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 YLEISTÄ 

 

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry:n (myöhemmin LIRO) 
tavoitteena vuonna 2020 oli jäsenmäärän ja koulutuksen laadun 
kehittäminen ja ylläpitäminen sekä insinöörikulttuurin esille 

tuominen ja yhdistyksen imagon ylläpitäminen. Viestiä opiskelijoille 
välitettiin muun muassa yhteyshenkilöiden ja sosiaalisen median 

kautta, aloittavien infokierroksilla sekä ständeillä koululla. 
Toimistoa pidettiin auki alkuvuodesta runsaasti, syksyllä 
harvemmin ja Facebook-sivua päivitettiin aina uusien tapahtumien 

ja tietojen myötä, sekä Instagramia päivitettiin usein. 
 

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vuosi kaikille tapahtumien 
järjestäjille koronatilanteen vuoksi. Tämä vaikeutti myös LIRO:n 
toimintaa maaliskuusta lähtien peruen tapahtumia ja vaikeuttamalla 

niiden järjestämistä loppuvuoden ajan. LAB ammattikorkeakoulun 
aloittaminen alkuvuodesta vaati erityisiä järjestelyitä, sekä loi uusia 

yhteyksiä koulutuspolitiikan saralla muun muassa LapIO ry:n 
kanssa. 
 

Vuoden 2020 aikana LIRO:n jäsenet osallistuivat Insinööriliitto IL 
ry:n järjestämiin koulutuksiin, joita olivat muun muassa PuSiRaKo, 

Osaavaa järjestötoimintaa, Neuvotellen sopimukseen ja PalMa. 
LIRO osallistui myös Keski-Suomen ja Hämeen 
insinööriopiskelijoiden piiritoimintaan osallistuen alkuvuoden Kehä-

kokoukseen paikan päällä sekä syksyn KeHä-kokoukseen 
etäyhteydellä. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja osallistui keväällä 

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n järjestämälle JJWP:lle, eli 
järjestöjohdon webinaaripäivään. 
 

LIRO:n hallitus kokoontui 12 kertaa kuluneen vuoden aikana. 
 

 TIEDOTUS 

 
LIRO:n tiedotusta on hoidettu Facebook-sivun ja Instagram-profiilin 

kautta. Kaikkia tapahtumia ja tilaisuuksia on mainostettu 
yhdistyksen Facebook-sivulla. Instagram toimi myös hyvänä 

tiedotuskanavana. 
 
LIRO ry:n ständejä pidettiin alkuvuodesta orientaatioviikolla ja 

tapahtumapäivinä. Syksyn aikana ständejä pidettiin harvemmin 
koronatilanteen takia. 

 
Yhdistyksen verkkosivujen sisältöä lisättiin ja niitä ylläpidettiin . 
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 TILAISUUDET 

 

 
Yhdistysyhteistyö 

 

LIRO jatkoi yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen eli 
opiskelijakunta KOE:n, Linkki ry:n, LYMO ry:n, PINO ry:n, LASOLA 

ry:n, ReLa ry:n sekä Muotoiluinsintuutin opiskelijoiden kanssa. 
Lisäksi LIRO aloitti yhteistyön LapIO:n kanssa. Opiskelijajärjestöt 
kokoontuivat LAHO-tapaamisiin useamman kerran vuodesta. 

Näihin osallistui kaikista LAB ammattikorkeakoulun 
opiskelijajärjestöistä hallituksen jäseniä ja tätä kautta lisättiin 

yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi Lahden ja 
Lappeenrannan ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöt 
kokoontuivat useamman kerran vuoden aikana keskustelemaan 

edunvalvonnallisista asioista. 
Lisäksi LIRO järjestö LINKKI ry:n kanssa syksyllä Haluan päättää-

kampanjan. 
   

LSI:n tilaisuudet 

 
LIRO:n puheenjohtaja osallistui Lahden seudun insinöörien 

hallituksen kokouksiin koko vuoden aikana. LSI ja LIRO solmivat 
yhteistyösopimuksen, jonka kautta LIRO saa avustusta LSI:ltä. 
LIRO:n puheenjohtaja osallistui myös LSI:n kevät- ja 

syyskokouksiin. LIRO:n jäseniä kannustettiin osallistumaan LSI:n 
tapahtumiin. 

 
Infotilaisuudet 

 

LIRO järjesti keväällä aloittavien saunaillan, sekä syksyllä 
aloittavien illan, jossa kerrottiin LIRO:n sekä IOL:n ja IL:n 

toiminnasta. Syksyn aloittavien ilta päätettiin järjestää ilman 
saunaa. Aloittavien ilta todettiin paremmaksi ratkaisuksi. 
 

Aloittavien infotilaisuudet järjestettiin tekniikan alan aloittaville 
luokille orientaatioviikoilla, syksyllä luokkainfot järjestettiin yhtä 

luokkaa lukuun ottamatta kaikille aloittaville luokille. 
 

Yhteyshenkilötoiminta 

   
Alkuvuoden aikana yhteyshenkilöt toimivat tapahtumissa 

avustajina. Lisäksi he tiedottivat opiskelijoita LIRO:n tapahtumista 
ja tilaisuuksista muun muassa viestimällä luokan WhatsApp-
ryhmissä. Yhteyshenkilöitä osallistui myös Osaavaa 

järjestötoimintaa-koulutuksiin keväällä ja syksyllä. 
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Kevät- ja syyskokous 
 
LIRO:n kevätkokous jouduttiin siirtämään syksylle koronatilanteen 

vuoksi ja järjestettiin nimellä Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
28.8.2020 Toriklubilla Lahden keskustassa. Ylimääräisessä 

kokouksessa hyväksyttiin LIRO:n uudet säännöt viimeisen kerran  
sekä tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019. 
 

Syyskokouksen LIRO järjesti tiistaina 4.11.2020 Opiston kunkun 
ravintolassa. Syyskokouksessa valittiin LIRO:n hallituksen toimijat 

kaudelle 2021 ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti 
kaudelle 2021. 

 

 VARAINHANKINTA 

   

  Tapahtumat 
 

LIRO järjesti vuoden aikana yhdet bileet yhteistyössä Night People 

Group – ravintoloiden kanssa. Muut jouduttiin valitettavasti 
perumaan koronatilanteen vuoksi. Lisäksi LIRO järjesti 

harjoitussitsit maaliskuun alkupuolella, jossa IOL oli kouluttamassa 
jäseniä sitsikulttuurista. 

 

  Haalarimerkit ja oheistuotteet 
 

LIRO myi omia merkkejään ständeillä ja toimistolla aktiivisesti. 
Alkuvuodesta LIRO:lle tuli 2 uutta haalarimerkkimallia myyntiin, 
josta toinen myytiin loppuun syksyn alussa. 

Lisäksi LIRO myi 2019 SlawSquad-bileistä ylijääneitä t-paitoja ja 
laulumatteja ständeillä ja loppuvuodesta Kide.app-sovelluksen 

kautta. Myynti Kide.app-sovelluksen kautta on ollut aktiivista. 
 
Haalarit 

 
LIRO:n haalarimyynti oli aktiivista niin keväällä kuin syksylläkin. 

Syksyllä haalareita myytiin myös Kide.appin kautta 
postitusmahdollisuudella ja loppuvuodesta Kide.app-sovellukseen 
lisättiin myyntiin vanhat haalarit, jotka tekivät hyvin kauppansa sitä 

kautta. 

 MUUTA 

 
Hallitus oli tavoitettavissa sähköpostilla ja sosiaalisen median 
kautta. Hallituksen tavoitti Facebookin ja WhatsAppin välityksellä 

sekä toimiston ollessa auki paikan päältä. 


