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E-P:n insinöörit ry 60-vuotta 
Juhlimme 29.10.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuoret saavat golfharrastuksesta elinikäisen harrastuksen, he oppivat onnistumaan ja käsittelemään häviöitä 
elämässään. Lisäksi golfissa on paljon samanhenkisiä kavereita. Tässä nuoret ovat pro Mika Sormusen opeissa. 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 
JÄSENTIEDOTE 2/2016 
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Hallitus vuonna 2016 

Hallituksen jäsen 
Ari Itämäki 
044 971 8313 
ari.itamaki(at)netikka.fi 
 
Hallituksen jäsen 
Jarmo Kurikka 
040 300 2114 
jarmo.kurikka(at)netikka.fi 
 
Hallituksen jäsen 
Jari Opas 
0400 832 486 
jari.opas(at)gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
Mikko Torvela 
044 073 4327 
mikko.torvela(at)gmail.com 
 
Hallituksen varajäsen 
Harri Mäenpää 
0400 663 092 
harri.maenpaa(at)saiedu.fi 
 
Opiskelijajäsen, hallituksen 
varajäsen 
Juha Ihainen 
……………………………………. 
Kenttäpäällikkö (Länsi-Suomi) 
Isolinnankatu 24, 5. krs. 28100 Pori 
Timo Ruoko 
puh. 0201 801 856 
faksi 02 641 4313 
timo.ruoko(at)ilry.fi 
 

Puheenjohtaja 
Johanna Torvela 
044 769 9774 
johanna.torvela(at)gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja 
Seppo Pihlaja 
045 318 4510 
seppopihlaja(at)hotmail.com 
 
Sihteeri 
Esko Hulkko 
050 462 4827 
esko.hulkko(at)gmail.com 
 
Taloudenhoitaja 
Tapani Saarenpää 
 040 595 8825 
 tapani.saarenpaa(at)ely-keskus.fi 
 
EU-vastaava 
Kari Vähämaa 
050 322 8442 
kari.vahamaa(at)jewall.fi 
 
Kulttuurivastaava 
Eero Huolman 
050 409 3672 
eero.huolman(at)netikka.fi 
 
Luottamusmiesvastaava 
Jyrki Sauramäki 
040 585 1229 
jyrki.sauramaki(at)netikka.fi 
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60-vuotta on kunniakas ikä yhdistykselle. 60-vuotta on merkkipaalu, joka antaa aihetta 
juhlaan. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry viettää 60-vuotisjuhliaan 29.10.2016. Olethan 
tulossa mukaan? Juhlapaikkana toimii Kampustalon Seinäjoki-Sali. Luvassa on puheiden 
lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja tanssia. Tarkempi kutsu löytyy toisaalta tästä tiedotteesta. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlimaan! 
 

On kunnia saada olla yhdistyksemme puheenjohtajana nyt juhlavuonna kuten muutenkin. 
Vaikka insinöörin työ onkin välillä yksinäistä puurtamista, ei meidän insinöörien tarvitse yksin 
olla. Meillä Etelä-Pohjanmaan Insinööreissä on työteliäs ja kekseliäs ryhmä hallituslaisia, 
jotka vapaa-aikanaan järjestävät monenlaista jäsenien iloksi ja eduksi. Kaikkein tärkein on 
Sinä, jäsen. Kiitos.  
 

Järjestötoiminnan tarkoitus on yhdessä pitää huolta meidän insinöörien edunvalvonnasta. 
Siinä samalla järjestetään erilaisia koulutuksia mutta myös vapaa-ajan tapahtumia. 
Keskustoimistomme Pasilassa on täynnä osaavia ihmisiä, puhelinsoiton päässä! Olethan 
päivittänyt liiton sivuille yhteystietosi. 
 

Syyskokous 24.10.2016 kerää jälleen jäsenistömme yhteen suunnittelemaan tulevaa vuotta 
ja valitsemaan toimintasuunnitelmaa toteuttamaan hallituksen. Haluaisitko juuri sinä tulla 
mukaan? Olen lämpimästi tervetullut joukkoomme.  
 

Nähdään syksyn tapahtumissa! 
Johanna Anttonen  
Puheenjohtaja  
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry 4  
 

Tulevat tapahtumat ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n nettisivuilta 
osoitteesta http://www.e-p-ins.net 
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EPI:n puheenjohtajan palsta 

Laatinut: EeroH,  
Palautus: epiry@netikka.fi  
Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan palkinto 

Sudoku 



4 
 

 
Kesä on lopuillaan, kun kirjoitan teille hyvät Etelä-Pohjanmaan Insinöörien jäsenet. 
Toivottavasti olette nauttineet kesästä, levänneet ja viettäneet aikaa läheistenne seurassa 
rentoutuen. Uuden tehtäväni myötä kesäni vapaa-aika jäi normaalia lyhemmäksi, mutta 
koen kuitenkin olevani levännyt ja valmis syksyn haasteisiin.  
 

Edustajakokous valitsi Insinööriliitolle kokonaan uuden hallituksen toukokuussa Aulangolla. 
Uusi hallitus on ottanut tehtävän innokkaana vastaan ja olemmekin suunnitelleet yhdessä 
monia kehitystoimenpiteitä. Ensimmäisen osan niistä Insinööriliiton hallitus on vahvistanut 
elokuun kokouksessaan. Tulemme järjestämään syksyllä kiertueen, jolla tapaamme 
jäsenjärjestöjen hallituksia sopiaksemme siitä mitä toimenpiteitä esim. Etelä-Pohjanmaan 
Insinöörien kanssa yhdessä teemme. Tärkeää on Insinööriliiton ja sen jäsenjärjestöjen 
yhteistyön parantaminen, jotta te hyvät jäsenet saisitte entistä parempaa palvelua ja apua 
liitolta. Tulemme esittelemään toimenpiteitä tarkemmin syksyn aikana sovittuamme niistä 
yhteisesti. Pyydänkin Teitä hyvät jäsenet kantamaan kortenne kekoon yhteisessä asiassa ja 
kertomaan omat ideanne yhteisömme hyväksi joko Epille tai suoraan minulle 
(samu.salo@ilry.fi).  
 
Työmarkkina-asioita 
 

Ensimmäisiä työtehtäviäni oli kilpailukykysopimusneuvottelutuloksen hyväksyminen yhtenä 
Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön (YTN ry) vastuuhenkilönä. 
Kilpailukykysopimusneuvottelut eri aloilla saatiin siis pääsääntöisesti kesän kynnyksellä 
maalin, viimeisimpiä mukaan liittyjiä näyttäisivät olevan rahoitusala ja ICT-ala, ellei mitään 
erikoista enää tapahdu. KiKy on merkittävä asia meille kaikille vaikkakin katkera pala 
nieltäväksi palkansaajan kannalta. Olemmehan osallistuneet jo noin kuuden vuoden ajan 
yritysten tilanteen parantamiseen äärimaltillisilla palkankorotuksilla. Tulenkin käymään 
keskusteluja eri tahojen kanssa siitä mikä oikeastaan mättää kun yritykset eivät pärjää, vai 
pärjäävätkö ne sittenkin? Tietojeni mukaan tänä vuonna Suomessa maksettiin 
ennätykselliset osingot noin 16 miljardia euroa. Kysymys onkin enemmän siitä, mikseivät 
omistajat luota siihen, että investoimalla he saisivat pidemmässä juoksussa vielä paremman 
katteen rahoilleen? 
 

Tulemme satsaamaan lisää myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jotta äänemme 
kuultaisiin paremmin päätöksenteon yhteydessä. Vaikuttamistyö on yhä suuremmassa 
roolissa nyky-yhteiskunnassa ja meidän tulee huolehtia omista ns. alakohtaisista 
eduistamme, muut eivät sitä puolestamme tee. 
 
Kuinka paljon Insinöörejä Suomi tarvitsee? 
 

Valitettavasti olemme joutuneet toteamaan, ettei Suomen nykyinen elinkeinorakenne ja 
talouden lähiaikojen näkemät ole sellaiset, että maassamme tarvittaisiin nykyistä määrää 
insinöörejä. Tällä hetkellä meitä on työttömänä n. 7000. Sen takia käynnistimme elokuussa 
yhteisprojektin Akavan kanssa, jolla pyrimme vaikuttamaan valmistuvien insinöörien 
määrään siten, että nykyisen tasoon (n. 5400 valmistuvaa/vuosi) tehtäisiin noin 
neljänneksen leikkaus. Insinööriliiton laskelmien mukaan maamme tarvitsee 3500 - 4000 
insinööriä/vuosi niin kauan kuin investointeja ja T&K panostuksia ei merkittävästi saada 

Insinööriliiton puheenjohtajan tervehdys 

mailto:samu.salo@ilry.fi
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kasvatettua. Emme kuitenkaan missään tapauksessa aja koulutusmäärärahojen 
leikkaamista vaan rahoitustason vähintään nykyisellään pitämistä ja sitä kautta 
laadukkaampaa insinöörikoulutusta, josta elinkeinoelämämme ja koko Suomi hyötyvät. 
Osaamisen kasvattaminen ja ylläpito on tärkeää myös sinulle, joka olet nyt hyvässä työssä. 
Onhan selvää, että ammattitaidon ylläpito on paras valttisi nykypäivän työmarkkinoilla. 
Todella harvat insinöörit eläköityvät nykyään ensimmäisestä tai edes toisesta työpaikastaan.  
 

Insinööriliitto tulee myös panostamaan työttömien insinöörien auttamiseen yhdessä 
jäsenjärjestöjensä kuten Epin kanssa. Olemme jo pitkään tarjonneet hyviä koulutuksia 
työelämän eri vaiheissa oleville ja työttömille. Hyödynnäthän näitä varsinkin, jos olet 
työttömänä tai työttömyysuhan alla.  
 
Haluan vielä kannustaa Teitä arvon jäsenet mukaan toimintaan Etelä-Pohjanmaan 
Insinööreihin. Kaikki ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja tervetulleita, kun yhdessä 
kehitämme liitostamme yhä paremman jäsenillemme! 
 
Samu Salo 
Puheenjohtaja 
Insinööriliitto IL ry 

 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pyhäniemen viikko-osake 
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Kesälomani on taas lomailtu. Kerrankin loma oli todella onnistunut. Vietin neljä viikkoa 
mökillä nauttien kesästä. Tänä vuonna minulla ei ollut mitään suurta projektia työn alla, 
joten nyt mökki ei ollut mikään työleiri, vaan töitä tehtiin vain ajankuluksi. Ainahan sitä 
mökillä on polttopuiden tekoa, ympäristön siistimistä ja pientä remonttia. Puiden 
kaadossakin käytin avuksi lapsityövoimaa. Lasteni ikäisten kohdalla se on jo sallittua ja jopa 
suositeltavaa. Säätkin suosivat mökkeilyäni todella hyvin. Koko mökillä olo aikanani satoi 
vain kahtena päivänä ja muutamana yönä. Muutoin oli lämmintä ja aurinkoista. 
 

Koko kevään neuvoteltu kilpailukykysopimus on herättänyt paljon kysymyksiä, varsinkin 
työajan pidennyksen osalta. Ensimmäiseksi on huomattava, että kilpailukykysopimus koskee 
vai työehtosopimusaloja, ei muita. Eli ylempien toimihenkilöiden kohdalla sitä ei sovelleta 
kaupassa, metsäteollisuudessa, rakennusteollisuudessa eikä elintarviketeollisuudessa. Näillä 
aloilla ei voi neuvotella palkattomasta työajan pidennyksestä. YTN tarjosi kaikille näille aloille 
työehtosopimusta keväällä, mutta työnantajaliitot hylkäsivät suoraan YTN:n 
neuvottelutarjouksen. TES aloilla neuvotellaan paikallisesti syksyn aikana, miten työajan 
pidentäminen toteutetaan. Työajan pidennys tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2017. Mikäli 
paikallisesti ei päästä sopuun työajan pidentämisestä, työnantajalla on mahdollista osoittaa 
ylemmälle toimihenkilölle käytössä olevan työtuntijärjestelmän lisäksi säännöllistä työtä 
enintään 12 tuntia puolessa vuodessa. työtä osoitetaan enintään 8 tuntia yhdelle vapaana 
olevalle lauantaipäivälle ja sen lisäksi enintään 2 tuntia normaalin työvuoron lisäksi 
työpäivänä. Edellä tarkoitettu lauantaipäivä ei kuitenkaan voi olla arkipyhä eikä 
arkipyhäviikon lauantai. Suosituksemme on, että laitettaisiin liukumiin, jolloin se on 
yksinkertaisinta hoitaa. 
 

Ekonomi oli haastanut insinöörin oikeuteen, koska tämä oli haukkunut häntä opossumiksi. 
Tuomari ihmetteli miksi kanne on nostettu vasta miltei vuosi tuon tapahtuman jälkeen. 
Ekonomi: - Niin herra tuomari, vasta pari viikkoa sitten näin kuvan, miltä opossumi näyttää. 
Johnny-Kai Forsselin toimittamasta kirjasta Kun ratakisko taipuu… 
 

Timo Ruoko 
Kenttäpäällikkö 
0201 801 856 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenttäpäällikön tervehdys 
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Jakelu: Jäsenet     Kokouskutsu ja asialista 
 
Aika  24.10.2016 klo 18:00 
Paikka  Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry toimitilat, Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki 
Kutsutut  Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenet 
 
Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Sääntöjen mukaan hallituksen tulee toimittaa jäsenille viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen tai 
ilmoitettava siitä alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. 

 
3. Kokouksen järjestäytyminen 

 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen 

 
5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset 

 
6. Vuoden 2017 jäsenmaksun vahvistaminen 

 
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

 
8. Talousarvio vuodelle 2017 

 
9. Toimihenkilöiden valinta 

 
10. Toiminnantarkastajien valinta 

 
11. Yhdistyksen edustajien valinta keskusliiton kokouksiin 

 
12. 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. 

 
13. Ilmoitusasiat 

 
14. Muut asiat 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 19.10.2016 mennessä osoitteeseen: 
epiry@netikka.fi 

 

Yhdistyksen syyskokous 24.10.2016 
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Etelä-Pohjanmaalla on pelattu golfia kolmisenkymmentä vuotta, sillä EPG ry viettää tänä 
vuonna 30-vuotisjuhliaan. Aluksi toiminta oli paljolti aikuisten laji Etelä-Pohjanmaalla, mutta 
nykyisin golfissa on mukana kaikenikäisiä. Etenkin lapsia ja nuoria pyritään saamaan 
mukaan toimintaan aktiivisesti. 
Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n junioritoiminta on vilkasta. Toimintaa, harjoituksia ja kilpailuja 
järjestetään pitkin kesäkautta, nykyisin myös talvisaikaan. Seurassa on nykyään 
viitisenkymmentä aktiivisesti harjoittelevaa junioria, tämän lisäksi laji- ja oheisharjoittelua 
on myös pienille lapsille, alkaen neljävuotiaista. Ruuhikoskella junioreilla on hyvät 
harjoitteluolosuhteet ja kenttä on monipuolinen ja haastava, kertoo juniori- ja 

valmennustoimikunnan puheenjohtaja Mika Tervala. 

Harjoittelu ja kilpaileminen ei siis lopu kesän loputtua, vaan myös junioreille on taattu 

harjoitusmahdollisuudet talvisaikaan. 

- Talvella harjoitellaan seuran Ingolf -hallissa jossa on neljä lyöntipaikkaa, zippi ja 
putti alue. Viimeisin hienoin uudistus on alkuvuodesta saatu Trackman -tutkalaite 
lyönnin analysointiin, jossa on myös simulaattori, jolla pääsee pelaamaan kenttiä. 
Trackman on usealla ammattilaisella työkaluna, kun halutaan analysoida ja kehittää 
jotain tiettyä osa-aluetta lyönnissä, kertoo Tervala. 

- Talvella myös harjoitellaan liikuntasaleissa mm. fysiikkaa oheisharjoitteluna.  
 
Pro mukana myös nuorten harjoittelussa 
Etelä-Pohjanmaan Golfin prona toimii Mika Sormunen. Hän vetää sekä tsemppitour-ryhmää, 
missä on mukana 9-16 vuotiaita ja 14-19 -vuotiaiden kisaryhmää. Sormusen lisäksi seurassa 

on myös seuraohjaajia, jotka vetävät omia ryhmiään.   

Mika Sormusen mukaan nuorempien harjoittelu on enemmän pelkkien perusteiden 
opettamista ja leikinomaista kisailua. Iän myötä ja koordinaation kehittyessä opetetaan 
enemmän tekniikkaa. Lähipeli on myös tärkeässä osassa harjoittelussa ja kilpailuihin 

tähtääville nuorille opetetaan myös kilpailun kulkua. 

- Nuorelle on mielestäni erityisen tärkeää opettaa oman kehon tuntemusta ja 
koordinaatioon ja tasapainoon liittyviä juttuja sekä golftekniikasta perusteet 
mahdollisimman hyvin, pohtii Sormunen. 

Monet golfissa mukana olevat nuoret tähtäävät siihen, että he haluavat kilpailla ja menestyä 

lajissa. Siihen tarvitaan innostusta ja harjoittelua, miettii Sormunen. 

- Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää että 2-3 harjoituskertaa viikossa on ylläpitävää 
harjoittelua ja 3-5 kertaa kehittävää harjoittelua. Kaiken ei tarvitse olla mailan kanssa 
tehtävää harjoittelua vaan myös koordinaatio-, tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelu 
sekä yleinen liikkuminen voidaan katsoa ”harjoitteluksi”, varsinkin nuoremmilla, 
kertoo Sormunen. 

 

Laatumerkki tae junioritoiminnan kehittymisestä 

Etelä-Pohjanmaan Golf ry on saanut Golfliitolta laatumerkin, joka on merkki siitä, että 
seurassa panostetaan junioreiden harjoitteluun ja kilpailuun.  Jatkossa pyritäänkin 

Nuorissa on tulevaisuus – golfissakin! 
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tarjoamaan nuorille monipuolista harjoittelua, jossa seuramme tarkoitus on kasvattaa 

kokonaisvaltaisesti motorisesti kehittyneitä nuoria, toteaa Tervala.  

- Tavoitteena on myös se, että nuoret voisivat harrastaa seurassamme monipuolisesti 
eri lajeja ja 13-16-vuotiaana pyritään miettimään, panostetaanko golfiin enemmän 
kilpailullisesti. Jos nuorella on halu kilpailemiseen, silloin aloitetaan aktiivisempi 
harjoittelu. Yhteistyötä lähiseurojen kanssa ollaan kehittämässä yhteisten leirien ja 
kilpailujen kautta, miettii Tervala. 

 
Myönteisiä ajatuksia juniorigolfin tulevaisuudesta Etelä-Pohjanmaalla on myös Mika 

Sormusella. 

- Meidän seuran osalta mennään oikeaan suuntaan nyt. kun ollaan saatu lisää ohjaajia 
ja ryhmiä kaikenikäisille ympärivuotisesti. Myös koulugolf ja iltapäiväkerhotoiminta 
ovat loistavia ”sisäänheittovälineitä” 

 
Teksti: Terttu Karhumaa, kuvat Jyrki Sauramäki 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ja ei kun harjoittelemaan… 
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Työnhaun kanavat – moninaiset väylät työhön 26.10.2016 

Mistä niitä työpaikkoja oikein löytyy? Tämän kysymyksen saamme päivittäin kuulla ainakin me, jotka 
työskentelemme työnhakijoiden parissa. Ja kun pöydälle laitetaan vielä se fakta, että suurin osa vapaana tai 

ainakin otettavissa olevista työpaikoista on piilotyöpaikkoja, onkin aika jo ruveta tutkimaan lähemmin työnhaun 
kanavia. 

Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti koko työnhaun kaareen: mahdollisten työpaikkojen etsimiseen ja 
löytämiseen, oman osaamisen keihäänkärkiin, tavoitteelliseen työnhakuun ja verkostojen hyödyntämiseen ja 

sosiaaliseen mediaan työnhaun apuna. Tärkeätä on myös, että työnhakua viedään eteenpäin 
monikanavaisesti, vaikka jokaisella onkin oma mieluisin tapa edetä. 

Osaamisesta puhuminen ei ole maailman helpoin juttu, ei edes sen tunnistaminen. Miten saadaan hyvään 
esittelyyn nivotuksi koulutus, kokemus ja vielä se olennainen oppi ja osaaminen, joka hakijalle on syntynyt? 

Tästäkin koulutuksessa puhutaan. 

Työnantaja ja/tai rekrytoija haluaa myös kohdata aitoa kiinnostusta ja motivaatiota, sillä perimmäinen 

tarkoitus aina on löytää hakija, joka tosissaan haluaa saada haettavana olevan tehtävän, antaa parastaan 
siinä ja sitoutua sekä tehtävään että yritykseen. 
 

Työnhaun peruselementit 15.11.2016 

Tässä koulutuksessa käydään perusteellisemmin läpi koko työnhaun kaari aloittaen omasta itsestä ja omista 

tavoitteista. Paljon puhutaan osaamisesta ja hissipuheesta, mutta tutkitaan myös hyvän CV:n ja hakemuksen 
salaisuutta.  

Osaaminen, kokemus, taidot ja tiedot ovat työnhakijan kauppatavaraa. Miten nämä on paras paketoida ja mitä 
muuta työnhaussa tutkitaan? Koulutuksen jälkeen osallistujalla on selvä käsitys, mitä työnantaja haluaa 

hakijasta tietää ja mitä hän arvostaa.  

Jo työpaikkailmoituksen perusteellisemmalla analysoinnilla ja sitä kautta parempien hakudokumenttien 

kirjottamisella voi saada etumatkaa muihin kilpailijoihin.  

Haastatteluosioon varataan hyvin aikaa: haastattelumuodot, haastattelun kulku, kysymykset, jännittäminen, 
hyvä valmistautuminen. 

Yritämme kurkistaa myös työnantajan ja rekrytoijan pääkoppaan: mitä hän etsii hakemuksista, mitä hän 
arvostaa hakijassa, ja myös, mitä hän ei halua tietää. 

Insinööriliiton koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Tilaisuudet ovat myös hyviä 

verkottautumistilaisuuksia ja se, jos mikä, on tärkeä juttu. Koulutukset pyritään pitämään kohtuullisen 

kokoisina, että tilaisuuksista muodostuu interaktiivisia ja keskustelullekin jää hiukan aikaa. 

Tervetuloa 

Seija Utriainen 
Insinööriliiton urahallinta-asiantuntija 

 

Syksyn urakoulutukset Seinäjoella 
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Tilan puutteen vuoksi tämä artikkeli ei ole painetussa jäsentiedotteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:llä on ollut 1.2.2013 alkaen toimisto Seinäjoella Impivaarassa, os. 
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki. Impivaarassa olevan kiinteistön omistaa E-P:n Elementtirakenne Oy 

Karijoelta. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:llä on toimiston lisäksi mahdollisuus käyttää kiinteistön yhteisiä 
tiloja, joihin kuuluvat 40 henkilön luentosali, kahvio, ruokailutila sekä saunaosasto. Luentosali voidaan 

laajentaa siirtoseinien avulla 65 henkilön kokoustilaksi. 

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n toiminta on monipuolistunut toimitilojen myötä. Insinööriliitto IL ry ja Etelä-
Pohjanmaan Insinöörit ry ovat järjestäneet Impivaarassa vuosittain toistakymmentä koulutustilaisuutta, 

joissa on ollut riittävästi osallistuneita IL:n jäseniä. Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n kaikki kokoukset on 

järjestetty Impivaarassa.  

Insinööriliitto IL ry:n Länsi-Suomen piirillä on käyttöoikeus EPI:n toimitiloihin. Insinööriliitto IL ry:n Länsi-
Suomen piiri osallistuu toimitilojen vuokrakuluihin. L-S piiri on pitänyt useita kokouksiaan toimitiloissa.  

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:llä on syyskokous maanantaina 24.10.2016 klo 18:00 ja SeAMK Tekniikan 

opettajien tapaaminen keskiviikkona 16.11.2016 klo 18:00 Impivaarassa, os. Impivaarantie 25, 60420 
Seinäjoki. Tekniikan Opettajien tapaamisessa on alustajana Insinööriliiton Koulutus- ja tutkimusyksikön 

johtaja Hannu Saarikangas.  

Tapahtumakalenterin tiedot löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta www.e-p-ins.net. Toivotamme Sinut 
lämpimästi tervetulleeksi kaikkiin Impivaarassa järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. 

 Syysterveisin! 

Toimistovastaavat 
Seppo Pihlaja ja Eero Huolman 
 

E-P Insinööriliiton toimitilat Seinäjoen Impivaarassa 

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

