HYVÄÄ TALVIKAUTTA JA KEVÄTTÄ 2021
HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY JÄSENILLE
Tämä on jäsentiedote 1/2021. Seuraavan jäsentiedotteen saat toukokuussa. Tarvittaessa ilmoitamme
tapatumista myös Häneen Sanomien ja Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.
HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY HALLITUKSEN KOKOONPANO 2021 (yhteystiedot kotisivuilla)
Puheenjohtaja

Ari Viiala

Varapuheenjohtaja

Aulis Veteläinen, myös aluetoiminta

Sihteeri

Hannu Kumpulainen

Viestintävastaava

Seija Koskenmäki

Rahastonhoitaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Jäsenhankintavastaava

Matti Lepistö, myös senioritoiminta

Työmarkkinavastaava

Jouni Mäkelä

Koulutusvastaava

Liisa Haakana

Opiskelutoiminta

Jani Polo

Hallituksen jäsen

Arto Haverinen

Hallituksen jäsen

Jaakko Kulmala

Kunniapuheenjohtaja

Pekka Ventelä

Kotisivut

https://hameenlinnan.insinoori.fi/

Sähköpostiosoite

hameenlinnainsinoorit@gmail.com

Yhdistyksen pankkitili

FI74 5680 0020 3972 67

TOIMINTA, YLEISTÄ
Yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen kokousten päätösten (kevät- ja syyskokous) sekä yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma löytyy kotisivuilta kohdasta jäsentiedotteet.
Kaikista tapahtumista löydät lisätietoja kotisivuilta lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Ilmoittautumiset
kotisivujen kautta. Lisätietoja saat kyseisen tapahtuman vastuuhenkilöltä.
Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen ”Yhteydenottolomake” lomakkeen tai hallituksen jäsenten kautta. Saadut palautteet käsitellään aina seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Hallituksen sovitut kokouspäivät ovat 9.3., 20.4., 11.5. ja 8.6.2021.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021
Hämeenlinnan Insinöörit ry sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 18.00
ravintola Cantina Pannuhuone, Kaivokatu 9, 13100 Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12
§:ssä mainitut asiat ja päätetään Hämeenlinnan Insinöörien 75 vuotta juhlan järjestämisestä. Kokouksen
jälkeen tarjotaan kokouspäivällinen kokoukseen 21.3.2021 mennessä ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset
kotisivujen kautta. Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio. Tapahtumavastaava Hannu Kumpulainen.

INSINÖÖRITARINOITA HÄMEESTÄ
Hämeenlinnan Insinöörit ry järjestää 75 vuotta jatkuneen toimintansa kunniaksi jäsenilleen
kirjoituskilpailun. Tavoitteenamme on lisätä yhdistyksemme näkyvyyttä kokoamalla jäsentemme opiskelu,
työelämä ja vapaa-ajan tapahtumista iloisia tai vähemmän iloisia tarinoita. Haluamme näyttää, että
insinöörin elämä on muutakin kuin laskutikun tai tietokoneen kanssa puurtamista.
Tarinasi voi pohjautua asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin. Voit kirjoittaa
keksityn tarinan tai kertoa henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Tarinasi voi olla työkertomus, runo,
essee tai pakina, humoristinen tai vakava. Sinä valitset näkökulman, tyylin ja luonteen. Vain toriparkki,
poliittinen mielipide ja loukkaava tai muutoin asiaton teksti eivät kuulu mukaan. Ohjeet ja kilpailuun tähän
mennessä lähetetyt tekstit löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta
https://hameenlinnan.insinoori.fi/kirjoituskilpailu/.
Insinööriliiton digilehdessä oli tietoa kirjoituskilpailustamme https://insinoori-lehti.fi/kentankuulumisia/hameenlinnan-insinoorit-keraa-juhlavuotenaan-insinooritarinoita/.

JÄSENTAPAHTUMAT KEVÄT / KESÄ 2021. TERVETULOA!
Koronapandemia vaikuttaa ainakin alkuvuoden 2021 toimintaan. Tapahtumia järjestetään / perutaan
virallisia suosituksia kuunnellen. Ajantasaiset tiedot löydät aina yhdistyksen kotisivuilta. Tarvittaessa voit
olla yhteydessä kunkin tapahtuman tapahtumavastaavaan.

•

Tiistaina 23.2.2021 Työmarkkinailta HPK areenalla

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Työmarkkinalätkä Ritari-Areenalla ravintola Akvaariossa 23.2.2021 klo 17.00
Menossa mukana Insinööriliiton työmarkkinajohtaja Petteri Oksa ja alueasiamies Olli
Backman
Tilaisuus alkaa klo 17.00 työmarkkinatietoudella ravintola Akvaariossa
Hinta sisältää buffetruokailun ja ravintolatilan jäänäkyvyydellä jääkiekko-ottelu HPKTappara klo 18.30
Ilmoittautuminen Hämeenlinnan Insinöörien kotisivujen kautta. Sitoumukset ns.
omavastuuosuudesta omalta yhdistykseltä 16.2.2021 mennessä
Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 12 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamäärä 20
Vain jäsenille, hinta 25 € / jäsen
Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1. – 16.2.2021
Tapahtumavastaava Aulis Veteläinen
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•

Viikko 11 / 2021,15. -21.3.2021 (ma-su); Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa

o
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 %
Keilavuoro tulee varata itse suoraan keilahallilta, joko puhelimella p.040-4553170 tai
nettisivun kautta www.keilahalli.net
▪ EI ilmoittautumista yhdistykselle
Tuen saa yhden kerran / jäsen viikon 11 aikana
Tuen saa jäsenkorttia näyttämällä
Omavastuu maksetaan paikan päällä
Katso keilahallin sivulta muut tiedot ja ohjeet!
Tapahtumavastaava Matti Lepistö

•

Tiistaina 23.3.2021 klo 18:00 Hämeenlinnan Insinöörit ry:n Kevätkokous

•

Huhtikuussa Sirkus Finlandia Hämeenlinnassa
o Alustavan suunnitelman mukaan ajankohta on 24. – 25.4.2021
o Koko perheen sirkustapahtuma, joka on tarkoitettu jäsenelle, avecille ja maksimissaan
kahdelle oman perheen lapselle
o Istumapaikat ovat B-, C- tai D-katsomossa
o Hinta on 10€ /jäsen/avec/lapsi ja se maksetaan sirkuksen kassalla ennen esitystä
o Vuonna 2021 Sirkus Finlandia ei vieraile Turengissa
o Tapahtumavastaava Ari Viiala

•

Lauantaina 16.5.2021 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
▪ Ihan vieressä myös shoppailua varten Kauppakeskus Elo
o Tapahtuma toteutuu, kun vähintään 20 ilmoittautunutta, maksimiosallistujamäärä 45
o Jäsenille ja aveceille, hinta 15 € / jäsen / avec
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.3. – 30.4.2021
o Tapahtumavastaava Aulis Veteläinen

•

Lauantaina 22.5.2021 Multigolf-tapahtuma; kaikkien yhdistysten jäsenet, avec ja perhe
o Ihka ensimmäinen valtakunnallinen insinöörien Multi-Golf-tapahtuma - tervetuloa koko
perheen voimin
o Lajeina frisbeegolf, jalkapallogolf ja puistogolf
o Tapahtumapaikkana Parolan multigolf-kenttä osoitteessa Opinkuja 2, Hattula
o Lisätietoja tulee kotisivuille ja fb-sivuille tapahtuman hahmottuessa tarkemmin
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 20.4. – 15.5.2021
o Tapahtumavastaavat Liisa Haakana ja Seija Koskenmäki

•

Lauantaina 14.8.2021 klo 8.00 -18.00; Fiskars Village, perheretki Fiskarsin ruukkikylään
o Hintaan sisältyy bussikuljetus ja munkkikahvit matkalla
o Hinta 10 € jäsen ja avec, lapsi alle 15 vuotta 5 €
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.6. – 7.8.2021
o Tapahtumavastaava Jaakko Kulmala

•

Kesäteatteri: HUK 6.8.2021 klo 18.00: ”Elämältä kaiken sain”. Seuraa kotisivuja!
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MUITTEN YHDISTYSTEN TAPAHTUMAT
Hämeenlinnan Insinöörit ry:n jäsenet voivat osallistua muitten IL yhdistysten kaikille avoimiin tapahtumiin.
Hämeenlinnan Insinöörit ry ei osallistu kustannuksiin eikä järjestelyihin, ellei hallitus niin päätä. Tästä
tiedotetaan aina kotisivuilla tapauskohtaisesti.
Tällä hetkellä Hämeenlinnan Insinöörit ry ei tue osallistumista muihin kuin itse järjestämiinsä tapahtumiin.
•
•
•

Tampereen Insinöörit ry järjestämät tapahtumat 16.6. (teatteri Korpelan kujanjuoksu) ja 7.8.
(Särkänniemen huvipäivä)
Tämä vain tiedoksi jäsenille!
Katso osallistumisohjeet Tampereen Insinöörien kotisivuilta https://tampereeninsinoorit.fi/

KOULUTUS
Muistakaa hyödyntää tärkeää jäsenetuanne, eli mielenkiintoisia koulutuksia - käykää
osoitteessa: https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/

TYÖSUHDE- JA OSOITETIEDOT AJAN TASALLE!
Vaihtaessasi työpaikkaa tai kun yhteystietosi muuttuvat, tee muutos tietoihisi Insinööriliiton jäsensivuilla.

MENESTYKSELLISTÄ VUOTTA 2021 JOKAISELLE JÄSENELLEMME!

Hallitus
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