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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

 

1. Yleistä 
 

Hämeenlinnan Insinöörit ry on Insinööriliiton jäsenjärjestö, jonka toiminta-alue on Kanta-

Häme. Tavoitteenamme on toimia yhdyselimenä jäsenten ja Insinööriliiton välillä, edistää 

jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä edistää ja tukea jäsentemme ja tekniikan alan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja sekä koulutuksellisia että sivistyksellisiä tavoitteita. 

 

 

2. Toiminta 
 

Alkava vuosi 2023 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. 

 

Hämeenlinnan Insinöörit toimii myös Insinööriliiton tiedotuskanavana jäseniemme suuntaan 

ja julkaisee liiton uutisia nettisivuillaan. Vastaavasti yhdistys vie jäsenistöltään saatua 

palautetta ja toiveita Insinööriliiton tietoon. 

 

Pyrimme tukemaan jäsenten osallistumista eri tapahtumiin kehittämällä uusia, etenkin nuoria 

jäseniä kiinnostavia aktiviteetteja. 

 

Jäsentapahtumien tuettujen lippujen määrä ja hinta ilmoitetaan Hämeenlinnan Insinöörien 

nettisivuilla. Insinööriliiton jäsenjärjestöille avoimiin tapahtumiin voivat osallistua myös 

muiden jäsenjärjestöjen jäsenet, mikäli kyseinen yhdistys tukee jäsentensä osallistumista 

samalla summalla, millä Hämeenlinnan Insinöörit tukee omia jäseniään. 

 

Jäsenemme voivat osallistua Insinööriliiton muiden jäsenyhdistysten avoimiin tapahtumiin 

kunkin yhdistyksen ilmoittamilla ehdoilla. 
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Aluetapahtumiin (IL) ilmoittaudutaan Insinööriliitontapahtumahallintajärjestelmän kautta ja 

vain Hämeenlinnan Insinööreille järjestettäviin tapahtumiin yhdistyksen kotisivuilla 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitellut jäsentapahtumat ilmenevät liitteestä. 

 

2.1 Ammatillinen toiminta 

 

Osallistumme ja pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti Insinöörinliiton edustajakokouksissa, 

järjestöjohdon neuvottelupäivillä ja Insinööriliiton valiokuntatyössä. 

 

Järjestämme yritysvierailuja toimintavuoden aikana ja keväällä järjestämme työmarkkinaillan 

Ritari-areenalla. 

 

Uusien jäsenten aktivointitapahtumia järjestetään eri suunnitelman mukaan, samoin tuetaan 

valmistuvien integroitumista insinööriyhteisöön. 

 

2.2 Koulutus 

 

Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan Insinööriliiton ja YTN:n järjestämiin, jäsenille 

tarkoitettuun koulutuksiin. Näistä tiedotamme jäsensivuillamme. 

 

 

3. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 
 

Toimintakauden aikana järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus 

kokoontuu tarvittaessa. 

 

Toimintakauden aikana järjestetään jäsenhankinta- ja työmarkkinatilaisuuksia sekä 

opiskelijatapahtumia yhdessä Insinööriliiton ja tekniikan alan opiskelijoiden kanssa. 

Toiminnassa panostetaan jäsenpitoon. 

 

Yhdistys tukee seniorijäsentensä toimintaa. 

 

Yhdistys tukee myös Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n toimintaa ja 

jäsenhankintaa. 

 

 

4. Talous 
 

Taloudenhoito perustuu yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettavaan talousarvioon. 

 

Jäsentilaisuudet, hankinnat sekä muut palvelut järjestetään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. 

Kaikille jäsentilaisuuksille määritetään omavastuut. 
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Talouden tilannetta seurataan kuukausittain ja toiminnan kustannuksia verrataan 

talousarvioon. 

 

Hallitus valtuutetaan käyttämään vuodelta 2022 koronan johdosta säästyneitä varoja sekä 

yhdistyksen pääomaa toiminnan aktivoimiseen ja näkyvyyden parantamiseen syyskokouksen 

hyväksymällä tavalla. 

 

 

5. Tiedottaminen 
 

Tärkein tiedottamiskanava on yhdistyksen nettisivut, jotka löytyvät osoitteessa 

hameenlinnan.insinoori.fi, sekä Facebookissa Hämeenlinnan insinöörit ry. 

 

Jäsensivuilla kerrotaan yhdistyksen tapahtumista, annetaan ohjeet ilmoittautumisesta 

riittävissä ajoin ennen tapahtumaa. 

 

Vuoden aikana lähetämme jäsenille vähintään kolme jäsentiedotetta sähköpostilla. 

Vuosikokouksista ilmoitamme sääntöjen mukaisesti yhdessä paikallisessa lehdessä ja 

mahdollisuuksien mukaan Insinööri-lehdessä. 

 

 

6. Lopuksi 
 

Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri tilaisuuksiin ja järjestämällä toimintaa 

”jokaiselle jotakin” – periaatteella. Jäsenistöltä saatava rakentava palaute ja ehdotukset 

auttavat laadukkaan ja mielekkään toiminnan järjestämisessä. 

 

Hämeenlinnassa 22.10.2022 

 

HALLITUS 

 

 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
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Nro Tilaisuus  Aika Osallistujia 
Omavastuu 

/ henkilö 

    Max Min   

1 Teatteri oma kevät 40 20 20 

2 Työmarkkinalätkä IL kevät 30 12 10 

3 Retki Verlaan, bussikuljetus IL 20.05.23 50 30 20/24/26 

4 Kevätkokous oma huhtikuu    

5 Sirkus Finlandia oma huhtikuu 150 - 10 

6 Retki Turkuun, Kakolan 

kierros, Raisio Group, 

bussikuljetus 

IL 22.04.23 50 30 40 

7 Leffateatteri oma kevät 48 30 10 

8 Maasto-/ läskipyöräily IL elokuu 40 5 10 

9 Avant Tech Oy oma kevät 45 20 15 

10 Kesäteatteri oma heinä- elokuu 60 30 25 

11 Insinööripäivä, Ravintola + 

kyberturvallisuusluento 

oma 04.03.23 140 20 5 

12 Sähly-/lentopallo-ottelu oma kevät 40 10 5 

13 Syyskokous + tutustuminen  

Assi-sairaalan rakentamiseen 

IL 

vain 

Assi 

loka-

marraskuu 

   

14 Tasting oma lokakuu 20 10 15 

15 Ruokakurssi oma syksy 16 12 15 

16 Leffateatteri oma loka-

marraskuu 

60 40 10 

17 Pikkujoulu oma marraskuu 40 20 20 

18 Värikuula-pelit oma syksy 20 10 15 

 Uinti oma koko vuosi  15 20+20 

 Fix2Fit -etukokeilu 

(hieronta) 

oma tammi-

kesäkuu 

 15 20 

 Sähly oma koko vuosi  15 20+20 

 osallistuminen muiden IL:n  

Jäsenjärjestöjen tapahtumiin 

IL koko vuosi    

 
Oma: tapahtumaan voi osallistua vain Hämeenlinnan Insinöörien jäsenet. 

IL: aluetapahtuma, johon voi osallistua kaikkien IL:n jäsenjärjestöjen jäsenet. 

 


