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Syyskokous 2020

Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajana jatkamaan Timo Veijola. Varapuheenjohtajana jatkaa

Jani Rikström. Hallituksen jäsenistä hallituskauttaan 2020-2021 jatkavat Ali Heiskanen, Markku

Muotka ja Reijo Tikkanen. Kaudelle 2021-2022 valittiin Juhani Nikula, Tapio Parkkinen, Kirsi-Matjut

Räisänen ja Hanne Vähäkuopus.
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Tulevia tapahtumia
Insinööriliiton verkkokoulutukset ja webinaarit
Helsingin Insinöörit ry:n virtuaalipikkujoulu 28.11.2020
Buffalo kuutamolla 4.12.2020
Seniorien pikkujoululounas 14.12.2020
Pohjois-Suomen insinöörien virtuaalipikkujoulut 16.12.2020

Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin. 
 

 Kaikki tulevat tapahtumat  

 

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018245-3633476-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-358a53734af9da54f55ce27bb2dcbfa3/4180232
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018242-2269237-71743429
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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  

 

 

 

Helsingin Insinöörit ry:n virtuaalipikkujoulut 28.11.2020
kello 11

Helsingin Insinöörit ry on kutsunut Oulun insinöörit virtuaalipijjouluunsa 28.11.2020 kello 11 alkaen.

Tänä vuonna pikkujouluihin on mahdollista osallistua omasta kodista käsin! Helsingin Insinöörit kutsuu
sinut ja perheesi virtuaalipikkujoulujuhlaan la 28.11. klo 11. Noin puolentoista tunnin ohjelmassa
joulukorttien askartelua, musiikkiesityksiä, yhdessä laulamista, jouluaiheinen tietovisa ja paljon muuta
yllättävää koko perheelle!

Tilaisuuden juontajana ja taikurina toimii mentalisti Jose Ahonen, joka ällistyttää vaativimmankin katsojan
ja vie hurjalle matkalle mielikuvituksen sopukoihin. Jose ottaa etäyleisönsä ja jättää jälkeensä ihmetystä,
riemua ja halun tulla huijatuksi uudestaan. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

Katso lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan pe 27.11. mennessä:

 Lisätietoa  

 

 

 

Buffalo kuutamolla 4.12.2020 kello 19

Ken Ludwigin 50-luvulle sijoittuva naurupommi on vauhdikas sukellus teatterin ja elokuvan kulta-ajan
kulissien taakse.

Tule mukaan hauskaan teatteri-iltaan Oulun Työväen Näyttämölle.

Pääosassa on Oulun Insinöörien entinen puheenjohtaja Riitta Rusila.

www.otn.fi

Tilaisuus järjestetään vallitsevien suositusten mukaisesti. Sali otetaan vain puolilleen, joten paikkoja on
65. Kuohuviinitarjoilua ei järjestetä mutta kanttiini on auki. Osallistumismaksu on 10 euroa per osallistuja.

 Lisätietoa  

 

 

 

Seniorien pikkujoululounas avec 14.12.2020 kello 13

Seniorien joululounas järjestetään avec-tilaisuutena Oskarin kellarissa maanantaina 14.12.2020 kello 13.

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

 Lisätietoa  

 

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018247-717807-71743429
mailto:mikko.sormunen@ilry.fi
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018246-1684738-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018239-3739228-71743429
http://www.otn.fi/
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018241-4073067-71743429
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/go/30018240-2438670-71743429
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Pohjois-Suomen insinöörien virtuaalipikkujoulut
16.12.2020 kello 18-19:30

Pohjois-Suomen virtuaalipikkujoulu järjestetään 16.12.2020 kello 18-19:30.

Seuraa yhydistyksen nettisivuja ja some-kanavia.

 Lisätietoa  

 

 
   

 

 

Urasampo
 

 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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