Hämeenlinnan Insinöörit ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Puusepänkatu 5, 2.krs
13110 HÄMEENLINNA
http://hameenlinnan.insinoori.fi

12.11.2019

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020
1. Yleistä
Hämeenlinnan Insinöörit ry on Insinööriliiton jäsen ja toiminta-alue on Kanta-Häme.
Tavoitteenamme on toimia yhdyselimenä jäsenten ja Insinööriliiton välillä, edistää jäsenten
yhteenkuuluvuutta sekä edistää ja tukea jäsentemme ja tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ja koulutuksellisia tavoitteita.

2. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Kokoukset
Toimintakauden aikana järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joista toinen
pyritään järjestämään yritysvierailun yhteydessä.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
Jäsenistö
Toimintakauden aikana järjestetään jäsenhankinta- ja työmarkkinatilaisuuksia yhdessä
Insinööriliiton kanssa. Toiminnassa panostetaan jäsenpitoon.
Yhdistys tukee Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n jäsenhankintaa.

3. Toiminta
Pyrimme tukemaan jäsenten osallistumista eri tapahtumiin kehittämällä uusia, etenkin nuoria
jäseniä kiinnostavia tapahtumia. Vuoden 2020 tapahtumat on esitetty liitteessä.
Jäsentapahtumien tuettujen lippujen määrä ja hinta ilmoitetaan Hämeenlinnan Insinöörien
nettisivuilla. Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta.
Mikäli Insinööriliiton alueellinen toiminta alkaa toimintavuoden aikana, hallitus voi tukea
jäsentemme osallistumista niihin enintään muusta toiminnasta vapautuvalla rahamäärällä.
Maksuliikenteen selkeyttämiseksi ja turhien menojen välttämiseksi osallistumisen
omavastuuosuudet on maksettava eräpäivään mennessä, muutoin ilmoittautuminen peruuntuu
automaattisesti.
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3.1 Yritysvierailut ja ammatillinen toiminta
Järjestämme yhden yritysvierailun vuoden aikana.
Maaliskuussa järjestämme työmarkkinaillan Ritari-areenalla.
Uusien jäsenten aktivointitapahtumia järjestetään vuoden aikana.
3.2 Koulutus
Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan Insinööriliiton ja YTN:n järjestämiin, jäsenille
tarkoitettuun koulutukseen.
3.3 Liikunnallinen toiminta
Jäsenillä on tuettu uintimahdollisuus Hämeenlinnan, Lammin ja Tervakosken uimahalleissa,
tuemme myös insinöörisählyä.
Keväällä ja syksyllä järjestetään perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa. Syksyllä
järjestetään puolukka- tai sieniretki.
Syyskaudella jäsenillä on mahdollisuus osallistua pakopeliin Hämeenlinnassa.
3.4 Perhetapahtumat (perhe enintään 2 + 2 henkilöä)
Tuemme perheitä 10 €/henkilö lipputuella Sirkus Finlandian Hämeenlinnan ja Turengin
esityksiin.
Syys- ja kevätkaudella järjestetään perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa
Alku tai loppukesästä vierailemme Fiskarsin ruukkikylässä Raaseporissa.
Syyskuussa järjestetään maaseututapahtuma Rengossa.
3.5 Kulttuuritoiminta
Tuemme kesäteatterikäyntiä Sappeen tai Valkeakosken kesäteatterissa heinä- elokuun
vaihteessa.
Tuemme jäsenen ooppera- tai balettikäyntiä kevätkaudella.
Perinteinen pikkujoulu jäsenille järjestetään marraskuussa.
3.6 Edustamiset
Yhdistys osallistuu Insinöörinliiton kokouksiin, järjestöjohdon neuvottelupäiviin ja on
mukana aktiivisesti mukana Insinööriliiton valiokuntatyössä.
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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
talousarvioon.

seurataan

kuukausittain

ja

toiminnan

kustannuksia

verrataan

Yhdistyksen toiminnan aktivoimiseen voidaan käyttää yhdistyksen pääomaa syyskokouksen
hyväksymällä tavalla.

5. Tiedottaminen
Yhdistys toimii Insinööriliiton tiedotuskanavana jäsenien suuntaan ja julkaisee liiton uutisia
nettisivuillaan. Vastaavasti yhdistys vie jäsenistöltään saatua palautetta ja toiveita
Insinööriliiton tietoon.
Tärkein tiedottamiskanava on yhdistyksen nettisivut, jotka löytyvät osoitteessa
http://hameenlinnan.insinoori.fi. Sivuilla kerrotaan yhdistyksen tapahtumista, annetaan ohjeet
ilmoittautumisesta eri tilaisuuksiin, yhdistyksen maksamista tuista sekä Hämeenlinnassa
järjestettävästä Insinööriliiton koulutuksesta.
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdessä paikallislehdessä ja mahdollisuuksien mukaan
Insinööri-lehdessä.
Vuoden aikana lähetämme jäsenille vähintään kaksi jäsentiedotetta sähköpostilla. Käytämme
Insinööriliiton jäsenrekisterin osoitetietoja, joten toivomme, että jäsenistön osoitetiedot ovat
ajan tasalla.

6. Lopuksi
Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri tilaisuuksiin ja järjestämällä toimintaa
”jokaiselle jotakin” – periaatteella. Jäsenistön rakentava palaute ja ehdotukset auttavat
laadukkaan ja mielekkään toiminnan järjestämistä.

Hämeenlinnassa 12.11.2019

HALLITUS
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HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT ry
Nro

Tilaisuus

JÄSENTAPAHTUMAT 2020 SUUNNITELMA
Aika

Osallistujia
arvio
40
20

Tuki € /
hlö
30
20

Budjetoitu
€
1 200,00
400,00
400,00

1
2
3

Ooppera (vastaava)
Työmarkkinailta HPK areenalla
Kevätkokous

4

Perhekeilailu Hämeenlinnan
keilahallissa

kevät / syksy

5

Sirkus Finlandia

Hämeenlinnassa
ja Turengissa
huhtikuu

150

10

1 500,00

6
7

Valmistuvien tilaisuus
Uusien jäsenten aktivointi, elokuvat

kevät ja syksy
kevään ja syksyn
tilaisuudet

20

50

1 000,00
1 000,00

8
9

Fiskars Village

50
50

20
20

1 000,00
1 000,00

Kesäteatteri
10 Yritysvierailu

kesäkuu /elokuu
Valkeakoski tai
Sappee
kevät

50

20

1 000,00

11 Uinti

koko vuosi

1 200,00

12 Maaseututapahtuma
13 Pakopeli Hämeenlinnassa

elokuu
syksy

1 000,00
800,00

14 Salibändy
15 Yhteistoiminta Hiiop opiskelijat
Lepaa tai Evo
16 Syyskokous
17 Pikkujoulu

maaliskuu
maaliskuu

1 000,00

80

10

koko vuosi
syys- lokakuu

15

40

600,00
500,00

marraskuu
marraskuu

17

30

510,00
1 500,00
15 610,00
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