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Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys

OULUN PAIKALLISOSASTO

Hitsauksen 
ajankohtaisseminaari
29.10.2019, Kemi
SHY ry:n Oulun paikallisosasto järjestää hitsauksen ajankohtaisseminaarin 
Kemissä. Aamupäivän seminaarissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja lou-
naan jälkeen pidettävässä toiminnallisessa osuudessa tutustutaan hitsaukselle 
tärkeisiin asioihin käytännössä. Päivän puheenjohtajana toimii paikallisosas-
ton puheenjohtaja, IWE, IWI-C Timo Kauppi.
Aika
Tiistai 29.10.2019, klo 08.30-15.00
Paikka
Kemin Digipolis / Ammattiopisto Lappia
Tietokatu 6, 94600 Kemi
Ohjelma
08.30  Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
08.55  Tilaisuuden avaus 
 SHY Oulun paikallisosaston puheenjohtaja, IWE, IWI-C Timo Kauppi
09.00 Strenx 1100  

Sami Nummela, SSAB Europe Oy
09.40  Miten ostaa terästä? Tilausspesifikaation salaisuudet  

Petri Löytynoja, Tibnor Oy
10.20  Kahvitauko
10.35  Digitaalisen radiografian käyttö NDT-tarkastuksissa  

Kimmo Suorsa DEKRA Industrial Oy
11.15  Tuotestandardien tilannekatsaus, mitä pitäisi tietää?  

IWE, IWI-C Timo Kauppi, Oulun yliopisto/Lapin 
ammattikorkeakoulu

11.50  Lounas
12.30  Toiminnallinen iltapäivä  

mm. juurensuojaus ruostumattomien terästen hitsauksessa, VT/
PT/UT/RT-D)

14.50  Päivän yhteenveto  
SHY Oulun paikallisosaston puheenjohtaja, IWE, IWI-C Timo Kauppi

n. 15.00 Tilaisuus päättyy 
Hinta
Seminaari (sis. ohjelmaan merkityt tarjoilut) SHY:n jäsenet 150 €, 
ei-jäsenet 190 €
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset pe 11.10.2019 mennessä SHY:n 
kotisivujen www.hitsaus.net lomakkeen kautta tai sähköpostitse: 
angelica.emeleus@shy.fi. Ilmoittautuessasi muun kuin sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta muistathan ilmoittaa laskutustiedot ja 
mahdollisen erityisruokavalion.
Lisätietoja
Oulun paikallisosasto
Pj Timo Kauppi, puh. 050 325 8331 tai timo.kauppi@lapinamk.fi
Siht. Matti Jukarainen, puh. 040 834 1053 tai matti.jukarainen@nordbull.
com
SHY:n toimisto
Angelica Emeléus, puh (09) 773 2199 tai angelica.emeleus@shy.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA

Onko yhteistyökumppanisi hitsaushuippu, jonka esimer-
killinen suoriutuminen on tehnyt Sinuun vaikutuksen? 
Haluamme jakaa tämän kokemuksesi koko Suomen hitsaa-
van teollisuuden kanssa! Perustele meille lyhyesti miksi 
juuri tämä yritys, laitos, osasto tai ryhmä tulisi palkita 
huippusuorituksistaan.
SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS JAKAA JÄLLEEN 
VUODEN HITSAUSHUIPPU – TUNNUSTUSPALKINNOT
Palkinnot luovutetaan NORDIC WELDING EXPO 2020-mes-
suilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
17.–19.3.2020.  
Tunnustuspalkinnot jaetaan seuraavissa sarjoissa:
• Hitsauksen alan yritykset (hitsaavat yritykset, toimitta-

jayritykset, konsulttiyritykset jne.)
• Hitsauksen tutkimus-, kehitys ja tarkastusyksiköt
• Hitsauksen koulutusorganisaatiot
Vuoden hitsaushuipuksi valittava yritys, laitos, osasto tai 
ryhmä on kehittänyt merkittävästi hitsauksen tuottavuut-
ta, automatisointia tai laatua. Huippu on ottanut käyttöön 
uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja ja menetelmiä tai 
suoriutunut laajasta projektista esimerkillisesti. Huippu 
on ratkaissut hitsauksen haastavia ongelmia, julkaissut 
hitsausta merkittävästi edistävää aineistoa tai yltänyt tut-
kimuksessa, kehityksessä tai koulutuksessa huipputulok-
siin. Mainittujen esimerkkien lisäksi myös muut vastaavat 
saavutukset riittävät ehdokkuuteen.
Huiput valitsee yhdistyksen hallitus vuoden 2020 alku-
puolella. Ehdotuksia odotetaan paikallisosastoilta, komi-
teoilta, tutkintolautakunnilta, foorumeilta, klubeilta sekä 
myös yhdistyksen jäseniltä. Lyhyestä ehdotuksesta pitäisi 
käydä ilmi mikä on ehdotetun hitsaushuipun nimi, yhte-
ystiedot ja kuka on sen vastuuhenkilö. Lisäksi tulisi käydä 
ilmi, mikä on palkintoon yltävä huippusuoritus, projekti, 
investointi kehitysaskel jne. Lopuksi vielä tarvitaan eh-
dottajan yhteystiedot mahdollisia lisätietoja varten.
Vuoden 2018 hitsaushuiput olivat:
• Hitsausteknologian toimittajayritys - Pemamek Oy
• Hitsauskouluttaja - Amiedu, Helsinki
• Hitsausteknologian kehitysyritys - Veijo Särkiniemi Tmi, 

Protomet
Ehdotukset uusista huipuista pyydetään tekemään 
31.12.2019 mennessä SHY:n kotisivujen www.hitsaus.net 
kautta.
Lisätietoja: 
Jouko Lassila, puh. 040 589 7071 tai jouko.lassila@shy.fi 

VUODEN HITSAUSHUIPPU 2020


