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 Vientihankkeilla tukea yrityksille ja lisää kauppaa Ouluun ja

Pohjois-Pohjanmaalle

BusinessOulussa on käynnissä Interreg Nord -rahoitteinen vientihanke Digi-AEC, jossa kehitetään ja

edistetään yritysten digitalisaatiota sekä lisätään rajat ylittävää liiketoimintaa AEC-sektorilla

(architecture, engineering and construction).

Hankkeen kohteena ovat erityisesti ICT- ja AEC-sektorien yritykset sekä kunnat hankinta- ja

investointipuolelta. Yritysten vientiä tuetaan käytössä olevien laajojen verkostojen lisäksi myös

matka- ja majoituskustannuksilla sekä järjestämällä räätälöityjä B2B-tapaamisia halutulle

kohdemarkkina-alueelle.

Hanketta toteutetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistyönä. Ensimmäisen vuoden aikana mukana

on ollut lähes 80 eri yritystä ja organisaatiota hankkeen toiminta-alueilta Pohjois-Suomesta,

Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Tietoa, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia

järjestetään muun muassa pohjoismaisissa workshopeissa.

Digitalisaation lisäämisen lisäksi vientihankkeen tavoitteena on tukea yritysten alkavaa

klusteritoimintaa pohjoisilla alueilla. Vahvimpana yhteistyölinkkinä esille nousee Norjan Altassa

toimiva SCC Alta (Smart Construction Cluster).

Hankkeessa on mukana 15 kuntaa, joiden tavoitteena on löytää aikaa ja kustannuksia säästäviä

ratkaisuja rakentamisen prosessin eri vaiheisiin aina suunnittelusta, hankinnoista, rakentamiseen ja
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rakennusten ylläpitoon saakka. Suomen kunnista mukana ovat Oulu, Rovaniemi, Ii, Raahe ja Kokkola.

Kunnat ovat saaneet tarjota pilottihankkeita esimerkeiksi ja kehittämisen kohteiksi.

Lisätietoja: projektipäällikkö Johanna Kamunen, johanna.kamunen@businessoulu.com

 

 

 

 

 

Koronauutiset 

Yhdistyksen jäsentapahtumat ovat valitettavasti toistaiseksi jäissä ainakin elokuun alkuun asti.

Myös elokuun ensimmäiselle päivälle suunniteltu kesäteatteritapahtuma on peruutettu, koska

MeriOulu on peruuttanut musiikkinäytöksen Pari suhdetta.

Vuosikokouskin on siirretty pidettäväksi elokuussa. Tarkempi aika ilmoitetaan  elokuun tiedotteessa.

Hyvää, lämmintä, ja turvallista kesää teille kaikille kaikesta huolimatta.

Riku Leminen 
sihteeri 
Oulun Insinöörit ry

 

 
 Varapuheenjohtaja esittäytyy 

Hei,

Lähdin mukaan Oulun Insinöörien toimintaan aktiivina vuonna 2017. Viime vuonna vaikutin

hallituksessa ja nykyään toimin Oulun Insinöörien varapuheenjohtajana. Halusin lähteä tähän

mielenkiintoiseen ja osittain jopa vaativaan tehtävää suurella innokkuudella. Olen toiminut mm.

varaluottamushenkilön työtehtävissä ja työkokemusta on kertynyt niin kunnallisen kuin

yksityissektorin puolelta useamman vuoden ajalta.

Elämme nyt todella poikkeuksellista aikaa koronan takia, toiset tekee etätöitä eikä lomautuksilta

taikka irtisanomilta millään vältytä. Tämä vaatii meiltä entistä enemmän panostusta ja jaksamista
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moniin asioihin esim. työntekoon, omaan hyvinvointiin ja parisuhteen ylläpitämiseen.

Oulun Insinöörit järjestää jäsenilleen lukuisia tapahtumia vuosittain, mutta poikkeus tilanteen takia

useita tapahtumia on jouduttu perumaan tänä vuonna. Onneksi kesä on vasta tulossa ja vuottakin

on jäljellä, joten kehitämme lisää tapahtumia peruuntuneiden tilalle. Ajantasaista tietoa saat OI:n

nettisivuilta niin uusista tapahtumista, kuin nykyisten tapahtumien tilanteista. Toivottavasti kesällä

päästään näkemään yhteisissä tapahtumissa.

Olkaamme ylpeitä ja asiantuntevia Insinöörejä!

Jani Rikström 
varapuheenjohtaja 
Oulun Insinöörit ry

 
 Jäsenkehitysvastaava esittäytyy 

Keski-ikäistyvänä (joidenkin mukaan olen jo keski-ikäinen, mutta he ovat tietysti väärässä)

tietotekniikan insinöörinä olen elämässäni vaiheessa, jossa huomaan ajoittain ajattelevani, ettei

minun nuoruudessani päässyt näin helpolla. Lapsena kuljin Haukiputaan Jokikylästä

bussikuljetuksella kouluun. Tiesin milloin auton kuului lähipysäkiltä lähteä ja menin pysäkille

hyvissä ajoin. Jos linja-auto oli myöhässä, niin silloin oli odotettava. Joskus sai odotella pitkäänkin.

Tänä päivänä voin sormen pyyhkäisyllä tarkistaa (http://jl.oulunliikenne.fi/) onko linja-auto

aikataulussa ja sen jälkeen päättää pitääkö minun jo mennä pysäkille odottelemaan, vai voinko vielä

hetken selata Twitteriä. Lapsena ei edes ollut Twitteriä selattavaksi, vaan piti jutella muiden

pysäkillä odottavien lasten kanssa. 

Olen töissä yrityksessä nimeltä FARA. Oululaisille ehkä tutumpi nimi on Buscom, jonka FARA osti yli

10 vuotta sitten. Yritys tekee joukkoliikenteestä helpompaa meille matkustajille ja tuottaa

palveluita joukkoliikenneoperaattoreille. Esimerkiksi ajoneuvolaitteemme toimittaa sijaintitietoja,

joiden perusteella yllä mainittu jl.oulunjoukkoliikenne.fi toimii. Itse toimin ohjelmistotestaajana,

joskaan tätä Oulun järjestelmää en ole ollut testaamassa. Ennen FARA:a tein lähes kymmenen

vuoden uran matkapuhelinverkkoja valmistavassa yrityksessä, joka ei ole Nokia. 

Opiskelin tietotekniikkaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Opiskeluaikoina serkkuni innoittamana

lähdin mukaan Insinööriopiskelijaliiton toimintaan, missä toimin muun muassa varapuheenjohtajana

ja puheenjohtajana. Valmistumiseni jälkeen (2008) kului kymmenen vuotta ilman läheistä

kosketusta ammattijärjestötoimintaan. Syksyllä 2018 osallistuin Oulun insinöörien hallituksen

kokoukseen, hallituksessa istuneen vaimoni pyynnöstä. Myöhemmin samana syksynä

vuosikokouksessa minut valittiinkin jo yhdistyksen hallitukseen vuosiksi 2019-20. Tänä vuonna

kannan vastuuta jäsenkehityksestä, tietosuojasta ja alumnitoiminnasta. 

Yhdistystoiminnan ja työelämän lisäksi olen kuluttanut paljon aikaa jalkapallokentän laidalla. Olen

valmentanut jalkapallojunioreita Haukiputaan Pallossa ja sitä ennen FC Hongassa, Espoossa.

Valmennusharrastuksesta olen tällä hetkellä tauolla, ainakin toistaiseksi. Jalkapallo on kuitenkin

vienyt suurehkon palan sydämestäni. (Vielä ei ole aika palata valmennuskuvioihin. Unohda siis siihen

liittyvät yhteydenotot!) 

Tarkkaavaisimmat Oulun insinöörien kanavien seuraajat tietävätkin jääneeni leskeksi vuosi sitten.

Yksityiselämääni en tässä esittelyssä tarkemmin syvenny. Totean kuitenkin, että leskeyden varjosta

huolimatta, tällä hetkellä elämä näyttää jo paljon valoisammalta. Vaikeistakin ajoista on siis

mahdollista selviytyä. 

Timo Torvela 
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hallituksen jäsen 
Oulun insinöörit ry

 
   

 

 

Tulevia tapahtumia
Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Kesäkauden avajaiset Villa Kaljaasilla 7.6.2020
Vuosikokous 23.6.2020
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  

 

 

 

Kesäkauden avajaiset Villa Kaljaasilla 7.6.2020

Tervetuloa perheidenne kera Villa Kaljaasille sunnuntaina 7.6.2020 kello 12-15.

Tarjolla on pientä purtavaa ja virvoitusjuomia.

Ilmoittautumiset nettisivujen kautta.

Porrastamme tarvittaessa tapahtumaa, jotta Villa Kaljaasilla on väljää eikä väkeä ole

liikaa.

 Lisätietoa  

 

 
 Vuosikokous 23.6.2020

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 23.6.2020 kello 18 yhdistyksen huvilalla Villa

Kaljaasilla, Kaljaasintie 8.

Esityslistalla on sääntömääräiset asiat ja hallituksen täydentäminen.

Yhdistyksen säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Ilmoittautukaa kahvitarjoilua varten yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
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 Lisätietoa  

 

 

Alexandran risteily 12.9.2020

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin nettisivuilla ja elokuun

jäsentiedotteessa.

 

 Lisätietoa  

 

 

 

Senioritoimintaa

Senioritoiminta on jäissä kunnes pystymme järjestämään tapahtumia turvallisesti. Jäsenten ja

heidän perheidensä turvallisuus on tässä tilanteessa etusijalla.

 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

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/27415196-2312826-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/27415195-2017785-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/27415198-3332547-71743429


26.1.2021 Gmail - Jäsentiedote 3 / 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=026bddc5c6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1668275389189083823&simpl=msg-f%3A16682753891… 6/6

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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