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Puheenjohtajan kynästä
Vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja jälleen on aika julkaista uusi jäsentiedote. Sain viime
syksynä luottamuksen teiltä jäsenet, valitsitte minut uudelleen Etelä-Pohjanmaan Insinöörien
puheenjohtajaksi, nöyrä kiitos luottamuksesta. Lisäkseni toiminnassamme on mukana innokas
joukko osaavia Insinöörejä, ehkä juuri sinäkin tulevaisuudessa.
Viime vuosi kului juhlahumussa, kun Insinööriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan. Tänä vuonna ei
suinkaan levätä, vaan monenlaista toimintaa ja tapahtumaa kuuluu myös tähän vuoteen. Erityisen
iloinen olen koulutustoiminnasta, jota on tulossa myös meidän alueellemme. Lisäksi webinaarit
tavoittavat paikasta riippumatta, joko olet osallistunut?
Etelä-Pohjanmaan Insinööreissä on tulossa tapahtumarikas vuosi. Suunnitelmissa on perinteisten
tapahtumien lisäksi myös jotain uutta ja joitain tapahtumia on puolestaan laitettu tauolle. Erityisesti
kiitosta ovat saaneet yritysvierailut, joista seuraava on 19.3 Betoniluomalla Teuvalla. Vinkkaathan
jos tiedät mielenkiintoisen vierailukohteen tai haluat toivottaa alueen Insinöörit vierailulle
työpaikallesi! Ajankohtaiset kuulumiset löytyvät nettisivujemme lisäksi myös Facebookista – käy
tykkäämässä sivustamme!
Tästä paperisesta tiedotteesta saat tietoa tapahtumistamme, mutta ajankohtaisista asioista löydät
tietoa myös nettisivuiltamme. Lähetämme myös säännöllisesti sähköpostia – käythän tarkistamassa
jäsentietojesi ajantasaisuuden Insinööriliiton jäsensivuilta. Insinööriliitto on julkaissut myös
mobiilisovelluksen, jolloin liiton palvelut kulkevat kätevästi mukana. Olethan jo ladannut sovelluksen
puhelimeesi?
Yhdessä tekemällä teemme mukavan vuoden, nähdään tapahtumissamme!
Johanna Torvela
Puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
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Kenttäpäällikön tervehdys
Vuosi 2019 on tullut päätökseen ja vuosi 2020 on alkanut. Pientä hiusten halkomista, mutta
mielestäni vuosikymmen ei vielä vaihtunut, vaikka radiota myöten niin on väitetty. Vuosikymmen
täyttyy vasta kuluvan vuoden päättyessä. Tämä johtuu siitä, että vuotta 0 ei ole ollut vaan ajanlasku
alkoi vuodesta 1 ja siitä seuraa, että ensimmäinen vuosikymmen täyttyi vuoden 10 lopussa.
Kenttäpäällikön tehtäväni päättyi virallisesti vuoden vaihteeseen, jolloin ne tehtävät otti vastaan uusi
kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiili. Kalle onkin jo useammille liittomme aktiiveille tuttu, sillä hän on
jo hetken aikaa vastannut liittomme kehitystehtävistä ja myös Lean koulutuksista. Autan Kallea
ottamaan vastaan nämä uudet tehtävät. Itse olen jäämässä eläkkeelle syyskuun alusta alkaen ja
sitä ennen pitää pitää pois ansaitut vuosilomatkin. Alueasiamiehen paikkakin on jo ollut auki ja uuden
alueasiamiehen valinnasta kertoo liittomme johto heti, kunhan sopimus on allekirjoitettu. Hänen
aloitettuaan lähdemme kiertämään alueen yhdistyksiä, oppilaitoksia ja työpaikkoja, jotta kaikki
pääsevät tutustumaan uuteen alueasiamieheen ja hän alueen jäsenkenttään. Joten ette pääse
minusta vielä vähään aikaan eroon.
Insinööriliitto järjestää taas kevään aikana lukuisien webinaarien lisäksi useita koulutuksia alueilla.
Tarkemmat tiedot löytyvät liiton nettisivuilta www.ilry.fi/koulutukset. Seinäjoella kevään aikana on
ainakin seuraavat koulutukset: 11.5 Urailta ja 18.5 Miten johdan itseäni ja esimiestäni. Jäsenillämme
on mahdollista osallistua liiton koulutuksiin myös muualla kuin oman jäsenjärjestönsä alueella, joten
nettisivuilla kannattaa käydä katsomassa koulutuksia.
Ja lopuksi aforismi Stanislaw Jerzy Leciltä: Älkää kertoko unistanne! Freudilaiset saattavat päästä
valtaan.
Timo Ruoko
Alueasiamies
Puh. 0201 801 856
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Terveiset opiskelijamaailmasta!
Hei ystäväni. Toivon että voit hyvin, ja luet terveiseni mukavissa oloissa.
Olen saanut kunnian edustaa Seinäjoen ammattikorkeakoulua Studia-messuilla Helsingissä ja nyt
viimeisimpänä Opinlakeus-messuilla täällä Seinäjoella. Sain tavata paljon nuoria ja hieman
vanhempiakin insinöörikoulutuksesta ja insinööriydestä kiinnostuneita, ja minut täyttää toivo.
Alaamme arvostetaan ja pidetään tavoittelun arvoisena. Mutta entä sinä ja minä? Mitä ajattelemme
kun joku kysyy millaista on opiskella tai olla insinööri? Tuleeko mieleen kiire, lähestyvät deadlinet tai
raskauttava työkuorma, vai tunne siitä, että rakennamme tulevaisuutta ja parannamme maailmaa?
Itselläni valitettavan usein löydän itseni enemmänkin pohtimasta ensimmäisiä. Tästä syystä kehotan
sinua nyt pohtimaan pienen tovin, miltä tuntui aikanaan päästä kouluun, valmistua tai päästä töihin.
Muistatko sen innostuksen? Käytä pieni hetki pohtiessa näitä hienoja tuntemuksia ja tuokoon se
voimaa tähän päivään!
Seinäjoen insinööriopiskelijat SenIOR ry:lle tulee olemaan työntäyteinen vuosi! Jatkamme vappuna
tapahtuvan tekniikan opiskelijoiden lakituksen ja lakitamme samassa myös Jussi-patsaan
Seinäjoella. Mikäli oman imppulakin,”mutterin” hankinta on itsellä mielessä voi tilauksesta kysyä
lisätietoja senior.hallitus(at)seamk.fi osoitteesta.
Toivon henkilökohtaisesti, että vuodesta tulee antoisa jäsenistöllemme, sinulle arvon lukija ja EteläPohjanmaan insinöörit EPI ry:lle.
Juho Toukola
Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry:n puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry palkitsee vuosittain menestyksekkäistä opinnoista valmistuneita
insinöörejä. Vasemmalla EPI:n puheenjohtaja Johanna Torvela ojentaa stipendin Jesse Pynttärille.
Oikean puoleisessa kuvassa vasemmalta lukien Jorma Mettälä, SeAMK Tekniikka, lehtori,
koulutusohjelmapäällikkö, Antti Lehtola, stipendin saaja sekä Seppo Pihlaja, EPI:n
varapuheenjohtaja.
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Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu
opiskelijalle – myös insinööriopiskelijalle
Korkeakoulukentässä eletään jälleen aikaa, kun strategiat ovat päivityksen alla. Seinäjoen
ammattikorkeakoululla (SeAMK) on takanaan monilla mittareilla menestyksekäs ajanjakso edellisen
strategiakauden toteutuksen osalta ja visiomme ”Kansainvälinen ja yrittäjähenkinen SeAMK – paras
korkeakoulu opiskelijalle” on kantanut hyvin edellisen kauden. Niin hyvin itseasiassa, että tulemme
visiomme osalta jatkamaan samalla ohjenuoralla, mutta toki ajanmukaisin eväin. Näin myös
tekniikan yksikössä ja insinöörikoulutuksessa.
Visioomme pureutuessa ensimmäisenä tulee vastaan kansainvälisyys. Kansainvälisyys on toki ollut
pitkään läsnä tekniikan yksikön tekemisessä ja etenkin tiivis yhteistyömme ja
kaksoistutkintokoulutuksemme Aschaffenburgin ammattikorkeakoulun kanssa on synnyttänyt
vahvaa pohjaa englanninkieliselle insinööriopetukselle Seinäjoella. Maakuntamme on kuitenkin
kansainvälistymisessä lievällä takamatkalla kotimaisessa vertailussa, ja alueen teollisuuden
vientivetoisuuskin on keskimääräistä vähäisempää vahvasta kasvupyrkimyksestä huolimatta. Tätä
suuremmalla syyllä SeAMK tekniikan tulee myös vahvistaa maakuntamme kansainvälistä
tekemistään ja olemmekin aloittamassa englanninkielisen insinööritutkintokoulutuksen 2021 alkaen.
Etelä-Pohjanmaa on aina ollut tunnettu vahvasta yrittäjähengestään. Tämä ei toki rajoitu puhtaaseen
yritystoimintaan, vaan myös asenteisiin yrittäjyyttä ja asiakaslähtöistä työntekoa kohtaan.
Nykyaikana nimenomaan tällä jälkimmäisellä on tärkeä rooli työnantajien mielikuvissa hyvistä
työntekijöistä. Insinööreiltä kaivataan vahvaa oma-aloitteisuutta, asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja
niiden ylittämishalua. Tekninen kompetenssi on toki edelleen arvossaan, mutta harvoissa rooleissa
enää yksin riittävä. Ammattikorkeakoulutuksen muuntuessa jatkuvasti työelämälähtöisemmäksi
samat ominaisuudet ovat nostamassa entisestään päätään jo opintojen aikana.
Millainen on sitten paras korkeakoulu insinööriopiskelijalle? Jos kysymystä lähestyy valtiotasolla
määriteltyjen korkeakoulujen tulosmittareiden valossa, tuloksena on aika suorittavaa ja määrään
keskittyvää opetusta. Avainsanaksi nouseekin nimenomaan ”opiskelija”. Jos opiskelijan
näkökulmasta arvioi korkeakoulujen paremmuutta, tärkeimmiksi mittareiksi kohoavat helposti
kaikessa yksinkertaisuudessaan opiskelijoiden tyytyväisyys opinahjoonsa sekä heidän
työllistyminen alalleen. Näihin mittareihin SeAMK tekniikassa on jo pidempään panostettu ja tulosten
valossa olemme pärjänneet selvästi kotimaista keskitasoa paremmin. Tietyillä aloilla olemme jo
olleet näillä mittareilla se kaikkein paras, mutta työtä on vielä tehtävä vakiinnuttaaksemme
asemamme kärkikahinoissa. Myös avainsana ”opiskelija” on voimakkaassa muutoksessa. Työn
ohessa tapahtuva monimuoto-opiskelu kasvattaa suosiotaan, samoin maisterintutkintoon
rinnastettavissa oleva ylempi AMK insinööritutkinto. Myös pienemmät opintokokonaisuudet kuten
SeAMK Digital Factory akatemiassa 2019 aikana toteutettu Teollisuuden tietotekniikka (30op) ja
vuodelle 2020 jatkuva Ohjelmistosuunnittelu (60op) ovat olleet erittäin suosittuja.
Olipa opiskelijan määritelmä mikä hyvänsä, tavoite paremmuudesta on toimiva ajuri
insinöörikoulutuksen kehittämiselle Etelä-Pohjanmaalla. Yrittäjähenkisyys on oiva ohjenuora tuon
tavoitteen täyttämiseksi. Kuuntelemalla asiakasta ja toimimalla heidän tarpeiden täyttämiseksi toimii
maakuntamme kehittämisessä niin koulutus- kuin teollisuusympäristössäkin.
Heikki Rasku, Yksikön johtaja, SeAMK Tekniikka
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Perhepäivä Härmän kylpylässä 22.2.2020
Tervetuloa mukaan juhlimaan!
Ajankohta: 22.2.2020, lauantai, Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Retken omavastuu on 30 € / hlö, 4-14-vuotiaat lapset 20 € / hlö, 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
sunnuntaina 30.1.2020 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Ilmoita jäsennumero, osallistujien nimet
sekä lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot osallistujista. Paikkoja on rajoitetusti!
Lisätiedot Jari Opas 0400 832 486
Ohjelma on likipitäen seuraavanlainen, riippuen ilmoittautuneiden määrästä.
KLO 11:30-12 Saapuminen Härmän kylpylään sekä ilmoittautuminen
KLO 12 LOUNAS
KLO 13-15 OMATOIMISTA JA OHJATTUA LIIKUNTAA ANSSIN JUSSIN AREENASSA:
POLKUAUTOKISA
 Vauhdikasta kisailua Berg-polkuautoilla Areenan juoksuradalla
 Soveltuu kaikenikäisille ja kokoisille hurjapäille
 Voidaan toteuttaa joukkue tai yksilökisailuna ryhmäkoon mukaan
PYLLYPALLOVIESTI
 Viesti, jossa kuljetetaan palloa pepussa. Kilpailija pukee ylleen tarrahousut ja kyykkää pallon
kiinni peppuun. Hän juoksee pallo pepussa seuraavan joukkuekaverin luo, joka ottaa pallon
kiinni omiin tarrahousuihin pepullaan. Jos pallo tippuu lattialle, se kyykätään takaisin kiinni
tarrahousuihin.
FUNBATTELE-KAUPUNKISOTA
 Pehmopallolla koitetaan saada osumia vastustajaan
 Pelivälineenä tarraliivit ja suojakilvet
LIIKUNTATAIDOT KOKO PERHEELLE
 Liikunnanperustaitojen opettelua (hyppy, heitto, juoksu, kieriminen, potkiminen)
KLO 14-15 OHJATTUNA
KOKO PERHEEN PERHEKISA
 Sään mukaan sisällä tai ulkona.
 Leikkimielistä kisailua pienimpien ehdoilla.
 Mm. saavintäyttöä, tandemhiihtoa, lötkökiekkoa jne.
KLO 13-15 OMATOIMISESTI
 Ulkoilua
 Sulkapallo 2 kentää tai lentopallo 1 kenttä tai koripallo 1 kenttä yhteen koriin
 Pingis ( 2 pöytää ), Biljardi (1 pöytä )
 Kuntosali
KLO 15-17 KYLPYLÄN KÄYTTÖ
KLO 17 BUFFET SAMA RUOKA KUIN LOUNAALLA
Ruokailun jälkeen omaan tahtiin kotiin lähtö.
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Oluiden makustelua tarjolla jälleen 20.5.2020
Tänä vuonna makumatkaa oluiden maailmaan tarjoillaan Kabackassa keskiviikkona 20.5.2020.
Tilaisuus on yksityistilaisuus klo 18:00 – 21:00. Aikaa Kabackassa voi viettää toki myös pidempään,
mutta baari aukeaa myös muille asiakkaille klo 21:00. Tilaisuuden hinta on 30 € / henkilö (+avec).
Tilaisuus sisältää:
 Oluiden maistelua (8 kpl)
 Street foodia, Burger + ranskalaiset (Cheddar, kana tai vege)
 3 drinkkilippua (arvo 8 € / kpl)
 Mikäli käyttää kalliimpaan tuotteeseen, erotus tulee maksaa itse.
Ilmoittautumiset 13.5 mennessä sähköpostilla osoitteeseen epiry(at)netikka.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita osallistujien nimet, jäsennumero sekä valitsemanne
ruokavaihtoehdot. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aine allergiat. Tilaisuus on rajoitettu max 40
henkilöä Kabackan tiloista johtuen, joten ilmoittaudu ajoissa, että varmistat paikkasi tämän vuoden
makusteluissa!
Ja hauskaahan tilaisuuksissa on ollut myös aiemmin. Oluiden maailmaan tutustumista aloitimme
vuonna 2018 tekemällä panimokierroksen Mallaskoskelle. Silloin myös makustelimme Mallaskosken
tuotteita sekä söimme Mallaskosken panimoravintolassa. Mainittakoon, että allekirjoittanut kävi
melkoisen mielenkiintoisia ja mukavia keskusteluita Mallaskosken panimomestari Jyrin kanssa
valomerkin jälkeen ravintolan tyhjennyttyä asiakkaista.
“Suomen
vanhimpiin
pienpanimoihin
kuuluva,
seinäjokelainen Mallaskoski
ammentaa
inspiraationsa
oluiden
panemiseen
pohjalaisen sielunmaiseman
synkkyydestä.
Mallaskoskella aurinko ei
paista, elämä ei hymyile eikä
turha rupattelu kiinnosta.”
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Vuonna 2019 jatkoimme oluiden maistelua Mallaskosken Panimoravintolassa. Tällä kertaa mukana
oli pari muidenkin panimoiden olutta. Maistelimme mm. Mallaskosken villihiivalla käytettyä olutta,
joka oli kerätty viereisestä Seinäjoesta. Mikä villihiivasta tekee erikoisen on, että sen kontrollointi on
huomattavasti vaikeampaa, kuin perinteisen panimoteollisuudessa käytetyn hiivan. Aleksi piti
muutoinkin hyvin mielenkiintoisen oluen maistelutilaisuuden erilaisine tarinoineen sekä
nippelitietoineen.

Mallaskosken panimoravintola on varsin viihtyisä paikka ja henkilökunta on mukavaa sekä asiansa
osaavaa.
Nyt vuorostaan maistelemme oluita Kabackassa, joka oli aiemmin samassa omistuksessa, kuin
Mallaskosken panimoravintolakin, mutta toukokuussa vuonna 2019 kolme rakennuspuolen
lattiamiestä päätti ryhtyä ravintolanpitäjiksi. Kabacka on ”Viihtyisä olohuone, jonne ei tarvitse tulla
kovat kaulassa vaikka pöytävarauksenkin tekisi” –Tatu. Uudet yrittäjät ovat siis pyrkineet pitämään
paikan mahdollisimman rentona. Tatu tiluleeraa paikkaa burger painotteiseksi olutravintolaksi.
Uusien yrittäjien myötä burgereiden osuus on myös kasvanut. Mitä paikallisiin oluisiin tulee, on
Mallaskosken panimotuotanto edelleenkin erittäin kattavasti edustettuna ravintolassa ja sinne on
pyritty säilyttämään hyvät välit. Mallaskuun ja Vixen panimoiden tuotteita ravintolassa ei toistaiseksi
ole ollut, sillä Mallaskuun tuotteet ovat pitkälti saman kaltaisia ja Vixen on vielä tuore panimo, jonka
kanssa neuvotteluita ei ole vielä käyty. Mallas Kabackan nimi pelkistettiin Kabacka:ksi.
Sovimmepa vielä samaan yhteyteen alennuksen Kabackaan, eli jatkossa insinööriliiton korttia
vilauttamalla saa -10% alennuksen kaikista ruuista.
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n ulkomaanmatka
5. – 8.12.2019
Tšekin tasavaltaan, Prahaan ja Plzeniin
Pilsner Urguellin panimoon
Torstaina lähdimme matkalle Prahaan Jorma Kuni Ky:n bussilla Seinäjoelta Helsingin
Lentokentälle. Lounaan nautimme Tei Tuvassa matkan varrella Ikaalisissa. Lentokentältä
matkustimme Finnairin reittilennolla Prahaan, jossa meitä oli vastassa suomenkieltä hyvin osaava
tsekkiläinen opas Marika. Prahassa majoituimme viihtyisään Orion hotelliin. Hotelli sijaitsee aivan
kaupungin keskustassa, vanhan kaupungin lähistöllä. Kaupungin viihtyisät joulutorit olivat lyhyen
kävelymatkan etäisyydellä. Torstain muu ohjelma oli meille omatoimista tutustumista kaupungin
joulutoreihin ja ravintoloihin iltapalan merkeissä.
Perjantaina lähdimme aamusta bussilla oppaamme johdolla kokopäiväretkelle Plzeniin vierailulle
Urguellin panimoon. Siellä meille esiteltiin oluen valmistuksen ja tehtaan historia. Tämän jälkeen
teimme tutustumiskierroksen panimossa. Kierros päättyi olutkellariin, jossa saimme siemaista
tuopillisen maailman parasta olutta, jota laskettiin tuoppiin suoraan tammitynnyrin hanasta.
Teimme vielä kävelykierroksen Plzenin kaupungin keskustassa ja nautimme lounaan, jonka jälkeen
meillä oli vielä hiukan myös omaa aikaa ennen paluuta Prahaan.
Lauantaina aamiaisen jälkeen koko päivän ohjelma oli omatoimista. Matkat taittuivat mukavasti
metrolla, ratikalla, busseilla ja kävellen. Päivän aikana tehtiin ostoksia, tutustuttiin Prahan upeisiin
joulutoreihin nähtävyyksiin sekä monipuoliseen kulttuuri-tarjontaan
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen lähdettiin hotellista klo 8:30 bussilla kohti lentokenttää oppaan
johdolla. Lentomatka Helsinkiin sujui turvallisesti Finnairin sinivalkoisin siivin. Helsingissä meitä
odotti bussi, jolla matkasimme kotia kohti. Riihimäen ABC:llä tankattiin sekä auto että matkalaiset.
Matkamme sujui leppoisassa tunnelmassa ja säät suosivat meitä koko matkan ajan.
Näin Pilsner Urquell valmistuu
Plzeňin pehmeää vettä 100 metriä syvyydestä, Moravia-ohra tulee lähiseuduilta ja panimolla oma
lattiamallastamo. Kolmikeittomäskäys on edelleen käytössä. Humala tulee läheiseltä Žatecin
alueelta. Hiivana panimo käyttää omaa kasvattamaansa alkuperäistä kantaa. Olut käy
terästankeissa 12 päivää 5-7 0C:ssa. Käymisen jälkeen on n. 30 päivän lagerointi eli kypsytys 5-7 0C
lämpötilassa. Lopuksi olut suodatetaan ja pastöroidaan nopeasti sekä pakataan.
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Tässä
panimomestari
panee maailman
ensimmäistä
kirkasta vaaleaa
lager-olutta, josta
ensimmäinen erä
putkahti
lokakuussa v.
1842.

Pilsner Urquellin kaksiovinen portti, joka on
tuttu firman logosta ja tuopin alustoista.
Uuden
osan
kattiloita,
joilla
tuotetaan olutta 9,7
miljoonaa hehtolitraa
vuodessa.

Vanhemman
kattiloita.

osan

käytöstä

poistettuja

Kävimme vanhoissa kellareissa, jotka ovat Pullotus-/tölkityslinjastoja on useita rinnakkain.
käsin kaivettuja yli 170 vuotta sitten. Kellarin
käytäviä on n. 9 kilometriä ja osa niistä on
kunnostettu vierailijoille. Täällä pääsimme
maistelemaan
pastöroimatonta
olutta
tammitynnyreistä.
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Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry:n ulkomaanmatka Minskiin
Ajankohta: 4.–7.09.2020
 Matkan kesto 3 yötä, perjantai – maanantai. Ryhmän maksimi koko 25 henkilöä.
Ilmoittautumiset:
 8.4 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 620 € / henkilö (myös avec) kahden hengen huoneessa, muille
kuin jäsenille 720 € / henkilö. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 75 € / hlö 3 yötä.
Varausmaksu ym. maksut:
 Varausmaksu on 200 € eräpäivä 10.04 ja loppulaskun eräpäivä 24.07.
 Peruutusehdot lähetetään pyydettäessä sekä ilmoittautuneille sähköpostilla.
Matkapaketti sisältää:
 Bussi- tai junakuljetus (ilmoitetaan myöhemmin) Seinäjoki – Lentokenttä Helsinki - Seinäjoki
 Belavian reittilennot Helsinki-Minsk-Helsinki. 1 laukku ruumaan max 23kg ja 1 käsitavara max
8kg (tarjoilut lennoilla maksullisia ja omakustanteisia)
 Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
 Majoitus 3 yötä (hotelli Minsk) kahden hengen huoneessa, buffet-breakfast
 4.9 tulokuljetus hotelliin iltavalaistun Kunnian kukkulan kautta
 5.9 klo 9:00 kaupunkikiertoajelu ja lounas (2 ruokalajia: alku- ja pääruoka, vesi, kahvi)
 6.9 aamupäivällä n. 2.5h vierailu BelAz- tehtaalla Zhodinossa (http://belaz.by/en/) ja retken
päätteeksi lounas Minskissä (2 ruokalajia: alku- ja pääruoka, vesi, kahvi)
 7.9 kuljetus lentokentälle, matkalla n. 2.5h vierailu Belaruksen tehtaalla (http://belarustractor.com/en/)
 Ohjelma virallisen venäjänkielisen ja suomenkielisen kääntäjäoppaan kanssa
Lisämaksusta:
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 75 EUR/henkilö 3 yötä
 Muut mahdolliset palvelut
Lentoaikataulu:
 4.9.2020 B2858 Helsinki – Minsk 16:35 – 18:00
 7.9.2020 B2857 Minsk – Helsinki 14:30 – 15:50
Matkustusasiakirjat:
 Matkalla tulee olla mukana passi, joka on voimassa vähintään 90 päivää matkan jälkeen.
Passista tulee toimittaa kopio OK – Matkoihin lentoyhtiön vaatimaa passitietoa varten.
 Matkustajalla pitää olla voimassa oleva matkavakuutus, joka korvaa vähintään 10.000 euron
sairaus- tai tapaturmakulut. Englanninkielinen todistus mukaan (tiedotan myöhemmin
matkaan lähtijöitä).
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
 OK-MATKAT OY LTD Fabianinkatu 4 B. FI-00130 Helsinki, Finland
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n yhteyshenkilö:
 Ari Itämäki ja lisätietoa tapahtumasta puh. 044-971 8313
Muistakaa ottaa passi tai henkilökortti mukaan ja huolehtikaa matkavakuutuksenne riittävyys.
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Pyhäniemen viikko-osake 2020

Viikko-osake Pyhänimessä
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry omistaa 8 viikon viikko-osakkeen Kihniön Pyhäniemessä.
Lomaosakkeemme on jälleen jäsenistön haettavissa vuodelle 2020.

2020
vko

€/vko
26
27
36
37
38
43
44
1/21

Hinta
Perjantai
Maanantai Perjantai
€/pe-ma
€/ma-pe
klo. 17.00
12.00/15.00 klo. 13.00
528
343
Varattu
19.6.
22.6.
26.6.
Varattu
158
103
71
28.8.
31.8.
4.9.
158
103
71
4.9.
7.9.
11.9.
158
103
71
11.9.
14.9.
18.9.
106
69
48
16.10.
19.10.
23.10.
106
69
48
23.10.
26.10.
30.10.
422
275
190
1.1.
4.1.
8.1.

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

Hyvä moottoriurheilun ystävä!
Race & Rock 16.–18.7.2020 & Rata-alue 18.–19.7.2020
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuden osallistua Seinäjoen
Vauhtiajoihin. Rata-alueen kahden (2 pv) päivän lippu maksaa Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
jäsenille (avec) 10€/hlö. Iltatapahtuma liput Etelä-Pohjanmaan Insinöörien jäsenhintaan (Huom!
Maksimissaan 2 lippua / jäsen.)
Rock-liput sisältävät pääsyn vain rock-alueelle:
 1 pv (to/pe/la) 45 €, 2 pv (to-pe/pe-la) 65 €,3 pv (to-la) 95 €
 GUEST-Passit, 1 pv (to/pe/la) 70€, 2 pv (to-pe/pe-la) 100€, 3 pv (to-la) 135€.
 Guest-passi sisältää sisäänpääsyn tapahtuma-alueille sekä VIP-alueelle. Pe-La ja La
Guest-passilla pääsyn rata-alueelle vain lauantaina. 3pv Guest-passilla pääsy
iltatapahtumaan (to-la) ja rata-alueelle (la-su) sekä niiden VIP-alueille torstaina,
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina.
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 8.7.2020 vain sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Ilmoita
nimesi, avec:n nimi ja jäsenkorttisi numero sekä puhelinnumerosi sekä mitä lippuja haluat.
Lähetämme tarkemmat ohjeet Vauhtiajoihin osallistumisesta myöhemmin vastaamalla lähettämääsi
sähköpostiin.
Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja, 045-318 4510
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Perhetapahtuma PowerParkissa 6.6.2020
Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry järjestää jälleen lauantaina 6.6.2020 jo perinteeksi muodostuneen
perhetapahtuman huvivaltio PowerParkissa. PowerPark tarjoaa 160 hehtaaria riemunkiljahduksia
perheen pienimmästä suurimpaan.
Tule mukaan ja säästä rannekkeissa, sillä omavastuuhinta on 20 € per maxi ranneke (yli 130cm) ja
15 € per mini ranneke (alle 130cm). Ja mikäs mukavampaa, kuin tavata muitakin yhdistyksen jäseniä
silloin tällöin.
Ilmoittautuminen 29.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen epiry(at)netikka.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro jäsennumerosi, osallistujien nimet ja iät sekä pituudet.
Tarkemmat ohjeet tapahtumasta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.
Lisätiedot:
Marko Siltamäki puh. 044 538 9368

Yritysvierailu Betoniluoman tehtaalle 19.3.2020
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n järjestää yritysvierailun Betoniluoma Oy:n uudistetulle tehtaalle
torstaina 19.3 klo 18:00. Tehdas sijaitsee osoitteessa Horontie 176, Teuva.
Betoniluoma valmistaa betonielementtejä mittatilaustyönä nykyaikaisen tekniikan avustuksella.
Yritys on erikoistunut vaativiin julkisivurakenteisiin ja erilaisiin betonipintoihin.
Lisätietoja yrityksestä löydä Betoniluoman kotisivuilta osoitteesta www.betoniluoma.com.
Ilmoittautumiset vierailulle sähköpostilla epiry(at)netikka.fi viimeistään 16.3.2020.

”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.
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Omavastuu on EPI.n jäsenelle ja avec:lle 40 € / hlö, (muille 80 € / hlö), maksetaan etukäteen EPI:n
tilille FI18 1140 3000 4103 92, viite n:o 5005.
Maksulla varmistetaan osallistuminen tilaisuuteen.
Hintaan sisältyy ohjelma, illallinen, viinit ym.
Mahdolliset ruoka-allergiat tulee ilmoittaa viimeistään 4.11.2020 suoraan ravintola Tarhteeriin
sähköpostilla: info(at)ravintolatrahteeri.fi
Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n FYSIO 2000 kuntosalietu
2020
EPI:n Jäsenetuna vuosikortti (+avec) FYSIO 2000 kuntosalille edulliseen hintaan 19,50e/kk tai
234e/vuosi!
Miksi meille FYSIO 2000:n kuntosaleille tohtii tulla?
1) Sorsanpesän ja Työväenkadun saleilla voi käydä tutustumassa paikkoihin tai tehdä kokeilutreeni
viikon ajan. Ovikoodi ilmoitetaan pyynnöstä sähköpostiin epiry(at)netikka.fi.
2) Kuntosaliryhmään kuuluminen oikeuttaa rajoittamattomaan kolmen salin käyttöön joka vuoden
päivä aamu viidestä yöyhteen. Ryhmään kuuluminen tarkoittaa sitoutumista vuoden ajaksi. Tämän
jälkeen jäsenyys ei automaattisesti jatku, eli tässä ei sen pidemmäksi aikaa sitouduta.
3) Liittymisen hintaan sisältyy fysioterapeutin laatima henkilökohtainen harjoitusohjelma ja laitteisiin
perehdytetään, jokainen henkilökohtaisesti.
4) Koska fysioterapeutti tekee ohjelman, jokainen kuntoilija tietää varmasti tekevänsä harjoitukset
oikein.
5) FYSIO 2000:n kuntosaleilla on huippulaitteet ja oma Sali sellaisille, jotka ei ole ikinä ennen
käyneet salilla ja oma puoli aktiivisesti treenaaville. FYSIO 2000 ohjelmat soveltuvat kaikille.
Pyydän Sinulta/Teiltä varmistuksen osallistumiselle EPI:n kuntosaliryhmään mahdollisimman pian.
EPI:n kuntosaliryhmän jäsenhinnan omavastuuosuus on 19,50e/kk. Kaikki liikuntasetelit ym
maksuvälineet käyvät. Laskun voi maksaa joko kerralla (234e/vuosi) tai osissa 19,50/kk
Ilmoittautuminen vain sähköpostilla os. epiry(at)netikka.fi, ilmoita nimi
sähköpostiosoite, jäsennumero, puhelinnumero, kotiosoite ja syntymäaika.
Tervetuloa kuntoilemaan!
Timo Tuuri, toimitusjohtaja, fysioterapeutti, KTM, FYSIO 2000, puh. 044-529 5064
Seppo Pihlaja, vpj., Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry, puh. 045-318 4510
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(myös

avec:n),

Jäsenetuja
www.lasten.fi
Etelä-Pohjanmaan insinöörit saavat 10% alennuksen verkkokaupan tuotteista koodilla EPINS2020
www.tarraherra.fi
Etelä-Pohjanmaan insinöörit saavat 10% alennuksen verkkokaupan tuotteista koodilla EPINS2020
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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Ratkaisun
palauttaneiden
kesken arvotaan
tuotepalkinto.

Urailta 11.5.2020 hotelli Almassa
Valmennusilta tarjoaa sinulle työvälineitä urasuunnitteluun ja vastauksia mieltä askarruttaviin
kysymyksiin uraasi liittyen. Ilmoittautumisen yhteydessä saat urakyselyn, jonka sisältö vaikuttaa illan
kulkuun ja sisältöön. Vastaathan kyselyyn välittömästi, ettei se unohdu.
Osana koulutusta tehdään Brainwriting-harjoitus osallistujien keskeisistä haasteista. Kun kaikki
osallistuvat tasapuolisesti haasteiden ratkaisemiseen, saat parhaan hyödyn tilaisuudesta.
Uraillan sisältö
 Työn sisältö insinöörin ja tietoalan työssä
 Työn muutokset ja niiden vaikutus minuun
 Oman maakunnan näkymät ja menestyvät yritykset
 Uraillan teemojen purku kyselyn perusteella
 Ura jumittuu
 Asiantuntijasta esimieheksi tai päinvastoin
 Alanvaihto tai tehtävänvaihto
 Palkkataso ja siihen vaikuttaminen
 Kouluttautuminen osana ammattitaidon kehittymistä
 Työttömyyden uhka tai pitkittynyt työttömyys
 Kiusaaminen tai epäasiallinen kohtelu
 Esimiehen kyky johtaa on heikko
 Insinööriliiton urapalvelut työurasi tukena
 Yhteenveto: 10 keinoa tukea hyvää urakehitystä
Kouluttajana on Insinööriliiton uravalmentaja Anu Kaasalainen. Anu on yhteisöpedagogi ja
insinööri, jolla on työvalmentajan pätevyys. Anu on työskennellyt insinöörien ura-asioiden parissa
yli vuosikymmenen.

Miten johdan itseäni ja esimiestäni 18.5.2020 - Almassa
Hyvä, tehokas alainen ja hyvä, tehokas esimies ovat kuin lantin kaksi puolta. Toinen ei voi onnistua
ilman toista. Yritys ja sen johto ei voi onnistua ilman hyviä alaisia. Eikä alaiset voi onnistua ilman
johdon tukea ja selkeitä toimintasuunnitelmia.
Tehokas alainen on aktiivinen, sitoutunut organisaatioonsa ja/tai esimieheen, mutta samalla hän on
itsenäinen ajattelija, tarvittaessa tiukka kriitikkokin. Me jokainen olemme myös alaisia, johdettavia –
olemme aina jollekin vastuullisia ja tilivelvollisia tekemisistämme. Kuinka onnistuneita olemme siinä
roolissa? Koulutuksessa tehtävä alaistaitotesti tutkii itsenäistä ajattelua ja aktiivista sitoutumista ja
paljastaa, oletko mukautuva, vieraantunut, passiivinen vai tehokas alainen.
Työyhteisötaidot – ohjelma
 Alaistaitotesti ja teoria
 Oikeudet ja velvollisuudet
 Rakentava vuorovaikutus työssä
 Psykologinen työsopimus
 Oma motivaatio ja sitoutuminen
 Toimiva työyhteisö
Kouluttaja Helena Kokko (KTM, MBA, LIK) on työyhteisökehittäjä ja toimitusjohtaja. Hänellä on
lisäksi työnohjaajan, coachin ja kognitiivisen lyhytterapeutin koulutus. Kokko toimii
aluehallintoviraston kouluttajana sekä työ- ja elinkeinoministeriön työhyvinvointivalmentajana.
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E-P Insinöörit ry kevätkokous 22.4.2020
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
https://etelapohjanmaa.insinoori.fi/
Jakelu: Jäsenet

Kokouskutsu ja esityslista

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Aika:
Paikka:
Kutsutut:

22.4.2020, klo 18:00
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry toimitilat, Impivaarantie 25, Seinäjoki
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 2019
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakertomukseksi 2019
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2019
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2019
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi 2019
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2019
8. Vastuuvapauden myöntäminen
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2019
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.
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10. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään tiedoksi yhdistyksen tapahtumakalenteri 2020
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 17.4.2020 mennessä epiry(at)netikka.fi. Tervetuloa!

Tapahtumakalenteri 2020
12.2.2020

IL tilaisuus. Roadshow - Päivä SeAMK:lla Seinäjoella ja afterwork. Ilmoittautuminen afterworkkiin IL:n
sivuilta.

22.2.2020

Kokoperheen liikuntapäivä Härmässä. Retken omavastuu on 30 € / hlö, 4-14-vuotiaat lapset
20 € / hlö, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 30.1.2020 sähköpostilla
epiry(at)netikka.fi. Vastuuhenkilö: Oskari Hirvikoski

29.2.2020

Laskettelutapahtuma, EPI tarjoaa 80 ensimmäiselle 2 tunnin hissilipun lauantaina 29.2.2020
Seinäjoen Joupiskan laskettelurinteellä, Ilmoittautumiset viimeistään 22.2.2020 sähköpostilla
epiry(at)netikka.fi.

19.3.2020

Yritysvierailu: Betoniluoma Oy, Ilmoittautumiset vierailulle sähköpostilla epiry(at)netikka.fi viimeistään
16.3.2020.

22.4.2020

Yhdistyksen kevätkokous, EPI:n toimistossa klo 18:00, os. Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen 15.4. mennessä sähköpostilla epiry(at)netikka.fi.

11.5.2020

IL tilaisuus: Urailta klo 17-20, Hotelli Alma, Seinäjoki. Ilmoittaumiset IL:n sivuilta. IL/Anu Kaasalainen.

18.5.2020

IL tilaisuus: Miten johdan itseäni ja esimiestäni, Hotelli Alma, Seinäjoki. Ilmoittaumiset IL:n sivuilta.
IL/Helena Kokko.
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Tapahtumakalenteri 2020 jatkuu
20.5.2020

Olut tasting. Olut makustelua Kabackassa kera burgerien. Omavastuu 30 € (avec). Paikkoja
rajoitetusti, 40 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset sähköpostilla epiry(at)netikka.fi
Vastuuhenkilö: Marko Siltamäki

6.6.2020

PowerPark perhetapahtuma. Omavastuu 20 € (maxi) / 15 € (mini) / hlö. Ilmoittautuminen 30.5.
mennessä epiry(at)netikka.fi, ilmoita jäsennumerosi, osallistujien nimet ja iät sekä pituudet. Ohjeet
lähetetään sähköpostilla. Vastuuhenkilö: Marko Siltamäki

25-27.6.2020

Provinssi. EPI avustaa jäseniä (avec) Provinssinssi lipun hankinnassa. Tarkemmat ohjeet lipun
saamiseksi saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Jyrki
Sauramäki

3-4.7.2020

Haku Päällä – rakkausfestivaali Kurikassa. EPI avustaa 15 € / jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi
saat ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Johanna Torvela

8-12.7.2020

Tangomarkkinat. EPI avustaa yhteen tilaisuuteen 15 € / jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat
ottamalla yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Eero Huolman

16-19.7.2020

Seinäjoen Vauhtiajot,. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 8.7.2020 vain sähköpostilla
epiry(at)netikka.fi. Katso tarkemmat tiedot sivulta 13 tästä tiedotteesta. Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja

24-25.7.2020

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

15.8.2020

Kyröfest, Isossakyrössä, EPI avustaa 15 € / jäsen (avec). Ohjeet lipun saamiseksi saat ottamalla
yhteyttä vain sähköpostitse epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Seppo Pihlaja

3.9.2020

Urailta, Hotelli Alma, Seinäjoki. Ilmoittaumiset IL:n sivuilta. IL.

4-7.9.2020

Ulkomaanmatka Minsk, Valko-Venäjä. Omavastuu 620 € (avec). Sitovat ilmoittautumiset 8.4
mennessä vain sähköpostilla epiry(at)netikka.fi Vastuuhenkilö: Ari Itämäki

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.

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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