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Kohti uutta normaalia

Uusi tilanne on vaatimut toimintatapojen muuttamista niinpä Oulun Insinöörien hallituskin on

kokoontunut kevään aikanaTeamsin välityksellä.

Koronatilanteen hellittäessä ja kokoontumisrajoituksien muutoksien myötä Oulun Insinöörien

hallitus uskaltautui järjestämään kesäkuun alussa Villa Kaljaasilla kesäkauden avajaiset.

Tilaisuuteen osallistui parikymmentä jäsentä ja heidän perheenjäsentään. Tilaisuus järjestettiin

pääasiassa ulkotiloissa vaikka sää ei tällä kertaa oikein suosinutkaan.

Koronan edelleen hiipuessa hallitus uskaltautui suunnittelemaan muutaman lähinnä ulkotiloissa

järjestettävän tilaisuuden. Niistä myöhemmin tässä tiedotteessa.

Pysykää terveinä.

Riku Leminen 
sihteeri 
Oulun Insinöörit ry

 

 
 Opiskelijoiden kuulumisia

Oiossa, kuten muissakin yhdistyksissä on ollut hiljaista Corona-tilanteen jyllätessä. Vappu ja sitä

myötä Tynskän työntö jouduttiin perumaan hallituksen antamien ohjeiden myötä, Oulun

Insinööriopiskelijoiden hallituksen tahto on silti järjestää Tynskään liittyvä tapahtuma syksyllä 2020.

 

https://www.ouluninsinoorit.fi/
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-c38528d73f5a5839edca3075c1cfe368/3924823
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PSOASilta on kysytty alustavasti järjestettävää paikkaa Linnanmaalta ja kysely sai positiivista

vastakaikua. Kuljettavan reitin päättäminen ja toteutustapa on vielä kesken, mutta silti työn alla.

Hallitus alkaa myös selvittelemään sopivaa ajankohtaa, jolloin voisimme varata Villa Kaljaasin ja

viettää päivän Tynskän kunnostuksen parissa. Myös Oulun Insinöörit ovat tervetulleita mukaan.

Kevätkokouksen asiat siirrettiin syyskokoukseen, jolloin hallitusten jäsenten valmistuessa valitaan

0-2 uutta opiskelijaa hallitukseen loppuvuodelle.

Insinööriopiskelijaliiton Järjestöjohdon neuvottelupäiviä ei myöskään pidetty keväällä 2020, vaan

IOL lanseerasi ja testasi ensimmäistä kertaa JJNP:n webinaariversiota, jolloin nimenä toimi JJWP.

JJWP piti sisällään kolme tiivistä tuntia Insinööriliiton kuulumisia ja kolme erilaista työpajaa, joiden

teemoja olivat jäsenmaksu-uudistus, jäsenylläpito ja yhteyshenkilötoiminta. OIOn hallituksesta

webinaaripäivään osallistui rahastonhoitaja Ailu Vuolli, tapahtumavastaava Petteri Pulliainen ja

yhteistyövastaava Vilma Paakkinen. Insinööriopiskelijaliiton hallitus tahtoisi toteuttaa vastaavia

tulevaisuudessakin, joten senkin takia päivä ei kulkenut JJNPn nimen alla.

Seuraava järjestettävä tapahtuma on PoSIO-alueen kesäkokous ja palveluiden markkinointi-

koulutus elokuussa.

Vilma Paakkinen 
Yhteistyövastaava 
Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry

 
   

 

 

Tulevia tapahtumia
Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Koko perheen Tivolipäivä 26.7.2020
Suppailuretki
Elonkorjuujuhla 15.8.2020
Alexandran risteily 12.9.2020

Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin. 
 

 Kaikki tulevat tapahtumat  

 

 

 

 

Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit

Insinöörili iton tilaisuudet ja koulutukset ovat siirtyneet verkkoon

www.ilry.fi/koulutukset.

Paikallisesti alueasiamies järjestää mielellään työpaikkakohtaisen Teams-lounaan.

Jos työpaikallesi on tulossa lomautuksia tai teiltä puuttuu henkilöstönedustaja, ole

yhteydessä niin sovitaan ajankohta verkossa pidettävälle lounasinfolle,  johon haet

itse sapuskan ja Insinöörili itto korvaa jälkeenpäin.

Näissä ja kaikissa muissa työsuhde- sekä jäsenyysasioissa ole yhteydessä:

alueasiamies Mikko Sormunen, 0407216879, mikko.sormunen@ilry.f i

 Lisätietoa  

 

 
 Koko perheen tivolipäivä 26.7.2020  

https://www.ouluninsinoorit.fi/tapahtumia/
http://www.ilry.fi/koulutukset
mailto:mikko.sormunen@ilry.fi
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset
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Oulun Insinöörit järjestää koko perheen tivolipäivän 26.7.2020. Tilaisuus on siis tarkoitettu Oulun

Insinöörien jäsenille perheineen.

Päivän aikana voi vierailla omatoimisesti Tivolissa. Omavastuu 15 euroa/henkilö sisältää

tivolirannekkeen. Omavastuu tulee maksaa 10.7.2020 mennessä NORDEA FI18 1107 3000 6184 25

viitteellä (3269). Ilmoita lomakkeella, montako ranneketta perheesi tarvitsee.

Rannekkeet jaetaan Suomen Tivolissa 26.7.2020 klo 12-13 välisenä aikana. Ranneke on voimassa

koko päivän Tivolin aukioloajan loppuun asti. Tarkemmat ohjeet rannekkeen lunastamiseen tulee,

kun olet maksanut omavastuun.

Lisätietoja www.suomentivoli.fi

Ilmoittaudu yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella lomake sulkeutuu 10.7.2020 kello 12.

 Lisätietoa 

 

 

Suppailuretki 1.8.2020
Järjestämme jäsenillemme SUP-retken Oulujoella Heikkilänsuvannossa lauantaina elokuun 1. päivä kello
12 alkaen. Retken kesto on noin 3 tuntia. Retki hieman hioutuu osallistujamäärän yms. mukaan. 

Lähtöpaikka: pysäköintialue VT 22:n laidassa Heikkilänkankaan risteystä vastapäätä. SUP-laudan sijaan,
mahdollista varata myös Kajakki. Retkellä on pientä tarjoilua, joten muista ilmoittaa erikoisruokavaliosi.

Tapahtuma on vain jäsenille. 

Ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella viimeistään 24.7.2020 mennessä. 

Maksa osallistumismaksu 15 euroa per osallistuja yhdistyksen tilille NORDEA FI18 1107 3000 6184 25

viitteellä (5283) aikaisintaan saatuasi vahvistuksen ilmoittautumiseesi mutta viimeistään 26.7.2020.

 Lisätietoa  

 

 

 

Elonkorjuujuhla Villa Kaljaasilla 15.8.2020
Elonkorjuujuhla 15.8.2020 kello 16 alkaen. Tilaisuus on Oulun Insinöörien jäsenille seuralaisen

kanssa.

Tarjolla on perinteisen rockbrunssin tapaan virvoitusjuomia, pientä syötävää, hauskaa seuraa sekä

teekkaritorvien musisointia.

Osallistumismaksu on 10 euroa per osallistuja.

Ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä.

Maksa osallistumismaksu 10 euroa per osallistuja aikaisintaan saatuasi vahvistuksen

osallistumisestasi mutta viimeistään 7.8.2020 mennessä NORDEA FI18 1107 3000 6184 25  viitteellä

(3243).

 Lisätietoa  

 

 

 

Alexandran risteily 12.9.2020

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin nettisivuilla ja elokuun

jäsentiedotteessa.

 Lisätietoa  

 

http://www.suomentivoli.fi/
https://www.ouluninsinoorit.fi/tapahtumia/26-7-2020-koko-perheen-tivolipaiva/
https://www.ouluninsinoorit.fi/tapahtumia/1-8-2020-suppailuretki/
https://www.ouluninsinoorit.fi/tapahtumia/15-8-2020-elonkorjuujuhla-villa-kal/
https://www.ouluninsinoorit.fi/tapahtumia/12-9-2020-alexandran-risteily/
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Senioritoimintaa

Seniorisauna on suunniteltu alustavasti 9.9.2020. Lisätietoja elokuun jäsentiedotteessa.

 Lisätietoa  

 

 
   

 

 

Urasampo
Urasammon kevätkausi jatkuu Uramuotoilun verkkokurssin (täynnä) ja VertaisVerkon

viikkotapaamisten myötä aina kesäkuulle saakka. Toukokuun yksittäisiä koulutuspäiviä sen sijaan

jouduttiin olosuhteiden pakosta siirtämään syksyyn. Huhti-toukokuun verkkomuotoiset

Uravalmennuslinjat saivat erinomaista palautetta kautta linjan, mikä huomioidaan myös tulevan

syyskauden suunnittelussa.

Muistathan kesäkuukausina, että voit katsella Urasammon webinaareja tallenteina kätevästi milloin

ja mistä tahansa. Tarjonnassa on tallenteita tällä hetkellä ennätysmäärä 20 kpl. Viimeisimpinä

lisäyksinä tallennekirjastoon on saatu maaliskuinen webinaarikattaus:

- LinkedIn-profiili kohta kohdalta (Tom Laine)

- Tehokkaan työnhakijan toimintatavat (Venla Vuorjoki)

- Työhaun psykologiset ansat (Jouni Röksä)

- Video-CV ja videohakemus (Jaana Lauri) 
 

Urasammon nettisivut: www.urasampo.fi

 Lisätietoa  

 

 

 

Liitto taskussasi

Insinööriliitto nyt myös älypuhelimessasi.

www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/jasenyys-ja-jasenkortti/liitto-taskussasi

 

 
   

 
   

 
   

 

 
Seuraa meitä somessa:

  
 

 
 

   

Oulun Insinöörit Ry

Villa Kaljaasi: Kaljaasintie 8, 90500 OULU 
Y-tunnus: 0806476-2 
Viestintä ja tiedotus: sihteeri@ouluninsinoorit.fi
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Oulun Insinöörit ry <sahkoinen.tiedote@ouluninsinoorit.fi> 30. kesäkuuta 2020 klo 14.00
Vast. ott.: rikuleminen@gmail.com

[Lainattu teksti piilotettu]


