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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
TEKNAn sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on toimia pääasiassa Pirkanmaalaisten tekniikan
akateemisten naisten yhdyssiteenä ja herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista,
yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa.

Johdanto vuoteen 2019
Vuosi 2019 on TEKNAn 20. toimintavuosi, jota juhlistetaan maaliskuussa 2019

vuosijuhlalla

Finlaysonin palatsissa. Vuoden teemaksi on valittu ”Tulevaisuuden yhteiskunta”. Tarkoituksena on
lähestyä aihetta monesta eri näkökulmasta. Ehdotuksia tapahtumiksi on kerätty jäsenistöltä sekä
elokuun excursion yhteydessä että syyskyselyssä. Yritysvierailujen kohteiksi on ehdotettu mm.
seuraavia: Tarastenjärven jätekeskus, Kiilto, Valio, Huhtamäki ja Koneen hissitehdas. Lisäksi on
ehdotettu tutustumista kukkien sidontaan, seinäkiipeilyyn, jousiammuntaan, melontaan ja
retkiluisteluun

sekä

vierailua

Urkin

piilopirttiin,

Miinan

savusaunaan

sekä

Kintulammen

retkeilyalueelle. Ehdotukset huomioidaan tapahtumien suunnittelussa.
Vuonna 2019 haluamme panostaa mielenkiintoiseen tapahtumatarjontaan, jotta mahdollisimman
moni löytäisi joukosta itseään kiinnostavaa toimintaa ja lähtisi mukaan verkostoitumaan sekä
uusien että vanhojen tuttujen kanssa.

Tiedotus ja jäsenhankinta
TEKNA tiedottaa yhdistystä koskevista asioista jäsenistöään pääosin sähköpostin välityksellä sekä
suljetussa Facebook-ryhmässä.
Sähköpostitiedotus muodostaa jatkossakin TEKNAn tiedotuksen rungon. Tärkeimmät vuoden
aikana tiedotettavat asiat ovat
-

Vuoden alussa lähetettävä virallisempi jäsentiedote, joka sisältää mm. yleistä tietoa
TEKNAsta

ja

sen

säännöistä,

kuluvan

vuoden

teemasta

ja

tapahtumista

sekä

jäsenmaksutiedot.
-

Säännölliset uutiskirjeet, jotka sisältävät tietoa ja ilmoittautumisohjeet tulossa oleviin
tapahtumiin sekä kuulumiset menneistä tapahtumista. Tiedot tulevista tapahtumista lisätään
myös TEKNAn nettisivuille (http://tekna.tek.fi/) ja Facebook-ryhmään.

-

Vuosi- ja vaalikokouskutsut, jotka sisältävät yhdistyslaissa ja TEKNAn säännöissä
määritellyt asiat kokouksesta ja siellä käsiteltävistä asioista. Kutsut voidaan lähettää
uutiskirjeiden yhteydessä.

-

Loppuvuodesta lähetettävä jäsenluettelo, johon on koottu jäsenten hyväksymät tiedot
itsestään (nimi, yhteystiedot, koulutustausta ja työtilanne). Luettelo lähetetään jäsenmaksun
maksaneille jäsenille ja se on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

TEKNA

2 (3)

TEKin NAISAKATEMIA

22.10.2018

Sähköpostin ja Facebook-ryhmän lisäksi TEKNA tiedottaa jäsenistöään myös nettisivun
(http://tekna.tek.fi/) kautta sekä tarvittaessa TEKNAn LinkedIn-ryhmässä. Myös TEK-lehteä
voidaan käyttää tarpeen mukaan tiedotuskanavana.
Jäsenhankinnan osalta tärkein kanava on ollut TEKNAn nykyisten jäsenten suositukset.
Tavoitteena on lisätä TEKNAn näkyvyyttä, jotta mahdollisimman moni kohderyhmään kuuluva
tietäisi TEKNAn olemassaolosta ja voisi halutessaan liittyä jäseneksi. Jäsenmäärän osalta
tavoitteena on pitää TEKNAn jäsenmäärä vuonna 2019 pienessä kasvussa.

Tapahtumat ja muu toiminta
TEKNAn perustoiminta jakautuu karkeasti kolmeen eri alueeseen:
-

ammatillinen kehittyminen

-

yleissivistys ja hyvinvointi

-

verkostoituminen.

Toiminnan kulmakivenä ovat kuukausitapaamiset, joiden sisällöt ja tavoitteet pyritään pitämään
mahdollisimman monipuolisina ja jäsenistöä kiinnostavina. Kuukausitapaamiset toteutetaan
pääosin seuraavin keinoin:
-

yritysvierailut

-

seminaarit, luennot ja koulutukset

-

jäsenillat ja keskustelutilaisuudet

-

harrastustapahtumat ja liikunnalliset aktiviteetit

-

virkistystapahtumat (ml. saunaillat).

TEKNAn

kuukausitapaamisten

tapaamismahdollisuus

tarkoituksena

mielenkiintoisen

aiheen

on

tarjota

ympärillä.

jäsenilleen

Tapaamisten

sisällöt

säännöllinen
vaihtelevat

yritysvierailuista harrastustapahtumiin ja "itsensä hemmottelu" -iltoihin. Kuukausitapaamisia
voidaan alustaa esitelmillä ja luennoilla mielenkiintoisista aiheista. Verkostoituminen pyritään
saamaan luonnolliseksi osaksi kaikkia tapahtumia, ja sitä voidaan tukea esimerkiksi ennen/jälkeen
varsinaista tapahtumaa järjestettävinä etkoina/jatkoina.
Kuukausitapaamisten lisäksi on mahdollista ylläpitää matalan kynnyksen jaostoimintaa jäsenistön
ehdotusten pohjalta. Jaosto tapaa esimerkiksi noin kerran kuukaudessa ja sen tapaamisiin ovat
tervetulleita kaikki TEKNAn jäsenet. Ensimmäisenä toimintansa aloitti käsityöjaosto, joka tarjosi
parin vuoden ajan jäsenistölle mahdollisuuden rentoon yhdessäoloon käsitöiden merkeissä. Jaosto
on ollut osallistujien vähyyden vuoksi tauolla, mutta toimintaa testataan uudelleen vuoden 2019
alussa.
Kuukausitapaamisten ja jaostoiminnan lisäksi TEKNA voi toteuttaa tarkoitustaan tukevia tai
toimintaansa kehittäviä projekteja. Näiden toteuttamiseksi kootaan yleensä työryhmä, joka vastaa
projektin toteuttamisesta. Viime vuosina on järjestetty monesti pidempi ekskursio Pirkanmaan
ulkopuolelle. Vuonna 2019 pidempää ekskursiota ei ole suunnitteilla, sen sijaan juhlistetaan
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TEKNAn 20-vuotista taivalta vuosijuhlan muodossa maaliskuussa. Vuosijuhlaa varten perustettiin
työryhmä loppuvuodesta 2018.
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi TEKNAlla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta:
vuosi- ja vaalikokous. Niissä käsitellään ainakin sääntöjen määräämät asiat ja ne järjestetään
yleensä kuukausitapaamisen osana.
TEKNAn tavoite on

järjestää tapahtumia säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Tyypillisesti

kevätkauden tapahtumat ajoittuvat tammi-kesäkuulle ja syyskauden elo-joulukuulle. Yleensä
heinäkuussa ei järjestetä tapahtumia. Tapahtumakalenteri suunnitellaan hallituksen toimesta
jokaiselle toimintavuodelle erikseen, ja tapahtumia voidaan muuttaa joustavasti vuoden mittaan
jäsenistön toiveiden perusteella hyväksytyn toimintavuosibudjetin sallimissa rajoissa.
Alustava tapahtumakalenteri vuodelle 2019:
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Liikuntakokeilu, esim. tanssitunti
Yritysvierailu, esim. Kiilto (vierailtu 2015, joten voi olla muukin)
Vuosikokous esim. Tampereen kahvipaahtimolla.
Vuosijuhla.
Seminaari/luento esim. brunssi + vuoden teeman mukainen
keskustelualustus
Wappukuoharit
Liikunta- tai harrastuskokeilu ( TAI esim. Likkojen lenkki
toukokuussa?)
Yritysvierailu tai verkostoitumistilaisuus esim.Tamperrada-ilta
yhdessä ICT-Ladies-verkoston kanssa
Kulttuuritapahtuma esim. Helsingin luolastot
Ada Lovelace -päivän kuoharit,
pikkujoulut (vaihtoehto1)
Vaalikokous + yritysvierailu tms. tapahtuma
Kulttuuritapahtuma tai liikuntakokeilu,
pikkujoulut (vaihtoehto2)

Tapahtumiin ilmoittaudutaan TEKNAn nettisivulla olevan lomakkeen avulla. Ilmoittautumislinkkiä
jaetaan tapahtumamainosten yhteydessä (uutiskirjeet ja TEKNAn Facebook-sivu). Ilmoittautumiset
tapahtumiin ovat sitovia. Tapahtuman luonteesta johtuen (esimerkiksi tilarajoite) osallistujamäärää
voi joskus olla rajoitettu. Osa tapahtumista voi myös vaatia minimiosallistujamäärän toteutuakseen.

