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 Koronan toinen aalto keinuttaa työmarkkinoita

Niinhän siinä sitten kävi kuten kesällä ja alkusyksystä terveysviranomaiset ennakoivat – koronan

toinen aalto tuli. Tälläkään hetkellä kukaan ei vielä osaa sanoa missä vaiheessa tätä toista aaltoa

ollaan, joskin näyttää kun tartuntatilastoja seuraa, että tilanne on menossa päivästä toiseen

pahempaan suuntaan. Oulun seutu on tähän mennessä selvinnyt varsin mallikkaasti. Tartuntoja on

ollut vain muutamia päivässä.

Myös Insinöörikunta on selvinnyt koronasta keskimääräistä paremmin. Insinöörityöttömyys kääntyi

laskuun ensimmäisen kerran helmikuun jälkeen. Vastavalmistuneiden osalta työttömyys tosin jatkoi

edelleen kasvuaan. Koko insinöörikunnan työttömyys on nyt 4,8%. Lomautettujen määrä on

edelleen poikkeuksellisen korkea, vaikka laskua on hieman tapahtunut. Tämä selittyy varmaan

osaltaan insinöörityön luonteella. On voitu siirtyä etätöihin ja jatkaa töitä niin normaalisti kuin

mahdollista siksi lomautukset ja irtisanomiset eivät ole niin usein käytössä kuin monella muulla

koulutusalalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että tilasto on tilasto ja se keskimääräistää. Jos

irtisanominen tai lomautus sattuu omalle kohdalle niin silloin omakohtainen työttömyysaste on

100%.

Insinöörien työttömyysaste on aina ollut reilusti alle Suomen työttömyysasteen. Koronan jyllätessä

ero on edelleen kasvanut Suomen työttömyysasteen ollessa tällä hetkellä noin kaksikertainen

Insinööreihin verrattuna. 

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568511-3414234-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-af61187b47830bc422797a2406698031/4126863
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Edellisestä voidaan vetää johtopäätös, että Insinööriksi kouluttautuminen kannattaa ja olkaamme

ylpeitä siitä. Yksi osio Insinööriliiton strategiassa onkin Insinööribrändin ja arvostuksen nostaminen.

Ellemme itse ole ylpeitä insinööriydestämme niin vaikeapa on strategiaakaan tältä osin toteuttaa.

Insinöörikunnassa kuten myöskin Oulun Insinööreissä on jäseninä yrittäjiä, joita korona kohtelee

alasta riippuen todella rajusti. Omalta osaltamme voimme heitä auttaa kun ostamme paikallisia

palveluita ja tuotteita. Suosikaa siis paikallista ”likeltä” löytyvää tarjontaa ja yritetään pitää Oulun

seutu virkeänä koronasta huolimatta.

Pitäkää myös huoli itsestänne ja koittakaa pysyä terveenä. Fyysinen hyvinvointi on tärkeää, mutta

muistakaa pitää huolta myös mielestä. Etätöissä puurtaminen ilman kunnon sosiaalisia kontakteja

voi käydä raskaaksi. Mielenhoitoa on esimerkiksi osallistuminen Oulun Insinöörien pikkujouluihin,

jotka järjestetään sekä lapsille että aikuisille.

Timo Veijola 

puheenjohtaja 
Oulun Insinöörit ry

 
   

 

 

Tulevia tapahtumia
Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Seniorilounas 9.11.2020
Syyskokous 11.11.2020
Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 17.11.2020
Uralounaat Oulussa 27.11.2020
Koko Perheen pikkujoulu 29.11.2020
Perinteinen pikkujoulu 12.12.2020
Seniorien pikkujoululounas 14.12.2020

Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin. 
 

 Kaikki tulevat tapahtumat  

 

 

 

 

Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit

Insinöörili iton tilaisuudet 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 Insinöörili itto korvaa jälkeenpäin.

Näissä ja kaikissa muissa työsuhde- sekä jäsenyysasioissa ole yhteydessä:

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

 Lisätietoa  

 

 
 Seniorilounas maanantaina 9.11.2020 kello 13

Perinteinen seniorilounas Oskarin Kellarissa  Uusikatu 26 2  krs.

Pro Linnanmaan puheenvuoron esittää Technopolista vuosia luotsannut Pertti

Huuskonen. Nykyisin Pertti  Huuskonen toimii  Aedifican hallituksen jäsenenä.

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568506-2980573-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568514-1064802-71743429
mailto:mikko.sormunen@ilry.fi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568513-3773839-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568512-3120374-71743429
https://www.google.com/maps/search/Uusikatu+26+2?entry=gmail&source=g
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Lounaan hinta on 4 euroa. Ota mukaan mieluiten tasaraha.

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai Riku Leminen

040-5663514.

 Lisätietoa 

 

 

Syyskokous keskiviikkona 11.11.2020 kello 18

Yhdistyksen syyskokous pidetään 11.11.2020 kello 18 alkaen yhdistyksen huvilalla

Vil la Kaljaasil la  Kaljaasintie 8 .  Kahvitarjoilu.

Esityslistalla sääntömääräisten asioiden lisäksi lainanottovaltuuden myöntäminen

Villa Kaljaasin saunan takkasiiven rakentamista varten.

Syyskokouksessa on tarjolla maskeja ja käsidesiä niitä tarvitseville.

Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä

lomakkeella tai Riku Leminen 040-5663514.

 Lisätietoa 

 

 

 

Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla tiistaina 17.11.2020

kello 17:30

Tule mukaan Vil la Kaljaasil le  Kaljaasintie 8  keskustelemaan ajankohtaisista

työmarkkina-asioista.

Virallisen osuuden jälkeen seuraamme televisiosta ottelua Kärpät-Lukko.

Ruoka- ja juomatarjoilu.

Sauna lämpiää.

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

 

 

Uralounaat Oulussa 27.11.2020
Uralounaat Rosson kabinetissa kauppakeskus Valkeassa  perjantaina klo 11 ja 12, ilmoittaudu sinulle

sopivampaan aikaan! Suositun uralounaamme aiheena on Projektimainen työnhaku. Insinööriliiton

ura-asiantuntija Veera Udd käy läpi miten otetaan haltuun projektimainen ote työnhaussa.

 Lisätietoa 

 

 
 Koko perheen pikkujoulu Starissa sunnuntaina

29.11.2020 kello 13

Koko perheen pikkujoulu järjestetään elokuvateatteri  Starissa .

Tarjolla on elokuvan lisäksi popparit,  juoma ja pieni joululahja. Joulupukki on

karanteenissa jouluaattoon asti,  joten hän ei pääse paikalle.

Tarjolla olevat näytökset ovat Risto Räppääjä ja väärä Vincent  (Sallittu) sekä Bigfoot –
Isojalan perhe  suomeksi dubattuna (K7).

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568500-1778361-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568505-3912518-71743429
https://www.google.com/maps/search/Kaljaasintie+8?entry=gmail&source=g
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568503-275099-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568505-3912518-71743429
https://www.google.com/maps/search/Kaljaasintie+8?entry=gmail&source=g
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568499-2112905-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568501-2222563-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568498-3571212-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568509-133926-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568493-3753923-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568495-4120058-71743429
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Tämänhetkisen viranomaisohjeistuksen mukaan meidän käytettävissämme on 171

paikkaa elokuvateatterin 343 paikasta. Tarvittaessa tilaamme toiset näytökset.

Seuraamme viranomaisohjeistusta ja toimimme sen mukaisesti.  Voitte myös

peruuttaa osallistumisenne, jos mielestänne koronatilanne sitä vaatii .

Osallistumismaksu on 5 euroa per osallistuja.

Ilmoittautumiset 29.10.2020 kello 18 alkaen yhdistyksen nettisivujen kautta.

 Lisätietoa  

 

 

Perinteinen pikkujoulu lauantaina 12.12.2020 kello 18-23

Perinteinen pikkujoulu järjestetään tällä kertaa keskustassa Aleksinkulmassa
Aleksanterinkatu 9 .

Tarjolla on buffet-illallisen ohella alkoholitonta ja alkoholillista juomaa sekä

ohjelmaa.

Illan juontaa ja musiikkia soittaa DJ Mc. Tanssimusiikista vastaa Fusion 5 .  Taikuri
Tuomas Seikku  tekee taikatemppuja ja naurattaa vieraita.  Tarjolla on myös Speden-

Speli  automaattipeli .

Kaikki tämä sisältyy osallistumismaksuun 40 euroa per osallistuja.

Mukaan mahtuu 85 ensimmäistä ilmoittautujaa. Saliin sopisi  normaaliaikoina 170

vierasta.

Noudatamme viranomaisohjeistusta. Voitte peruuttaa kuluitta osallistumisenne, jos

katsotte koronatilanteen sitä vaativan.

Ilmoittautumiset 29.10.2020 kello 18 alkaen yhdistyksen nettisivuille aukeavalla

lomakkeella.

 Lisätietoa  

 

 

 

Seniorien joululounas maanantaina 14.12.2020 kello 13

Seniorien joululounas järjestetään avec-tilaisuutena Oskarin kellarissa Uusikatu 26 2. kerros

maanantaina 14.12.2020 kello 13.

Lounaan omavastuu 4 euroa maksetaan paikan päällä. Varaa mielellään tasaraha.

Ilmoittautumiset yhdistyksen nettisivuilta  löytyvällä lomakkeella tai Riku Leminen 040-5663514.

 Lisätietoa  

 

 
   

 
 Urasampo

Marraskuussa pyörähtävät käyntiin taas suositut ja sisällöltään kattavat Uravalmennuslinjat.

Viisipäiväiset koulutuskokonaisuudet Oulun keskustan Vanhalla Paloasemalla tarjoavat

nykyaikaisen työnhaun tueksi kaiken oleellisen uravalmentajiemme johdolla!

Vastavalmistuneiden Uravalmennuslinja

04.11. Osaaminen, potentiaali ja tavoitteellinen työnhaku / Venla Vuorjoki, Urasampo

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568496-2666372-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568504-974816-71743429
https://www.google.com/maps/search/Aleksanterinkatu+9?entry=gmail&source=g
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568494-288685-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568508-2680426-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568502-2577413-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568512-3120374-71743429
https://www.google.com/maps/search/Uusikatu+26+2?entry=gmail&source=g
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568497-2139125-71743429
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10.11.. Piilotyöpaikat haltuun / Jaana Lauri, Koreko

16.11. Tuoreen asiantuntijan vakuuttavat työnhakupaperit / Jaana Lauri, Koreko

17.11. LinkedIn aktiivisessa työnhaussa / Tom Laine, HC Services

19.11. Valmiina haastatteluun / Jaana Lauri, Koreko

Konkarien Uravalmennuslinja

05.11. Osaaminen ja osaaja esiin / Hanna Kela, Urasampo

10.11. Piilotyöpaikat haltuun / Jaana Lauri, Koreko

13.11. Konkariosaajan nykyaikaiset työnhakupaperit / Jaana Lauri, Koreko

17.11. LinkedIn aktiivisessa työnhaussa / Tom Laine, HC Services

19.11. Valmiina haastatteluun / Jaana Lauri, Koreko

Linjoille ilmoittaudutaan päiväkohtaisesti - voit siis valita tarjonnasta juuri itsellesi sopivat tai vaikka

kaikki valmennuspäivät. Ilmoittautuminen kaikkiin tilaisuuksiin on nyt käynnissä.

Marraskuu päättyy kolmeen yksittäiseen teemapäivään.

24.11. Hyvä tietää työoikeudesta / Tuomas Oksanen, Insinööriliitto

25.11. Esimiestehtävät ja niihin hakeminen / Jaana Lauri, Koreko

26.11. Canva työnhaun työkaluna / Venla Vuorjoki ja Hanna Kela, Urasampo

Lue lisää ja ilmoittaudu: http://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
 
Powered by Postiviidakko™

 

 

http://www.urasampo.fi/
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568516-1304215-71743429
http://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/jasenyys-ja-jasenkortti/liitto-taskussasi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568507-2793037-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568510-2386209-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568511-3414234-71743429
https://www.google.com/maps/search/Kaljaasintie+8,+90500+OULU?entry=gmail&source=g
tel:0806476-2
mailto:sihteeri@ouluninsinoorit.fi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/29568515-2719896-71743429
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