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28.2.2020
Avaa selaimessa

Tässä tiedotteessa
» Tervehdys
» Tulevia tapahtumia
» Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
» Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 12.3.2020
» oamk:n yamk-lounas- ja info 23.3.2020
» Vuosikokous 25.3.2020
» Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
» Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
» TiPal-lounaat 8.4.2020
» TiPal-elokuva 8.4.2020
» Voimalaitoskierros Oulujoella 16.4.2020
» Lähde edustamaan liittoasi
» Senioritoimintaa
» Urasampo
» Uusi jäsenetu Oulun keilahalli

Olipa erikoinen työmarkkinakierros
Insinööriliiton jäsenten osalta liittokohtainen neuvottelukierros on nyt valtaosin ohi ja
työehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppupuolelle saakka. Palkkaratkaisuksi muodostui
suunnilleen ostovoiman takaava 3,3 % ja jäseniämme erityisesti ärsyttäneestä 24 tunnin
työajanpidennyksestä päästiin eroon. Kummallisuutta tes-vääntöön teki työnantajaliittojen
haluttomuus neuvotella ja ratkaisun venyminen kauas työehtosopimusten umpeutumisen taakse.
Todelliseen alakohtaisuuteen ei päästy, vaan tuo prosentti muodostui lopulta maksimiksi kaikille
aloille. Uudet tessit ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN:n historian laajimman lakon kautta taisteltuja.
Oulussa joulukuun alku näkyi Nokia Ruskon täydellisenä pysähtymisenä kolmeksi päiväksi. Ylemmät
olivat hienosti neuvottelijoidemme takana myös Skodalla ja useassa suunnittelualan ﬁrmassa.
Insinööriliitto ja Oulun Insinöörit tukivat lakkolaisia lämmittämällä Villa Kaljaasia ja järjestämällä
lakkoliikuntaa ja vuokraamalla elokuvateatterin. Kiitos vielä jokaiselle työtaisteluun osallistuneelle
ja tervetuloa joukkoon uudet Oulun Insinööreihin liittyneet jäsenet. On muistettava, että
työmarkkinatoiminta on lopulta voimalaji ja Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole parempiin
palkankorotuksiin ja tes-ehtoihin muuta myytävää kuin työrauha. Saavutettu
yleiskorotuspainotteinen palkkaratkaisu nostaa ansioita niin, että liiton jäsenmaksu on kuitattu taas
moninkertaisesti.
Työehtosopimusneuvotteluissa on tärkeää, että molemmat osapuolet saavat toivomiaan kirjauksia.
Sitä varten ylempien eri tesseissä on uusia työaikakirjauksia. On huomattava, että kaikki nämä
lisätyöt ovat palkallisia ja niihin on jätetty yksilölle mahdollisuus kieltäytyä. Jää nähtäväksi
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A165977…
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ottavatko työnantajat kirjauksia käyttöön. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden
työehtosopimuksessa pääsimme eteenpäin myös matka-ajan korvaamisen kanssa eli jokaiseen
yritykseen täytyy paikallinen sopimus sen korvaamisesta tehdä. Suunnittelualan perusteeton
palkkaero verrokkialoihin ei kaventunut, joten siellä tavoitetta jää reilusti myös seuraaville
kierroksille. Työmarkkinakierros jatkuu julkisen sektorin neuvotteluilla ja insinöörialoista jäljellä on
vielä varsinkin rakennusala, jonka sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa.
Insinööriliitto järjestää, yleensä yhdessä TEK:n kanssa, yrityskohtaisia lounastilaisuuksia. Kutsu
meidät kylään työpaikkanne läheiseen kabinettiin kertomaan sopimusasioista sekä yleisesti liiton
jäsenyydestä! Suosikkityötehtäviäni on auttaa yrityksen ensimmäisen henkilöstönedustajan
valinnassa. Myös yli tuhat oululaista viime kesänä tavoittaneen jäätelöautokiertueen reitti on
lähiviikkoina suunnittelun alla. Alueasiamies on jokaisen Insinööriliiton jäsenen palveluksessa, joten
ole ihmeessä yhteydessä vaikka yllä olevista teemoista!

Mikko Sormunen
alueasiamies, Insinööriliitto, Pohjois-Suomi
mikko.sormunen@ilry.fi ; 0407216879

Tulevia tapahtumia
Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 14.3.2020
OAMK:n YAMK-lounaat ja -info 23.3.2020
Vuosikokous 25.3.2020
Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
TiPal-lounaas 8.4.2020
TiPal-elokuva 8.4.2020
Voimalaitoskierros Oulujoella 16.4.2020
Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

Kaikki tulevat tapahtumat

Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
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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
12.3.2020 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.
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Lisätietoa

oamk:n yamk-lounaat ja -info 23.3.2020
23.3. kello 11 ja 12 Ravintola Rosson kabinetti, Kauppakeskus Valkea, 3. kerros, Oulu
23.3. kello 16:30 Oulun ammattikorkeakoulu, Business Kitchen, Kotkantie 1, Oulu
Kiinnostaako ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon suorittaminen? Mitä hakemiseen vaaditaan
ja kuinka opinnot sujuisivat? Miten YAMK vaikuttaisi asemaasi työmarkkinoilla ja tuoko se lisää
liksaa? Millainen on Oulun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintotarjonta?
Tule kuulemaan Oulun ammattikorkeakoulun ja Insinööriliiton asiantuntijoiden pitämä info YAMKtutkinnoista. Päiväinfoissa pääset nauttimaan Insinööriliiton tarjoaman lounaan ja iltapäivällä AMK
huolehtii kahvitarjoilusta. Kotkantiellä pidettävää infoa on mahdollista seurata myös etänä.
Ilmoittaudu mukaan ennakkoon, sinulle toimitetaan etäyhteyslinkki ennen tilaisuutta.
Lisätietoa

Vuosikokous 25.3.2020
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 kello 18 yhdistyksen huvilalla Villa
Kaljaasilla, Kaljaasintie 8.
Esityslistalla on sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A165977…
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Ilmoittautukaa kahvitarjoilua varten yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoa

Perinteinen Rukan retki 28.3.2020
Päiväreissulle on tilaa.

Tapahtuma on suunniteltu: Kaikille jäsenille PERHEINEEN.
Lähdemme tänäkin vuonna perinteiseen tapaan Rukalle hiihtelemään, ulkoilemaan ja
laskettelemaan.
Matka on tarkoitettu meille Oulun Insinöörien jäsenille ja perheillemme. Matkan hinta on
päiväreissulla 20 euroa/henkilö (alaikäisiltä 10 euroa) sisältäen matkat, matkaeväät, lounaan,
makkaranpaiston juomineen (Saaruan tupa 14.30 - 15.30). Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Matkaan lähdemme Oulun Ammattikorkeakoulun pihasta Kotkantie 1. Linja-autot lähtevät liikkeelle
kello 6.45, joten toivottavasti tulette ajoissa paikalle. Takaisin Ouluun lähdemme kello 17.00.
Niille, jotka eivät tarvitse kuljetusta 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.
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Lisätietoa

Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
1.4.2020 klo 17:00 - 20:00
Paikka: Oulu, Kauppakeskus Valkea, Sokos Hotel Arinan kokoustilat
Kouluttaja: Jouni Röksä, Insinööriliitto
Kesto: 3h
Ilmoittautuminen alkaa 9.12.2019 klo 9
Ilmoittaudu koulutukseen (ilmoittautuminen päättyy 5 päivää ennen koulutusta tai kun koulutus on
täynnä)
Muututko halusta vai pakosta? Valmennus keskittyy antamaan eväitä oman muutosvalmiuden
kasvattamiseen uraa hyödyttävällä tavalla.
Valmennuksen sisältö:
Mikä on muutos?
Pakottavia ja vapaaehtoisia muutoksia
Opi ymmärtämään muutoksen kriisiä
Oma suhtautuminen muutokseen
Muutosmittari – laske oma arvosi
Muutosvalmiuden merkitys työuraan
Tutkittua tietoa muutoksesta
Muutosmenetelmiä uraa tukemaan
Oman muutosherkkyyden parantaminen
Tehokkaita menetelmiä muutokseen
Kouluttajan toimii Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä (FM, VPD, JET), jolla on kymmenien
vuosien kokemus urasuunnittelusta ja taktisesta työnhausta. Lisäksi hänen valmennusteemojaan
ovat tiimitaidot, brändin rakentaminen, verkkokaupankäynti, myyntitaidot ja projektinhallinta.
Lisäksi hän vetää Via Groupin sertiﬁoituja valmennuksia Ihmisosaaja onnistuu ja Taitokartta.
Järjestöuraa ennen hän työskenteli IT-alalla eri tehtävissä ja toimittajana.
Lisätietoa
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TiPal-lounaat 8.4.2020
Aika: 8.4.2020 kello 10:30 Paikka: Ravintola Rosson kabinetti Kauppakeskus Valkea
Aika: 8.4.2020 kello 12 Paikka: Ravintola Smart Housen Pariisi-kabibetti
Tietoala ry järjestää kaksi lounastilaisuutta, joihin Oulun Insinöörit ry:n Tietotekniikan palvelualalla
työskentelevät jäsenet ovat tervetullaita. Lounailla kerrotaan tietotekniikan palvelualan uudesta
työehtosopimuksesta.
Lisätietoa

TiPal-elokuva 8.4.2020
Aika: 8.4.2020 kello 17
Paikka: Elokuvateatteri Star Kalliotie 6 Oulu
Elokuva: James Bond No Time to Die.
Tietoala ry järjestää elokuvaillan, johon ovat tervetulleita myös Oulun Insinöörit ry:n Tietotekniikan
palvelualalla työskentelevät jäsenet. Ennen elokuvaa kerrotaan Tietotekniikan palvelualan uudesta
työehtosopimuksesta.
Lisätietoa

Voimalakierros Oulujoella 16.4.2020
Tutustumisretki Oulujoen voimalaitoksiin ja -historiaan yhteistyössä Tekniikan Akateemiset ry:n ja
Oulun Teknillinen Seura ry:n kanssa. Osallistumismaksu on 20 euroa sisältäen ohjatun tutustumisen
Pyhäkosken voimalaitosmuseoon ja voimalaan sekä historiaesityksen ja lohikeittolounaan Merilän
kartanossa.
Ohjelma ja aikataulu:
- 9.00 lähtö Limingantullin Prisman ABC:n puoleiselta pysäköintialueelta
-9.00-10.00 Montan voimalaitoksen kautta Pyhäkosken voimalalle
-10.00-11.30 tutustuminen Pyhäkosken voimalaitokseen ja voimalaitosmuseoon
-11.30-12.30 Pällin voimalaitoksen kautta Merilän kartanoon
-12.30-14.00 lohikeittolounas ja esitelmä Oulujoen historiasta Merilän kartanossa
-14.00-15.30 paluu Ouluun
Mukaan mahtuu 40 henkilöä.

Lisätietoa

Lähde edustamaan liittoasi
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Osana Insinööriliiton verkostotoimintaa lähdemme valtaamaan eri urheilutapahtumat Insinööriliitto
-nimisillä ja jäsenistämme koostuvilla joukkueilla. Osallistumme ainakin salibandyn Oulucupin
ﬁrmasarjaan 25.-26.4 sekä Suopotkupallon MM-kisoihin 17.-18.7. Myös Rovaniemellä kesäkuussa
järjestettävä Jukolan viesti sekä muut tapahtumat ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut liittymään
joukkueisiin ole yhteydessä alueasiamies Mikko Sormuseen, 0407216879.
Lisätietoa

Senioritoimintaa
Seniorilounas 9.3.2020 kello 13

Vierailevana tähtenä kansanedustaja Janne Heikkinen, joka antaa kansanedustajan
ajankohtaiskatsauksen, jonka jälkeen keskustellaan liikenne- ja veropolitiikasta.
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 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
5663514.

rainer.bastman@ouluninsinoorit.fi, riku.leminen@ouluninsinoorit.fi

tai Riku Leminen 040-

Seniorien kevätsauna
Toukokuulle on suunniteltu taas perinteistä seniorisaunaa. Alustava päivämäärä on 13.5.2020.
Lisätietoja myöhemmin yhdistyksen nettisivuilta.
Lisätietoa

Urasampo
Ilmoittautuminen Urasammon kevään webinaareihin on nyt käynnissä. Ohjelmassa on yhteensä viisi
live-lähetystä.
Tiistai 10.3.2020 Työnhaun psykologiset ansat (Jouni Röksä, Insinööriliitto)
Keskiviikko 11.3.2020 Tehokkaan työnhakijan toimintatavat (Venla Vuorjoki, Urasampo)
Keskiviikoa 18.3.2020 LinkedIn-proﬁili kohta kohdalta (Tom Laine, HC Services)
Tiistai 24.3.2020 Video-CV ja videohakemus (Jaana Lauri, Koreko)
Torstai 26.3.2020 Opinnoista työelämään (Kaisa Karhu ja Outi Tolonen, Oulun yliopisto)
Muistathan myös hankkeen webinaarien tallennekirjaston tarjonnan - katsottavissa on tällä hetkellä
16 tallennetta menneistä lähetyksistä.
Maaliskuun tarjonnassa on myös CV-valokuvaus - Insinööriliiton toimistolla tiistaina 17.3.
Lue lisää ja ilmoittaudu:
http://www.urasampo.fi/
Lisätietoa

Uusi jäsenetu
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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™

Oulun Insinöörit ry <sahkoinen.tiedote@ouluninsinoorit.fi>
Vast. ott.: rikuleminen@gmail.com

28. helmikuuta 2020 klo 18.00

28.2.2020
Avaa selaimessa

Tässä tiedotteessa
» Tervehdys
» Tulevia tapahtumia
» Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
» Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 12.3.2020
» oamk:n yamk-lounas- ja info 23.3.2020
» Vuosikokous 25.3.2020
» Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
» Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
» TiPal-lounaat 8.4.2020
» TiPal-elokuva 8.4.2020
» Voimalaitoskierros Oulujoella 16.4.2020
» Lähde edustamaan liittoasi
» Senioritoimintaa
» Urasampo
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» Uusi jäsenetu Oulun keilahalli

Olipa erikoinen työmarkkinakierros
Insinööriliiton jäsenten osalta liittokohtainen neuvottelukierros on nyt valtaosin ohi ja
työehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppupuolelle saakka. Palkkaratkaisuksi muodostui
suunnilleen ostovoiman takaava 3,3 % ja jäseniämme erityisesti ärsyttäneestä 24 tunnin
työajanpidennyksestä päästiin eroon. Kummallisuutta tes-vääntöön teki työnantajaliittojen
haluttomuus neuvotella ja ratkaisun venyminen kauas työehtosopimusten umpeutumisen taakse.
Todelliseen alakohtaisuuteen ei päästy, vaan tuo prosentti muodostui lopulta maksimiksi kaikille
aloille. Uudet tessit ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN:n historian laajimman lakon kautta taisteltuja.
Oulussa joulukuun alku näkyi Nokia Ruskon täydellisenä pysähtymisenä kolmeksi päiväksi. Ylemmät
olivat hienosti neuvottelijoidemme takana myös Skodalla ja useassa suunnittelualan ﬁrmassa.
Insinööriliitto ja Oulun Insinöörit tukivat lakkolaisia lämmittämällä Villa Kaljaasia ja järjestämällä
lakkoliikuntaa ja vuokraamalla elokuvateatterin. Kiitos vielä jokaiselle työtaisteluun osallistuneelle
ja tervetuloa joukkoon uudet Oulun Insinööreihin liittyneet jäsenet. On muistettava, että
työmarkkinatoiminta on lopulta voimalaji ja Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole parempiin
palkankorotuksiin ja tes-ehtoihin muuta myytävää kuin työrauha. Saavutettu
yleiskorotuspainotteinen palkkaratkaisu nostaa ansioita niin, että liiton jäsenmaksu on kuitattu taas
moninkertaisesti.
Työehtosopimusneuvotteluissa on tärkeää, että molemmat osapuolet saavat toivomiaan kirjauksia.
Sitä varten ylempien eri tesseissä on uusia työaikakirjauksia. On huomattava, että kaikki nämä
lisätyöt ovat palkallisia ja niihin on jätetty yksilölle mahdollisuus kieltäytyä. Jää nähtäväksi
ottavatko työnantajat kirjauksia käyttöön. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden
työehtosopimuksessa pääsimme eteenpäin myös matka-ajan korvaamisen kanssa eli jokaiseen
yritykseen täytyy paikallinen sopimus sen korvaamisesta tehdä. Suunnittelualan perusteeton
palkkaero verrokkialoihin ei kaventunut, joten siellä tavoitetta jää reilusti myös seuraaville
kierroksille. Työmarkkinakierros jatkuu julkisen sektorin neuvotteluilla ja insinöörialoista jäljellä on
vielä varsinkin rakennusala, jonka sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa.
Insinööriliitto järjestää, yleensä yhdessä TEK:n kanssa, yrityskohtaisia lounastilaisuuksia. Kutsu
meidät kylään työpaikkanne läheiseen kabinettiin kertomaan sopimusasioista sekä yleisesti liiton
jäsenyydestä! Suosikkityötehtäviäni on auttaa yrityksen ensimmäisen henkilöstönedustajan
valinnassa. Myös yli tuhat oululaista viime kesänä tavoittaneen jäätelöautokiertueen reitti on
lähiviikkoina suunnittelun alla. Alueasiamies on jokaisen Insinööriliiton jäsenen palveluksessa, joten
ole ihmeessä yhteydessä vaikka yllä olevista teemoista!

Mikko Sormunen
alueasiamies, Insinööriliitto, Pohjois-Suomi
mikko.sormunen@ilry.fi ; 0407216879
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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Tulevia tapahtumia
Esimiehen vaativat tilanteet 10.3.2020
Työmarkkinailta Villa Kaljaasilla 14.3.2020
OAMK:n YAMK-lounaat ja -info 23.3.2020
Vuosikokous 25.3.2020
Perinteinen Rukan retki 28-29.3.2020
Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
TiPal-lounaas 8.4.2020
TiPal-elokuva 8.4.2020
Voimalaitoskierros Oulujoella 16.4.2020
Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

Kaikki tulevat tapahtumat

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
12.3.2020 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.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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Lisätietoa

oamk:n yamk-lounaat ja -info 23.3.2020
23.3. kello 11 ja 12 Ravintola Rosson kabinetti, Kauppakeskus Valkea, 3. kerros, Oulu
23.3. kello 16:30 Oulun ammattikorkeakoulu, Business Kitchen, Kotkantie 1, Oulu
Kiinnostaako ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon suorittaminen? Mitä hakemiseen vaaditaan
ja kuinka opinnot sujuisivat? Miten YAMK vaikuttaisi asemaasi työmarkkinoilla ja tuoko se lisää
liksaa? Millainen on Oulun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintotarjonta?
Tule kuulemaan Oulun ammattikorkeakoulun ja Insinööriliiton asiantuntijoiden pitämä info YAMKtutkinnoista. Päiväinfoissa pääset nauttimaan Insinööriliiton tarjoaman lounaan ja iltapäivällä AMK
huolehtii kahvitarjoilusta. Kotkantiellä pidettävää infoa on mahdollista seurata myös etänä.
Ilmoittaudu mukaan ennakkoon, sinulle toimitetaan etäyhteyslinkki ennen tilaisuutta.
Lisätietoa

Vuosikokous 25.3.2020
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 kello 18 yhdistyksen huvilalla Villa
Kaljaasilla, Kaljaasintie 8.
Esityslistalla on sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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Ilmoittautukaa kahvitarjoilua varten yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoa

Perinteinen Rukan retki 28.3.2020
Päiväreissulle on tilaa.

Tapahtuma on suunniteltu: Kaikille jäsenille PERHEINEEN.
Lähdemme tänäkin vuonna perinteiseen tapaan Rukalle hiihtelemään, ulkoilemaan ja
laskettelemaan.
Matka on tarkoitettu meille Oulun Insinöörien jäsenille ja perheillemme. Matkan hinta on
päiväreissulla 20 euroa/henkilö (alaikäisiltä 10 euroa) sisältäen matkat, matkaeväät, lounaan,
makkaranpaiston juomineen (Saaruan tupa 14.30 - 15.30). Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Matkaan lähdemme Oulun Ammattikorkeakoulun pihasta Kotkantie 1. Linja-autot lähtevät liikkeelle
kello 6.45, joten toivottavasti tulette ajoissa paikalle. Takaisin Ouluun lähdemme kello 17.00.
Niille, jotka eivät tarvitse kuljetusta 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.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…

13/17

10.3.2020

Gmail - Jäsentiedote 2 / 2020

Lisätietoa

Muutos on mahdollisuus 1.4.2020
1.4.2020 klo 17:00 - 20:00
Paikka: Oulu, Kauppakeskus Valkea, Sokos Hotel Arinan kokoustilat
Kouluttaja: Jouni Röksä, Insinööriliitto
Kesto: 3h
Ilmoittautuminen alkaa 9.12.2019 klo 9
Ilmoittaudu koulutukseen (ilmoittautuminen päättyy 5 päivää ennen koulutusta tai kun koulutus on
täynnä)
Muututko halusta vai pakosta? Valmennus keskittyy antamaan eväitä oman muutosvalmiuden
kasvattamiseen uraa hyödyttävällä tavalla.
Valmennuksen sisältö:
Mikä on muutos?
Pakottavia ja vapaaehtoisia muutoksia
Opi ymmärtämään muutoksen kriisiä
Oma suhtautuminen muutokseen
Muutosmittari – laske oma arvosi
Muutosvalmiuden merkitys työuraan
Tutkittua tietoa muutoksesta
Muutosmenetelmiä uraa tukemaan
Oman muutosherkkyyden parantaminen
Tehokkaita menetelmiä muutokseen
Kouluttajan toimii Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä (FM, VPD, JET), jolla on kymmenien
vuosien kokemus urasuunnittelusta ja taktisesta työnhausta. Lisäksi hänen valmennusteemojaan
ovat tiimitaidot, brändin rakentaminen, verkkokaupankäynti, myyntitaidot ja projektinhallinta.
Lisäksi hän vetää Via Groupin sertiﬁoituja valmennuksia Ihmisosaaja onnistuu ja Taitokartta.
Järjestöuraa ennen hän työskenteli IT-alalla eri tehtävissä ja toimittajana.
Lisätietoa
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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TiPal-lounaat 8.4.2020
Aika: 8.4.2020 kello 10:30 Paikka: Ravintola Rosson kabinetti Kauppakeskus Valkea
Aika: 8.4.2020 kello 12 Paikka: Ravintola Smart Housen Pariisi-kabibetti
Tietoala ry järjestää kaksi lounastilaisuutta, joihin Oulun Insinöörit ry:n Tietotekniikan palvelualalla
työskentelevät jäsenet ovat tervetullaita. Lounailla kerrotaan tietotekniikan palvelualan uudesta
työehtosopimuksesta.
Lisätietoa

TiPal-elokuva 8.4.2020
Aika: 8.4.2020 kello 17
Paikka: Elokuvateatteri Star Kalliotie 6 Oulu
Elokuva: James Bond No Time to Die.
Tietoala ry järjestää elokuvaillan, johon ovat tervetulleita myös Oulun Insinöörit ry:n Tietotekniikan
palvelualalla työskentelevät jäsenet. Ennen elokuvaa kerrotaan Tietotekniikan palvelualan uudesta
työehtosopimuksesta.
Lisätietoa

Voimalakierros Oulujoella 16.4.2020
Tutustumisretki Oulujoen voimalaitoksiin ja -historiaan yhteistyössä Tekniikan Akateemiset ry:n ja
Oulun Teknillinen Seura ry:n kanssa. Osallistumismaksu on 20 euroa sisältäen ohjatun tutustumisen
Pyhäkosken voimalaitosmuseoon ja voimalaan sekä historiaesityksen ja lohikeittolounaan Merilän
kartanossa.
Ohjelma ja aikataulu:
- 9.00 lähtö Limingantullin Prisman ABC:n puoleiselta pysäköintialueelta
-9.00-10.00 Montan voimalaitoksen kautta Pyhäkosken voimalalle
-10.00-11.30 tutustuminen Pyhäkosken voimalaitokseen ja voimalaitosmuseoon
-11.30-12.30 Pällin voimalaitoksen kautta Merilän kartanoon
-12.30-14.00 lohikeittolounas ja esitelmä Oulujoen historiasta Merilän kartanossa
-14.00-15.30 paluu Ouluun
Mukaan mahtuu 40 henkilöä.

Lisätietoa

Lähde edustamaan liittoasi
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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Osana Insinööriliiton verkostotoimintaa lähdemme valtaamaan eri urheilutapahtumat Insinööriliitto
-nimisillä ja jäsenistämme koostuvilla joukkueilla. Osallistumme ainakin salibandyn Oulucupin
ﬁrmasarjaan 25.-26.4 sekä Suopotkupallon MM-kisoihin 17.-18.7. Myös Rovaniemellä kesäkuussa
järjestettävä Jukolan viesti sekä muut tapahtumat ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut liittymään
joukkueisiin ole yhteydessä alueasiamies Mikko Sormuseen, 0407216879.
Lisätietoa

Senioritoimintaa
Seniorilounas 9.3.2020 kello 13

Vierailevana tähtenä kansanedustaja Janne Heikkinen, joka antaa kansanedustajan
ajankohtaiskatsauksen, jonka jälkeen keskustellaan liikenne- ja veropolitiikasta.
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 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
5663514.

rainer.bastman@ouluninsinoorit.fi, riku.leminen@ouluninsinoorit.fi

tai Riku Leminen 040-

Seniorien kevätsauna
Toukokuulle on suunniteltu taas perinteistä seniorisaunaa. Alustava päivämäärä on 13.5.2020.
Lisätietoja myöhemmin yhdistyksen nettisivuilta.
Lisätietoa

Urasampo
Ilmoittautuminen Urasammon kevään webinaareihin on nyt käynnissä. Ohjelmassa on yhteensä viisi
live-lähetystä.
Tiistai 10.3.2020 Työnhaun psykologiset ansat (Jouni Röksä, Insinööriliitto)
Keskiviikko 11.3.2020 Tehokkaan työnhakijan toimintatavat (Venla Vuorjoki, Urasampo)
Keskiviikoa 18.3.2020 LinkedIn-proﬁili kohta kohdalta (Tom Laine, HC Services)
Tiistai 24.3.2020 Video-CV ja videohakemus (Jaana Lauri, Koreko)
Torstai 26.3.2020 Opinnoista työelämään (Kaisa Karhu ja Outi Tolonen, Oulun yliopisto)
Muistathan myös hankkeen webinaarien tallennekirjaston tarjonnan - katsottavissa on tällä hetkellä
16 tallennetta menneistä lähetyksistä.
Maaliskuun tarjonnassa on myös CV-valokuvaus - Insinööriliiton toimistolla tiistaina 17.3.
Lue lisää ja ilmoittaudu:
http://www.urasampo.fi/
Lisätietoa

Uusi jäsenetu
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659779314688028517&simpl=msg-f%3A16597…
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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
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