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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
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
ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden etuja sekä koulutuksellisia että sivistyksellisiä
tavoitteita.

2. Toiminta
Alkava vuosi 2021 on yhdistyksemme seitsemäskymmenes viides toimintavuosi. Vuoden
tärkein tapahtuma on 6. marraskuuta järjestettävä Hämeenlinnan Insinöörit ry 75 -vuotta
juhla.
Juhlistamme Hämeenlinnan Insinöörien 75 vuotta jatkunutta toimintaamme järjestämällä
jäsenillemme kirjoituskilpailun. Haemme asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai
omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita. Tarina voi olla fiktiivinen, tai se voi
kertoa henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Se voi olla työkertomus, runo, essee tai
pakina, humoristinen tai vakava, tyylilaji on vapaa.
Hämeenlinnan Insinöörit toimii myös Insinööriliiton tiedotuskanavana jäseniemme
suuntaan ja julkaisee liiton uutisia nettisivuillaan. Vastaavasti yhdistys vie jäsenistöltään
saatua palautetta ja toiveita Insinööriliiton tietoon.
Toisena tavoitteenamme on palata jäsenillemme järjestettävässä toiminnassa koronaa
edeltävälle tasolle. Pyrimme tukemaan jäsenten osallistumista eri tapahtumiin kehittämällä
uusia, etenkin nuoria jäseniä kiinnostavia aktiviteetteja.
Jäsentapahtumien tuettujen lippujen määrä ja hinta ilmoitetaan Hämeenlinnan Insinöörien
nettisivuilla. Useisiin tapahtumiin, aluetapahtumat, voivat osallistua myös muiden
Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsenet, mikäli kyseinen yhdistys tukee jäsentensä
osallistumista samalla summalla, millä Hämeenlinnan Insinöörit tukee omia jäseniään.
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Hallitus voi tukea myös jäsentemme osallistumista muiden IL:n jäsenyhdistysten
tapahtumiin hallituksen erikseen päättämällä tavalla.
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan yhdistyksemme nettisivujen kautta. Tapahtuman
omavastuuosuus on maksettava eräpäivään mennessä, muutoin ilmoittautuminen peruuntuu
automaattisesti.
2.1 Ammatillinen toiminta
Osallistumme ja pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti Insinöörinliiton
kokouksissa, järjestöjohdon neuvottelupäivillä ja Insinööriliiton
valiokuntatyössä.
Järjestämme yhden yritysvierailun kevään aikana ja maaliskuussa 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 koulutukseen (webbinaarit). Näistä tiedotamme jäsensivuillamme.
2.3 Liikunnallinen toiminta
Jäsenillä on tuettu uintimahdollisuus Hämeenlinnan, Lammin ja Tervakosken
uimahalleissa, tuemme myös insinöörisählyä.
Keväällä ja syksyllä järjestetään perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa.
2.4 Perhetapahtumat (perhe enintään 2 + 2 henkilöä)
Tuemme perheiden pääsyä Sirkus Finlandian Hämeenlinnan ja Turengin esityksiin. Muita
perhetapahtumia ovat retket Korkeasaaren ja Fiskars Village ruukkikylään Raaseporissa,
sekä keväällä multigolf Parolassa.
2.5 Kulttuuritoiminta
Tammikuussa maistelemme viinejä ja kesäkaudella järjestämme teatterivierailun.

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 opiskelijoiden kanssa. Toiminnassa
panostetaan jäsenpitoon.
Yhdistys tukee myös Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n jäsenhankintaa.
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4. Talous
Taloudenhoito perustuu yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettavaan talousarvioon.
Jäsentilaisuudet, hankinnat sekä muut palvelut järjestetään laatu- ja hintavertailujen
pohjalta. Kaikille jäsentilaisuuksille määritetään omavastuut.
Talouden tilannetta seurataan kuukausittain ja toiminnan kustannuksia verrataan
talousarvioon.
Hallitus valtuutetaan käyttämään vuodelta 2020 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
http://hameenlinnan.insinoori.fi. Sivuilla kerrotaan yhdistyksen tapahtumista, annetaan
ohjeet ilmoittautumisesta eri tilaisuuksiin sekä Hämeenlinnassa järjestettävästä
Insinööriliiton koulutuksesta.
Vuoden aikana lähetämme jäsenille vähintään kaksi jäsentiedotetta sähköpostilla.
Käytämme Insinööriliiton jäsenrekisterin osoitetietoja, joten toivomme, että jäsenistön
osoitetiedot ovat ajan tasalla. Vuosikokouksista ilmoitamme Insinööri-lehdessä ja yhdessä
paikallisessa 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 9.11.2020
HALLITUS
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JÄSENTAPAHTUMAT 2021 SUUNNITELMA

1 Viini teisting 29.1.2021
2 Työmarkkinalätkä, HPKkotiottelu la klo 17.00 tai to klo

18.30
kevättalvi

3 Kevätkokous maaliskuu 4 Sirkus Finlandia Hämeenlinnassa ja Turengissa huhtikuu
5 Yritysvierailu Avant Techo Oy, huhtikuu
keväällä 2021 (toukokuu)
6 Multigolf. Hattula toukokuu
7 Fiskars Village kesäkuu /elokuu 8 Kesäteatteri toukokuu /elokuu 9
Korkeasaari syksy
10 Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa kevät / syksy 11 Valmistuvien
tilaisuus kevät ja syksy 12 Uinti koko vuosi
13 Salibändy koko vuosi
14 Syyskokous marraskuu
15 Hämeenlinnan Insinöörit 75 v 6.11.2021
16 Jäsenten osallistuminen muiden yhdistysten tapahtumiin Hallituksen hyväksymät tapahtumat
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