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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019
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.
Tulevana vuona Insinööriliiton täyttää 100 vuotta. Osallistumme ja tuemme juhlavuoden
tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Kokoukset
Toimintakauden aikana järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. hallitus kokoontuu
tarvittaessa.
Jäsenistö
Toimintakauden aikana järjestetään jäsenhankinta- ja työmarkkinatilaisuuksia yhdessä
Insinööriliiton sekä Hämeen ja Keski-Suomen piirin kanssa sekä panostetaan jäsenpitoon.
Yhdistys tukee Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n jäsenhankintaa.

Toiminta
Pyrimme aktivoimaan yhdistyksen toimintaa tukemalla jäsenten osallistumista eri tapahtumiin
ja kehittämällä uusia, etenkin nuoria jäseniä kiinnostavia tapahtumia. Vuoden 2019
tapahtumat on esitetty liitteessä.
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Liikunnallinen toiminta
Jäsenillä on tuettu uintimahdollisuus Hämeenlinnan, Lammin ja Tervakosken uimahalleissa ja
keilailumahdollisuus Hämeenlinnan keilahallissa. Tuemme insinöörisählyä.
Perheliikuntapäivä järjestetään kevättalvella ja uusi syystapahtuma syys- lokakuussa..
Kulttuuritoiminta
Osallistumme Insinööriliiton 100 vuotta konserttiin toukokuussa Tampereella ja perhe- ja
tunteet tapahtumaan keskiaikafestivaalien yhteydessä.
Sellaista elämä on -musiikkinäytelmä kertoo Juha Vainion tarinan Hämeenlinnan Uudessa
Kesäteatterissa 1. elokuuta. Piiritapahtuma.
Metallican Kantolan konserttiin jäsen saa lipun hinnasta 30 %:n alennuksen, enintään 30
euroa.
Sirkus Finlandian Hämeenlinnan ja Turengin esityksiin tuemme perheitä 10 € lipputuella.
Pikkujoulu järjestetään marras-tammikuussa. Piiritapahtuma.
Yritysvierailut ja ammatillinen toiminta
Talvella vierailemme kahvinpaahtimossa, keväällä teollisuusvierailu ja syyskaudella
Uudenkaupungin autotehtaalla tai telakalla.
Maaliskuussa järjestetään työmarkkinailta ja Ritari-areenalla. Uusien jäsenten
aktivointitapahtumia järjestetään vuoden aikana.
Jäsentapahtumien tuettujen lippujen määrä ja hinta ilmoitetaan Hämeenlinnan Insinöörien
nettisivuilla. Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta.
Koulutus
Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan Insinööriliiton ja YTN:n järjestämiin, jäsenille
koulutuksiin.
Edustamiset
Yhdistys osallistuu Insinöörinliiton kokouksiin (Hämeen ja Keski-Suomen piirin kokouksiin,
järjestöjohdon neuvottelupäiviin ja edustajakokouksiin) ja on mukana aktiivisesti
valiokuntatyössä.
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Talous
Taloudenhoito perustuu yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettavaan talousarvioon.
Jäsentilaisuudet, hankinnat sekä muut palvelut järjestetään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.
Jäsentilaisuuksille määritetään omavastuut. Yhdistyksen toiminnan aktivoimiseen voidaan
käyttää yhdistyksen pääomaa syyskokouksen hyväksymällä tavalla. Talouden tilannetta
seurataan kuukausittain ja toiminnan kustannuksia verrataan talousarvioon.

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 lähetetään kotiin kaksi sähköpostijäsentiedotetta.

LOPUKSI
Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri tilaisuuksiin ja järjestämään toimintaa
”jokaiselle jotakin” – periaatteella. Jäsenistön rakentava palaute ja ehdotukset auttavat
laadukkaan ja mielekkään toiminnan järjestämistä.
Hämeenlinnassa 24.10.2018
HALLITUS
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TAPAHTUMAT VUONNA 2019

Tilaisuus

Aika

1

Paahtimovierailu

tammi -- helmikuu

2

Työmarkkinailta HPK areenalla

maaliskuu

3

Kevätkokous

huhtikuu

4

Perhetapahtuma

maalis- huhtikuu

5

Sirkus Finlandia

Hämeenlinnassa ja Turengissa huhtikuu

6

Uusien ja vanhojen jäsenten aktivointi,
teatteri ja elokuvat

tammi- huhtikuu ja syy-joulukuu tilaisuudet

7

Insinööriliiton konsertti

Tampereen Pakkahuone la 25.5.2019

8

Tuettu kesätapahtuma

Metallica Kantolassa

9

Sellaista elämä on - Juha Vainion tarina

Hämeenlinnan Uusi kesäteatteri to 1.8.2018
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Insinööriliitto 100 vuotta,
keskiaikafestivaali

Elokuu

11

Vierailu autotehtaalla tai telakalla

syyskuu

12

Keilaus

koko vuosi

13

Uinti

koko vuosi

14

Salibändy

koko vuosi

15

Yhteistoiminta Hiop opiskelijat LepaaEvo- yksiköt / luontoyrittäjät

syys- lokakuu

16

Syyskokous

marraskuu

17

Pikkujoulu

marras- tammikuu
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