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TOIMINTA, YLEISTÄ
Yhdistyksen hallitus toimii jäsenkokouksissa (kevät- ja syyskokous) esitettyjen ja sovittujen periaatteiden
sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Toimintaa järjestetään yksin, sekä yhdessä Hämeen piirin, Keski-Suomen piirin ja Insinööriliiton kanssa.
Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen ”Palaute” -lomakkeen tai
hallituksen jäsenten kautta. Saadut palautteet käsitellään aina seuraavassa kokouksessa. Yhdistyksen
hallituksen sovitut kokouspäivät keväällä 2019 ovat 21.3., 9.4., 15.5. ja 11.6.
JÄSENTAPAHTUMIA 2019
Tiedossa olevat Hämeenlinnan Insinöörit ry järjestämät / tukemat tapahtumat. Ilmoittautuminen
tapahtumiin ja lisätietoja kotisivuilla.
•

Kevätkokous 27.3.2019
Aika: 27.3.2019 klo 18:00 - 20:00
Hämeenlinnan Insinöörit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Kiertokapulan
tiloissa Innoparkissa Hattelmalassa keskiviikkona 27.3.2019 klo 18:00. Osoite
on Vankanlähde 7.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat.
Kokoukseen osallistuvien, muitten kuin hallituksen jäsenten, kesken arvotaan neljä
ilmaislippua Insinööriliiton Tampereen konserttiin (25.5.2019).
Kahvitarjoilu.
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua Tervetuloa!
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•

Hämeen- ja Keski-Suomen piirin Pakopeli-ilta 29.3.2019
Aika: 29.3.2019 klo 18:30 - 22:00, ActionFactory ja Wisahovi, Virvelintie Hämeenlinna
Illan aikana tutustutaan Hämeenlinnan ActionFactoryn pakohuonepeleihin. Pakopelit ovat
tiimipelejä, joissa ryhmä lukitaan suljettuun tilaan, tavoitteenaan päästä ”vapauteen”
säädetyn peliajan puitteissa. www.actionfactory.info
Aktiviteettien jälkeen siirrytään kävelymatkan päähän kartano Wisahoviin, jossa
saunomismahdollisuus ja kevyt buffetillallinen. Wisahovin tunnelmallinen pääsali on
käytössä. Siellä mahtuu hyvin syömään ja viettämään iltaa. Jos saunot, muista ottaa oma
pyyhe mukaan. www.tunnelmakartanot.fi
Pakopeli-illan hinta on jäsenelle 50 €. Hinta sisältää pelit, saunan ja illallisen.
Lisätietoja HyRi Insinöörien kotisivuilta. Ilmoittautuminen 14.3.2019 mennessä
hameenlinnan.insinoori.fi/tapahtumat.

•

Vierailu Vantaan Energian jätevoimalaan 6.4.2019
Hämeenlinnan Insinöörit ry järjestää yritysvierailun Vantaan Energian jätevoimalaan.
Vierailun jälkeen ruokailu Krapihovissa. Osallistujamäärä on 40 (jäsenet ja avecit), hinta 20
€ / hlö.
Vierailulle lähdetään Wetterhoffin pysäkiltä lauantaina 6.4.2019 klo 9:00 (Vekka).
Vierailuaika on klo 10:30-12:30 (max -13:00) ja se sisältää myös tehdaskierroksen. Vierailun
jälkeen ajetaan Krapihoviin, www.krapi.fi, missä omatoiminen tutustuminen pihapiirin
rakennuksiin, jos aikaa on. Krapin lyhyt historia, palvelujen esittely ja lounas noutopöydästä
n. klo 13:40. Kotimatkalle lähdetään heti lounaan jälkeen.
Huomioikaa että Vantaan Energia tarvitsee osallistujien nimilistan 3 vrk. ennen vierailua.
Vierailu on tarkoitettu aikuisille. Liikuntarajoitteiset eivät voi turvallisuussyistä osallistua
tehdaskierrokselle.
Ilmoittaudu 27.3.2019 mennessä hameenlinnan.insinoori.fi/tapahtumat.
Ilmoittautuminen on sitova. Maksamalla osallistumisesi ajoissa varmistat mukaanpääsyn
mahdollisten jonossa olevien sijaan.

•

Sirkus Finlandia 14. -16.4.2019
Aika: 14.-16.4.2019, Turenki sunnuntai 14.4.2019 klo 17.00 ja Hämeenlinna
maanantai 15.4.2019 klo 18.30, tiistai 16.4.2019 klo 15.30 ja klo 18.30
Paikat ovat B- tai C-katsomossa, lipun hinta on 10 €. Etu on tarkoitettu max 2 aikuiselle ja
kahdelle omalle lapselle tai lapsenlapselle.
Sirkuksen lippuluukulla on maksettaessa esitettävä Insinööriliiton jäsenkortti.
Ilmoittaudu viimeistään 10.4.2019 hameenlinnan.insinoori.fi/tapahtumat.

•

Tulevaisuutta luomassa –konsertti 25.5.2019
Insinööriliitto 100 vuotta, Tulevaisuutta luomassa –konsertti järjestetään 25.5.2019 klo 18:00
- 20:30 Tampereen Pakkahuoneella, Tullikamarin aukio 2.
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Liput jäsenille ja heidän seurueilleen 27,5 e / aikuinen, 17,5 e / alle 17-vuotias, opiskelija,
eläkeläinen. Lippujen myyntiin ja alennuskoodi IL:n jäsensivujen Member+ -palvelussa (vaatii
kirjautumisen).
Konsertin tähtiartisteina nähdään Olavi Uusivirta, Diandra, Osmo Ikonen ja Ida Elina.
Juontajina toimivat koomikot Niina Lahtinen ja Janne Kataja.
Konserteissa esitettävässä dokumenttielokuvassa kerrotaan Insinööriliiton satavuotisen
historian keskeisistä teemoista ja neljän erilaisen insinöörin elämästä.
Insinööriliitto lahjoittaa konserttien tuotot juhlavuoden päätteeksi Me-säätiölle, joka tekee
työtä vähentääkseen lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista
Suomessa.
Jokainen hankkii lippunsa itsenäisesti. Hämeenlinnan Insinöörit järjestää konserttiin
bussikuljetuksen, mikäli vähintään 20 henkilöä ilmoittautuu 15. toukokuuta mennessä.
Ilmoittautuminen: hameenlinnan.insinoori.fi/tapahtumat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallica Kantolassa, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin (tuki jäsenelle 30 %, kuitenkin max 30 €)
Hämeenlinnan uusi kesäteatteri 1.8.2018, ks. kotisivut
IL 100 vuotta, Keskiaikafestivaali Hämeenlinnassa elokuussa, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin
Yritysvierailu syyskuussa, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin
Syyskokous, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin
Pikkujoulu, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin
Suunniteilla myös
o Jäsenten aktivointi; elokuvat, lisätietoja kotisivuilla myöhemmin
Hiop-opiskelijayhteistyö, tapahtuma syksyllä
Liikunnan tukeminen (keila, uinti, salibändy), ks. kotisivut

INSINÖÖRILIITTO 100 V TAPAHTUMAT löydät täältä https://www.ilry.fi/IL100
Hämeenlinnan Insinöörit ry:n jäsenet voivat osallistua kaikkiin Hämeen ja Kesi-Suomen piiritapahtumiin.
Piirien jäsenyhdistykset päättävät itsenäisesti omien jäsentensä tukemisesta näissä tapahtumissa (esim.
alennus lipun hinnasta, bussikuljetus jne.).
Hämeenlinnan Insinöörit ry ilmoittaa kotisivuillaan mahdollisesta tuesta näihin tapahtumiin ja kertoo
oikean ilmoittautumistavan (useimmiten omien kotisivujen kautta).
Poimintoja tapahtumista, tilanne 4.3.2019:
• Valkeakosken musiikkijuhlat
• Provinssi https://www.ilry.fi/ajankohtaista/il100-tapahtumat/ihastu-insinooriin-provinssissa
• Ilosaarirock https://www.ilry.fi/ajankohtaista/il100-tapahtumat/ihastu-insinooriin-ilosaarirockissa
• Pori Jazz https://www.ilry.fi/ajankohtaista/il100-tapahtumat/ihastu-insinooriin-pori-jazzissa
• Särkänniemitapahtuma https://tampereeninsinoorit.fi/huvipaiva/
• Perhepäivä Heurekassa https://www.ilry.fi/ajankohtaista/il100-tapahtumat/perhepaiva-heurekassa
• Juoksutapahtumat https://www.ilry.fi/ajankohtaista/il100-tapahtumat/juoksukarkelot-helsingissa
• Kesäteatteri Tampereella https://tampereeninsinoorit.fi/kesateatteri/
Huomioi, että osa ns. perhetapahtumiin ilmoittautumisista (esim. Särkänniemi 10.8.2019) tapahtuu
jäsenen osalta jäsennumerolla, muut perheen / seurueen jäsenet ilmoitetaan jäsennumerolla 000 ja
yhdistyksen nimeksi -.
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