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Kysely Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
Oulun Insinöörit järjesti joulukuussa jäsenkyselyn, jossa vastaajien kesken arvottiin joulukinkku. Onnea voittaneelle!
Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Kysely antoi paljon arvokasta tietoa,
vaikka vastausten määrä jäi vähäiseksi (n=62).
Oulun Insinöörien jäseneksi siirrytään opiskelijayhdistyksen kautta. Aktiivinen yhteistyö Oulun Insinööriopiskelijoiden
kanssa kannattaa ja on tärkeää.
Luottamus Insinööriliittoon koettiin vahvaksi, erityisesti liiton lakimiehiin ja asiakaspalveluun ja työsuhdeneuvontaan.
Suurin osa vastaajista ottaisi yhteyttä työsuhdeongelmissa juuri heihin.
Vastaajat olivat osallistuneet OI:n kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä Insinööriliiton kanssa järjestetyille lounaille. Myös
Työmarkkinaillat, koulutukset ja kurssit sekä Villa Kaljaasin vuokraus olivat käytettyjä etuja. Koko perheen - ja avectapahtumat kulttuurin ja kuntoilun merkeissä kiinnostavat jäseniä jatkossakin sekä ammatilliset tilaisuudet ja
yritysvierailut. Ideat on listattu ja niitä kokeillaan mahdollisuuksien mukaan.
Syksyllä aloitettuja sunnuntaibrunsseja on tarkoitus jatkaa keväällä. Alustusaiheiksi ehdotettiin mm. työuran
kehittäminen sekä itsestä huolehtiminen. Lisää ideoita otetaan mielellään vastaan!
Suurin osa vastaajista lukee jäsentiedotteen. Tiedote toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä, noin
kahdeksan kertaa vuodessa. Jäsentiedotta tulee kehittää ja pääkirjoituksia pyytää erilaisilta asiantuntijoilta. Myös Oulun
Insinöörien nettisivuja ja Some -kanavia viestinnän välineenä jatketaan ja kehitetään. Tieto pitää olla saatavissa helposti.
Tapahtumiin osallistumatta jättämisen syy olikin ajanpuute.
Jäsentapahtuman ajankohdalla ei ollut suurta merkitystä – viikonloppu tai arki-ilta saivat lähes yhtä paljon kannatusta.
Toiminnan läpinäkyvyyteen tulee panostaa, jotta Oulun Insinöörejä ei pidetä pienen piirin kerhona tai
luoksepääsemättömänä. Yhdistyksen tulee olla kaikkien Oulun alueen insinöörien oma yhdistys, jonka toimintaan on
luonteva osallistua. Kehitettävää riittää, vaikka kouluarvosanaksi saimmekin 8.
Kiitos osallistumisesta!

Opiskelijoiden kuulumisia
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-5d1d68fb9ecb5e471aa596e744d978ae/2358598
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Uuden hallituksen toimet ovat nyt täydessä vauhdissa, ja aika tuntuu menevän nopsaa asioita hoidellessa. Kalenterit
alkavat opiskelun lisäksi täyttyä monenlaisista tapahtumista joita puuhaillaan yhdessä sidosryhmien tai pelkästään oman
hallituksen kanssa. Muun muassa ensiviikolla pidetään bilisturnaus yhdessä OUTO ry:n kanssa, ja maaliskuussa tulossa
olevat sitsit isojen inssien kera!

Tulevia tapahtumia
Perheliikuntavuoro sunnuntaisin.
Ihmiskuiskaajan työpaja 15.3.2018 kello 17.
Sitsit 17.3.2018 kello 19.
Lasketteluretki 24.3.2018 kello 8:30.
Seniorien retki Kajaaniin 27.3.2018.
Sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2018 kello 18.
Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

Kaikki tulevat tapahtumat

Perheliikuntavuoro sunnuntaisin
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-5d1d68fb9ecb5e471aa596e744d978ae/2358598
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Oulun Insinöörien ja Oulun Insinööriopiskelijoiden jäsenet voivat osallistua lasten kanssa perheliikuntavuorolle
sunnuntaisin klo 18-19 Metsokankaan lisäkoulun liikuntasalissa.
Perheliikuntavuoro on Oulun Insinöörien ja Oulun Insinööriopiskelijoiden jäsenille maksuton.
Lisätietoa

Ihmiskuiskaajan työpaja 15.3.2018 kello 17
Haluatko oppia käsittelemään työelämän hankalia jääriä?
Insinööri kohtaa työelämässä monenlaisia ihmisiä. On hankalia jääriä ja toisaalta on uskollisia tukijoita.
Työpaja antaa käytännön neuvoja haastaviin tilanteisiin ja kertoo, kuinka edellinen lajityyppi on muutettavissa
jälkimmäiseksi.

Lisätietoa

Sitsit 17.3.2018 kello 19.
Oulun Insinööriopiskelijat ja Oulun Insinöörit järjestävät yhdessä sitsit Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9).
Sitsit on tarkoitettu sekä opiskelijoille, että jo valmistuneille insinööreille Oulun Insinöörien jäsenille. Tällä kertaa ilman
seuralaista.
Tule siis verkostoitumaan, tutustumaan ja pitämään hauskaa mahdollisien tulevien kollegojesi kanssa. Illan pukukoodi on
smart casual.
Lisätietoa

Lasketteluretki Syötteelle 24.3.2018 kello 8:00
Lähdemme taas iloisella porukalla hiihtämään ja laskettelemaan tällä kertaa Syötteen maisemiin.
Osa porukasta jää Iso-Syötteelle ja osa jatkaa Pikku-Syötteelle. Pikku-Syötteellä on mahdollisuus harrastaa laskettelun
ja hiihdon ohella lumikenkäilyä ulkona sekä jousiammuntaa tai seinäkiipeilyä sisätiloissa. Toimitamme ilmoittautuneille
tietoa tarjolla olevista aktiviteeteista ja hinnoista. Jokaisella on mahdollisuus sitten varata aktiviteetteja
omakustanteisesti.
Lisätietoa

http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-5d1d68fb9ecb5e471aa596e744d978ae/2358598
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Sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2018 kello 18 Villa Kaljaasilla
Kaljaasintie 8
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi toisen kerran johtokunnan valmistelema sääntömuutosesitys.
Lisätietoa

Senioritoimintaa
Seniorilounaat
Perinteiset seniorilounaat nautitaan joka kuukauden toinen maanantai kello 13 ravintola Oskarin kellarissa toukokuulle
asti 12.3.2018, 9.4.2018 ja 14.5.2018. Lounaan hinta jäsenelle on 4 euroa.
Kevään tapahtumia
Seniorikerho on alustavasti suunnitellut linja-automatkaa Renforssin Rantaan Kajaaniin. Retki ajoittunee maalishuhtikuun vaihteeseen.
Renforsin Ranta on Kajaanissa sijaitseva yritysalue, joka on perustettu UPM:n Kajaanin tehtaan entisiin tiloihin.
Lisää tietoa retkestä nettisivuilla ja seuraavassa jäsentiedotteessa.
Lisätietoja rainer.bastman@ouluninsinoorit.ﬁ. tai riku.leminen@ouluninsinoorit.ﬁ (040-5663514)
Lisätietoa

Insinööriliiton tapahtumia
Insinööriliiton tavoitteet lounas 15.3.2018 kello 11-13.
Ravintola Rosson kabinetti Kauppakeskus Valkea, Isokatu 24.
Mitkä ovat Insinööriliiton yhteiskunnalliset tavoitteet? Kuinka insinööreille riittää haastavaa työtä? Miten maan
hallituksen tulisi tehdä elinkeinopolitiikkaa Insinööriliiton mielestä? Onko Insinööriliitolla Pohjois-Suomeen liittyviä
avauksia? Miten ylipäänsä liitto lobbaa päättäjiä?
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-5d1d68fb9ecb5e471aa596e744d978ae/2358598
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Insinööriliiton johtava asiantuntija Jenni Karjalainen vierailee Oulussa ja kertoo lounaan yhteydessä työstään
Insinööriliiton tavoitteiden eteen. Mukana on myös alueasiamies Mikko Sormunen.
Voit ottaa mukaasi myös liittoon kuulumattoman insinöörin, tietoalan ammattilaisen tai insinööriopiskelijan. Jos hän
liittyy Insinööriliittoon, saatte molemmat palkinnon.
Ilmoittaudu

Insinööriliitto kouluttaa
Hyvinvoiva arki 16.3.2018 kello 9 webinaari
Yrityksen LinkedIn -toiminnot 6.4.2018 kello 9 webinaari
Työsuhde, kevytyrittäjyys, yrittäjyys 20.4.2018 kello 9 webinaari
Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.ilry.ﬁ/koulutukset
Lisätietoa

Urasampo
ELY-keskus on myöntänyt Uranostetta hallinnoivalle PPOTTY ry:lle rahoituksen uuteen ESR-hankkeeseen. Uranoste
tulee päätökseensä alkuvuodesta ja uusi kolmevuotinen Urasampo-hanke käynnistyy heti sen perään.
Urasampo hakeekin tällä hetkellä riveihinsä hankekoordinaattoria. Löydät työpaikkailmoituksen lisätietoineen
Uranosteen nettisivuilta.
Urasampo jatkaa aiempien hankkeiden työtä korkeakoulutettujen työllisyysasioiden parissa. Luvassa on mm.
monipuolisia uravalmennuskokonaisuuksia, vertaisryhmätoimintaa, webinaareja ja keskustelutilaisuuksia.
Valikoima Uranosteen keskeisimpiä webinaarikoulutuksia on katsottavissa kesään asti hankkeen nettisivujen
tallennekirjaston kautta.
Insinööriliitto ja Oulun Insinöörit jatkavat osarahoittajina ja merkittävinä yhteistyökumppaneina myös Urasampohankkeen taustalla.
Lisätietoa

Kuukauden jäsenetu
Danske Bank
Oletko jo tutustunut Danske Bankin asuntolainaetuun Insinööriliiton jäsenille? Jäsenenä saat asuntolainan aina
edullisemmin. Hae uutta lainaa tai kilpailuta helposti nykyinen lainasi – Danske Bank hoitaa pankinvaihdon puolestasi.
Hyödynnä edut myös nykyiseen lainaasi Danske Bankissa.
Lisätietoja:
https://www.ilry.ﬁ/kuukauden-etu

Uusi etu Oulun Insinöörien jäsenille
Alennusta kuntosalijäsenyydestä.
Alexander Health Club (Aleksanterinkatu 21) tarjoaa Insinööriliiton jäsenille Oulussa seuraavat edut:
-10 % jäsenyyksistä Platina ja Hopea
-ilmainen liittyminen
http://ouluninsinoorit.mail-pv.fi/a/s/71743429-5d1d68fb9ecb5e471aa596e744d978ae/2358598
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Jäsenyystarjoukset voimassa vuoden 2018 loppuun.
https://alexanderhealthclub.ﬁ/

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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