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Työelämän uusi normaali
Korona on muuttanut maailmaa, Suomea ja myös työntekoa. Kuten Suomen hallitus usein
tiedotustilaisuuksissaan kertoo – on syntynyt uusi normaali. Tämä ”uusi normaali” koskee mitä
suuremmassa määrin myös työntekoa ja erityisesti se näkyy insinöörikunnassa, jossa valtaosalle
etätyön tekeminen on mahdollista. Tämä ”digiloikka” ja etätyönteko on tullut jäädäkseen ja työtä
tehdään nykyisin muuallakin kuin työnantajan tiloissa.
Työaikalaki uudistui tämän vuoden (2020) alusta ja koronaepidemia pani uudistetun lain käyttöön
kokonaisuudessaan. Työ käsitteenä määriteltiin ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Työnteolle
säädettiin selkeät rajat. Näillä määrityksillä on sekä vahva työsuojelullinen näkökulma että
korvausten maksuun liittyvä näkökulma. Julkisuudessakin runsaasti esillä olleen paikallisen
sopimisen mahdollisuudet myös lisääntyivät.
Digiloikka ja uudistettu työaikalaki lisäävät työn itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja tutkimusten
mukaan myös tehokkuutta. Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ovat aina olleet kiinteä osa
insinöörityötä. Etenkin suunnittelutyössä häiriötön etätyöskentely on osoittanut voimansa.
Ei niin hyvää etteikö jotain huonoakin. Kotona etätyötä tehneiden työpäivän on havaittu
pidentyneen. On ”liiankin” helppoa istahtaa illalla kotityöpisteeseen ja tarkastaa esim tulleet
sähköpostit. Etätyönteosta on seurannut myös haasteita työnjohtamiseen ja yksinäisyyden
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tuntemiseen. Näihin pehmeisiin arvoihin ei olla pystytty vastaamaan samalla tehokkuudella kuin
teknisiin ratkaisuihin, joilla etätyö on mahdollistettu.
Muistakaa siis pitää huolta myös itsestänne. Harrastukset, ystävät ja perhe on asioita joita ei pidä
unohtaa vaikka elämmekin nyt todella poikkeuksellista aikaa. Mekin Oulun Insinööreissä olemme jo
aloittaneet tapahtumatuotannon pienimuotoisesti koronan sallimissa rajoissa. Nämä tapahtumat
ovat yksi vaihtoehto päästä edes hetkeksi irtaantumaan arjesta. OI:n sivuilta ja SOMEsta näet
ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista. Toivonkin, että jokainen jäsen pohtii olisiko nyt oikea aika
osallistua tilaisuuksiimme. Katso tapahtumatarjontamme ja ilmoittaudu mukaan, tarjolla on
monenlaisia aktiviteetteja hyvässä seurassa.
Timo Veijola
puheenjohtaja
Oulun Insinöörit ry

Tulevia tapahtumia
Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Teamslounasinfo Oulun kasvavat yritykset - täältäkö työpaikka 28.8.2020
OAMK:n YAMK-lounas ja -info 3.9.2020
Kuinka Navigoin työelämän myrskyissä 5.9.2020
Seniorilounas 14.9.2020
Seniorisauna 16.9.2020
Pohoinen Teollisuus -messut ja cocktail-tilaisuus 30.9.2020
Koko perheen pikkujoulu 29.11.2020
Perinteinen pikkujoulu 12.12.2020
Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

Kaikki tulevat tapahtumat

Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Insinööriliiton
tilaisuudet
www.ilry.fi/koulutukset.

ja

koulutukset

ovat

siirtyneet

verkkoon

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 Insinööriliitto korvaa jälkeenpäin.
Näissä ja kaikissa muissa työsuhde- sekä jäsenyysasioissa ole yhteydessä:
alueasiamies Mikko Sormunen, 0407216879, mikko.sormunen@ilry.fi
Lisätietoa

Teamslounasinfo Oulun kasvavat yritykset - täältäkö
työpaikka?
28.8.2020 kello 10:30 Koulutuspäällikkö Jouni Röksä on tutkinut ja löytänyt
alueellisia kasvuyrityksiä Oulun alueelta. Täältäkö seuraava työnantajasi? Teamsissa
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toteutettavan tapahtuman juontajana toimii alueasiamies Mikko Sormunen ja
ilmoittautumalla saat infoa, kuinka Insinööriliitto tarjoaa lounaan nautittavaksi
tilaisuuden aikana.
Lisätietoa

Oamk:n YAMK-lounas ja -info 3.9.2020
Tervetuloa Oamkin YAMK-lounaalle tai infoon 3.9.
Oamkissa on tänä syksynä haettavana peräti kuusi uutta YAMK-tutkinto-ohjelmaa! Kiinnostaako
sinua ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon suorittaminen? Mitä hakemiseen vaaditaan ja kuinka
opinnot sujuisivat? Miten YAMK vaikuttaisi asemaasi työmarkkinoilla ja tuoko se lisää liksaa?
Tule kuulemaan Oulun ammattikorkeakoulun ja Insinööriliiton asiantuntijoiden pitämä info YAMKtutkinnoista. Päiväinfoissa pääset nauttimaan Insinööriliiton tarjoaman lounaan ja iltapäivällä info
toteutetaan verkon välityksellä. Ilmoittaudu mukaan ennakkoon, sinulle toimitetaan etäyhteyslinkki
ennen tilaisuutta.
torstai 3.9. klo 11 ja 12

Ravintola Rosson kabinetti, Kauppakeskus Valkea, 3. kerros, Oulu

torstai 3.9. klo 16:30

Teams-kutsulinkki, joka toimitetaan ilmoittautuneille

Lue lisää Oulun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnoista: www.oamk.fi/master. Lounaille otetaan
mukaan tavallista vähemmän ilmoittautuneita ja ne saatetaan muuttaa etänä järjestettäviksi.
Tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä Insinööriliiton jäsenyyttä eli voit ottaa mukaasi
järjestäytymättömän työkaverisi, tarjoamme lounaan myös hänelle. Kaverisi liittyessä Insinööriliiton
jäseneksi hän saa yllätyslahjan ja sinulle jäsensuosittelukampanjamme palkinto.
Lisätietoa

Kuinka navigoin työelämän myrskyissä 5.9.2020 kello 1620
Tervetuloa M/S Alexandran risteilylle lauantaina 5.9.2020 kello 16-20. Voit tulla yksin
tai ottaa mukaasi seuralaisen, joka on jäsenkelpoinen Oulun Insinöörit ry:n tai Oulun
Teknillisen Seuran OTS ry:n jäseneksi.
www.oululines.fi

Tarjolla on risteilyn lisäksi keittoa ja pari ruokajuomaa sekä hauskaa seuraa.
Osallistumismaksu on 15 euroa per osallistuja.
Ilmoittaudu nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 31.8.2020 mennessä.
Lisätietoa

Seniorilounas 14.9.2020 kello 13
Seniorilounaat jatkuvat taas Oskarin kellarissa maanantaina 14.9.2020 kello 13.
Lounaan omavastuu 4 euroa maksetaan paikan päällä. Varaa mielellään tasaraha.
Oulun Yliopiston rehtori tekniikan tohtori Jouko Niinimäki kertoo keskustakampushankkeesta.
Ilmoittautumiset nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 31.8.2020 mennessä.
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Lisätietoa

Seniorisauna 16.9.2020 kello 17
Seniorisauna lämpiää Villa Kaljaasilla keskiviikkona 16.9.2020 kello 17 alkaen.
Heikki Hiltunen eversti evp. alustaa keskustelua.
Saunan lisäksi tarjolla on iltapalaa, juotavaa, haitarimusiikkia, yhteislaulua ja mukavaa seuraa.
Ilmoittautumiset nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 7.9.2020 mennessä.
Lisätietoa

Pohjoinen Teollisuus -messut ja cocktail-tilaisuus
30.9.2020
Insinööriliitto osallistuu Oulussa järjestettäville Pohjoinen Teollisuus -messuille. Tapahtuma kokoaa
saman katon alle alueen teollisuuden päättäjät ja henkilöstön. Messujen kantava teema on
Pohjoisen menestyksen tekijät.
Insinööriliitto on mukana messuilla yhdessä TEKin kanssa osastolla numero 668. Tervetuloa
juttelemaan liiton asiantuntijoiden kanssa.
Keskiviikkoiltana messuille osallistuvat liiton jäsenet on kutsuttu cocktailtilaisuuteen Insinööriliiton
toimistolle kello 19–21. Tarjolla virvokkeita, insinööriseuraa sekä liiton uuden myynti-insinöörit
verkoston esittely.
Pohjoinen teollisuus -tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy, kun kirjaudut kävijäksi ennakkoon
tapahtuman nettisivuilla.
Lisätietoa

Koko perheen pikkujoulu 29.11.2020
Koko perheen pikkujoulu järjestetään elokuvateatteri Starissa sunnuntaina 29.11.2020.
Lisää tietoa myöhemmin jäsentiedotteissa ja yhdistyksen nettisivuilla.
Lisätietoa

Perinteinen pikkujoulu 12.12.2020
Perinteinen pikkujoulu järjestetään Aleksinkulmassa lauantaina 12.12.2020.
Lisää tietoa myöhemmin jäsentiedotteessa ja yhdistyksen nettisivuilla.
Lisätietoa

Urasampo

Urasammon tapahtumarikas syysohjelma julkaistu
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Urasammon syksyn 2020 tapahtumakalenteri on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja
ilmoittautuminen syyskuun tilaisuuksiin on nyt käynnissä!
Syyskausi polkaistaan käyntiin Avajaisissa perjantaina 11.9. Vanhan Paloaseman koulutustiloissa.
Avajaisvieraiksi saapuvat Minna Oulasmaa ja Mika Pesonen, jotka vetävät omiin tietokirjoihinsa ja
kokemuksiinsa perustuvan teemapäivän otsikolla "Itsetuntemus ja urapolun valinnat". Syyskuun
ohjelmassa on paljon myös työelämäpainotteisia sisältöjä, kuten Inka Ukkolan ”Pilvipalvelut
asiantuntijatyössä” ja Marja Suurpalon ”Työelämän vuorovaikutus- ja esiintymistaidot” teemapäivät. Työnhakuaspekteja painotetaan syyskuussa sen sijaan verkkovalmennuspäivissä,
joissa aiheina ovat proaktiivinen työnhaku, LinkedIn ja vakuuttava CV. Näissä valmentajina toimivat
Urasammon väen lisäksi Tom Laine ja Jaana Lauri.
Ke 09.09. CV-valokuvaus
Pe 11.09. Avajaiset – Itsetuntemus ja urapolun valinnat (Minna Oulasmaa ja Mika Pesonen)
Ti 15.09. Hakukoneoptimointi työnhaussa (Inka Ukkola, TJS Opintokeskus)
Ke 16.09. Pilvipalvelut asiantuntijatyössä (Inka Ukkola, TJS Opintokeskus)
Ti 22.9. Verkkovalmennus: Proaktiivinen työnhaku (Hanna Kela ja Venla Vuorjoki)
Ke 23.9. Verkkovalmennus: LinkedIn aktiivisessa työnhaussa (Tom Laine, HC Services)
To 24.9. Verkkovalmennus: Vakuuttava CV (Jaana Lauri, KoReKo)
Ti 29.9. Työelämän vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (Marja Suurpalo, Vokomotiivi)
Sekä Oulussa kokoontuvissa Uranostajissa että sen nettiversiossa VertaisVerkossa on syksyn
ryhmiin haku parhaillaan käynnissä. Mikäli kaipaat aktiivista ryhmäsparrausta ja toimivia työkaluja
urasuunnittelusi tueksi, aika hakea mukaan on juuri nyt!
Urasammon nettisivuilta löydät syysohjelman kokonaisuudessaan - myös lokakuun webinaareineen
ja loppusyksyn Uravalmennuslinjoineen ja yksittäisine teemapäivineen.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
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
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Villa Kaljaasi: Kaljaasintie 8, 90500 OULU
Y-tunnus: 0806476-2
Viestintä ja tiedotus: sihteeri@ouluninsinoorit.fi
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