Keitä me olemme?
Nikoli ry on Oulun yliopiston geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Päätarkoituksenamme on toimia geologiopiskelijoiden tukena opiskeluaikana sekä yhteydenpitäjänä valmistuneisiin opiskelijoihin. Nikoli ry toimii yhteisen hyvän puolesta ja tarjoaa opiskelijoille yhteisiä hetkiä, yhteenkuuluvuutta ja verkostoitumista
opintojen ohessa.

Mitä yhteistyöllä saavutetaan?
Yrityksellä on mahdollisuus tutustua tulevaisuuden osaajiin, tuleviin geologeihin, sekä tuoda omaa toimintaansa esille. Yrityksellä on lisäksi mahdollisuus vaikuttaa toiminnallaan opiskelijoiden tulevaan tietotaitoon
sekä ohjata heidän suuntautumistaan opinnoissa. Yrityksellä on mahdollisuus näyttää, miten opiskeltua tietoa sovelletaan käytännön työtehtävässä.
Opiskelijalle yhteistyö tekee alan toimijat ja työllistäjät tutuksi sekä luo mahdollisuuden verkostoitumiseen
jo uran alkuvaiheessa. Kontaktien luominen on tärkeää tulevaisuuden rakentamisessa. Haluamme lisätä kommunikointia opiskelijoiden ja yritysten välillä.
Kumpaakin osapuolta hyödyttävästä yhteistyöstä sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Sponsorointi
Sponsoroivalle yritykselle taataan mahdollisuus viestiä ainejärjestön jäsenille sekä näkyvyys Nikolin tapahtumissa. Syksyisin järjestettävässä Alumni- ja työelämätapahtumassa sponsoroiva yritys pääsee kertomaan
itsestään, toiminnastaan ja tavoitteistaan. Yritys voi myös tuoda esiin toivomuksiaan kesätyöntekijöille tai
opinnäytetyön tekijöille sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuuden keskustella tulevista työtehtävistä ja
alasta yleisesti. Platinapaketin sponsorointiin kuuluvalla yritysvierailulla yrityksen on mahdollista esitellä
toimintaansa tarkasti paikan päällä.

Hopeapaketilla saa näkyvyyttä Oulun Kultapaketilla saa enemmän näkyyliopiston geologien joukossa.
vyyttä Oulun yliopiston geologien joukossa ja kutsun Alumni- ja työelämätaHopeapaketti sisältää:
pahtumaan.
• pienen haalaripaikan (n. 10 cm x 10
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cm) opiskelijahaalareista.
• yrityksen lisäämisen yhteistyö- • keskikokoisen paikan (n. 20 cm x 5
kumppaniksi ainejärjestön nettisicm) opiskelijahaalareista.
vuille.
• yrityksen lisäämisen yhteistyö• mahdollisuuden viestiä ainejärjeskumppaniksi ainejärjestön nettisitön jäsenille kohdennetusti työpaivuille sekä muuta näkyvyyttä Nikokoista ja muista mahdollisuuksista.
lin somekanavilla.
• yrityksen julkaisun (mainoksen tai
jutun) ainejärjestön Kiteitä-lehdessä.
• kutsun Alumni- ja työelämätapahtumaan, jossa yrityksen on mahdollista esitellä toimintaansa geologian
opiskelijoille, tuleville kesätyöntekijöille, opinnäytetyön tekijöille ja
valmistuville opiskelijoille. Yritys
voi tuoda tarpeitansa esille, esimerkiksi kertoa, miten opiskelijat voisivat valmistautua alan työtehtäviin.

Platinapaketilla saa suurimman näkyvyyden Oulun yliopiston geologien
joukossa, kutsun Alumni- ja työelämätapahtumaan sekä mahdollisuuden järjestää yhteistyössä Nikolin kanssa yritysvierailuja, kursseja tai luentoja.
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suuren mainospaikan (n. 30 cm x 10
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yhteistyöjulkaisun esimerkiksi. yritysvierailusta sosiaalisessa mediassa.
kutsun Alumni- ja työelämätapahtumaan, jossa yrityksen on mahdollista esitellä toimintaansa geologian
opiskelijoille, tuleville kesätyöntekijöille, opinnäytetyön tekijöille ja
valmistuville opiskelijoille. Yritys
voi tuoda tarpeitansa esille, esimerkiksi kertoa, miten opiskelijat voisivat valmistautua alan työtehtäviin.
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