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 Puheenjohtajan terveiset

Hei,

Aloitin Oulun Insinöörien puheenjohtajana vuoden alussa. Otin tämän haasteellisen ja

mielenkiintoisen tehtävän vastaan suurella innolla, vaikka tiedän että työelämässä eletään todella

haasteellista aikaa. Sitä kuvastaa sekin, että ehdin olla työelämässä yli 30 vuotta ennen kuin viime

vuoden lopussa olin ensimmäistä kerran lakossa.

Jos luet minkä tahansa puolueohjelman tai hallitusohjelman niin huomaat että ”kaikki ohjelmat”

ajaa opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten asemaa, joka ei sinänsä ole huono asia, mutta kuka

ajaa työssä käyvän keskituloisen asemaa – liitto. Ammattijärjestöt ja niihin kuuluminen ovat nyt

tärkeämpiä kuin aikoihin.

Olen toiminut luottamushenkilönä yli kymmenen vuotta ja käynyt lukuisia YT-neuvotteluja.

Neuvotteluja käydään Suomessa säännöllisesti riippumatta siitä onko nousu- tai laskukausi

menossa. Tämä kertoo rakennemuutoksesta, joka osaltaan myllertää työelämää.

Työelämän muutos vaati myös työntekijöiltä panostusta eli jatkuvaa oppimista. Itse olen kiivennyt

tyvestä puuhun eli olen asentaja, teknikko ja insinööri. Insinööriliitto on omalta osaltaan mukana

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272178-54498-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-10879a4da9a9e58b852aed4dd493e09f/3636825
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kehittämässä Suomen koulutusjärjestelmää ja sekin on yksi IL:n tärkeistä tehtävistä. IL:llä on myös

omia koulutuksia joihin kannattaa osallistua jos ja kun kurssitarjonnasta sopivan koulutuksen

itselleen löytää.

Oulun Insinöörit järjestää jäsenilleen lukuisia tapahtumia vuosittain. Listalta löytyy monenlaisia

tapahtumia ja aktiviteettejä sekä jäsenelle että myös koko perheelle. Käyppä kurkistamassa OI:n

sivuilta tapahtumia ja ilmoittaudu mukaan. Yhdistys on juuri niin aktiivinen kuin sen jäsenet ovat.

Olkaamme ylpeästi Insinöörikunnan jäseniä !!!

Timo Veijola

Puheenjohtaja

Oulun Insinöörit ry

 

 

 

Opiskelijoiden kuulumiset

Uudelle vuosikymmenelle vaihdettaessa Oulun Insinööriopiskelijoiden hallituksessa jatkoi neljä

edellisvuoden hallituslaista. Tapahtumien osalta tammikuu on ollut varsin hiljainen, uutta hallitusta

on koulutettu Oulussa ja Tampereella Murikka-opistolla. Toiseksi viimeisellä viikolla on ollut kolme

uratapahtumaa, joissa Insinööriliittokin on ollut ständeilemässä.

Alkavan kevään tapahtumia on alettu suunnittelemaan oman hallituksen, sekä muiden

koulutusalajärjestöjen kesken. Uudet hallituslaiset ovat pikkuhiljaa päässeet tutustumaan omiin

pesteihinsä ja sen vaatimiin tehtäviin.

Vuoden 2020 aikana valtaosa Oulun Ammattikorkeakoulusta muuttaa Linnamaan uudelle

kampukselle. Ensimmäiset opiskelijat muuttivat uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä ja

Sosiaali- ja Terveysalan kampusta lukuun ottamatta muut alat seuraavat perässä.

Vilma Paakkinen

Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry

 

 
   

 

 

Tulevia tapahtumia
Matkakerho 4.2.2020
Neuvotteluvalmennus 3 10.2.2020
Uralounaat ja -kahvit 12.2.2020
Työmarkkinailta 14.2.2020
Pullo cavaa ja aurinkoa 16.2.2020
Laskiaiset Ruskotunturilla 23.2.3030
Palkkaillallinen 25.2.2020
Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 14.3.2020
Vuosikokous 25.3.2020
Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
Voimalaitoskierros Oulujoella 16.4.2020

Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

 

 Kaikki tulevat tapahtumat  

 

 

 
 Matkakerho 4.2.2020 kello 18

Matkakerhon suunnittelutapaaminen pidetään tiistaina 4.2.2020 alkaen klo 18:00 Villa Kaljaasissa.

Tapaamisessa suunnittelemme tämän vuoden matkavaihtoehtoja ja matkan ajankohtaa.

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272175-2659887-71743429
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Jos tähän tapaamiseen et pääse, niin mukaan voi tulla myöhemminkin matkan suunnitteluvaiheessa.

Tervetuloa Oulun Insinöörien jäsenet seuralaisineen mukaan.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen ali.heiskanen(a)ouluninsinoorit.fi

 Lisätietoa  

 

 

Neuvotteluvalmennus 3: taktiikat haastaviin
neuvotteluihin 10.2.2020 kello 9

Kauppakeskus Valkea, Arinan neuvottelutilat

Koulutuksessa keskitytään haastaviin neuvottelutilanteisiin,  joissa osapuolten

väliset näkemyserot ovat lähtökohtaisesti suuret ja molemmilla osapuolilla on

erityisen paljon saavutettavaa/menetettävää. Kun paineet ovat kovat, valittujen

strategioiden ja taktiikoiden merkitys korostuu. Sen lisäksi,  että valittujen

menetelmien täytyy olla tilanteeseen sopivia,  meidän on neuvottelijoina myös oltava

päteviä toteuttamaan ne käytännössä.

Koulutus sopii  kaikille,  jotka haluavat kehittää neuvottelutaitojaan. Kyseessä on

neuvotteluvalmennuskoulutuksen kolmas osa, mutta osallistuminen koulutukseen ei

edellytä aiempien osien suorittamista. Osallistujan on hyvä tuntea neuvottelun

prosessi ja erityisesti BATNA-käsite.

Lisäätietoja kevään koulutuksista ja ilmoittautuminen

 Lisätietoa  

 

 
 Uralounaat ja -kahvit Oulussa 12.2.2020

Jos talous jarruttaa – jarruttako urani?

12.2.  kello 10:30 ravintola Vihikari  10:n kabinetti,  Vihikari 10, Kempele .

Tilaisuudessa tarjoillaan lounas.

12.2.  kello 12 ravintola Rosson kabinetti,  Kauppakeskus Valkea.

Tilaisuudessa tarjoillaan lounas.

12.2.  kello 13:30 Elektroniikkatie 8:n Oulu-kabinetti.

Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Suomen talous jarruttaa. Miten se näkyy sinun uralla?

Vainutaan Oulun seudun parhaat yrityksen

Miten luon mielikuvaa tekniikan alan ammattilaisena

Tee oman yrityksen kuntotesti

Minä ja LinkedIn osina mielikuvan rakentamisessa

Saat tietoiskussa katsauksen Oulun seudun työmarkkinoihin ja parhaisiin yrityksiin.

Myös somessa.

Tietoiskun vetää Insinöörili iton koulutuspäällikkö Jouni Röksä (FM, VPD, JET),  jolla

on vahva kokemus taktisesta työnhausta ja uran suunnittelusta.

Hänen valmennusteemojaan ovat työnhaun lisäksi mm. Via Groupin Ihmisosaaja

onnistuu ja Taitokartta, brändin rakentaminen sekä projekti-,  myynti- ja ti imitaidot.

Ilmoittautuminen joko suoraan Insinöörili iton tai yhdistyksen nettisivujen kautta.

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272180-630204-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272173-3233598-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272174-1958465-71743429
https://www.google.com/maps/search/Vihikari+10,+Kempele?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Elektroniikkatie+8:n+Oulu?entry=gmail&source=g
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 Lisätietoa  

 

 

Työmarkkinailta 14.2.2020
Työmarkkinaillasta kerrottiin jo edellisessä tiedotteessa. Työmarkkinailta on jo täynnä.

 Lisätietoa  

 

 

 

Pullo cavaa ja aurinkoa 16.2.2020 kello 13:30
Lämmin ja oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien vanhainkodista.

Kuohuviinin nosteessa neljä ystävystä uneksii yhteisestä, boheemista vanhainkodista, jossa he

saisivat lopulta olla ja tehdä mitä haluavat. Kuinka sopuisan nelikon pelisääntöjen, säästöjen ja

perhesuhteiden käy, kun portugalilaisesta keramiikkakylästä löytyy täydellinen talo – se toiveiden

taiteilijakoti, jossa he voisivat viettää yksilöllisen ja yhteisöllisen vanhuuden?

www.otn.fi

Tervetuloa yksin tai ystävän kera Oulun Insinöörien teatteri-iltaan sunnuntaina 16.2.2020 kello 13:30

Oulun Työväen Näyttämölle Intiöön vanhalle kasarmialueelle Upseerinkatu 4.

Teatteri-ilta alkaa kuohuviinitarjoilulla kello 13:30. Näytös alkaa kello 14. Älkää myöhästykö

näytöksen alusta. Sisään ei päästetä enää näytöksen alettua.

Parkkipaikkoja on niukasti teatterin pihalla. Parkkipaikkaa on siis etsittävä läheisiltä kaduilta.

Ilmoittautukaa 30.1.2020 Oulun Insinöörien nettisivuille avautuvalla lomakkeella. Ilmoittautumisia

ei oteta vastaan aikaisemmin.

Maksakaa osallistumismaksu 10 euroa henkilöä kohden yhdistyksen tilille Nordea FI18 1107 3000

6184 25 viitteellä 3227 saatuanne vahvistuksen ilmoittautumiseenne.

 Lisätietoa  

 

 

 

Laskiaiset Ruskotunturilla 23.2.2020

Kokoperheen tapahtuma. Tervetuloa laskettelemaan hauskassa seurassa.

Osallistujille tarjotaan keittolounas ja tilaisuus paistaa makkaraa. Makkaran lisäksi tarjolla on myös

mehua.

Osallistumismaksu on 5 euroa per osallistuja. Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Maksakaa osallistumismaksu 5 euroa henkilöä kohden yhdistyksen tilille Nordea FI18 1107 3000

6184 25 viitteellä 3227 saatuanne vahvistuksen ilmoittautumiseenne.

 Lisätietoa  

 

 
 Palkkaillallinen Oulussa 25.2.2020 kello 17

Paikka: Insinööriliiton toimisto, Hallituskatu 29, 4. kerros, Oulu

Aika: Info osuus alkaa klo 17:00. Sen jälkeen siirrymme illalliselle läheiseen ravintolaan.

Insinöörien mediaanipalkka oli viime vuonna 4 050 ja keskiarvopalkka 4 335 euroa kuukaudessa.

Mediaanipalkka nousi vuodessa 1,3 prosenttia, joka oli hieman alle yleisempien työehtosopimusten

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272168-530373-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272170-1805575-71743429
http://www.otn.fi/
https://www.google.com/maps/search/Upseerinkatu+4?entry=gmail&source=g
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272165-97299-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272162-105762-71743429
https://www.google.com/maps/search/Hallituskatu+29,+4.+kerros,+Oulu?entry=gmail&source=g
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korotusten. Vastavalmistuneiden mediaanipalkka oli 2 900.   Tuoreiden insinöörien alkupalkat

jatkoivat selkeätä nousua. Miltä palkat näyttävät Oulun seudulla? Kuinka moni on saanut

yleiskorotusten lisäksi meriittikorotuksia? Miten neuvottelet itsellesi lisää liksaa?

Palkkalounaalla liiton tutkija esittelee vuoden 2019 työmarkkinatutkimuksen tuloksia sekä vastaa

muun muassa yllä oleviin kysymyksiin. Mukana on myös Insinööriliiton alueasiamies. Info osuuden

jälkeen siirrymme ravintolaan, jossa verkostoidut muiden Insinööriliiton jäsenten kanssa.

Voit ottaa mukaasi myös liittoon kuulumattoman insinöörin, tietoalan ammattilaisen tai

insinööriopiskelijan. Jos hän liittyy Insinööriliittoon, saatte molemmat palkinnon.

Ilmoittautumiset joko Insinööriliiton tai Oulun Insinöörien nettisivujen kautta.

 Lisätietoa  

 

 

Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
10.3.2020 klo 17:00 - 20:00

Paikka: Oulu, Kauppakeskus Valkea, Sokos Hotel Arinan kokoustilat

Kouluttaja: Helena Kokko, Miska Oy

Kesto: 3h

Ilmoittautuminen alkaa 9.12.2019 klo 9

Ilmoittaudu koulutukseen joko suoraan Insinööriliiton nettisivujen tai yhdistyksen nettisivujen

kautta. (ilmoittautuminen päättyy 5 päivää ennen koulutusta tai kun koulutus on täynnä)

Esimiestyö vaatii paitsi substanssihallintaa, myös taitoa toimia haasteellisissa ja vaativissa

henkilöstötilanteissa. Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien käytännön valmiuksia

kohdata ongelmalliset ja haastavat tilanteet rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti.

Käymme läpi alisuoriutumisen, tavoitteiden seuraamisen, esimiehen direktio-oikeuden ja asiallisen

työkäyttäytymisen. Myös varhainen välittäminen ja haastavien tilanteiden ratkaisuvaihtoehdot sekä

erilaisten ihmisten johtaminen auttavat esimiehiä arjen haasteista selviytymisessä.

Tutustumme ”vaikea” avainhenkilö 1 - 11 porrasmalliin, korjaavan palautteen antamiseen ja varhaisen

välittämisen malliin sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan toteuttamiseen.

 Koulutus sopii esimiesasemassa oleville.

 Lisätietoa  

 

 

 

Työmarkkinailta + Sport-Kärpät Villa Kaljaasin televisiosta
14.3.2020 kello 16:30
Tervetuloa Villa Kaljaasille kuulemaan ajankohtaisia työmarkkina-asioita. Aloitamme ruokailulla.

Virallisen osuuden jälkeen katsomme Villa Kaljaasin isosta TV:stä Vaasan Sportin ja Oulun Kärppien

välisen pelin. Tarjolla on syötävää ja juotavaa. Sauna lämpiää.

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

 
 Vuosikokous 25.3.2020

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 kello 18 yhdistyksen huvilalla Villa

Kaljaasilla, Kaljaasintie 8.

Esityslistalla on sääntömääräiset asiat.

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272167-3279592-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272166-2047031-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272163-3602348-71743429
https://www.google.com/maps/search/Kaljaasintie+8?entry=gmail&source=g
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Yhdistyksen säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Ilmoittautukaa kahvitarjoilua varten yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

 

Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
Tapahtuma on suunniteltu: Kaikille jäsenille PERHEINEEN.

Lähdemme tänäkin vuonna perinteiseen tapaan Rukalle hiihtelemään, ulkoilemaan ja

laskettelemaan. Matkan teemme kahdella linja-autolla, joista toinen on päiväreissulaisia varten ja

toinen jää kuljettamaan Kuusamon Tropiikissa ja Rukahovissa yöpyviä.

Rukahovi ei enää ottanut alustavia varauksia vastaan. Jos haluat yöpyä Rukahovissa, varaa huoneesi

itse. Sovitte kyllä mukaan linja-autoon. Tarvittaessa tilaamme toisen linja-auton.

Kuusamon Tropiikista on varattu perhehuoneita ja kahden hengen huoneita. Huoneen voit varata

ilmoittautumisesi yhteydessä. Varaus on sitova. Poikkeuksena sairastapaukset, jolloin palautetaan

maksut kokonaan. Aikaisempina vuosina olemme päässeet hotellien kanssa sopuun peruutuksista

mutta näin ei välttämättä käy tänä vuonna?

Matka on tarkoitettu meille Oulun Insinöörien jäsenille ja perheillemme. Matkan hinta on

päiväreissulla 20 euroa/henkilö (alaikäisiltä 10 euroa) sekä yön yli -reissulla 25 euroa/henkilö

(alaikäisiltä 15 euroa) sisältäen matkat, matkaeväät, lounaan, makkaranpaiston juomineen (Saaruan

tupa 14.30 - 15.30). Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.

Tropiikin huoneiden hinnat löydät nettisivuilta.

Halutessanne voimme varata pöydän/pöytiä niille, jotka haluavat illalliselle hauskassa porukassa.

Tätä kysytään ilmoittautumislomakkeessa.

Matkaan lähdemme Oulun Ammattikorkeakoulun pihasta Kotkantie 1. Linja-autot lähtevät liikkeelle

kello 6.45, joten toivottavasti tulette ajoissa paikalle. Takaisin Ouluun lähdemme kumpanakin

päivänä kello 17.00. Sunnuntaina linja-auto lähtee Rukalta Tropiikkiin kello 16.00.

Niille, jotka eivät tarvitse kuljetusta ja majoitusta on tarjolla lounas ja makkaranpaistoa mukavassa

seurassa hintaan 8 euroa. Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.

Hissiliput voitte itse varata Rukan nettisivuilta www.ruka.fi tai ostaa paikan päällä.

Ilmoittautumiset Oulun Insinöörien nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

 

 

Voimalakierros Oulujoella 16.4.2020
Seniorien keväälle suunnittelema voimalaitoskierros on avoinna kaikille jäsenille.

Pyhäkosken voimalaitokselle ajetaan Montan kautta. Pyhäkoskella on voimalaitoksen esittely ja

museokierros.

Pyhäkoskelta ajetaan Pällin kautta Merilän kartanoon lounaalle. Lounaan yhteydessä on esitelmä

Oulujoen historiasta.

Ottakaa omat eväät mukaan. Ruokaa on tarjolla vasta Merilän kartanossa lounasaikaan.

Osallistumismaksu on 20 euroa.

Ilmoittautumiset lähempänä retkeä yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272172-2961380-71743429
https://www.google.com/maps/search/Kotkantie+1?entry=gmail&source=g
http://www.ruka.fi/
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272164-3176829-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272171-2495489-71743429
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Senioritoimintaa
Seniorilounas 10.2.2020 kello 13

Tietoturva-asiantuntija Miikka Saukko kertoo ounaalla tietoturvasta.

Seniorilounaat tarjoillaan perinteiseen tyyliin Oskarin kellarissa (Uusikatu 26 2. kerros) joka

kuukauden toinen maanantai toukokuuhun asti lukuun ottamatta huhtikuuta, jolloin kuukauden

toinen maanantai sattuu pääsiäismaanantaille eli 10.2.2020, 9.3.2020, 14.4.2020 ja 11.5.2020 kello 13

alkaen.

Huomaa huhtikuun normaalista poikkeava päivä tiistai!

Varaa mukaan 4 euroa (mieluummin tasaraha) lounaan maksuun.

Lisätietoja rainer.bastman@ouluninsinoorit.fi, riku.leminen@ouluninsinoorit.fi tai Riku Leminen 040-

5663514.

Seniorien kevätsauna

Toukokuulle on suunniteltu taas perinteistä seniorisaunaa. Alustava päivämäärä on 13.5.2020.

Lisätietoja myöhemmin yhdistyksen nettisivuilta.

 Lisätietoa  

 

 

 
 Urasampo

Urasammon kevätohjelma julkaistu

Oulussa toimivan Urasammon kevään 2020 ohjelma on julkaistu hankkeen nettisivuilla

ja ilmoittautuminen helmikuun tilaisuuksiin on nyt käynnissä!

Kevätkausi starttaa tiistaina 4.2. Oulun Vanhan Paloaseman koulutustiloissa. Avajaisvieraaksi

saapuvat ohjaustyön ammattilaiset Leena Ståhlberg ja Marjaana Herlevi, jotka vetävät tietokirjansa

sisältöihin perustuvan teemapäivän otsikolla "Kohti omannäköisiä uravalintoja". Helmikuun

ohjelmaan kuuluvat myös esimerkiksi Insinööriliiton koulutuspäällikön  Jouni Röksän  "Ihmisosaaja

onnistuu" -valmennus, Urasammon  Venla Vuorjoen  uutuuskoulutus "Tehokkaan työnhakijan

toimintatavat" sekä kiitellyt  Tom Laineen  "LinkedIn aktiivisessa työnhaussa" ja  Jaana

Laurin "Piilotyöpaikat haltuun" -valmennukset.

Ti 4.2. Avajaiset – Kohti omannäköisiä uravalintoja (Leena Ståhlberg ja Marjaana Herlevi)

Ke 12.2. Tee hyvä diili - Työsopimuksen avainkohtia (Jukka Orava)

Ke 12.2. Visuaalinen CV Canvalla (Hanna Kela ja Venla Vuorjoki)

To 13.2. Ihmisosaaja onnistuu (Jouni Röksä)

Ti 18.2. Tehokkaan työnhakijan toimintatavat (Venla Vuorjoki)

Ke 19.2. Piilotyöpaikat haltuun  (Jaana Lauri)

Ke 26.2. LinkedIn aktiivisessa työnhaussa (Tom Laine)

Myös Oulussa kokoontuvissa Uranostajien että verkossa toteutettavan VertaisVerkon ryhmissä on

tällä hetkellä haku käynnissä. Uranostajien seuraava ryhmä aloittaa tapaamiset maanantaina 17.2.

Mikäli kaipaat aktiivista ryhmäsparrausta ja toimivia työkaluja urasuunnittelusi tueksi, aika hakea

mukaan on juuri nyt!

Urasammon nettisivuilta löydät ohjelman kokonaisuudessaan - myös maaliskuun  webinaareineen,

huhtikuun Uravalmennuslinjoineen ja toukokuun työelämäpainotteisine teemapäivineen!

 

https://www.google.com/maps/search/Uusikatu+26+2?entry=gmail&source=g
mailto:rainer.bastman@ouluninsinoorit.fi
mailto:riku.leminen@ouluninsinoorit.fi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272169-1924209-71743429
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 Lisätietoa  

 

 

Uusi jäsenetu
Oulun keilahalli - Lupa kaataa

Oulun keilahalli tarjoaa Oulun Insinöörit ry:n ja Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry:n jäsenille 1,5 tuntia

keilausta yhden tunnin hinnalla (ei hohtokeilaus). Jäsenyyden todennus jäsenkortilla. Etu on

henkilökohtainen.

 

 

 

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
 
Powered by Postiviidakko™

 

 

Riku Leminen <rikuleminen@gmail.com> 2. helmikuuta 2020 klo 22.21
Vast. ott.: Mattamusta <kirsikka@mattamusta.com>

[Lainattu teksti piilotettu]
[Lainattu teksti piilotettu]

 
[Lainattu teksti piilotettu]

 Voimalakierros Oulujoella 16.4.2020
Seniorien keväälle suunnittelema voimalaitoskierros on avoinna kaikille jäsenille.

Pyhäkosken voimalaitokselle ajetaan Montan kautta. Pyhäkoskella on voimalaitoksen esittely ja

museokierros.

Pyhäkoskelta ajetaan Pällin kautta Merilän kartanoon lounaalle. Lounaan yhteydessä on esitelmä

Oulujoen historiasta.

Ottakaa omat eväät mukaan. Ruokaa on tarjolla vasta Merilän kartanossa lounasaikaan.

http://www.urasampo.fi/
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272181-887089-71743429
http://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/jasenyys-ja-jasenkortti/liitto-taskussasi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272176-3444068-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272177-321710-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272178-54498-71743429
tel:0806476-2
mailto:sihteeri@ouluninsinoorit.fi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/25272179-1650601-71743429
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