Jäsentiedote 2/2021, Hämeenlinnan Insinöörit ry

HYVÄÄ KEVÄTTÄ 2021 KAIKILLE HÄMEENLINNAN
INSINÖÖRIT RY:N JÄSENILLE!
Tämä on jäsentiedote 2/2021. Seuraavan jäsentiedotteen saat viimeistään syksyllä.
Tarvittaessa ilmoitamme tapatumista myös Hämeen Sanomien ja Kaupunkiuutisten
seuratoimintapalstalla.
Tärkein ilmoituskanavamme on yhdistyksen kotisivut. Sieltä löydät tietoa
tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä
hyödyllisiä linkkejä.
Kotisivut
https://hameenlinnan.insinoori.fi/
Sähköpostiosoite
hameenlinnainsinoorit@gmail.com
Yhdistyksen pankkitili FI74 5680 0020 3972 67
Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen
”Yhteydenottolomake” -lomakkeen tai hallituksen jäsenten kautta. Saadut palautteet
käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen viimeinen sovittu
kokouspäivä ennen syksyä on 8.6.2021.

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. Ohjeet ja kilpailuun tähän
mennessä lähetetyt tekstit löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta
https://hameenlinnan.insinoori.fi/kirjoituskilpailu/.
Kirjoituskilpailun tavoitteena on koota tarinoita, jotka kertovat insinöörien vaiheista
Suomea rakentamassa. Vaikka kirjoitusohjeessa ei erikseen mainita, emme julkaise
kilpailussa kiistaa aiheuttavia tekstejä. Näitä ovat uskontoon liittyvät (kristinusko,
ateistien, muslimien tai muiden uskontoryhmien käsitykset), poliittisten puolueiden
tai puolueisiin kantaa ottavat mielipiteet, paikallisiin kiistakysymyksiin (esim.
toriparkki) liittyvät tai rasistiset kirjoitukset.
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KEVÄTKOKOUS 2021
Koronarajoitusten johdosta siirretty Hämeenlinnan Insinöörit ry kevätkokous
järjestetään keskiviikkona 11.8.2021 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12
§:ssä mainitut asiat. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa heinäkuun lopulla.

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

LAUANTAINA 22.5.2021 KLO 10:30 ALKAEN MULTIGOLF-TAPAHTUMA;
ALUE 4 YHDISTYSTEN JÄSENET, AVEC JA PERHE
o Tervetuloa koko perheen voimin
o Tapahtumapaikkana Parolan multigolf-kenttä osoitteessa Hattulantie 95,
Hattula
o Lisätietoja kotisivuilla
o Ilmoittaudu kotisivuilla viimeistään 15.5.2021
o Paras joukkue ja paras perhe, sekä paras yksilösuoritus / väline
palkitaan.
o Osallistujille tarjolla makkaraa, mehua ym.
o Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, viitenumero
on 20242 ja pankkitili FI74 5680 0020 3972 67.
▪ Aikuinen ja 15 v. täyttänyt 4 € ja 6-14 v. 2 € tai
▪ valmis joukkue (3 henkilöä) 10 € tai
▪ perhe (max 2 aikuista ja 3 lasta) 10€
o Tapahtumavastaavat Liisa Haakana ja Seija Koskenmäki
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PERHERETKI FISKARSIN RUUKKIKYLÄÄN
LAUANTAINA 14.8.2021 KLO 8:00 -18:00
o Fiskars Village retken hintaan sisältyy bussikuljetus ja munkkikahvit
matkalla
o Hinta
▪ Aikuinen10 € (jäsen, avec)
▪ Lapsi alle 15 vuotta 5 €
o Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 1.6. – 7.8.2021
o Tapahtumavastaava Jaakko Kulmala

PERHERETKI KORKEASAAREEN
LAUANTAINA 11.9.2021 N. KLO 9:00-17:30
o Lähtö Hämeenlinnasta klo 9:00 ja paluumatkalle klo 16:00
o Hinta sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun
o Hinta
▪ Aikuinen 8 €
▪ Lapsi 4-17 v. 5 €
▪ Lapsi 0-3 v. 0 €
o Liput tilataan etukäteen sitovan ilmoittautumisen mukaisesti.
o Lisätiedot ja ilmoittautuminen kotisivujen kautta kesäkuusta alkaen.
o Tapahtumavastaava Seija Koskenmäki

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT 75 VUOTTA,
JUHLA LAUANTAINA 6.11.2021
Juhlimme Hämeenlinnan Insinöörien 75 vuotta kestänyttä toimintaa Idänpään
Torpalla lauantai-iltana 6. marraskuuta. Tarkemmat tiedot juhlasta syksyn
jäsentiedotteessa.

INSINÖÖRILIITON JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT MM.
VIRTUAALIKONSERTTEJA
Esimerkiksi Kotisohvalla-konsertti 21.5.2021, lavalla Reino Nordin ja Maija
Vilkkumaa. Tiedot ja linkki löytyvät yhdistyksen kotisivuilta, ks. etusivulta ”IL
tapahtumatietoja”
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UUSI MAKSUTON ETU IL JÄSENILLE
Padel-vuoro tiistaisin Hämeenlinnassa. Lisätiedot IL sivuilta
https://www.ilry.fi/padel-ilmoittautuminen/

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.

Pidetään yhteyttä! Tervetuloa tapahtumiin!
Hallitus

