
 
KAINUUN INSINÖÖRIT ry   

   

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

 
 

YLEISTÄ 

 

Yhdistyksellemme viime toimintavuosi oli järjestyksessään 58, kun yhdistyksen perustava kokous on 

pidetty 6.2.1956. Vuonna 2016 juhlimme siis 60-vuotista Kainuun Insinöörit ry toimintaa.  

Puheenjohtaja osallistui pariin piirin puheenjohtajien kokoukseen sekä Pohjois-Suomen piirin 

kokouksiin. Puheenjohtaja on  myös osallistunut yhdistyksen edustajana IL:n edustajakokouksiin 

syksyllä ja keväällä. Edustajamme AKAVAn Kainuun aluetoimikunnan kokouksissa on ollut Maarit 

Ojavuo.  

Toimintamme on vakiintunutta, mutta saisi olla yhdistyksen puolesta vilkkaampaakin. Yhdistyksen 

jäsenmäärä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta (465 kpl kehitys +9 ). Yhdistystoiminnassa 

olemme pyrkineet huomioimaan jäsenistön tarpeita, sekä saamaan heiltä kehittämisehdotuksia 

toimintamme piristämiseksi. Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen jäsenalennuksia mm. uimahalli- ja 

elokuvalipuista sekä järjestänyt yhteistyössä IL:n kanssa jäsenistölle ja opiskelijoille suunnattua 

työelämä koulutusta. 

 

HALLINTO 

 

Puheenjohtajana toimi Toni Mustonen, varapuheenjohtajana ja sihteerinä Sami Karjalainen, jäseninä  

Risto Meriläinen (rahastonhoitaja), Reijo Järvinen, Antero Väisänen ja Teppo Kauppinen sekä 

opiskelijoiden edustajana puheenjohtaja Henri Tiihonen.  

 

KOKOUKSET 

 

Vuosikokous pidettiin 24.3.2014 ja syyskokous 06.11.2014. Hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa. 

 

YHDISTYSTOIMINTA 

 

Kevättiedote 2014 lähetettiin keväällä jäsenille sähköpostilla (382 kpl) sekä postitse jäsenille, joilla 

ei ole sähköpostia tai he eivät sitä ole liitolle ilmoittaneet (74 kpl). Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen 

alennuksia uimahalli;- ja elokuvalipuista sekä järjestänyt vuonna 2014 jäsenistölle suunnattuja 

harrasteita seuraavasti: 

- Teatteriesitys Remontti jäsenille avec pe 4.4.2014 klo 19 yhteensä 25 osallistujaa 

- Viininmaistelu Ravintola Valjus, Kajaani 16.5.2014 osallistujia 8 (+4 avec) 

- Angry Birds perhetapahtuma 30.8.2014 yhteensä 10 osallistujaa 

- Kainuun Insinöörit Karting 2014 13.9.2014 klo 15.00 yhteensä 10 osallistujaa 

- Viskienmaistelu Valjus, Kajaani 14.11.2014 yhteensä 12 osallistujaa 

Insinööriliitto järjesti jäsenistölle IL kevätkiertue tilaisuuden ravintola Wanha kerholla19.3.2014. 

Yhdistys koordinoi myös yhdessä UIL:n kanssa jäsenistölle ja opiskelijoille Työelämän pelisäännöt – 

koulutuksen osa 2 Kajaanissa syksyllä 28.10.2014. 

Yhdistyksen omat nettisivut toimii osoitteessa www.kainuuninsinoorit.fi  

 

OPISKELIJATOIMINTA 

 

Opiskelijoiden edustaja tai edustajia on osallistunut kokouksiimme. Yhdistyksemme on avustanut 

rahallisesti erilaisia opiskelijatilaisuuksia, joihin kuuluvat lähinnä opiskelun aloitus- ja 

päätöstilaisuudet sekä erilaiset tapahtumat mukaan lukien. Opiskelijoille anottiin ja myönnettiin 2 

stipendiä. Toinen annettiin keväällä ja toinen odottaa vielä saajansa valmistumista. 

http://www.kainuuninsinoorit.fi/

