
 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaisella koodillasi saat alennuksia 

mm. Bock´s kyläkaupan tuotteista. Säilytä 

UPCode esimerkiksi puhelimessa tai 

lompakossa. Skannaamalla koodin voit myös    

päivittää yhteystietosi. 

 

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 hallitus@meki.fi ja nettisivuilla www.meki.fi olevan 

palautelomakkeen kautta.  

 

    

 

 

 

 
Muista 

Merenkurkun Insinöörit  

MeKI ry - 2/2018 
Kesä 2018 Powerpark. MeKI ry tarjoaa jäsenalennuksena rannekkeet 

huvipuistoon seuraavasti (sisältäen Studio Ticketin palvelumaksun): päiväranneke 

(yli 130cm) 25e ja päiväranneke (alle 130cm) 20e. Rannekkeet voit lunastaa 

Studio Ticketistä insinöörikorttia näyttämällä. Max 4 lippua per insinöörikortti. 

Lippuja ei saa siirtää eteenpäin. Rannekkeen voi käyttää koska vain huvipuiston 

auki ollessa kaudella 2018.  

4.-7.8. Sirkus Finlandia. Jäsenkorttia näyttämällä saat yhteen näytökseen liput 

omavastuulla 10e/lippu. Enintään 4 lippua per jäsen. Ennakkoilmoittautumista ei 

tarvita.  

Heinä-elokuu 2018 Zip Adventure Park. Jäsenetuna tarjotaan seikkailulippu Zip 

Adventure Parkin seikkailupuistoon/kiipeilyradalle Vaasan Vaskiluodossa. 

Esittämällä insinöörikorttisi kassalla saat seikkailulipun hintaan 10e (norm. 23e). 

Rajoituksena 2 lippua/jäsenkortti. Jäsenedun voi hyödyntää koska vain puiston 

aukioloaikojen puitteissa heinä- ja elokuun aikana. Aukioloajat löydät osoitteesta 

www.zipadventurepark.fi. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja löydät 

osoitteesta www.meki.fi. 

      

Ennakkotieto: Raskasta joulua 23.11. klo 19. Merenkurkun insinöörit tarjoavat 

jäsenilleen jäsenhintaiset liput. Lisätietoja tulossa pian.  

Seuraa tiedottelua Facebookista sekä nettisivuilta muiden tapahtumien osalta!  

www.meki.fi 

 

 

 

  

kuvat www.zipadventurepark.fi 

mailto:asiakaspalvelu@ilry.fi


 

Kesä tuli sitten äkkiä. Tähän mennessä on ollut jo enemmän hellepäiviä kuin oli 

koko viime kesänä. Minä pidän kesästä. Ei lämmin luita riko. Ainoa harmi on, että 

en ehdi olla tarpeeksi ulkona. 

Liitossamme tehtiin organisaatiomuutos helmikuun alusta alkaen. 

Alueasiamiehet, nuorjäsentoimijat, jäsenhankinnan koordinaattori sekä 

palvelumuotoilija koottiin uuteen Jäsenyyden elinkaari tiimiin. Johtamassani 

tiimissä on tällä hetkellä kaksitoista jäsentä. Tehtävämme on huolehtia 

jäsenjärjestöjen tukemisesta, jäsenhankinnasta ja jäsenpidosta. Pelkästään 

nuorjäseniin keskittyviä henkilöitä tiimissä ei enää ole vaan kaikki toimivat 

kaikkien kanssa. Tehtävien painotus on tietysti erilainen. Alueasiamiehet toimivat 

entisillä alueillaan ja järjestöasiantuntijat on jaettu oppilaitosten mukaan. 

Pohjanmaan alueella työparina toimimme minä ja Niko Angervo. Jäsenjärjestöjen 

jäsenkehityksen tukena on lisäksi jäsenhankinnan koordinaattori Milla Pennanen. 

Lisäksi palvelumuotoilija Ira Laitakari-Svärd kehittää palveluitamme ja hän 

saattaakin olla yhteydessä osaan teistä tutkimushaastattelun merkeissä. 

Kesän aikana liitto järjestää taas Kesäbrunssi kiertueen. Se alkaa kesäkuun 

puolivälissä ja päättyy elokuun lopulla. Tarkempia tietoja löydät liiton 

nettisivuilta. Brunssit ovat: Ratikkabrunssi Helsingissä, Savobrunssi Kuopiossa, 

Jazzbrunssi Porissa, Futisbrunssi Kokkolassa, Ravikestit Rovaniemellä, Rockbrunssi 

Oulussa, Meribrunssi Kotkassa, Iskelmäbrunssi Lahdessa ja Pelibrunssi 

Tampereella. Huomioikaa tilaisuudet, kun suunnittelette kesän matkoja. 

 

Insinööri käveli kauniina kesäpäivänä maantiellä kun yhtäkkiä auto tuli kovalla 

vauhdilla takaa ja kupsautti inssin kumoon. Auto jarrutti äkäisesti ja yhtä äkäinen 

ääni kuului auton ovenraosta: Katsoisitte vähän missä kuljette! Inssi pyyhki pölyä 

ja hiekkaa vaatteistaan ja sanoi rauhallisesti: Ai te aiotte vielä peruuttaakin? 

 

Timo Ruoko 

Kenttäpäällikkö 

Insinööriliitto IL ry 

 

 

Lataa älypuhelimeesi ILRY Mobiili 

Insinööriliiton mobiilisovellus tuo Insinööriliiton jäsenpalvelut suoraan 

puhelimeesi. ILry Mobiili sisältää mm. mahdollisuuden tarkistaa ja päivittää 

yhteystietosi, sähköisen jäsenkortin, tapahtuma- ja koulutuskalenterin, 

työpaikkatorin sekä palkkanosturin. Käytössäsi on nyt myös Työaikakirjanpito, 

johon voit kirjata työaikasi ja koota helposti raportit työtunneistasi. 

               

MeKI:n toimistolla tapahtunutta 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 19.4. Vuoden 2017 tilinpäätös ja 

toimintakertomus hyväksyttiin ja kyseisen vuoden hallitukselle on myönnetty 

vastuuvapaus. Yhdistyksen syyskokouksessa ei saatu täyttä hallitusta, joten 

kevään kokouksessa hallitusta täydennettiin Johanna Rajamäellä. Hän toimii 

hallituksessa sihteerinä. 

Perinteiselle vappubrunssille osallistui noin 75 henkilöä. Mukana oli jäseniä 

perheineen sekä muutamia opiskelija-aktiiveja Vaasan Insinööriopiskelijoiden 

hallituksesta. 

  

 

 

 

Rentouttavaa kesää! 

 

terveisin Merenkurkun Insinöörit 

MeKI ry:n hallitus 


