HYVÄÄ KESÄÄ HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY JÄSENILLE

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Kuluva vuosi 2020 jää muistiimme pysyvästi varsinkin ”koronakeväänä”. Suomen hallituksen asettamat rajoitukset
ovat tavalla tai toisella rajoittaneet meidän jokaisen päivittäisiä toimia. Rajoitusten seurauksena myös meidän
jäsenistöömme on kohdistunut lomautuksia ja irtisanomisia tavallista enemmän.
Kaikesta elämän haasteellisuudesta huolimatta toivon kaikkien miettivän parempaa huomista ja kesälomien jälkeen
palaamista ”uuteen normaaliin elämään”.
Syksyn myötä pyrimme toteuttamaan yhdistyksen hallituksen toimesta erilaisia tapahtumia, joihin toivomme
jäsentemme osallistuvan.
Hyvää kesää kaikille!

Ari Viiala
Puheenjohtaja

TOIMINTA, YLEISTÄ
Yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen jäsenkokousten päätösten ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma jää osittain toteutumatta koronapandemian takia. Osa tapahtumista on
peruuntunut tai siirtyy syksyyn. Yhdistyksen syyskauden tapahtumien suunnittelu toteutetaan olettamuksella, ettei
korona aseta rajoituksia enää syyskaudella.
Aluetapahtumiin voivat osallistua kaikkien Insinööriliiton jäsenyhdistysten jäsenet, mikäli kyseinen jäsenyhdistys
maksaa jäsenistään saman tuen, millä Hämeenlinnan Insinöörit tukee omien jäsentensä osallistumista.
Taloudenhoitaja lähettää laskun ao. henkilön jäsenyhdistykselle. Päätetty hallituksen kokouksessa 2/2020, 18.2.2020.
Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen ”Palaute” -lomakkeen tai hallituksen
jäsenten kautta. Saadut palautteet käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hallituksen syksyn 2020 sovitut kokouspäivät ovat 11.8., 7.9., 6.10., 9.11. ja 7.12.
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JÄSENTAPAHTUMAT KESÄ / SYKSY 2020. TERVETULOA!
Kaikista tapahtumista löydät lisätietoja kotisivuilta lähempänä tapahtuman ajankohtaa.
Syyskokouksesta ilmoitetaan myös Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa.
Ilmoittautumiset kotisivujen kautta. Lisätietoja saat kyseisen tapahtuman vastuuhenkilöltä.

•

Fiskars Village, perheretki Fiskarsiin ruukkikylään lauantaina 22.8.2020 klo 8.00 -18.00,
aluetapahtuma
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

Hintaan sisältyy bussikuljetus ja munkkikahvit matkalla

o

Hinta 10 € / jäsen ja 10 € / avec, lapsi alle 15 vuotta 5 €
Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 31.7.2020 mennessä

o
o

o

Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 30 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 50

Tapahtumavastaava Hannu Kumpulainen

•

Majavaretki Evolle lauantaina 5.9.2020 n. klo 14-20 (-21), perhetapahtuma
o Retki järjestetään Kelkutteen Savottakämpältä käsin (meille varattu)
o Omat kyydit (ei yhteiskuljetusta)
o Ohjelmassa pieni retkikoulu, erätaitoja ja 4.5 km Savottapolku tai muuta toimintaa halukkaille.
Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
o Noin klo 18.00 porukkaa hajautetaan osiin kunnon ja varustuksen mukaan. Alueella on kaksi
aktiivista majavanpesää, joiden ympärillä tapahtuvaan toimintaan tutustutaan. Helppojen taivalten
takana on paikkoja, joilla voidaan hyvällä tuurilla saada pieni veijari kameran objektiivin eteen. Paluu
Kelkutteelle todennäköisesti n. klo 21.
o Hintaan sisältyy kämpän ja alueen käyttöoikeus, oppaat ja opastukset Pepe Forsbergin johdolla,
makkarat tulilla, mehut ja nokipannukahvit pullan kera
o Varauduthan lisäksi tarvittaessa omin eväin!
o Evo on ehdolla maailman ensimmäiseksi tiedekansallispuistoksi. Pepe on ollut hankkeessa mukana ja
osaa kertoa taustoja ja tämänhetkisestä tilanteesta
o Hinta 20 € / jäsen ja 20 € / avec, lapsi alle 15 vuotta 10 €
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 25.8.2020 mennessä
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 40
o Tapahtumavastaava Jussi Oksanen

•

Teatteri-ilta Hämeenlinnassa perjantaina 25.9.2020 klo 19:00
o
o
o
o
o
o

Maratontanssit, ks. lisätiedot kotisivuilta
30-luvun Maratontanssit oli kuin nykyajan tosi-tv. Syvän laman ja työttömyyden kurimuksessa
unelmoitiin kuuluisuudesta ja tähteydestä.
Hinta 20 € / jäsen ja 20 € / avec, sisältää väliaikatarjoilun kahvi / tee + makea leivonnainen
Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 15.8.2020 mennessä
Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 50
Tapahtumavastaava Jaana Tikkala
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•

Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa viikko 41 / 2020 (5. - 11.10.2020)
o Tervetuloa keilaamaan yksin, seuralaisen tai perheen kanssa
o Hämeenlinnan Insinöörit ry tuki on 1 tunnin keilavuorosta (ratamaksu+ kengät) 50 %
o Henkilö varaa itse keilahallista hänelle sopivan ½ tai 1 h ratavuoron
▪ EI ilmoittautumista yhdistykselle
o Tuen saa yhden kerran / jäsen viikon 41 aikana
o Tuen saa jäsenkorttia näyttämällä
o Omavastuu maksetaan paikan päällä
o Tapahtumavastaava Jaana Tikkala

•

Elokuvailta syksyllä, loka- joulukuussa, aluetapahtuma
o Seuraa yhdistyksen kotisivuja!
o Syksyn ohjelmisto tarkentunee kesä-heinäkuun aikana

•

o

Tarjoilu: juoma ja popparit

o

Hinta jäsen 10 € ja avec 10 €, opiskelijajäsen 5 €

o

Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 48 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 79

o

Tapahtumavastaava Matti Lepistö

Työmarkkinatapahtuma HPK-areenalla loka- marraskuussa, aluetapahtuma
o Seuraa yhdistyksen kotisivuja!
o Otteluohjelmaa ei ole vielä julkaistu
o Paikalla Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa ja asiamies Olli Backman
o HPK:n liigajoukkueen edustaja taustoittaa ottelua
o Tarjoiluna ruokaisa salaatti, patonki + juoma
o Istumapaikkalippu A1 -katsomosta
o Hinta 25 € / jäsen
o
o

Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamärä 40

Tapahtumavastaava Aulis Veteläinen

•

Hämeenlinnan Insinöörit ry:n syyskokous keskiviikkona 18.11.2020 klo 18.00
o Paikka: Ravintola Cantina Pannuhuone, Kaivokatu 9, 13100 Hämeenlinna
o Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat
o Kokouksen jälkeen tarjotaan kokouspäivällinen 15.11.2020 mennessä kokoukseen
ilmoittautuneille
o Tapahtumavastaava Hannu Kumpulainen

•

Pikkujoulu lauantaina 28.11.2020, aluetapahtuma
o Seuraa yhdistyksen kotisivuja!
o Paikka- ja tapahtumatiedot vahvistetaan niiden varmistuttua
o Tapahtumavastaava Hannu Kumpulainen
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MUISTA INSINÖÖRILIITON KOULUTUKSET

Insinööriliitto järjestää monipuolisia koulutuksia sekä ympäri maata että verkossa. Kouluttajina toimivat
liiton omat uravalmentajat ja muut asiantuntijat sekä eri alojen erikoisasiantuntijat valmennus- ja
koulutusyrityksistä. Koulutukset ovat jäsenille pääsääntöisesti maksuttomia.
o
o
o
o
o

Urahallinta- ja työnhakukoulutukset
Työelämätaitokoulutukset
Verkkokoulutukset, Webinaarit ja tallenteet
Järjestökoulutukset (erityisesti jäsenjärjestöissä erilaisissa tehtävissä toimiville)
Tiedot https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset

VUONNA 2021 YHDISTYKSEMME TÄYTTÄÄ 75 VUOTTA!
Merkkipäivää juhlitaan vuoden 2021 pikkujoulutapahtuman yhteydessä.
Hallitus suunnittelee historiikin kirjoittamista, mikäli sopivaa aineistoa saadaan riittävästi. Pelkät yhdistystoiminnan
”viralliset” dokumentit eivät riitä vaan mukaan halutaan nimenomaan jäsenistön kokemuksia.
Olemme kiitollisia, jos voit lähettää käyttöömme Hämeenlinnan Insinöörien toimintaan liittyviä kuvia, dokumentteja,
tarinoita ja muistoja vuosien varrelta. Myös Hämeenlinnan kaupunkia ja siinä toimivia yrityksiä koskeva aineisto
kiinnostaa. Insinöörin rooli ja tehtävät työyhteisössä ovat muuttuneet vuosien saatossa ja tätäkin olisi hyvä tuoda
esiin. Ilmianna myös haastateltaviksi soveltuvat henkilöt!
Odotamme yhteydenottoasi elokuun 2020 alkuun mennessä mieluiten sähköpostitse koskenmaki.seija@gmail.com tai
hannumatti.lepisto@gmail.com. Halutessasi voit olla yhteydessä muihinkin hallituksen jäseniin. Päätös historiikin
tekemisestä tehdään 11.8.2020 hallituksen kokouksessa. Kiitos jo etukäteen!

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

TERVEYTTÄ JA HYVÄÄ KESÄÄ 2020 JOKAISELLE JÄSENELLEMME!

Hallitus
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HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020 (yhteystiedot kotisivuilla)

Puheenjohtaja

Ari Viiala

Varapuheenjohtaja

Aulis Veteläinen

Sihteeri

Hannu Kumpulainen

Viestintävastaava

Seija Koskenmäki

Rahastonhoitaja

Jaana Tikkala

Jäsenhankintavastaava

Matti Lepistö

Työmarkkinavastaava

Jussi Oksanen

Koulutusvastaava

Liisa Jokinen

Hallituksen jäsen

Arto Haverinen

Opiskelutoiminta

Jani Polo

Kunniapuheenjohtaja

Pekka Ventelä

Kotisivut

https://hameenlinnan.insinoori.fi/

Yhdistyksen pankkitili

FI85 1032 3000 5070 16
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