
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Yleistä
Kainuun Insinöörit ry on vuonna 1956 perustettu Insinööriliitto IL ry:n Kainuun alueyhdistys. Vuosi 2015 on 
ollut yhdistyksen 59. toimintavuosi. Yhdistyksessämme on noin 450 jäsentä ja tehtävänämme on toimia 
jäsenten etujen valvojana ja edistäjänä.
Puheenjohtaja on osallistunut Pohjois-Suomen piirin puheenjohtajien kokouksiin sekä edustajamme on ollut 
mukana Insinööriliiton edustajakokouksissa syksyllä ja keväällä. Akava Kainuun aluejohtoryhmän 
kokouksissa Kainuun Insinöörien edustajana on toiminut puheenjohtaja Maarit Ojavuo. Yhdistystoiminnassa 
olemme pyrkineet huomioimaan jäsenistön toiveita ja järjestäneet tapahtumia sekä työelämäkoulutuksia 
yhdessä Insinööriliiton kanssa.

Hallinto
Puheenjohtajina ovat toimineet Toni Mustonen ja Maarit Ojavuo, varapuheenjohtajana Matti Haapamäki ja 
jäseninä Risto Meriläinen (rahastonhoitaja), Erno Mäkiniemi (sihteeri ja tiedotusvastaava), Reijo Järvinen, 
Antero Väisänen ja Teemu Heikkinen sekä opiskelijoiden edustajana puheenjohtaja Miika Saastamoinen

Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 31.3.2015 ja syyskokous 16.11.2015. Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa.

Yhdistys- ja vapaa-ajan toiminta
Yhdistys on antanut jäsenetuina alennuksia uimahalli- ja elokuvalipuista sekä tukenut vuonna 2015 
jäsenistölle suunnattuja harrasteita seuraavasti:

● Hallan Akan vaellus 12.9.2015, 0 ilmoittautunutta
● Vuokatin vaellus 19.9.2015, 1 ilmoittautunut
● Winter Open 20.-21.11, 5 ilmoittautunutta
● Raskasta Joulua 25.11.2015, 4 ilmoittautunutta

Insinööriliitto IL ry on järjestänyt jäsenille seuraavat tilaisuudet:
● Kevätkiertue vastavalmistuneille 12.3.2015
● Uralounaskiertue 13.3.2015
● Pelialan lounastilaisuus NGS:n yhteydessä 1.-2.10.2015
● Osaaminen esille! 27.10.2015 (peruttu)
● CV-työpaja 10.11.2015 (peruttu)
● Sosiaalisen median työnhaku ja LinkedIn -työpaja 12.12.2015

Olemme osallistuneet myös Akava Kainuun järjestämiin tilaisuuksiin:
● Esimiesaamu 7.5.2015
● Flooran päivän juhla 7.5.2015
● Marjoista terveyttä maailmalle ja tuloja Kainuulle 13.10.2015

Yhdistyksen omat nettisivut toimivat osoitteessa www.kainuuninsinoorit.fi
Yhdistyksellä on oma sivu Facebookissa: www.facebook.com/kainuuninsinoorit

Opiskelijatoiminta
Opiskelijoiden edustaja tai edustajia on osallistunut kokouksiin. Yhdistys on avustanut rahallisesti erilaisia 
opiskelijatilaisuuksia, joihin kuuluvat lähinnä opiskelun aloitus- ja päätöstilaisuudet sekä tapahtumat.
Opiskelijat saivat tukea Joensuussa järjestetyille vuosittaisille Insinööriopiskelijapäiville (osallistujia 25), sekä 
Rovaniemellä pidetyille Pohjois-Suomen Insinööriopiskelijapäiville (osallistujia 37). Vuoden alussa pidettiin 
hallitusten vaihtosauna Kainuun Insinöörien ja opiskelijoiden hallitusten kesken. Opiskelijoiden hallitus 
osallistui 6.4. Kainuun Insinöörien hallituksen kanssa Insinööriliiton järjestämään iltakoulutukseen.

Hallitus 2016


