Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

JÄSENTIEDOTE 1/2014

Insinööriliitto–nimi
takaisin käyttöön
Uusi Insinööriliitto UIL ry jäi vuodenvaihteessa historiaan ja liittomme nimeksi palautui Insinööriliitto IL ry. Insinööriliittohan on nimenä ollut käytössä
jo vuodesta 1954. Kyseessä on siis vanha liittobrändi, joka kuvastaa insinööriaatetta koko jäsenkunnallamme.
Liittomme nimeksi vaihtui Uusi Insinööriliitto UIL ry, kun Tekniikan asiantuntijat KTK liittyi jäseneksi keväällä 2006. Vuoden 2011 sääntöuudistuksen
myötä aloitettiin prosessi nimen vaihtamisesta takaisin alkuperäiseen. Tämän johdosta jouduttiin käymään myös oikeudessa, mutta lopulta hovioikeuden päätöksellä nimi palautui liitolle, ja kevään 2013 edustajakokous
Rovaniemellä hyväksyi yksimielisesti vanhan ja perinteikkään nimen käyttöönotosta.
Kuluvan vuoden alusta alkaen olemme jälleen Insinööriliitto IL ry.
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HALLITUS VUONNA 2014
Puheenjohtaja
Anttonen Johanna
050-3255005
johanna.anttonen09@gmail.com

Hallituksen jäsen
Hulkko Esko
050-462 4827
esko.hulkko@gmail.fi

Varapuheenjohtaja
Pihlaja Seppo
045-3184510
seppopihlaja@hotmail.com

Hallituksen jäsen
Kurikka Jarmo
040 3002114
jarmo.kurikka@netikka.fi

Sihteeri
Flankkumäki Markku
040-7204062
markku.flankkumaki@netikka.fi

Hallituksen jäsen
Kulttuurivastaava
Huolman Eero
050-4093672
eero.huolman@netikka.fi

Taloudenhoitaja
Saarenpää Tapani
040-595 8825
tapani.saarenpaa@ely-keskus.fi
Hallituksen jäsen
Mäenpää Harri
0400-663 092
harri.maenpaa@saiedu.fi
Hallituksen jäsen
Luottamusmiesvastaava
Sauramäki Jyrki
040-585 1229
jyrki.sauramaki@netikka.fi
Hallituksen jäsen
Torvela Mikko
044-073 4327
mikko.torvela@gmail.com
Hallituksen jäsen
EU-vastaava
Vähämaa Kari
050-322 8442
kari.vahamaa@jewall.fi
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Hallituksen varajäsen
Mari Anttila
044-2856944
mari.anttila@wippies.fi
Hallituksen varajäsen
Atte Korkia-Aho
044-5574334
atte.korkia-aho@seamk.fi
Opiskelijajäsen,
hallituksen varajäsen
Matias Juupaluoma
045-2626436
matias.juupaluoma@seamk.fi
Kenttäpäällikkö
Ruoko Timo
040-589 6930, 0201 801 856
timo.ruoko@ilry.fi
Isolinnankatu 24 A 5 krs
28100 PORI

Puheenjohtajan palsta
Etelä-Pohjanmaan insinöörien vuosi on jälleen lähtenyt käyntiin mukavasti ja
tämän ilmestyessä ensimmäiset tapahtumamme ovat jo takanapäin. Uusia
tuulia on myös ilmassa, sillä olen saanut kunnian aloittaa yhdistyksemme
puheenjohtajana kuluvan vuoden alussa. Lähden innolla ja nöyrin mielin luotsaamaan yhdistystämme, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1956 asti.
Taustaltani olen insinööri (AMK) tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmasta. Kotoisin olen Etelä-Karjalan pohjoisosasta, Parikkalasta, ja nykyisin
asun Kurikassa. Olen kokenut Etelä-Pohjanmaan mukavaksi paikaksi asua
ja elää, ja olen tuntenut päässeeni mieluisaan joukkoon Etelä-Pohjanmaan
Insinöörien toiminnassa mukana ollessani. Haluankin säilyttää ja vaalia yhdistyksessämme vallitsevaa hyvää henkeä ja innostavaa ilmapiiria myös tulevaisuudessa.
Pyrimme kehittämään ja monipuolistamaan Etelä-Pohjanmaan Insinöörien
toimintaa kuluvana vuonna. Laajentuvalla tarjonnalla haluamme tarjota palveluita entistä suuremmalle osalle jäsenistöämme. Vuosi sitten saimme käyttöömme toimitilat Seinäjoen Impivaarassa. Tänä keväänä Insinööriliiton asiamies Jenni Huhtapelto on säännöllisesti tavattavissa toimistollamme. Jennin
tervehdys löytyy toisaalta tästä tiedotteesta.
Viestintä on tärkeä väylä tavoittaa jäsenistöämme ja kahdesti vuodessa toimitettavalla jäsentiedotteella on tärkeä rooli tässä. Lisäksi meillä on www-sivut joiden viestintää kannattaa myös seurata. Löydät meidät myös Facebookista, jossa viestimme ehkä hieman vapaamuotoisemmin. Käytämme myös
muutaman kerran vuodessa sähköpostia, joten tarkistathan yhteystietojesi
ajantasaisuuden säännöllisesti.
Yhdistyksen asioita käytännön tasolla hoitaa vapaaehtoisten jäseniemme
muodostama hallitus. Aktiivinen joukkomme on aina avoin uusille toimijoille
ja ideoille. Hallituksen yhteystiedot löydät tämän tiedotteen yhteystietosivulta.
Nähdään kevään tapahtumissa!
Johanna Anttonen
Puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

Alueasiamies, Länsi-Suomen piiri
Huhtapelto Jenni
040-5781280
jenni.huhtapelto@ilry.fi
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Piirin puheenjohtajan tervehdys

Asiamiehen tervehdys

Perinteikäs nimi Insinööriliitto IL ry on palannut liitomme viralliseksi nimeksi.
Hienoa. Hienoa ei sen sijaan ole se, että maassamme noin 6000 insinööriä on
tällä hetkellä työttömänä. Liiton jäsenistä Länsi-Suomen alueella työttömänä
on hieman yli 600 henkilöä. Tässä valossa en ymmärrä puheita työurien pidentämisestä tai eläköitymisaikojen kohottamisista lainkaan. Varsinkaan kun
vuonna 2013 koko työvoimasta lähes 120 000 henkilöä oli YT-neuvottelujen
piirissä, ja työttömiä vuoden lopussa oli 8 % työvoimasta. Erityisesti nuorten
tilanne on heikko. Nykyinen eläköitymisikä 63-68 vuotta on ihan sopiva. Ja
työsuhteiden irtisanomisperusteet on Euroopan löyhimmästä päästä.

Uusi vuosi, uusi asiamies; olen aloittanut marraskuussa liiton Länsi-Suomen
piirissä alueasiamiehenä, toiminta-alueenani Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Jos siis mieltäsi askarruttavat työsuhde- tai liittojäsenyysasiat, työpaikallasi kaivataan tukea luottamusmiehen valinnassa tai liiton
ständille olisi tilausta, ota yhteyttä.

Suomessa 60-64 vuotiaiden työllisyysaste on 44 %, ja epäilen, että luku tulee
pienemään kun suuria teollisuusyrityksiä saneerataan myyntikuntoon esim.
Rautaruukki. EU:ssa keskimääräinen
vastaava luku on 33 %. Maissa, joissa eläköitymisikä on 65 v, työllisyysaste
60-64 vuotiailla on esim. Ranska 23 %, Belgia 22 %, Ruotsi 65 %. Poliitikoille
annan viestin, että eläköitymisikä ja työajan pidennykset hoituvat automaattisesti, kunhan hoidatte ihmisille mielekkäitä työpaikkoja. Siihen ei tarvita mitään hokkuspokkus konsteja. Meidän jäsenten tehtäväksi jää uusien jäsenien
hankkiminen ja nykyisten jäsenien säilyttäminen. Siihen löytyy monia konsteja, joita voi katsella yhdistysten kotisivuilta.
Länsi-Suomen piirille on palkattu alueasiamies Jenni Huhtapelto. Jenni
kiertää kenttää MEKI:n ja EPI:n aluella. Hänet tavoittaa puhelimesta 040
5781280 ja hän päivystää päivän viikossa EPI:n toimistolla, Impivaarantie
25, 60420 Seinäjoki.
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:llekin on valittu uusi hallituksen puheenjohtaja, Johanna Anttonen. Onnea ja menestystä Johannalle. Johannasta saimme
erinomaisen puheenjohtajan ja hänet tuntien uskon hänen kykyihinsä hänen
astuessaan ”suuriin saappaisiin”, mutta nehän ovat tuttuja hänelle jo jokapäiväisestä ”leipäpuusta”. Johannan yhteystiedot löytyvät toisaalta tästä tiedotteesta.
Vaikka asiani oli osittain negatiivinen, toivotan kaikille antoisaa ja työteliästä
kuluvaa vuotta. Palaan iloisempiin uutisiin seuraavassa numerossa.
Eero Huolman
Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja
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Uutta, tai oikeammin uusvanhaa, on myös liittomme nimi. Vuodenvaihteessahan palasimme historialliseen Insinööriliitto IL ry-nimeen, jonka myötä myös
liiton internet-osoite ja henkilökunnan sähköpostit ovat vaihtuneet. Wwwosoite on nykyään ilry.fi ja sähköpostit sitä myöden muotoa etunimi.sukunimi@ilry.fi. Kun liittomme historia alkaa niinkin kaukaa kuin vuodesta 1919,
perinteiseen nimeen palaaminen lämmittää varmasti monen vanhemman ja
miksei nuoremmankin insinöörin sydäntä.
Vuosi ei ole alkanut työmarkkinoiden kovinkaan valoisissa merkeissä, kun
katsoo uutisvirrassa soljuvia yt-otsikoita. Myös IAET-kassan tilastot kertovat
samaa, tammikuussa päiväraha- ja korvaushakemusten määrä kasvoi viikkotasolla joulukuun 250 hakemuksesta liki 400 hakemukseen. Vallitsevassa
taloustilanteessa lieneekin paikallaan muistuttaa työttömyyskassan jäsenyyden tärkeydestä. Vaikka oma työsuhde vaikuttaisi kallioon hakatulta eläkeviralta, kassan jäsenyys on halpa vakuutus työttömyyden tai lomautuksen varalta. Harva meistä on suunnitellut hirvikolariakaan, mutta hankkii silti lisäturvan autolleen. Työttömyysturvalakiin on myös tullut joitakin tuoreen jäsenen
asemaa turvaavia muutoksia, jäsenyysehto lyheni 34 viikosta 26 viikkoon ja
työssäoloehto 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Samalla omavastuuaika lyheni seitsemästä arkipäivästä viiteen.
Jos vakavamieliset työmarkkinauutiset vetävät mieltä matalaksi, sitä voi yrittää kohottaa tätä kirjoittaessani kuumimmillaan olevalla olympiauutisoinnilla.
Kun jo ennen kisojen virallista alkamista hämmästellään saniteettitiloja kuvien kera, jännitetään onko hotelleissa lattiat ja muutoinkin päästään keskittymään kaikkeen muuhun kuin nimelliseen pääasiaan eli urheiluun, kuinka
hykerryttäviä otsikoita saammekaan vielä nähdä kisojen aikana ja niiden jälkeen?
Näiden mietteiden myötä toivotan hyvää ja aikaista kevättä kaikille
Jenni Huhtapelto
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Toimistomme palvelee
Etelä-Pohjanmaan Insinöörien toimisto on auki joka torstai klo 15-17 viikosta 10 alkaen. Toimistomme sijaitsee osoitteessa Impivaarantie 25, Seinäjoki.
Alueasiamies Jenni Huhtapelto on keväällä tavattavissa seuraavasti:
4.3.
19.3.
3.4.
15.4.
14.5.

tiistaina
keskiviikkona
torstaina
tiistaina
keskiviikkona

klo 15-17
klo 15-17
klo 15-17
klo 15-17
klo 15-17

Voit sopia alueasiamiehen kanssa tapaamisen myös muina aikoina.
Alueasiamies, Länsi-Suomen piiri
Jenni Huhtapelto
040-5781280
jenni.huhtapelto@ilry.fi

Insinööriliiton
ura-asiantuntija tavattavissa
Seinäjoella 19.3.2014
Insinööriliitolla on monipuolisia palveluita uutta uraa etsiville jäsenilleen. Tuemme ja autamme jäseniä työuran kaikissa vaiheissa. Tule kuulemaan lisää
liiton urapalveluista sekä tapaamaan muita liiton jäseniä. Samalla tarjoamme
sinulle lounaan sekä vinkkaamme myös muista jäseneduista kuten palkkaneuvonnasta, työsopimuksen tarkistuttamisesta tai monesta muusta jutusta.
Paikalla on liiton ura-asiantuntija ja asiamies. Uralounas on tarjolla keskiviikkona 19.3 klo 11-13 välillä Framilla, Ravintola Delin kabinetissa osoitteessa
Tiedekatu 2, Seinäjoki. Voit ottaa mukaan myös liittoon vielä kuulumattoman
kaverisi, hänen liittyessä meille saatte molemmat palkinnon mukaan. Ei ennakkoilmoittautumisia, tervetuloa!

Haku Päällä

Seitsemättätoista kertaa järjestettävä rakkausfestivaali kokoaa 13.-14.6.2014
Kurikkaan nuoret, vanhat, eronneet, karanneet, sinkut ja parilliset viettämään
rakkaudentäyteistä viikonloppua! Kahden päivän aikana heilaa haetaan tosimielessä mutta pilke silmäkulmassa, unohtamatta tietenkään niitä jotka ovat
sen Oikean jo löytäneet.
Etelä-Pohjanmaan insinöörit tarjoavat jäsenilleen lipun tapahtumaan puoleen
hintaan. Ilmoittautumiset ja lisäohjeet epiry@netikka.fi.
Lisätiedot tapahtumasta www.hakupaalla.com.
Tavataan kesällä!
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Työsopimus –
Elämäsi tärkein allekirjoitus
Istut tulevalla työpaikalla pomon huoneessa ja kuulet maagiset sanat: ”Kyllä
me haluaisimme Sinut meille töihin. Milloin voisit aloittaa?” Miellyttävä tunne
leviää sisällesi ja haluaisit hyppiä riemusta. Huoneessa on leppoisa tunnelma, kun jännitys laukeaa ja kahvit on tarjoiltu pöytään. Enää hoidetaan parit
HR-muodollisuudet alta pois, joten seuraavaksi eteesi tarjoillaankin upouusi
työsopimuksesi… Mitä mielessäsi laukkaa tuolla hetkellä? Pyöriikö siellä ajatus huippuduunista ja uraputkesta, vai alkoiko juuri huolestuttaa? Kävikö niin,
että näit uuden työsopimuksesi ensimmäistä kertaa muutama sekunti sitten,
eikä sinulla ole hajuakaan sen sisällöstä, lukuun ottamatta liikunta- ja puhelinetuja, palkkaa ja muita trendikkäitä yksityiskohtia?
Tällainen tilanne on valitettavan yleinen. Usein työt jopa ehditään aloittaa,
ennen kuin työsopimus nähdään ensimmäisen kerran. Kuulostaa uskomattomalta, mutta useimmat ihmiset suhtautuvat sopimukseen, jolla on elämässämme ajankäytöllisesti ja elämänlaadullisesti käsittämättömän suuri merkitys, miltei välinpitämättömästi.
Jos suhtautuisimme mihin tahansa elämän perusasiaan samalla tavalla, syntyisi naurettavia tilanteita. Vai miltä kuulostaisivat sokkotreffit alttarilla? Papin
edessä, vieressäsi, seisoisi tuleva puoliso, jonka näkisit ensimmäisen kerran
tuolla hetkellä. Pastorin tiedustellessa halukkuuttasi sitoutua myötä- ja vastamäkeen, aina kuolemaan saakka, haluaisit ehkä kysyä tulevalta kumppanilta
pari tarkentavaa kysymystä, ennen lopullisen sitoumuksen antamista koko
seurakunnan edessä. Tähän ei nyt valitettavasti kuitenkaan ole aikaa, koska
Sinähän ITSE luovuit mahdollisuudesta seurustella. Ajattelit, että: ”Se on näin
luotettavien kumppaneiden kesken vanhanaikaista ja aikaaviepää puuhaa.
Sitä paitsi, kaverit ovat kehuneet puolisoa erinomaiseksi. Suoraan vaan vihille siis”. Älä nyt pilaa juhlaväen tunnelmaa!
Ihan samalla tavalla työsopimusta tiiraillessasi, saattaa mieleesi tulla muutamia kysymyksiä ja epäilyksiä siitä, mitä uusi työnantajasi työsuhteeltanne
odottaa. Ehkä et ymmärrä kaikkia kohtia ja toisaalta voit olla jopa eri mieltä
tietyistä seikoista. Mielessäsi saattaa olla jopa vaarallinen ajatus: ”Tuo kohta ei ole laillinen, joten se on mitätön ja siksi sen voi allekirjoittaa huoletta.”
Olosi tuntuu itsevarmalta etkä halua pilata tunnelmaa turhilla kysymyksillä tai
väittelyillä, joten vedät nimet paperiin alta kahden minuutin. Sitoudut parin minuutin tarkastelulla niihin tulkintoihin, joita työnantajasi sopimuksesi pykälistä
tekee , vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua. Jos olet tulkinnoista eri mieltä,
muista, että työnantajallasi on tulkintaetuoikeus, ja loppujen lopuksi, on myös
Sinun vastuullasi ymmärrättekö pykälien merkityksen samalla tavalla. Ethän
vain allekirjoittanut jotain mitä et ymmärtänyt? Ethän?

Puhuttaessa työsuhteen solmimisesta ja työsopimuksesta, työsuhdetta käsitellään helposti vain juridisena suhteena ja tarkastellaan sopimusasiakirjaa
pelkästään lainopillisien yksityiskohtien valossa. Tällöin keskitytään miettimään sopimusta suhteessa lakiin ja etsitään helposti omia tulkintoja eri pykälille. Samalla unohdetaan, että loppujen lopuksi työelämän arjessa kyse
on ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista, jotka vaikuttavat myös työsopimuksen tulkintaan ja joihin työsopimuksen tulkintakin väistämättä vaikuttaa.
Kyse ei siis pohjimmiltaan ole juridiikasta, vaan ihmissuhteista ja yhteisymmärryksestä ehtojen suhteen. Jos olet eri mieltä pomosi kanssa esimerkiksi
siitä, tuleeko sinulle maksaa ylityökorvauksia tai täytyykö sinun matkustaa
vapaa-ajalla työasioissa, ilmaiseksi, ja jos esimiehen tulkinnan mukaan olet
näistä korvauksista työsopimuksessasi luopunut, edessä on helposti iso riita. Jos asia etenee niin pitkälle, että tarvitaan juristien väliintuloa, on turha
odottaa välien enää palautuvan ennalleen. Kumpi tahansa jutun voittaakin,
luottamus vastapuoleen on mennyt ja työsuhde pilalla.
Tältä kohtalolta haluaisin säästää jokaisen, ja uskon, että se on usein täysin mahdollista. Suuri osa konflikteista voitaisiin välttää perehtymällä työsopimuksen sisältöön huolellisemmin ja ymmärtämällä paremmin mihin työnantaja meidän olettaa sopimuksella sitoutuvan, ennen allekirjoitusta. Tämän
jälkeen voimme itse vakaasti harkiten, joko antaa sitoumuksemme tai jättää
sen antamatta.
Koulutusasiamies
Jani Huhtamella
jani.huhtamella@uil.fi
0201 801 835

Työelämän pelisäännöt 1 -koulutus tulossa
– seuraa nettisivujamme

Teema – illat
”SeAMK Tekniikan opettajien tapaaminen” järjestetään yhteistyössä opettajayhdistys TOOL Seinäjoki ry:n kanssa keskiviikkona 26.3.2014 klo 18:0019:30. Pj. Markku Kärkkäinen, vpj. Heikki Heiskanen ja siht. Ismo Tupamäki
esittelevät OAJ/TOOL:n ay-toimintaa ja tekniikanopettajan työtä. Tilaisuus
järjestetään Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n toimistolla osoitteessa Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään
21.3.2014 sähköpostilla epiry(at)netikka.fi. Tilaisuus on maksuton.
”Pankki-ilta” järjestetään yhteistyössä Nordean kanssa. Sijoitusasiantuntija
Marita Hietikko ja konttorinjohtaja Aila Ylikojola esittävät markkinakatsauksen
ajankohtaisista pankkiasioista. Tilaisuus järjestetään Nordea Pankin Seinäjoen konttorin uusituissa tiloissa os. Keskustori 4, 60100 Seinäjoki nettisivuillamme myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa Teema – illoista sähköpostilla epiry(at)netikka.fi
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Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
www.e-p-ins.net

12.2.2014
Jakelu: Jäsenet

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kokouskutsu ja asialista
Aika

13.3.2014 klo 18:00

Paikka

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry toimitilat,
Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki

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
			2014
11.
12.
		

Muut asiat
Kokouksen päättäminen
•
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Kutsutut Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenet
Esityslista:
1.

Kokouksen avaus

2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
		
Sääntöjen mukaan hallituksen tulee toimittaa jäsenille viimeis		
tään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyk		
sen kokoukseen tai ilmoitettava siitä alueella ilmestyvässä sano		malehdessä.
		
•
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Tulevat koulutukset 2014

3.
		
		
		
		

Kokouksen järjestäytyminen
•
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
•
Esitys: Valitaan kokouksella sihteeri
•
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
•
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

•

Tulityökorttikoulutus (1pv) Päiväkoulutus klo 8:00-16:00. Koulutuspäivät
ke 12.3., 9.4., 14.5.,11.6., 10.9., 8.10., 12.11.,10.12., Sedu Aikuiskoulutus,
os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki. Omavastuu 40 €. Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja

4.
		

Työjärjestyksen vahvistaminen
•
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

•

5.
		

Toimihenkilöiden ja toimikuntien valinta
•
Esitys: Ei valita toimihenkilöitä eikä toimikuntia

Työturvallisuuskorttikoulutus, (1pv) Päiväkoulutus klo 8:00-16:00. Koulutuspäivät pe 14.3., 4.4., 16.5., 13.6., 12.9., 17.10., 14.11., 5.12., Sedu
Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki. Omavastuu 30 €.
Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua epiry@netikka.fi.
Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja

•

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus, (1pv) Päiväkoulutus klo 8:15-15:00.
Koulutuspäivät ke 5.3., 3.4., 7.5., 4.6., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12., Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki. Omavastuu 100 €.
Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua epiry@netikka.fi.
Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja

•

Ensiapukoulutus EA1. (2 pv) Päiväkoulutus klo 8:00-15:30. Koulutuspäivät to-pe 27.-28.3., 24.-25.4., 20.-21.5., Sedu Aikuiskoulutus, os. Raastuvantaival 2, 60200 Seinäjoki. Omavastuu 30 € + EA-kirja 20 €, jos haluaa
hankkia. Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua epiry@
netikka.fi. Vastuuhenkilöt: Tapani Saarenpää ja Seppo Pihlaja

6.
Toimintakertomus 2013
		
•
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys toimintakerto			
mukseksi 2013
		
•
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2013
7.
Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2013
		
•
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätökseksi
			2013
		
•
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2013
8.
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Vastuuvapauden myöntäminen
•
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2013
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Framilta kohti työelämää

SenIOR Hallitus 2014

Kevätterveiset täältä Framin Tekniikan yksiköstä! Opiskelijayhdistyksemme
16. vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle heti vuodenvaihteesta kun uusi
hallitus astui vanhan saappaisiin. Hallituksessa kävikin melkoinen sukupolvenvaihdos kun mukaan valituista puolet ovat ensikertalaisena mukana hallituksessa. Hallituksemme onkin nyt toimiva yhdistelmä kokemusta ja uutta
intoa jossa on selvästi virtaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Puheenjohtaja
Matias Juupaluoma

Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksenä, jokapäiväiseen toimintaamme
kuuluu keskeisenä osana Tekniikan alan opiskelijoiden edunvalvonta. Pyrimme ajamaan tahollamme esiin tulleita ongelmia opiskeluun liittyvistä asioista,
joista kuulemme mm. yhteyshenkilöjärjestelmän avulla. Järjestelmässä tavoitteena on saada jokaisesta luokasta yhteyshenkilö, joka toimii puolin ja
toisin viestikanavana yhdistyksen ja jäsenistön välillä.

Varapuheenjohtaja ja Liikuntavastaava
Arttu Lahti

Edunvalvonnan lisäksi vastaamme myös kevyemmän ohjelman järjestämisestä opiskelijoille. Vapaa-ajan viihdettä olemme tarjonneetkin opiskelijabileitä järjestämällä yhdessä Sosionomien kanssa. Vastapainona juhlille olemme tarjonneet myös liikunnallisia vaihtoehtoja. Talven aikana jäsenillemme
ilmaiset jääkiekkovuorot maanantai-iltaisin Joupiskan ulkojäällä ovatkin olleet
suosittuja kohtaamis- ja tutustumispaikkoja insinööriopiskelijoiden kesken.
Seinäjoen eri alojen opiskelijayhdistysten lisäksi olemme säännöllisesti yhteydessä myös muiden ammattikorkeakoulujen paikallisyhdistyksiin. Esimerkiksi vuosittain järjestämämme Maakuntakierros vaatii toimivaa yhteistyötä
kohdepaikkakuntien yhdistysten kanssa. Reissuun osallistuvilta salassa
pidettävä kohdepaikkakunta vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna kävimme
sekoittamassa osanottajien suuntavaistoa 19. helmikuuta. Hallituksemme
osallistuu säännöllisesti myös Insinööriopiskelijaliiton järjestämiin valtakunnallisiin koulutuksiin, jotka ovat olleet hienoja tilaisuuksia tutustua muiden yhdistysten toimintaan. Opiskelijatoiminnan lisäksi pidämme läheistä yhteyttä
myös jo työelämään siirtyneisiin Insinööreihin ja Tekniikan yksikön johtokuntaan.
Seinäjoen Insinööriopiskelijat elää vuonna 2014 muutoksen aikaa. Haemme
toiminnallamme jatkuvasti uusia kehitysmahdollisuuksia sekä monipuolisia
ideoita toteuttaaksemme jäsenistöllemme juuri heidän kannaltaan toivottua ja
tarvittavaa toimintaa. Ensimmäinen uudistuksemme tapahtuikin jo kun uudistimme yhdistyksemme verkkosivut ja ne löytyvät nykyään osoitteesta senior.
insinoori.fi.
Toivottavasti saamme kehitettyä yhdistystämme suurin askelin eteenpäin
vuonna 2014!
Yhteistyöterveisin
Matias Juupaluoma
Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR ry
Puheenjohtaja
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Puheenjohtajana yhdistyksessämme toimii Peräseinäjoelta kotoisin oleva
Matias. Opiskelee ensimmäistä vuotta Kone- ja tuotantotekniikaa tarkoituksenaan erikoistua Auto- ja työkonetekniikkaa.

Monen vuoden ajan yhdistyksessämme mukana ollut Arttu edustaa hallituksemme kokenutta kaartia. Neljännen vuoden Automaatiotekniikan opiskelijana Arttu on ehtinyt olla mukana jo monessa tehtävässä. Paikkaa puheenjohtajaa ja vastaa liikuntavuorojen järjestelyistä.
Sihteeri
Suvi Niskanen
Seinäjoelta kotoisin oleva Suvi on ehtinyt olla jo mukana SenIORin toiminnassa niin yhteyshenkilönä ja kuin opastaen uusia opiskelijoita Tutorina.
Auto- ja työkonetekniikan toisen vuoden opiskelija valittiin hallitukseemme
ensikertalaisena Sihteerin virkaan.
Rahastonhoitaja
Anne-Mari Mäntyniemi
Kauhavalta kotoisin oleva Anne-Mari toimii yhdistyksemme taloudenhoitajana. Opiskelee tällä hetkellä Rakennustekniikkaa ensimmäistä vuotta, mutta
hallituksessa mennään jo toista vuotta.
Kansainvälisyys- ja Tutortoiminta
Sofia Salo
Seinäjoelta kotoisin olevalla Sofialla on iso vastuualue niin vaihto-oppilaiden
kuin uusienkin opiskelijoiden perehdyttämisessä Seinäjokelaiseen opiskelijakulttuuriin. Ollut itsekin Tutorina joten toiminta on tuttua. Opiskelee toista
vuotta Auto- ja työkonetekniikkaa. Hallituksen ensikertalainen.
Koulutuspolitiikka
Ville Vainionpää
Tietotekniikkaa opiskeleva Ville vastaa yhdistyksemme edustamisesta koulutuspolittisia asioita käsittelevissä työryhmissä. Neljännen vuoden opiskelijana ollut jo useamman vuoden mukana hallituksessa.
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Sosiaalipolitiikka
Esa-Matti Köykkä
Laihialta kotoisin oleva Esa edustaa Seinäjokea myös valtakunnallisesti Insinööriopiskelijaliiton hallituksessa. SenIORissa vastaa sosiaalipolitiikkaan
liittyvistä asioista. Opiskelee toista vuotta Auto- ja työkonetekniikkaa ja oli
mukana hallituksessa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan.
Tapahtumavastaava
Jenina Komsi
Isokyröläinen Jenina opiskelee kolmatta vuotta Kone- ja Tuotantotekniikkaa.
Palasi vaihdossa vietetyn vuoden jälkeen nyt takaisin hallitukseen. Vastaa
opiskelijoille ehkä näkyvimmästä toiminta-alueesta järjestellessään SenIORin nimissä pidettäviä tapahtumia.
Yhteyshenkilövastaava
Tuomas Raitio
Kankaanpäästä kotoisin oleva Tuomas toimii linkkinä hallituksen ja jäsenistön välillä. Vastaa yhteyshenkilöiden tiedottamisesta ja jäsenistön mielipiteen
välittämisestä hallituksen tietoon. Opiskelee ensimmäistä vuotta Kone- ja
tuotantotekniikkaa tarkoituksenaan erikoistua Auto- ja työkonetekniikkaan.
Tiedotus- ja WWW-vastaava
Tommi Hakamäki
Tietotekniikkaa kolmatta vuotta opiskeleva Tommi vastaa yhdistyksemme tiedotuksesta ja WWW-sivujen ylläpidosta. Tommilla onkin suuri tontti yhdistyksemme näkyvyyden ja julkisuuskuvan rakentamisessa

Teknologiosaamisen
johtamisen koulutus
Tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittää omaa osaamistasi suorittamalla
työelämälähtöinen tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK) ja laajuus on 60 op. Koulutus järjestetään
monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opiskelu
on myös maksutonta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin esim. diplomi-insinöörin tutkinto.
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus 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 maakunnan teknologiateollisuuden
kanssa. Lisätietoja saat koulutusohjelman sivuilta http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-2014-yhteishaku/Ylempi-AMK/Hakukelpoisuus-javalintaperusteet/Teknologiaosaamisen-johtamisen-koulutus.
Miten hakeminen tapahtuu?
Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haetaan kevään yhteishaussa 3.3.–
1.4.2014 netin kautta osoitteessa www.amkhaku.fi/aikuiset. Ennakkotehtävän saat jo nyt SeAMK:n nettisivuilta! Ennakkotehtävä pitää palauttaa hakuajan puitteissa. Valintakoetta ei järjestetä. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja
valintaperusteista saat myös koulutusohjelman sivuilta.
Pauli Huhtamäki
Teknologiajohtaja
puh. 040 830 4151
pauli.huhtamaki(at)seamk.fi
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Tulevat tapahtumat 2014
13.3.

Yhdistyksen kevätkokous, katso kokouskutsu tästä tiedotteesta

29.3.

Show must go on -musikaali, Seinäjoen Urheilutalo, Seinäjoki. EPI:n jäsenille (avec) on varattuna 40 lippua, omavastuu 10 €/lippu. Ilmoittautuminen vain sähköpostilla epiry@netikka.fi, liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

13.-14.6. Haku Päällä –rakkausfestivaali Kurikassa. Epi:n jäsenille –50 % lipun
hinnasta. Ilmoittautumiset epiry@netikka.fi.
27.-28.6. Provinssirock. Epi avustaa 20 € / jäsen. Ohjeet lipun saamiseen saa
ottamalla yhteyttä Mari Anttilaan, mari.anttila@wippies.fi
14.6.

PowerPark perhetapahtuma. Omavastuu 10 € / hlö. Ilmoittautuminen
1.6. mennessä epiry@netikka.fi. Vastuuhenkilö Tapani Saarenpää.

9.-13.7.

Tangomarkkinat. Epi:n jäsenet (avec) omavastuu 10 € / hlö myöhemmin
tarkennettaviin tangomarkkinatilaisuuksiin, seuraa ilmoittelua!

19.7.

Asuntomessumatka Jyväskylään. Epi:n jäsenille (avec) omavastuu 30
€ / hlö. Ilmoittautuminen epiry@netikka.fi 5.7 mennessä. Bussikuljetus,
tarkemmat ajat päivittyvät nettisivuillemme. Yhteyshenkilö Mikko Torvela.

24.-27.7. Vauhtiajot, omavastuu 10 € / jäsen. Ilmoittautumiset epiry@netikka.fi.
Yhteyshenkilö Seppo Pihlaja.
1.-3.8.

Vanhan Paukun Festivaali, Epi:n jäsenille –50 % lipun hinnasta. Ilmoittautumiset epiry@netikka.fi 25.7 mennessä. Yhteyshenkilö Seppo Pihlaja

18.10.

Liikunnallinen päivä Kuortaneen liikuntaopistolla

7.11.

Pikkujoulut ja viinikoulutustilaisuus

Tulossa:
Insinöörigolf. Ilmoittautumiset epiry@netikka.fi. Lisätietoja myöhemmin, seuraa
nettisivujamme.
Teatteri syksylle, seuraa ilmoittelua.
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S einäjoen Painohalli Oy – 2 0 14

13.-14.9. Pohjanmaan Insinööripäivät, yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa.

