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Hämeenlinnan Insinöörit ry Jäsentiedote 3/2021 
 
http://hameenlinnan.insinoori.fi  

 

 

 

 

 

 

HYVÄÄ SYKSYÄ 2021 KAIKILLE HÄMEENLINNAN 

INSINÖÖRIT RY:N JÄSENILLE! 
 

 

 

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT 75 VUOTTA  

  

Yhdistyksemme juhlii lauantaina 6. marraskuuta seitsemänkymmentäviisi vuotta 

jatkunutta toimintaansa Idänpään Torpalla.  

 

Juhlien ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa lokakuun alussa. Seuraa 

kotisivujamme, sieltä löydät aina ajantasaiset tiedot! 

 

Tule juhliin vain terveenä. Lisäksi toivomme, että sinulla on molemmat covid-19 

rokotukset otettuina tai olet sairastanut koronan ja käytät maskia suositusten 

mukaisesti. 

 

Juhlien osallistujamäärä riippuu marraskuun alun covid-19 tilanteesta.  

Tapahtumavastaava on Hannu Kumpulainen. 

 

 

INSINÖÖRIT SUOMEA RAKENTAMASSA KIRJOITUSKILPAILU 

 

Hämeenlinnan Insinöörit ry järjesti jäsenilleen kirjoituskilpailun, kilpailu on 

päättynyt. Voit äänestää yhdistyksemme nettisivulla, mikä tarinoista on mielestäsi 

paras, koskettavin tai muutoin insinöörityöstä tai -elämästä kattavimmin kertova.  

 

Äänestää voit osoitteessa https://hameenlinnan.insinoori.fi/kirjoituskilpailu/.  

Äänestys päättyy 30.9.2021. 

 

Äänestäjien kesken arvomme kaksi 50 € lahjakorttia 

 

 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
https://hameenlinnan.insinoori.fi/kirjoituskilpailu/
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KEVÄTKOKOUS 2021 

 

Koronarajoitusten johdosta siirretty Hämeenlinnan Insinöörit ry kevätkokous 

järjestettiin keskiviikkona 11.8.2021 ravintola Cantina Pannuhuoneella. 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Ahlbom. Kokous kuuli puheenjohtaja 

Ari Viialan selvityksen vuoden 2020 toiminnasta, käsitteli vuoden 2020 

tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Kokous hyväksyi yksimielisesti 

tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

 

SYYSKOKOUS 

 

Hämeenlinnan Insinöörit ry sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 

17.11.2021klo 18.00 Assi-Ahveniston sairaala-allianssin projektitoimistolla  

osoitteessa Sairaalatie 1, Hämeenlinna.  

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat. 

 

Kokouksen aluksi Assi-Ahveniston sairaala hankkeen tilannetta esittelee 

Allianssin projektipäällikkö Kari Sundelin. 

 

Kokouksen jälkeen tarjotaan kokouspäivällinen viimeistään sunnuntaina 10.11.2018 

ilmoittautuneille (muista mainita erityisruokavalio). Ilmoittautuminen avataan 

kotisivuilla lokakuussa. Tapahtumavastaava on Liisa Haakana. 

 

 

MUUT JÄSENTAPAHTUMAT 2021 

 

Koronapandemia on vaikuttanut vuoden 2021 toimintaan. Tapahtumia järjestetään / 

perutaan edelleen virallisia suosituksia kuunnellen. Ajantasaiset tiedot löydät aina 

yhdistyksen kotisivuilta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunkin tapahtuman 

tapahtumavastaavaan. 

 

Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa viikolla 43 / 2021; 25.-31.10.2021  

o Tervetuloa keilaamaan yksin, seuralaisen tai perheen kanssa  

o Hämeenlinnan Insinöörit ry tuki on 1 tunnin keilavuorosta (ratamaksu+ 

kengät) 50 % 

o Keilavuoro tulee varata itse suoraan keilahallilta, joko puhelimella 040-

4553170 tai nettisivun kautta www.keilahalli.net 

▪ ei ilmoittautumista yhdistykselle 

o Tuen saa jäsenkorttia näyttämällä yhden kerran / jäsen viikon 43 aikana 

http://www.keilahalli.net/
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o Omavastuu maksetaan paikan päällä 

o Katso keilahallin sivulta muut tiedot ja ohjeet! 

Tapahtumavastaava on Jouni Mäkelä 

 

 

 

UUSI ETU HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIEN JÄSENILLE 

 

Padel-vuoro on tiistaisin Hämeenlinnassa. Lisätiedot IL sivuilta 

https://www.ilry.fi/padel-ilmoittautuminen/ 

 

Lähde pelaamaan Suomen eniten suosiotaan kasvattavaa liikuntalajia ja verkostoidu 

paikkakuntasi insinööriliittolaisten kanssa. Pelivuoro on jäsenillemme ilmainen. 

 

Jokaiselle vuorolle otetaan mukaan kuusi Insinööriliiton jäsentä ja pääsette 

pelaamaan nelinpelejä vaihtuvin parein. Padel on helppo ja sosiaalinen laji. Aiempaa 

kokemusta et tarvitse, mailapeli kyllä tempoa sinut mukaasi ja pareja vaihtaen saatte 

aikaan tasaiset matsit. Liikuntakeskuksesta voit vuokrata mailan. Vuoroja on tarjolla 

seuraavasti, ilmoittaudu mukaan! 

 

Hämeenlinna Padel King, Pikku-Parolantie 6 A, Hämeenlinna, tiistai 17-18 

 

 

KOULUTUS 

Muistakaa hyödyntää tärkeää jäsenetuanne, eli mielenkiintoisia koulutuksia - käykää 

osoitteessa: https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/ 

 

TIEDOTTAMINEN 

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 

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 

sovitut kokouspäivät vuonna 2021 ovat 5.10., 2.11. ja 7.12.2021. 

 

https://www.ilry.fi/padel-ilmoittautuminen/
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/
https://hameenlinnan.insinoori.fi/
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TYÖSUHDE- JA OSOITETIEDOT AJAN TASALLE! 

Vaihtaessasi työpaikkaa tai kun yhteystietosi muuttuvat, tee muutos tietoihisi 

Insinööriliiton jäsensivuilla. 

Huomioi myös, että sähköpostilaatikkosi ollessa täynnä viestimme eivät tavoita sinua. 

 

Pidetään yhteyttä! Tervetuloa tapahtumiin! 

Hallitus 

  

 

 

 


