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TOIMINTA, YLEISTÄ
Yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen kokousten päätösten (kevät- ja syyskokous) sekä yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 24.3.2020 Etteplan Finland Oy, Vanajantie 7, Hämeenlinna.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma löytyy kotisivuilta kohdasta jäsentiedotteet.
Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen ”Palaute” -lomakkeen tai
hallituksen jäsenten kautta. Saadut palautteet käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hallituksen kevään 2020 sovitut kokouspäivät ovat 18.2., 10.3., 21.4., 19.5. ja 9.6.

JÄSENTAPAHTUMAT KEVÄT / KESÄ 2020. TERVETULOA!
Kaikista tapahtumista löydät lisätietoja kotisivuilta lähempänä tapahtuman ajankohtaa.
Kevätkokouksesta ilmoitetaan myös Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa.
Ilmoittautumiset kotisivujen kautta. Lisätietoja saat kyseisen tapahtuman vastuuhenkilöltä.
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•

Lauantaina 14.3.2020 klo 15.30 – 19.00 Työmarkkinailta HPK areenalla

o
o
o
o
o
o

•

Paikalla IL:n neuvottelujohtaja Petteri Oksa ja asiamies Olli Backman
Hintaan sisältyy ruokaisa salaatti + juoma ja istumapaikkalippu C1 tai A4 katsomossa
otteluun HPK- Ilves
Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 15 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 30
Vain jäsenille, hinta 25 € / jäsen
Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1. – 28.2.2020
Tapahtumavastaava Aulis Veteläinen

Viikko 11 / 2020, 9.-15.3.2020; Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa

o
o
o
o
o
o
o

Tervetuloa keilaamaan yksin, seuralaisen tai perheen kanssa
Hämeenlinnan Insinöörit ry tuki on 1 tunnin keilavuorosta (ratamaksu+ kengät) 50 %
Henkilö varaa itse keilahallista hänelle sopivan ½ tai 1 h ratavuoron
▪ EI ilmoittautumista yhdistykselle
Tuen saa yhden kerran / jäsen viikon 11 aikana
Tuen saa jäsenkorttia näyttämällä
Omavastuu maksetaan paikan päällä
Tapahtumavastaava Jaana Tikkala

•

Tiistaina 24.3.2020 klo 18:30 Hämeenlinnan Insinöörit ry:n Kevätkokous
o Paikka: Etteplan Finland Oy, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna
o Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat
o Kahvitarjoilu
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 20.2. - 20.3.2020
o Tapahtumavastaava Arto Haverinen

•

Huhtikuussa Sirkus Finlandia; Hämeenlinna 17. ja 18.4.2020, Turenki 19.4.2020
o Koko perheen sirkustapahtuma, joka on tarkoitettu jäsenelle, avecille ja maksimissaan
kahdelle oman perheen lapselle
o Istumapaikat ovat B-, C- tai D-katsomossa
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.3. – 14.4.2020
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta
o Hinta on 10€ /jäsen/avec/lapsi ja se maksetaan sirkuksen kassalla ennen esitystä
o Tapahtumavastaava Ari Viiala

•

Huhtikuussa uusien jäsenten aktivointi elokuvien merkeissä
o Lisätietoja myöhemmin kotisivuilla

•

Lauantaina 16.5.2020 klo 8.30 – 16.00 yritysvierailu Avant Techo Oy, Ylöjärvi
o Hintaan sisältyy bussikuljetus, tulokahvit sämpylällä, tehdaskierros, koneiden testausta
hiekkalaatikolla. Lounas Juustoportissa seisovasta pöydästä vierailun jälkeen.
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 45
o Jäsenille ja aveceille, hinta 25 € / jäsen / avec
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.3. – 30.4.2020
o Tapahtumavastaava Aulis Veteläinen
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•

Keskiviikkona 8.7 klo 18.00 tuettu kesäteatteriesitys Sappeen kesäteatterissa
o Hintaan sisältyy lippu Tango D’amore -näytelmään ja väliaikakahvit, EI kuljetusta
o Tango D’amore on elämänmakuinen ja lämminhenkinen rakkaustarina kauniin lauluäänen
omaavasta reposaarelaisesta painijapojasta, jonka kohtaloksi tulikin olla osa suomalaista
iskelmämusiikin historiaa. Musikaalissa näemme muun muassa Eino Grönin legendaarisen
uran ensihetket, sekä mikä merkitys on ollut Toivo Kärjellä ja Junnu Vainiolla Einon
elämässä. Argentiinalainen tango ja vuodet Floridan auringossa ovat antaneet kaikkien
tuntemalle laulajalle mielenkiintoista elämänkokemusta. Tango D’amore tutustuttaa
meidät Eino Grönin yksityiselämään unohtumattomien laulujen takana, joista saamme
kuulla muun muassa Sä kuulut päivään jokaiseen, Viimeisestä illasta sekä Seinillä on korvat.
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 10 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 50
o Jäsenille ja aveceille, hinta 20 € / jäsen / avec
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 9.3. – 29.5.2020
o Tapahtumavastaava Jaana Tikkala

•

Lauantaina 22.8.2020 klo 8.00 -18.00; Fiskars Village, perheretki Fiskarsiin ruukkikylään
o Hintaan sisältyy bussikuljetus ja munkkikahvit matkalla
o Fiskars Village on palkittu parhaana kotimaan matkakohteena vuonna 2016 ja Euroopan
Komission ja Visit Finlandin Culture EDEN in Finland palkinnolla 2018. Vanha ruukkikylä on
myös reilun 500 asukkaan koti. https://www.fiskarsvillage.fi/tietoa-kavijalle/
o Koko perheen matka, joka on tarkoitettu jäsenelle, avecille ja maksimissaan kahdelle oman
perheen lapselle
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 30 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 50
o Hinta 10 € jäsen ja avec, lapsi alle 15 vuotta 5 €
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.6. – 31.7.2020
o Tapahtumavastaava Hannu Kumpulainen

TYÖSUHDE- JA OSOITETIEDOT AJAN TASALLE!
Vaihtaessasi työpaikkaa tai kun yhteystietosi muuttuvat, tee muutos tietoihisi Insinööriliiton jäsensivuilla.
Kun jäät pysyvästi eläkkeelle, lähetä kopio eläkepäätöksestä osoitteella asiakaspalvelu@ilry.fi sekä ilmoita
haluavasi jatkaa Hämeenlinnan Insinöörien eläkeläisjäsenenä seuraavan vuoden alusta alkaen. Hae samalla
jäsenmaksualennusta eläkkeelle siirtymisvuoden eläkekuukausille. Tee myös eroilmoitus työttömyyskasaan
eläkkeelle jääntipäivästä alkaen, ellet enää tarvitse kassapalveluja.
Lisää tietoja löydät osoitteesta https://www.ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/jasenyys-jajasenkortti/jasenyys-ja-jasenkortti-5.

MENESTYKSELLISTÄ VUOTTA 2020 JOKAISELLE JÄSENELLEMME!
Hallitus
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