
SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS   

Turun Paikallisosasto    

 

  

 Hitsausalan asiantuntijoiden seminaari – risteily 5.5.2017 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys edustaa asiantuntemusta hitsausalalla ja edistää hitsaustekniikan kehityksen 

tuntemista Suomessa. SHY Turun paikallisosasto järjestää erilaisia tilaisuuksia jäsenilleen sekä muille hitsauksen 

parissa työskenteleville tai muuten asiasta kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille. 

Perjantaina 5.5.2017 SHY Turun paikallisosasto järjestää avec-seminaariristeilyn, jonka ohjelma keskittyy tällä 

kertaa rakenteen valmistettavuuteen ja rahaan. Tilaisuuden tarkoituksena on oppia uutta hyvien esitelmien myötä 

sekä lisäksi tutustua alan osaajiin eri yrityksistä. Huomaa, että tilaisuuteen on järjestelty ohjelmaa myös aveceille. 

Tilaisuuden ohjelma: ”Miten muuttuneet vaatimukset vaikuttavat hitsaavaan teollisuuteen”. 

8.00 - 8.15  Ilmoittautuminen terminaalissa ja laivaan nousu Viking Amorella. Turun Linnasatama 

 

8.30 - 9.30  Meriaamiainen. Kokoontuminen seminaaritilaan klo 8.30, josta siirtyminen aamiaiselle 

 

 9.45 - 10.00  Tilaisuuden avaus ja päivän ohjelma / Timo Kankala, SHY Turun paikallisosasto 

10.00 - 10.30  ISO 9001:2015, Uuden standardin versiomuutokset / Miia Kettunen Indewe QC Oy 

10.45 - 11.15  Katsaus uusiin konepajavalmistuksen standardeihin / Ilpo Ylismäki, Indewe QC Oy    

 11.30 - 12.00  Hitsatun rakenteen valmistettavuus, hyvän suunnittelun tunnuspiirteet / Janne Narvi, Paramet  

Konepaja Oy  

12.15 - 12.45  Hitsatun rakenteen rakenneratkaisut ja niiden vaikutus tuotteen kestävyyteen /  

   Timo Björk LTY 

13.00 - 13.30  Rahan ja tuottavuuden merkitys yritykselle / Risto Pyysalo Sepät Oy 

14.10 - 14.25  Laivan vaihto Maarianhaminassa m/s Amorella  m/s Viking Grace (varattu hyttejä) 

15.00 -   Päivällinen, 3 ruokalajia ja juomat, Oscar à la carte ja vapaata keskustelua 

 

19.50   Laiva saapuu Turkuun 

 

 

 

 

Hinta: 

Tilaisuuden osallistumismaksu on viime vuotiseen tapaan 140 €/seminaariin osallistuja ja 110 €/avec. Hinta sisältää 

risteilyn, aamiaisen, seminaarin, avec-ohjelman sekä à la carte päivällisen. Tilaisuus maksetaan varattaessa. 

 

Ilmoittautumiset: 

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan (sitovat ilmoittautumiset) maksamalla osallistumismaksu tilille  

FI72 5630 0020 3190 49, viestikenttään osallistujien nimet ja ilmoittamalla seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, 

syntymäaika, kansalaisuus, puhelinnumero ja laskutusosoite sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat  

 

sähköpostitse: teemu.makinen@rmcfinland.fi tai  

puhelimitse: Teemu Mäkinen 050-5164967 

 

Ilmoittautumiset 10.4.2017 mennessä 

 

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

 

    

  

      Tervetuloa ! 
 

mailto:teemu.makinen@rmcfinland.fi

