudesta ja yrittää vielä kerran aloittaa alusta: Menet 

kylpyyn, ja amme on täynnä piripintaan. Mitä tapahtuu? Oppilas: Puhelin yleensä soi. ( Johnny-Kai 

Forssellin ja Risto Tuomaisen toimittamasta kirjasta Insinöörikaskut. ) 

 

Timo Ruoko 

Kenttäpäällikkö 

0201 801 856 

  

Kenttäpäällikön tervehdys 

http://www.ilry.fi/koulutukset
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Yrittäjien valiokunnassa on mukana yrittäjäinsinöörejä ja muita yrittäjätoiminnan sekä ammatin-
harjoittamisen kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä. Valiokunta pyrkii tukemaan erityisesti 
ammatin-harjoittaja- ja yrittäjäjäsenten palvelua liitossa, paneutumaan tämän jäsenryhmän 
ongelmiin ja puuttumaan epäkohtiin. 
 
Valiokunta antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin sekä korostaa työnantajien 
ja työntekijöiden ja toisaalta oppilaitosten, opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyön tärkeyttä. 
 
Yrittäjien valiokunta vaikuttaa yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii 
aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi sekä edistää yrittäjien laajempaa 
verkostoitumista. 
 
Puheenjohtaja toimii Kari Laitinen, Insinööriliiton hallituksen jäsen. Valiokunnan jäsenet ovat Seppo 
Pihlaja, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry, Tommi Immonen, Helsingin Insinöörit ry, Tiina-Maria 
Siipola, Oulun Insinöörit ry, Pasi Nokelainen, Satakunnan Insinöörit SATI ry, Imre Rask, Ala-
Kymen Insinöörit AKI ry, Aarre Aapaoja, Lapin Insinöörit ry, Ella Joukkola, Insinööriopiskelijaliitto 
IOL ry ja henkilökohtainen varajäsen Pasi Suckman, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry, DIFF:in 
tarkkailija Kristoffer Sederlöf, esittelijä Jenni Karjalainen ja sihteeri Erik Sartorisio 
 
Seppo Pihlaja 
Yrittäjien valiokunnan jäsen 
Insinööriliitto IL ry 
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Laatinut: EeroH 

Palautus: 30.4.2017 mennessä 

epiry@netikka.fi 

Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan palkinto. 

 

 

 

 

 

Sudokun 2/2016 oikein vastanneiden kesken 

suoritetussa arvonnassa Pasi Hallila oli 

onnettaren suosikki. 

Palkinto on toimitettu voittajalle. 

 
 

Insinööriliitto IL ry:n Yrittäjien valiokunta, kausi 2016-2017 

Sudoku 1/2017 

mailto:epiry@netikka.fi
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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 12-13. 
Tämän jälkeen hiihtoa, kuntoilua eläinpuistossa ja kotieläintilalla sekä pulikoimista kylpylässä 
(alkaen klo 15, vaatteiden vaihtoa varten on varattu yksi päivähuone).  
 
Lopuksi nautimme päivällisen klo 17 - 19 Mesikämmen-ravintolan seisovasta pöydästä.   
 
Retken omavastuu on 25 euroa/hlö, 3-14-vuotiaat lapset 10 euroa, alle 3 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 27.2.2017 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Ilmoita 
jäsennumerosi, osallistujien nimet ja lasten iät.  
 
 

 

 
 

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 

Pyhäniemen viikko-osake 

Perheretki Ähtäriin lauantaina 4.3.2017 

http://www.e-p-ins.net/
https://www.youtube.com/watch?v=BgeGyns1wic&feature=youtu.be
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Insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on 60 op. Tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa. Tutkinto 
antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin diplomi-insinöörin tutkinto. 
 
Rakentamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu rakennusalan amk-insinööreille. Koulutuksen 
tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat 
teoreettiset tiedot (rakennesuunnittelussa tai rakennustuotannossa) toimia työelämän kehittäjänä 
vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on myös 
saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa. 
Lisätietoja tutkinto-ohjelmasta, hakemisesta ja valmistuneiden ajatuksista osoitteessa: 
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 valmiuksia johtaa ja kehittää 
asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin. 
Koulutuksen perusrakenteen suunnitteluun on osallistunut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja 
Teknologiateollisuus ry. Lisätietoja tutkinto-ohjelmasta, hakemisesta ja valmistuneiden ajatuksista 
osoitteessa: http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-
%28ylempi-AMK%29,-Teknologiaosaamisen-johtaminen. 
 
Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 15.3. -5.4.2017 osoitteessa 
www.opintopolku.fi. Valintakoetta ei ole, vaan se on korvattu ennakkotehtävällä. Ennakkotehtävän 
löydät nettisivuiltamme helmikuussa 2017. Ennakkotehtävä pitää palauttaa hakuajan puitteissa 
5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista löytyy myös 
tutkinto-ohjelmien sivuilta.   
 
Pauli Huhtamäki  
Teknologiajohtaja  
puh. 040 830 4151  
pauli.huhtamaki@seamk.fi 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Insinööri (ylempi AMK) 

http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-AMK%29,-Rakentaminen
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-AMK%29,-Rakentaminen
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-AMK%29,-Teknologiaosaamisen-johtaminen
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Insinoori-%28ylempi-AMK%29,-Teknologiaosaamisen-johtaminen
http://www.opintopolku.fi/
mailto:pauli.huhtamaki@seamk.fi
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  
www.e-p-ins.net     Kokouskutsu ja esityslista 
Jakelu: Jäsenet 
  
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS     
  
Aika 21.3.2017, 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, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa 

 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen 
  Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
 
5. Toimihenkilöiden ja toimikuntien valinta 
  Esitys: Ei valita toimihenkilöitä eikä toimikuntia  
 
6. Toimintakertomus 2016 

  Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2016  

 Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2016 
 
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2016 
  Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2016 
 Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2016 
 
8. Vastuuvapauden myöntäminen 
  Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2016  
 
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 2017  
 
11. Muut asiat  
 
12. Kokouksen päättäminen  
 Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 

E-P Insinöörit ry kevätkokous 21.3.2017 
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Hyvä EPI:n Jäsen (avec)! 
 
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry on lupautunut keräämään ryhmän halukkaista kuntosalilla 
kävijöistään, jäsenet (avec). Fysio 2000 tarjoaa 20 henkilön ryhmällemme 50 % alennuksen 
vuosikortista (Eli normaalihinta 39€/kk -50%= 19,50€/kk), 15 korttia oikeuttaa alennusprosentiksi -
40% ja 10kpl -30%. 
 
Mikäli olet kiinnostunut ja haluat liittyä EPI:n kuntosaliryhmään, ilmoittaudu viimeistään 20.2.2017 
vain sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Kokoamme ryhmän, joka aloittaisi kuntosalikäynnit 1.3.2017 
alkaen edulliseen epiläisille alennettuun hintaan. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä. 
 
Yhteistyöpaketti sisältää: 
• Kuntosalin esittely (max 20 hlö kerrallaan) ryhmälle veloituksetta 
• Henkilökohtainen saliohjelma kuuluu korttiin 
• Kaikki kolme saliamme (Sorsanpesä, Seinäjoen keskusta ja Ilmajoki) ovat vapaasti 

käytössä kulkukoodilla (05-01) joka päivä. Kaikilla saleillamme 
• matalan kynnyksen sali sekä oma tila edistyneemmille harjoittelijoille 
• Ilmainen kuntosalin käyttö fysioterapiajakson ajaksi, jos asiakkaalla on vakuutusyhtiön 

maksusitoumus fysioterapiaan (max 4kk). Näin maksimoidaan kuntoutusjakson hyödyt 
esim. leikkauksen jälkeisen sairasloman aikana. 

• Kuntosalin käyttö maksutta fysioterapia- tai hierontakäynnin yhteydessä (esimerkiksi 
kevyt harjoitus ennen käsittelyä takaa paremman hoitotuloksen ja asiakas vähitellen 
huomaa aktiivisen kuntoutuksen merkityksen 

 
Yhteistyöterveisin! 
Seppo Pihlaja, EPI:n yhteyshenkilö 

 
Työturva-, sähkötyöturva- ja tieturva 1-koulutukset 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää tarpeen mukaan koulutuksia työturvallisuudesta, 
sähkötyöturvallisuudesta sekä tieturva 1-koulutuksia.  
 
Tiedustelut:  
sähköpostilla epiry(at)netikka.fi tai suoraan kouluttajalta Jari Opas 0400 832486. 
 
Tulevat koulutukset: 
 
Tieturva 1 koulutus   22.04.2017 
Työturvakorttikoulutus   26.08.2017 
Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus  23.09.2017 
 
Koulutuspaikka: Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 
 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry koulutukset 

Fysio 2000 Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n yhteistyökumppaniksi 
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Tapahtumakalenteri 2017 
 

4.3.2017  Perheretki Mesikämmeneen Ähtäriin. Retken omavastuu on 25 euroa/hlö, 14-3 vuotiaat lapset 10 

€/hlö, alle 3 vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään ti 27.2. sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
Vastuuhenkilö: Jari Opas 

 
21.3.2017  Kevätkokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.  

Ilmoittautuminen 19.3. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

18.4.2017  Teema-ilta: Yritysvierailu Lakeuden Etappi Oy klo 18:00. Tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari esittelee 

yrityksen sekä biokaasuvoimalan toimintaa. Lakeuden Etappi Oy, Laskunmäentie 15, 60760 
Pojanluoma. Ilmoittautuminen sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 

 
3.5.2017  Insinööriliitto IL ry kouluttaa – Kilpailukielto ja salassapitosopimukset. Koulutus järjestetään EPI:n 

toimistolla, os. Impivaarantie 25, klo 17:00 – 20:00. Ilmoittautumiset Insinööriliiton sivujen kautta: 
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/kilpailukielto-ja-salassapitosopimukset-11 
 

11.5.2017 Flooran päivän cocktailtilaisuus, AKAVAn järjestämä cocktailtilaisuus Uppalan kartanossa 

Ilmarisenkatu 14, 60100 Seinäjoki. Ilmoittautumisohjeet tulevat nettisivuille. Vastuuhenkilöt: Jari Opas 
 
17.6.2017  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: Marko Siltamäki 

 
Kesä 2017 Golf-kokeiluilta, Tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin nettisivuilla. Vastuuhenkilöt: Jyrki Sauramäki 

 
29.6.-1.7.2017  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 

 
5.7.-9.7.2017  Tangomarkkinat, EPI avustaa yhteen tilaisuuteen 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat 

ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Eero Huolman 
 
14.7-15.7.2017  Haku Päällä – rakkausfestivaali Kurikassa. EPI avustaa 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi 

saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Johanna Torvela 
 
27.-28.7.2017  Vanhan Paukun Festivaali, Lapualla, EPI avustaa 15 €/jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat 

ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 
 
3-6.8.2017  Seinäjoen Vauhtiajot, EPI:n lippu jäsenelle + avecille 10 € / jäsen + avec.EPI Ohjeet lipun saamiseksi 

saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 
 
21.10.2017  Perhepäivä Kuortaneella, Kuortaneen Urheiluopistossa klo 12 – 18 jäsenperheille, aikuiset 20 €/hlö, 

lapset 14 – 4 v 15 €/hlö, muille 45 €/hlö. Ilmoittautumiset 13.10. mennessä epiry(at)netikka.fi 
Vastuuhenkilö: Jari Opas 

 
16-19.11.2017  Ulkomaanmatka Praha. Matkan hinta on 599 €/hlö ja varausmaksu 200 €/hlö (varausmaksu 

hyvitetään loppulaskussa). Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä. Ilmoittautuminen 
viimeistään 10.4.2017 epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja 

 
Syksy 2017  Teatteri. Perinteiseen tapaan EPI:n jäsenet ovat tervetulleita Seinäjoen kaupunginteatterilla 

järjestettävään teatteriesitykseen. Esitys ja tarkempi ajankohta ovat vielä valitsematta. Seuraa 
tiedotusta. Vastuuhenkilö: Eero Huolman 

 
25.10.2017  Syyskokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.  

Ilmoittautuminen 23.10. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. 
 

3.11. 2017 Viinikoulutus/pikkujoulu. Teemana: ”Maailman kaunein viinialue Douro:n laakso” Kouluttajana on 

viinien huippuasiantuntija Glenn Sundstedt Purmosta. Tilaisuus pidetään Sedu Törnäväntie 24, 
Seinäjoki. Tilaisuudesta myöhemmin nettisivuillamme ja sähköpostilla. 
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Aikaisempien vuosien positiivisen palautteen perusteella on päätetty lähteä tänä vuonna 
Prahaan ja Mlada Boleslaviin Skodan Tehtaille Tšekin tasavaltaan. 

 
Ajankohta: 16. – 19.11.2017 

 Matkan kesto 3 yötä, torstai – sunnuntai, Ryhmän koko n. 25 – 35 henkilöä, minimi 25 
Ilmoittautumiset:  

 10.4.2017 mennessä sitovat ilmoittautumiset vain sähköpostilla epiry(at)netikka.fi 
Tiedustelut:  

 Ari Itämäki  puh. 044-971 8313 / sähköposti ari.itamaki(at)netikka.fi 
Matkan hinta:  

 Jäsenen omavastuuhinta on 599 €/henkilö (koskee myös avec.) kahden hengen 
huoneessa, muille kuin jäsenille 699 €/henkilö. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 80 €. 

Varausmaksu ym. maksut:  

 Varausmaksu on 200 € eräpäivä 15.4.2017 ja loppulaskun eräpäivä 1.10.2017. Matka 
toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 25, enintään 35. (25 henkilöä pienemmän ryhmän hinta 
on korkeampi.) 

 Peruutusehdot lähetetään pyydettäessä sekä ilmoittautuneille sähköpostilla.   
Matkapaketti sisältää:  

 Bussikuljetus Seinäjoki Matkakeskus – Jalasjärvi – Parkano – Lentokenttä Helsinki, m/p 

 Finnairin reittilennot Helsinki-Praha-Helsinki (tarjoilut lennoilla maksullisia) 

 Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero  

 Majoitus 3 yötä kahden hengen huoneessa, aamiainen  

 Lentokenttäkuljetukset suomenkielisen oppaan johdolla 

 16.11. 3 ruokalajin illallinen U Bulinu –ravintolassa (ei sis. juomia)    

 17.11. bussi ja suomenkielinen opas Mlada Boleslaviin, vierailu Skodan tehtaalla ja 
museossa, sekä 3 ruokalajin lounas  U Hradu –ravintolassa (ei sis. juomia)    

 18.11. klo 09:00-13:00 kaupunkikierros suomenkielisen oppaan kanssa, ensin bussilla n. 2 
tuntia ja sitten Vanhankaupungin kävelykierros, jonka jälkeen klo 13:00 panimovierailu, 
maistiaiset ja 3 ruokalajin lounas (ei sis. juomia) Novoměstský Pivovar –
olutpanimoravintolassa   

Lisämaksusta: 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 80 EUR/henkilö 3 yötä 

 Etukäteen määritellyt istumapaikat lennoille alkaen 24 EUR/henkilö   

 Muut mahdolliset palvelut 

 Matkavakuutus, suosittelemme varmistamaan, että vakuutus sisältää riittävän 
peruutusturvan. 

 
Lentoaikataulu:  

 16.11.2017 AY1223 Helsinki - Praha 17.35-18.45, 19.11.2017 AY1222 Praha - Helsinki 
11.25-14.35  

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  

 OK-MATKAT/Nordic Ferry Center Oy  Uudenmaankatu 16 A  FI-00120 Helsinki, Finland  
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n yhteyshenkilö:  

 Ari Itämäki ja lisätietoa tapahtumasta puh. 044-971 8313 sekä www.e-p-ins.net 

Matkaohjelma Prahaan 16.11.-19.11.2017 


