
 

 

 

 

 

Skannaamalla koodin voit päivittää 

yhteystietosi ja samalla voit tallentaa 

koodin myös puhelimeesi. Pitämällä 

yhteystietosi ajan tasalla saat mm. 

tapahtumia koskevat kiireelliset 

sähköpostit sekä insinööriliiton 

uutiskirjeet sekä koulutuskutsut. 

 

Lisätietoja: www.meki.fi 

MeKIn toimisto: Olympiakatu 16, 65100 Vaasa 
 

 

 

Liiton asiakaspalvelu arkisin klo 9-16, 0201 801 801. Puhelun hinta 

8,8 snt/min. Sähköposti: asiakaspalvelu@ilry.fi.  

Palautetta ja ideoita MeKI ry:n hallitukselle voit aina lähettää 

sähköpostitse sekä nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta. 

Kiitämme saapuneesta palautteesta, käsittelemme niitä 

kokouksissamme. 

 

Merenkurkun 

Insinöörit MeKI ry  
                TIEDOTE 2/2017 

 

 

Jäsenetuihisi kuuluu muunmuassa: 

Työsopimuksen tarkastaminen: Liitto auttaa kaikissa työsuhteeseen 

liittyvissä tilanteissa: muista aina lähettää työsopimuksesi 

kommentoitavaksi ennen sen allekirjoittamista. Työelämähelppari 

tarjoaa nopeasti vastauksia yleisimpiin työsuhdekysymyksiin. 

Hakemuksen ja CV:n kommentointi: Etsitkö töitä? Lähettämällä 

asiakirjat liiton asiantuntijoiden arvioitavaksi saat arvokasta palautetta 

työnhakusi asiakirjoista. 

Palkkanosturi: Onko palkkatoive hukassa? Haarukoi sopivaa palkka-

toivetta Palkkanosturilla ja hyödynnä tarvittaessa henkilökohtaista 

palkkaneuvontaa. 

Urasuunnittelu: Työpaikkatorilla julkaistaan insinööreille ja tekniikan 

ammattilaisilla suunnattuja avoimia työpaikkoja. 

Urakoulutukset: koulutusten avulla parannat  

mm. työnhakutaitojasi sekä päivität  

osaamistasi. Kursseja järjestetään  

eri puolilla maata, verkkokoulutuksina  

sekä webinaareina. 

 

Lisätietoja jäseneduistasi löydät  

jäsensivuiltasi osoitteesta www.ilry.fi.  

 

MUISTA 

HYÖDYNNÄ LIITON TARJOAMAT PALVELUT JA EDUT 



 

 

Onnea Raimo! 

 

Insinööriliitto palkitsi Raimo Sillanpään  

kultaisella ansiomitalilla viime syksynä.  

Raimo on toiminut Merenkurkun 

Insinöörit ry:n pitkäaikaisena  

varapuheenjohtajana, Insinööriliiton  

varapuheenjohtajana ja AKAVAn  

IL-edustajana. Onnittelut loistavasta  

urasta Insinöörien hyväksi! 

 

 

 

 

 

Työmarkkinailta Vaasassa klo 7.6. klo 17.30. MeKI ja Insinööriliitto järjestää 
työmarkkinaillan ajankohtaisista insinööriaiheista, kuten insinööritarpeet 
nykypäivän teollisuudessa, insinöörien koulutushaasteet sekä liiton työmarkkina-
asiat. Puhujina mm. johtaja Juha Kytölä Wärtsilästä ja Insinööriliiton 
puheenjohtaja Samu Salo Insinöörilitosta. Ilmoittautuminen viimeistään ke 24.5. 
mennessä osoitteeseen juha.niemiaho@ilry.fi. Katso tarkempi ohjelma MeKI:n 
nettisivuilta. 

FestiVilla 16.-17.6. Hietalahden puistossa esiintyy joukko Suomen musataivaan 
kirkkaimpia tähtiä sekä mielenkiintoisia esiintyjiä. Katso esiintyjät ja lisätiedot 
tapahtumasta MeKIn sivuilta ja osoitteesta 
http://www.villasandviken.fi/festivilla/. Yhden päivän lipun hinta 25€ + 2,50€ 
(Studio Ticketin toimitusmaksu) ja kahden päivän lipun hinta 50€ +2,50€. Etu 
koskee vain jäseniä ja lippua ei saa siirtää toiselle henkilölle. Liput lunastetaan 
Studio Tiketistä. Lippuja rajoitettu määrä (200 kpl), joten toimi siis nopeasti. 
Muista myös lauantain ilmainen Lasten Festit, joissa ärisee Hevisaurus sekä 
esiintyy Lastenmusiikkiteatteriduo Mimi & Kuku. Tapahtumasta on tiedotettu 
ennakkoon myös sähköpostitse. 

 

 

Billy Elliot -musikaali 7.10. Jäsenkorttia näyttämällä saat lipun 
näytökseen hintaan 20€. Lippurajoituksena on kaksi lippua/MeKIn 
jäsenkortti. Lippuja on rajoitettu määrä (150 kpl) ja ne voi lunastaa 
suoraan Vaasan kaupunginteatterista. Ennen esitystä kokoonnumme 
kahvilaan kuulemaan puheenjohtajan tervehdystä. Näytöksen väliajalla 
MeKI tarjoaa kahvin ja leivoksen.  

Sirkus Finlandia 6.-8.8. Lähde viihtymään Sirkus Finlandiaan! 

Jäsenkorttia näyttämällä saat ostaa liput (ostorajoitus 2 aikuista ja 2 

lasta) Sirkuksen lippuluukulla jäsenhintaan 10e/lippu (katsomot B, C ja 

D) (norm. 21-31e). Ei ennakkoilmoittautumista. Muista ottaa jäsenkortti 

mukaan! 

Ähtärin eläinpuisto sekä kotieläinpiha lauantaina 19.8. Jäsenelle 

perheineen ilmainen sisäänpääsy eläinpuistoon tai yhdistelmänä 

eläinpuisto sekä kotieläintila. Ei ennakkoilmoittautumista, muista vain 

ottaa jäsenkorttisi mukaan. Muista kertoa päivän valintasi (eläinpuisto 

vai yhdistelmä) eläinpuiston lippukassalla. Päivän aikana voit saapua 

oman aikataulusi mukaan.  Lounastarjous Hotelli Mesikämmenessä: 

13,90€ aikuisille, 7€ lapsille 8-14v sekä 4€ lapsille 3-7v.  

 

Powerpark 3.6.-12.8. Tule viihtymään  

Powerparkkiin itsellesi sopivana päivänä  

3.6.-12.8 aukioloaikojen puitteissa klo 11-19.  

Ilmoittautumiset sähköpostiin  

varapuheenjohtaja@meki.fi  

ma 15.5. klo 16. mennessä.  

Tapahtumasta on tiedotettu  

ennakkoon myös sähköpostitse  

nopean aikataulun vuoksi.    

 

MERKITSE KALENTERIIN 

Kuva: powerpark.fi/info/aineistopankki 

 

MYÖHÄISET ONNITTELUT 


