
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Yleistä 
Kainuun Insinöörit ry on vuonna 1956 perustettu Insinööriliitto IL ry:n Kainuun alueyhdistys. Vuosi 2020 
on ollut yhdistyksen 64. toimintavuosi. Yhdistyksessä on noin 460 jäsentä ja tehtävänämme on toimia 
jäsenten etujen valvojana ja edistäjänä. 
 
Puheenjohtaja on osallistunut Pohjois-Suomen piirin puheenjohtajien kokouksiin. Piiritoiminnan 
järjestymisessä oli muutoksia kuluvan vuoden aikana, mutta loppuvuodesta palattiin Pohjois-Suomen 
osalta aikaisempaa järjestelyyn, joka selkeyttää yhteydenpitoa muihin lähistöllä toimiviin alue-
yhdistyksiin. Edustajamme on ollut mukana Insinööriliiton kevätedustajakokouksessa, joka järjestettiin 
poikkeuksellisesti syksyllä. Varsinaiseen syysedustajakokoukseen hallitus valtuutti Lapin Insinöörit 
Ry:n edustajan. 
 
Yhdistystoiminnassa olemme pyrkineet huomioimaan jäsenistön toiveita ja järjestäneet tapahtumia 
sekä työelämäkoulutuksia yhdessä Insinööriliiton kanssa. Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen 
COVID-19 pandemian alkamisen takia, ja useita suunniteltuja tapahtumia on jouduttu siirtämään 
tulevaisuuteen. 
 
Hallinto 
Puheenjohtajana on toiminut Janne Romppainen ja varapuheenjohtajana Jyrki Pesonen (viestintä-
vastaava). Hallituksen jäseninä Mari Niskanen (rahastonhoitaja), Teemu Heikkinen (sihteeri), Matti 
Haapamäki (työmarkkinavastaava), Petri Pulkkinen, Maarit Ojavuo. Opiskelijoiden edustajana 
hallituksessa toimi Kajaanin Insinööriopiskelijoiden puheenjohtaja Juha Rainto. Aktiivijäsenenä on 
toiminut Erno Mäkiniemi.  
 
Yhdistysaktiviteetit 
Yhdistys järjesti Etä-Vappu tapahtuman, jossa jäsenille niin halutessaan toimitettiin Vappu maistiaiset 
sekä järjestettiin Online tilaisuus. Kesällä yhdistys tarjosi jäätelöt R-kioskilla kaikille jäsenille. 
Perinteikkäät Äitien- ja Isänpäivä uinnit järjestettiin Kaukavedessä. Yhdistys tuki jäsenien ulkoilua 
Kainuulaisissa laskettelukeskuksissa hiihtolomaviikon aikana. Yhdistys järjesti Työmarkkinatilaisuuden 
Hokin pelin yhteydessä. 
 
Yhdistys on antanut jäsenetuina alennuksia uimahalliin, keilahalliin sekä parturi/kampaamo palveluihin. 
Insinööriliitto IL ry on järjestänyt jäsenille Kajaanissa Roadshow-tilaisuuksia ja tiedotus lounaita. Yritys- 
vierailuja järjestettiin Kajaanin AMK:lle sekä Kainuun Ammatti Oppilaitokseen. 
 
Kokoukset 
Vuosikokous pidettiin 16.3 ja syyskokous 17.11. Hallitus kokoontui yhteensä 9 kertaa. 
 
Tiedotus 

- Tiedotuslehti on ollut Koti-Kajaani 
- Yhdistyksen nettisivut  www.kainuuninsinoorit.fi 
- Yhdistyksen sivu Facebookissa: www.facebook.com/kainuuninsinoorit 

 
Koulutus 
Yhdistys rahoittaa UraSampo-hanketta, joka järjestää verkkokoulutuksia, mutta myös paikan päällä 
pidettäviä koulutuksia Kajaanissa. Yhdistys on päättänyt jatkaa rahoitusta Momentum -hankkeelle, joka 
on jatkoa päättyvälle UraSampo-hankkeelle. 
 
Opiskelijatoiminta 
Opiskelijoiden edustaja on osallistunut hallituksen kokouksiin. Yhdistys on avustanut rahallisesti 
erilaisia opiskelijatilaisuuksia, joihin kuuluvat lähinnä opiskelun aloitus- ja päätöstilaisuudet sekä 
jäsentapahtumat. Yhdistyksen hallitus ja opiskelijayhdistyksen hallitus aloittivat toiminnon yhteisen 
tapahtuman kautta, joka loi pohjan uusien hallituksien yhteistyölle koko vuodeksi. Hallituksen edustaja 
on ollut aktiivisesti mukana opiskelijatoiminnassa ja osallistunut opiskelijoiden sääntömääräisiin 
kokouksiin.   
 
Hallitus 2020 


