
Tervetuloa – Välkommen
Vuorimiesyhdistys - 

Bergsmannaföreningen r.y.

Bergsmannadagarna 2022 och  
föreningens 79:nde årsmöte i 

Helsingfors och Esbo
25.-26.3.2022

Vuorimiespäivät 2022 ja
yhdistyksen 79. vuosikokous 

Helsingissä ja Espoossa 
25.–26.3.2022



2

GOES UNDERGROUND
VUORIMIESPÄIVÄT

Vihdoin on aika tavata kasvotusten. 
Tervetuloa juhlimaan kanssamme.
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PERJANTAI 25.3.2022
Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
08.00 Ilmoittautuminen
09.00 Vuosikokous, Europaea-sali
 Yhdistyksen puheenjohtaja, TkT Kalle Härkki
 Alamme teollisuuden tila Suomessa vuonna 2021
  Yhdistyksen sääntöjen 18. §:n mukaan vuosikokoukselle  

kuuluvat asiat. Huomionosoitukset.

TAUKO

11.00  Pääesitelmät, Europaea-sali, Toimintaympäristön muutokset: 
digitaalisuus, vastuullisuus, viranomaisten ohjaus  
Kimmo Tiilikainen, pääjohtaja,  
Geologian tutkimuskeskus GTK  
Ilmastonmuutoksen torjunta ja materiaalien tarve 

  Peter Handley, Head of the energy-intensive Industries 
and Raw Materials Unit in the European Commission´s 
Directorate EU Raw Materials Policy Developments  

  Matti Hietanen, toimitusjohtaja,  
Suomen Malmijalostus Oy Vuoriteollisuuden renessanssi

12.30 LOUNAS

14.00  JAOSTOJEN VUOSIKOKOUKSET JA ESITELMÄT 

GEOLOGIJAOSTO, Nautica-sali
  Sanna Rötsä, Head of Section – Central  

Finland Exploration, Boliden Kevitsa Malminetsintäopas
  Terho Liikamaa, Ryhmäpäällikkö, TUKES Kaivosviranomai-

sen ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta
  Simon Michaux, Associate Research Professor, GTK  

Assessments of the physical requirements to globally phase 
out fossil fuels

KAIVOS- JA LOUHINTAJAOSTO, Nordia-sali
  Ilari Kinnunen, Mining Manager, Elementis Minerals B.V 

Kaivosluvitus
  Jonas Ranggård, Manager Boliden Mines Energy  

Programs, Boliden Boliden Mines CO2-strategy
  Elen Toodu, Director Global Automation Product Line 

and Projects, Sandvik Kaivosautomaation tulevaisuus – 
haasteet ja mahdollisuudet
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WATER

TREATMENT PLANT

Liity matkaamme kohti  
kiertotaloutta
Raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön perustuva 
kiertotalous on yksi Nordkalkin strategian tärkeimmistä 
painopistealueista.

Katso video:
nordkalk.fi/ 
kiertotalous
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RIKASTUS- JA PROSESSIJAOSTO, Ravintola Marine 
  Pasi Heino, Projektipäällikkö, Suomen Malmijalostus Oy 

Soklin monimetalliesiintymä – kriittisiä raaka-aineita  
sähköistyvään maailmaan

  Pertti Lamberg, Project Manager ja Jari Väisänen, 
Technical Manager, Anglo American Sakatti Mining Oy 

  Tekniset ratkaisut akkumineraalien vastuulliseen tuotantoon  
Sakatti-projektissa

METALLURGIJAOSTO, Europaea-sali
  Mikko Dufva, TkT, tulevaisuusasiantuntija, Sitra  

Tulevaisuusajattelu yllätysten ajassa
  Juha-Matti Pesonen, Head of Operations Solutions,  

Outokumpu Oyj Digitalisaatio ruostumattoman  
teräksen valmistuksessa

PERJANTAI 25.3.2022 SEURALAISTEN OHJELMA
10.50  Kokoontuminen Vierailijakeskuksessa Stadionin tornin juurella
11.00  Opastettu kierros Olympiastadionilla ja Urheilumuseossa
12.45  Lounas Urheilumuseon tiloissa

ILLALLISTANSSIAISET, Dipoli, sisäänkäynti pääovesta 
Frakki tai smokki
18.30 Baarit avataan ala- ja yläauloissa
19.00 Siirtyminen juhlasaliin
19.15 Tilaisuus alkaa

LAUANTAI 26.3.2022
ILOINEN LOUNAS, Dipoli, sisäänkäynti pääovesta
12.00 Baarit avataan. Siirtyminen pöytiin omaan tahtiin
13.00 Lounas noin klo 17 asti
Lounaan jälkeen juhla jatkuu alakerran juhla-aulassa klo 20 asti
.............................................................................................................
MAKSUT
Perjantai: lounas 47 €, seuralaisten ohjelma 40 €, illallinen 86 € 
Lauantai: lounas 59 €
.............................................................................................................



Drive change for 
generations to come

We create new and responsible 
ways of metal production.

Our success is based on people 
with collaborative skills, 
flexibility and new ideas.
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FREDAG 25.3.2022
Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors
08.00  Inregistrering
09.00  Årsmöte, Europaea-salen
 Föreningens ordförande, tekn.dr Kalle Härkki
 Branschöversikt för år 2021
  På årsmötet ankommande ärenden enligt § 18 i föreningens 

stadgar. Hedersbetygelser.

PAUS

11.00   Föredrag i Europaea-salen, ”Vår verksamhetsomgivning är stadd 
i förändring”: digitalisering, ansvarsfullhet, myndighetsstyrning

  Kimmo Tiilikainen, generaldirektör, Geologiska 
Forskningscentralen, GFC

 Ilmastonmuutoksen torjunta ja materiaalien tarve
  Peter Handley, Head of the energy-intensive Industries 

and Raw Materials Unit in the European Commission´s 
Directorate EU Raw Materials Policy Developments 

  Matti Hietanen, verkställande direktör,  
Finlands Malmförädling Ab Vuoriteollisuuden renesanssi

12.30 LUNCH

14.00  SEKTIONERNAS ÅRSMÖTEN OCH FÖREDRAG

GEOLOGSEKTIONEN, Nautica-salen
  Sanna Rötsä, Head of Section – Central Finland 

Exploration, Boliden Kevitsa Malminetsintäopas
 Terho Liikamaa, chef för TUKES gruvgrupp 
  Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja 

kaivostoiminnasta
  Simon Michaux, Associate Research Professor, GFC 

Assessments of the physical requirements to globally phase out 
fossil fuels

GRUV- OCH BERGSPRÄNGNINGSSEKTIONEN, Nordia-salen
  Ilari Kinnunen, Mining Manager, Elementis Minerals B.V 

Kaivosluvitus
  Jonas Ranggård, Manager Boliden Mines Energy 

Programs, Boliden Boliden Mines CO2-strategy
  Elen Toodu, Director Global Automation Product Line and 

Projects, Sandvik Kaivosautomaation tulevaisuus – haasteet ja 
mahdollisuudet
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Ota yhteyttä ja tilaa koesuodatus!
0201 113 311  |  info@roxia.com  |  www.roxia.com

  Käyttöaste jopa yli 98 %

  Kehittyneet virheentunnistustoiminnot 
maksimoivat turvallisuuden ja suorituskyvyn.

  Erityistiivistetty ja suojattu suodatuskammio

  Suodatusala 1,2 – 22,3 m2

  Voidaan yhdistää Roxia Malibu™ onlineportaaliin 
etävalvontaa ja toiminnan analysointia varten.

Täysautomaattinen 
Kammiosuodatin

ROXIA_Materialehti_105x148_02_2022.indd   1ROXIA_Materialehti_105x148_02_2022.indd   1 09/02/2022   10:5509/02/2022   10:55
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ANRIKNINGS- OCH PROCESSEKTIONEN, Restaurang Marine
  Pasi Heino, projektchef, Finlands Malmförädling Ab  

Soklin monimetalliesiintymä – kriittisiä raaka-aineita 
sähköistyvään maailmaan

  Pertti Lamberg, Project Manager och Jari Väisänen, 
Technical Manager, Anglo American Sakatti Mining Oy 
Tekniset ratkaisut akkumineraalien vastuulliseen tuotantoon 
Sakatti-projektissa

METALLURGSEKTIONEN, Europaea-salen
  Mikko Dufva, tekn.dr, Leading Foresight Specialist, Sitra 

Tulevaisuusajattelu yllätysten ajassa
  Juha-Matti Pesonen, Head of Operations Solutions, 

Outokumpu Oyj Digitalisaatio ruostumattoman teräksen 
valmistuksessa 

FREDAG 25.3.2022 PROGRAM FÖR FÖLJESLAGARE
10.50  Samling i Visitor Centre vid foten av Stadiontornet
11.00   Guidad rundvandring på Olympiastadion och  

i Idrottsmuseet
12.45  Lunch i Idrottsmuseet

SUPÉ DANSANT, Dipoli, ingång via huvudentrén 
(frack eller smoking)
18.30  Barerna i ingångsaulan och övre våningens foajé öppnas
19.00  Förflyttning till festsalen
19.15  Supén inleds

LÖRDAG 26.3.2022
EN GLAD LUNCH, Dipoli, ingång via huvudentrén
12.00  Barerna öppnas. Till borden i egen takt
13.00  Lunch, pågår till ca kl. 17.00. 
  Efter det fortsätter festen i festaulan i nedre våningen fram till 

kl. 20.00
.............................................................................................................
AVGIFTER
Fredagens lunch 47 €, programmet för följeslagarna 40 €, supén 86 € 
Lördagens lunch 59 €
.............................................................................................................

Ota yhteyttä ja tilaa koesuodatus!
0201 113 311  |  info@roxia.com  |  www.roxia.com

  Käyttöaste jopa yli 98 %

  Kehittyneet virheentunnistustoiminnot 
maksimoivat turvallisuuden ja suorituskyvyn.

  Erityistiivistetty ja suojattu suodatuskammio

  Suodatusala 1,2 – 22,3 m2

  Voidaan yhdistää Roxia Malibu™ onlineportaaliin 
etävalvontaa ja toiminnan analysointia varten.

Täysautomaattinen 
Kammiosuodatin

ROXIA_Materialehti_105x148_02_2022.indd   1ROXIA_Materialehti_105x148_02_2022.indd   1 09/02/2022   10:5509/02/2022   10:55
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WE 
INNOVATE. 

OTHERS 
IMITATE.

CAVEX® 2

www.global.weir

Up to 30% More Volumetric Capacity 
Introducing the Cavex® 2 hydrocyclone featuring our newly engineered LIG+TM design, the 
successor of laminar inlet geometry. The result? Up to 30% additional capacity providing 
significant savings in a short pay-back period. Plus, our Synertrex® intelligent technology 
ensures continual operation at an optimum level, preventing roping and blockages, saving 
you from unplanned downtime. But that’s not all you’ll be saving. A decrease in water and 
power consumption means Cavex® 2 is more sustainable than ever.

Apply for a trial at cavex2.weir

Turbulence Reduction
Design a new feed chamber for 
an even smoother slurry flow.

Greater Separation 
Efficiency 
Reduce the fines reporting 
to the underflow and decrease 
misplaced coarse particles 
to the overflow. 

Intelligent Performance 
with Synertrex® IIoT 
Technology
Ensure continual operation at an 
optimum level.

Create a More 
Sustainable Hydrocyclone
Reduce water and power consumption.

Brief
Deliver up to 30% additional capacity. 
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HOTELLIVARAUKSET - HOTELBOKNINGAR

Vuorimiespäivien osallistujille on varattu avoimia hotellikiintiöitä ajalle  
24.-26.3.2022. Tee varauksesi 10.3.2022 mennessä. Tämän jälkeen 
kiintiöt purkautuvat hotelleittain vaihtelevasti.

WE 
INNOVATE. 

OTHERS 
IMITATE.

CAVEX® 2

www.global.weir

Up to 30% More Volumetric Capacity 
Introducing the Cavex® 2 hydrocyclone featuring our newly engineered LIG+TM design, the 
successor of laminar inlet geometry. The result? Up to 30% additional capacity providing 
significant savings in a short pay-back period. Plus, our Synertrex® intelligent technology 
ensures continual operation at an optimum level, preventing roping and blockages, saving 
you from unplanned downtime. But that’s not all you’ll be saving. A decrease in water and 
power consumption means Cavex® 2 is more sustainable than ever.

Apply for a trial at cavex2.weir

Turbulence Reduction
Design a new feed chamber for 
an even smoother slurry flow.

Greater Separation 
Efficiency 
Reduce the fines reporting 
to the underflow and decrease 
misplaced coarse particles 
to the overflow. 

Intelligent Performance 
with Synertrex® IIoT 
Technology
Ensure continual operation at an 
optimum level.

Create a More 
Sustainable Hydrocyclone
Reduce water and power consumption.

Brief
Deliver up to 30% additional capacity. 

Scandic Grand Marina 
Katajanokan laituri 7,
00160 Helsinki
1 hh 110 € yö,
2 hh 130 €/ yö Varaukset nettisivulta:
www.scandichotels.fi/grandmarina 
Varauskoodi BVUO240322 
Puhelin: 09 16661

Scandic Park Helsinki 
Mannerheimintie 46,
00260 Helsinki
1 hh 110 €/ yö 
2 hh 130 €/ yö 
www.scandichotels.fi/parkhelsinki 
Varauskoodi BVUO240322
Puhelin: 09 47371

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 Helsinki
125 €/ 1 hh standard 
145 €/ 2 hh standard
+358 300 870 000 
tai netistä www.sokoshotels.fi
Varauskoodi: BVMP2022

Holiday Inn Helsinki City Centre 
Elielinaukio 5, 
00100 Helsinki
128 €/ 1 hh standard 
128 €/ 2 hh standard
Puhelin: 09 5425 5000  
hihcc@holidayinnhelsinki.fi
Varaustunnus: Vuorimiespäivät

Kaikkien Radisson Blu -hotellien 
varaukset:
Puhelimitse +358 300 870 010 
tai sähköpostilla 
reservations.finland@radissonblu.com
Kiintiötunnus: BVMP2022

Radisson Blu Hotel Espoo 
Otaranta 2,
02150 Espoo
110 €/ 1 hh standard 
130 €/ 2 hh standard
140 €/ 1 hh superior 
160 €/ 2 hh superior

Radisson Blu Royal Hotel 
Runeberginkatu 2, 
00100 Helsinki 
130 €/ 1hh standard 
140 €/ 2hh standard 

Radisson Blu Plaza Hotel
Mikonkatu 23, 
00100 Helsinki
140 €/ 1 hh standard 
150 €/ 2 hh standard



INNOVAATIOITA  
KAIVOSTOIMINTAAN
Tarjonnassamme on akkukäyttöinen laite kaikkiin maanalaisiin 
porausapplikaatioihin. Laitteet tarjoavat paremman käyttö-
asteen ja tuottavuuden samalla, kun dieselpäästöt vähenevät 
nollaan. Ota askel kohti sähköistä tulevaisuutta.

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

NOLLAPÄÄSTÖT  |  AUTOMAATIO  |  PATENTOITU LATAUS PORAUKSEN AIKANA

Sandvik-Vuorit-2022-105x148mm.indd   1Sandvik-Vuorit-2022-105x148mm.indd   1 11.2.2022   15.3511.2.2022   15.35
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Näin ilmoittaudut ja teet pöytävaraukset

ILMOITTAUTUMINEN,
PÖYTÄVARAUKSET JA 
MAKSAMINEN
Koronatilanteen aiheuttaman epävarmuu-
den vuoksi varausjärjestelmä avataan tavan-
omaista myöhemmin.

RYHMIEN ENNAKKOVARAUKSET 
25.2.2022 ASTI
Pöydät ovat pääasiassa 8 tai 12 paikan pit- 
kiä pöytiä. Pienin ennakkoon varattava paik- 
kamäärä on 8 paikkaa. Ennakkovaraukset 
tehdään lomakkeella 
https://vuorimiesyhdistys.fi/ennakkovaraus/

VARAUSJÄRJESTELMÄ AVATAAN
1.3.2022 klo 9.00 yhdistyksen sivuilla 
https://vuorimiesyhdistys.fi/vmp2022
Jos sinulle on varattu paikka ennakkoon, si-
nun on syötettävä tietosi 10.3. klo 9.00 
mennessä. Tätä varten saat pöydän isännäl-
tä PIN koodin. Isännän kannattaa myös huo-
lehtia, että hänen varaamaansa pöytään on 
syötetty kaikki tiedot tähän mennessä! En-
nakkoon varatut paikat, joihin ei ole syötet-
ty nimitietoja, vapautuvat tällöin muille varaa-
jille. Jos sinulla tai seurueellasi ei ole ennak-
kovarausta, toimi näin: Valitse ensin pöytä-
kartasta haluamasi paikat. Sen jälkeen sinul-
la on 30 min aikaa syöttää nimet ja ruokava-
liot. Samalla voit myös ilmoittautua kokouk-
seen, kokouslounaalle ja seuralaisten ohjel-
maan. Tämän jälkeen on maksun aika. Pro-
sessiin on aikaa puoli tuntia, jonka jälkeen 
merkitsemäsi paikat vapautuvat. Siksi sinun 
kannattaa kerätä seurueesi tiedot valmiiksi. 
Myös seuralaisten nimet ja erityisruokavaliot 
on kirjattava. Jos et ehdi täyttää tietoja, niin 
ei hätää. Saat ilmoittautumisen jälkeen auto-
maattisesti sähköpostiisi linkin, jonka kaut-
ta voit vielä myöhemmin muokata ja täyden-
tää tietojasi.
Koska sekä illallinen että lauantain lounas pi-
detään Dipolissa, käytetään samaa pöytä-
karttaa molempiin. Osa pöydistä on
merkitty pöytäkartassa ”varapöydiksi”. Niitä 
voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan, kun var-
sinaiset pöydät täyttyvät. Pyydämme kuiten-
kin täyttämään ensin varsinaiset pöydät!

MUUTOKSET
Muutoksia ilmoittautumisiin ja varauksiin voit
tehdä järjestelmässä itse käyttäen sähkö-
postiisi saamaasi linkkiä. Jos haluat vaihtaa 
pöytää, pyydämme kuitenkin ottamaan yh-
teyttä järjestäjiin, ks. TIEDUSTELUT. Sähkö-
postiin saamasi linkin kautta voit myös perua 
osallistumisia ja näistä kirjautuu järjestäjille 
automaattisesti pyyntö rahojen palautukses-
ta. 17.3.2022 jälkeen tapahtuneista peruu-
tuksista ei palauteta rahoja takaisin ilman  
erityistä pakottavaa syytä.

JÄRJESTELMÄ SULJETAAN
torstaina 17.3.2022 klo 22.00. Sen jälkeen 
voit käyttää enää kohdassa TIEDUSTELUT 
annettuja sähköpostiosoitteita.

MAKSAMINEN
Kukin maksaa omat maksunsa ilmoittautu-
misen/pöytävarauksen yhteydessä. Jos  
välttämättä tarvitset laskun, veloitamme  
laskutuslisän, 10 euroa.

ERITYISRUOKAVALIOT
Ruokarajoitteet syötetään ilmoittautumisen/
pöytävarauksen yhteydessä.

TIEDUSTELUT JA YHTEYDENOTOT
Kaikki tiedustelut tehdään ensisijaisesti
sähköpostilla. Toki soittaakin saa!
Kaikki ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset:
vmp@vuorimiesyhdistys.fi
(041 4987597)

Jäsentietojen ja jäsenmaksujen päivitys: 
leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi
(050 3834163)

Ilmoittautumisjärjestelmän toimintaan ja 
kehittämiseen liittyvät kysymykset: 
topias.siren@vuorimiesyhdistys.fi
(050 3549582) 
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Uusia ratkaisuja 
KESTÄVÄÄN ELÄMÄÄN

Tapojärven palvelut tehtaissa vähentävät 
ilmaston kuormitusta ja säästävät  
luonnon neitseellisiä materiaaleja. 
Kaivospalvelumme toteutetaan  
vastuullisuus ja turvallisuus edellä.

Tapojärvi on tehnyt vuosikymmenten ajan työtä,  
jota nykyisin kutsutaan kiertotaloudeksi.  
Tänä päivänä olemme globaali  
teollisen kiertotalouden edelläkävijä.

Suomalainen kaivostoiminta on ympäristöteko 
– kestävästi toteutettua louhintaa.

tapojarvi.com
#tapojärvi #tapojarvi #belongtoourstory 

hannukainenmining.fi
#kotimainenkaivos
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 @AgnicoEagleFinland

Menestymme yhdessä lappilaisten kanssa.
Siksi panostamme vahvasti koko yhteisöön – 

työntekijöihin, sidosryhmiin ja alueeseen.
Meistä on tullut toisillemme tärkeitä.

VASTUU
HYVÄSTÄ

TULEVAISUUDESTA

SITOUDUMME  
LUOMAAN YHDESSÄ VALOISAA HUOMISTA 

 MYÖS TULEVINA VUOSIKYMMENINÄ.

 www.agnicoeagle.fi
 @AgnicoFinland  @AgnicoEagleFinland
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ANMÄLNINGAR, BORDSRESERVERING-
AR OCH BETALNING
På grund av covid-situationen öppnas reser-
veringssystemet senare än normalt.

FÖRHANDSRESERVERINGAR FÖR 
GRUPPER SENAST 25.2.2022
Förhandsreserveringar kan göras för sällskap 
på minst 8 personer. Utbudet består i huvud-
sak av långbord avsedda för endera 8 eller 12 
personer. Reserveringarna görs på en blankett 
som du finner på adressen:  
https://vuorimiesyhdistys.fi/ennakkovaraus/

SYSTEMET ÖPPNAS 
den 1.3.2022 kl. 9.00 på föreningens hemsida 
https://vuorimiesyhdistys.fi/vmp2022
Om plats reserverats för dig på förhand bör 
du, med hjälp av den PIN kod bordsvärden 
förser dig med, före den 10.3. kl. 9.00, mata 
in dina uppgifter i systemet. Det åligger bords-
värden att se till att alla uppgifter om bordet 
han reserverat blivit inmatade inom utsatt tid. 
De platser för vilka namnuppgifterna saknas 
går till ny fördelning. 
Om du eller ditt sällskap inte gjort någon för-
handsreservering skall du gå tillväga på föl-
jande sätt: Välj på bordskartan de platser du 
vill ha. Efter det har du 30 minuter på dig att 
mata in namn och eventuella önskemål om 
specialdiet. Samtidigt kan anmälningar gö-
ras om deltagande i årsmötet, möteslunchen 
och följeslagarnas program. Efter det är det 
dags för betalningen. Om den halvtimme som 
reserverats för processen överskrids går de 
platser du tänkt dig till ny fördelning.  Det är 
alltså skäl att i tid ha alla behövliga uppgifter 
för sällskapet till hands. Följeslagarnas namn 
och alla eventuella önskemål om specialdiet 
bör finnas med. Så snart anmälningen är gjord 
får du automatiskt på e-post en länk via vilken 
du i efterhand kan komplettera dina uppgifter.
Eftersom såväl fredagens supé som lörda-
gens lunch avnjuts i Dipoli används samma 
bordskarta för vartdera evenemanget. På kar-
tan har en del av borden fått beteckningen 
”reservbord/varapöytä”. Dessa tas i bruk en-
dast vid behov dvs. om de övriga borden är 
fullbelagda. 

FÖRÄNDRINGAR
Med länken du fått på e-post kan du gå in i 
systemet och göra ändringar av dina anmäl-
ningar eller reserveringar. Ifall du vill byta bord 
ber vi dig dock kontakta arrangörerna, se 
FÖRFRÅGNINGAR. Via länken du fått på e-
post kan du även annullera ditt deltagande i 
olika evenemang. Arrangörerna får då auto-
matiskt en anhållan om återbetalning av an-
mälningsavgifterna. Vid annulleringar som 
skett efter den 17.3.2022 återbetalas anmäl-
ningsavgifterna endast om sökanden kan an-
föra synnerligen vägande skäl.

SYSTEMET STÄNGS
torsdagen den 17.3.2022 kl. 22.00. 
Efter det kan du använda endast de e-post-
adresser som nämns under rubriken 
FÖRFRÅGNINGAR.

BETALNING
Var och en betalar sina respektive avgifter i 
samband med sin anmälan/bordsreservering. 
Om du nödvändigtvis vill ha en faktura, debi-
terar vi ett faktureringstillägg på 10 euro.

SPECIALDIETER
Önskemål om specialdiet görs i samband 
med anmälan/bordsreserveringen.

FÖRFRÅGNINGAR
Förfrågningarna görs i första hand per e-post, 
men självfallet går det även att ringa. 
På adressen vmp@vuorimiesyhdistys.fi 
(041 4987597) får du svar på allt som rör 
anmälningarna.  

Uppdatering av medlemsuppgifter och  
-avgifter:
leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi
(050 3834163)

Frågor som rör anmälningssystemets funktion 
och utveckling:
topias.siren@vuorimiesyhdistys.fi  
(050 3549582)  

Så här anmäler du dig och gör din bordsreservering





19

Muutaman vuoden 
kuluttua voivat
sähköautot olla 
fossiilivapaita.

Lue lisää matkastammeLue lisää matkastamme
kohti 100 %:n fossiilivapautta:kohti 100 %:n fossiilivapautta:
ssab.fi/fossiilivapaassab.fi/fossiilivapaa
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Vuorimiesyhdistys ry
Ari Juva
Adjutantinkatu 8 B 19 
02650 Espoo
ari.juva@vuorimiesyhdistys.fi

 

Extracting
innovation

www.terrafame.fi

Tervetuloa!


