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KOKOUSTIEDOTE LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSESTA 12/17 

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n hallitus piti kahdennentoista kokouksensa 
26.8.2017 Lapualla. 

Liittokokousmateriaalit 

Kokouksen yhteydessä järjestettiin IOL:n hallituksen ja viestintätyöryhmän 
yhteinen suunnitteluseminaari. Viikonlopun aikana tehtiin pohjatyöt 
liittokokoukseen tuleville dokumenteille. Valtaosa näistä lähetetään kentälle 
kommentoitavaksi ja hyväksytään esitettäväksi liittokokoukselle seuraavassa 
hallituksen kokouksessa. 

Loppuvuoden aikataulut ja tavoitteet 

Kokouksessa käytiin läpi paikallisyhdistysten syksyn aikataulut ja tulevat 
tapahtumat. 

Käytiin läpi hallituksen tavoitteet loppuvuoden osalta ja toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi.  

Joka syksyinen Tekniikan opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus TOTT on jälleen 
täällä. Hallitus toivoo paikallisyhdistyksiltä reipasta asennetta vastauksien 
keräämiseen. Tavoitteena on saada kerättyä yhteensä 7000 vastausta.  

Insinööriopiskelijaliiton hallituksen jäsenhankintatavoite vuodelle 2017 on 5000 
uutta jäsentä. 21.8. tämän vuoden aikana saatujen uusien jäsenten määrä oli 
745. Hallitus kannustaa paikallisyhdistyksiä edelleen aktiiviseen jäsenhankintaan. 
Kaikkien panos tarvitaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

Haku liittohallitukseen vuodelle 2018 

Haku Insinööriopiskelijaliiton hallitukseen vuodelle 2018 avattiin Palvelujen 
markkinointi –koulutuksessa 18.8.2017. Hallitus kannustaa kaikkia kiinnostuneita 
hakemaan.  

Hakemuksen on hyvä sisältää vapaamuotoinen hakemusteksti sekä ansioluettelo 
pdf muodossa. Nämä tulee toimittaa osoitteisiin paikallisyhdistykset@iol.fi, 
hallitus@iol.fi ja nuorjasentoiminta@ilry.fi. Hakemuksia voi toimittaa 
liittokokoukseen asti, mutta jotta hakijan kuljetukset ja majoitus liittokokoukseen 
voidaan järjestää, tulee hakemus toimittaa liittokokouskutsun yhteydessä 
ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.  

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Miihkali Härkönen, p. 0445671841 tai 
miihkali.harkonen@iol.fi. Myös koko hallitus vastaa mielellään kysymyksiin 
esimerkiksi liittohallituksessa toimimiseen tai vastuualueisiin liittyen.  
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Työmarkkinatoiminta 

Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista työmarkkinatilanteista sekä syksyn 
liittokierroksesta. 

Akavan opiskelijat 

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen ilmoitti elokuun 
alkupuolella jatkavansa tehtävässään vuodenvaihteen jälkeen. Mikäli 
varapuheenjohtajuus tai ylipäänsä Akavan opiskelijatoiminta kiinnostaa, voi olla 
yhteydessä Miihkali Härköseen ja Tero Rinteeseen.  

Haluan Päättää 2017 

IOL järjestää jälleen yhdessä Tradenomiopiskelijaliiton kanssa yhteisen Haluan 
Päättää –kampanjan opiskelijakuntien edustajistovaaleissa. Kampanjan 
tarkoituksena on kannustaa ja tukea jäsenistö aktiiviseen toimintaan omassa 
opiskelijakunnassa.  

Hallitus pyytää paikallisyhdistyksiä ilmoittamaan Haluan Päättää –
kampanjapäällikön yhteystiedot ja edustajistovaalien aikataulun 1.9.2017 
mennessä. 

Paikallisesti järjestettävän Haluan Päättää –koulutuksen ajankohdan voi sopia 
oman aluevastaavan kanssa.  

Koulutuspoliittinen asiakirja 

Hallitus muistuttaa, että koulutuspoliittinen asiakirja on kentällä 
lausuntokierroksella. Mahdollisia kommentteja on aikaa antaa 17.9.2017 asti.  

Saunamatti 

Hallitus muistuttaa, että paikallisyhdistykset voivat tehdä ennakkovarauksia ensi 
vuonna ilmestyvistä Saunamateista, eli saunankestävistä Laulumateista. 
Varaukset ilmoitetaan Juuso Heinoselle (juuso.heinonen@iol.fi). 

Insinöörilaulu 

Insinööriopiskelijoiden oma biisi, IGOR – Insinöörilaulu feat. Tero Rinne, on 
julkaistu. Insinöörilaulun tarkoituksena on kohottaa yhteishenkeä 
insinööriopiskelijoiden keskuudessa ja jakaa hyvää mieltä kanssaihmisille. Hallitus 
toivoo paikallisyhdistysten auttavan kappaleen levittämisessä esimerkiksi 
soittamalla sitä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa.  

Insinöörilaulun pääsee kuuntelemaan Spotifysta ja musiikkivideon näkemään 
Youtubesta sekä Facebookista.  

Positiivisen medianäkyvyyden kampanja 

Liittohallitus kannustaa edelleen paikallisyhdistyksiä hankkimaan positiivista 
näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. Palkintoa haetaan kirjallisella 
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anomuksella, minkä tulee sisältää hakemustekstin lisäksi todistusaineistoa 
(lehtileike, linkki tms.) tapahtuneesta. 

Hakemuksia voi lähettää marraskuun loppuun asti sähköisesti 
osoitteeseen hallitus@iol.fi. Suullisia hakemuksia ei vastaanoteta. 

Paikallisyhdistysten käytössä olevat materiaalit ja työkalut 

Hallitus muistuttaa paikallisyhdistyksiä hyödyntämään liiton tarjoamaa 
Koulutustarjotinta ja Drivesta löytyvää PY-materiaalit –kansiota. Koulutuksista voi 
sopia oman aluevastaavan kanssa.  

Hallituksen seuraava kokous 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 28.9.2017. Mikäli haluatte asioita 
käsiteltäväksi kokoukseen, toimittakaa ne viimeistään 18.9.2017 sihteerille 
osoitteeseen tero.rinne@ilry.fi.  


