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YLEISTÄ

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry:n (myöhemmin LIRO) tavoitteena vuonna 2021 oli
jäsenmäärän ja koulutuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen sekä insinöörikulttuurin esille
tuominen ja yhdistyksen imagon ylläpitäminen. Viestiä opiskelijoille välitettiin muun muassa
yhteyshenkilöiden, sosiaalisen median kautta, aloittavien infokierroksilla sekä ständeillä koululla.
Toimistoa pidettiin auki mahdollisuuksien mukaan, koulun rajoitukset huomioon ottaen.
Facebook-sivua sekä Instagramia päivitettiin aina uusien tapahtumien ja tietojen myötä.

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen vuosi kaikille tapahtumien järjestäjille koronatilanteen
vuoksi. Tämä vaikeutti myös LIRO:n toimintaa etenkin keväällä, syksyllä LIRO pyrki järjestämään
tapahtumia entistä aktiivisemmin. Etäopetus jatkui pääosin koko vuoden, painottaen kuitenkin
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden lähiopetusta tilanteiden salliessa.

Vuoden 2021 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 etäyhteydellä sekä syksyn KeHä-kokoukseen järjestämällä
ensimmäisen KeHä-kokouksen sitten koronan alkamisen yhteistyössä KeHän puheenjohtajiston
kanssa. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja osallistui keväällä
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n järjestämälle JJNP:lle.

LIRO:n hallitus kokoontui 13 kertaa kuluneen vuoden aikana. Hallitukseen kuuluivat:
Sanna Silen Puheenjohtaja
Ville Bröijer Varapuheenjohtaja
Jutta Martikainen Sihteeri
Janne Siltanen Rahastonhoitaja
Sanna Sinersalmi Koulutuspoliittinenvastaava
Mikael Häggqvist Viestintä- ja yhteyshenkilövastaava
Jari Mäenpää Viestintä- ja yhteyshenkilövastaava
Viivi Tuomi Tapahtumavastaava
Nicklas Salmela Tapahtumavastaava
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TIEDOTUS

LIRO:n tiedotusta on hoidettu Facebook-sivun ja Instagram-profiilin kautta. Kaikkia tapahtumia ja
tilaisuuksia on mainostettu yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuilla. Instagram nousi vuoden
aikana eniten jäseniä tavoittavaksi alustaksi.

LIRO ry:n ständejä pidettiin aina mahdollisuuksien mukaan ja syksyllä enemmissä määrin
koronatilanteen takia. LIRO järjesti tuttuun tapaan Haluan Päättää- kampanjan ständin yhdessä
LINKKI:n kanssa, Vilauta niin saat-ständin yhteistyössä Hämeenmaan kanssa sekä TRIOL On the
Road-ständin yhteistyössä IOL:n ja Tradenomiopiskelijoiden kanssa.

Yhdistyksen verkkosivujen sisältöä lisättiin esim. aloittaville sopivalla materiaalilla ja niitä
ylläpidettiin entistä aktiivisemmin. LIRO aloitti julkaisemaan nettisivuillaan yhdistyksen kokouksiin
liittyvän materiaalin kuten kutsut, esityslistat sekä pöytäkirjat. Hallituksen kokouksista tehtiin
tiedotteita, joissa käytiin läpi oleellisimmat päätökset. Verkkosivut myös uusittiin vuoden 2021
aikana.

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 MIO ry:n. Etenkin PINO:n ja LYMO:n kanssa
tiivistettiin yhteistyötä vuoden aikana. LapIO ry:n kanssa LIRO osallistui yhdessä 4 kertaa vuodessa
järjestettävään tekniikan johdon tapaamiseen.

Opiskelijajärjestöt kokoontuivat LAHO-tapaamisiin useamman kerran vuodesta. Näihin osallistui
kaikista LAB ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöistä hallituksen jäseniä ja tätä kautta lisättiin
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Lisäksi LIRO järjesti LINKKI ry:n kanssa syksyllä Haluan päättää-kampanjan.

LSI:n tilaisuudet

LIRO:n puheenjohtaja osallistui Lahden seudun insinöörien hallituksen kokouksiin koko vuoden
aikana. LIRO:n puheenjohtaja osallistui myös LSI:n syyskokoukseen.

Infotilaisuudet

LIRO järjesti syksyllä aloittavien illan, jossa kerrottiin LIRO:n sekä IOL:n ja IL:n toiminnasta.
Paikalla oli myös kouluttamassa IOL:n edustaja osallistujia insinöörikulttuuriin.

Aloittavien infotilaisuudet järjestettiin tekniikan alan aloittaville luokille orientaatioviikoilla.
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Yhteyshenkilötoiminta

Yhteyshenkilöt tiedottivat opiskelijoita LIRO:n tapahtumista ja tilaisuuksista muun muassa
viestimällä luokan WhatsApp-ryhmissä. Yhteyshenkilötoimintaa kehitettiin vuoden aikana esim.
parantamalla palkkioita ja järjestämällä syksyllä yhteyshenkilöille koulutus. Yhteyshenkilöiden
rekrytointi oli aktiivista syksyllä ja LIRO sai paljon uusia yhteyshenkilöitä.

Kevät- ja syyskokous

LIRO:n kevätkokous jouduttiin pitämään pääsääntöisesti etäkokouksena, kokous järjestettiin 22.04.
2021 samanaikaisesti sekä Zoom:n avulla, että paikan päällä Laatikkotehtaankadun opiskelijatalon
monitoimitilassa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2020.
Syyskokouksen LIRO järjesti 3.11.2021 Opiston kunkun auditoriossa. Syyskokouksessa valittiin
LIRO:n hallituksen toimijat kaudelle 2022 ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti kaudelle
2022.

VARAINHANKINTA

Tapahtumat

LIRO oli ainut järjestö vuonna 2021 joka uskaltautui järjestämään vappuna tapahtumaa Lahdessa
selvitettyään AVI:lta rajoituksista. LIRO järjesti aarteenetsinnän, uusien lakituksen, pienimuotoisen
vappumarssin keskustan kautta hirvipatsaalle, jossa päivä päättyi yhteislauluun ja hirvipatsaan
lakitukseen. LIRO järjesti myös perinteiden mukaan Tursajaiset sekä Get Away Lahti tapahtumat
syksyllä. Molempia tapahtumia varjosti koronanuhka, mutta tautitilanteiden sen salliessa ja tarkasti
turvallisuudesta huolehtien tapahtumat saatiin järjestettyä ilman tartuntaketjuja. LIRO järjesti myös
menestykkäästi Naamarisitsit syksyllä.
LIRO järjesti yhteistyössä Night People Group – ravintoloiden kanssa Pikkutuhmat pikkujoulut.

LIRO aloitti vuonna 2021 tulevien vuosijuhlien valmistelun perustamalla vuosijuhlatyöryhmän.

Haalarimerkit

LIRO myi omia merkkejään ständeillä, tapahtumissa ja toimistolla aktiivisesti. LIRO järjesti
haalarimerkkisuunnittelukilpailun, jonka voittajamerkki otettiin heti myyntiin. Toiseksi tullut merkki
tuli loppuvuodesta myös myyntiin. Merkkimyynti oli todella onnistunutta vuoden aikana.
Lisäksi LIRO myi laulumatteja ständeillä sekä sitseillä, mahdollistaen Laulumatti^3 tilaamisen
myyntiin.
Myynti Kide.app-sovelluksen kautta on ollut aktiivista myöskin vuonna 2021 ja vakiinnuttanut
paikkansa järjestöjen myyntialustana.

Haalarit

LIRO:n haalarimyynti ei onnistunut keväällä tavoittamaan opiskelijoita pidemmästä tilausajasta
huolimatta. Tähän vaikutti korona ja tapahtumien puute sekä etäopetus. Syksyllä haalareita myytiin
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myös Kide.app:n kautta postitusmahdollisuudella ja haalarimyynti saatiin nousemaan normaalille
tasolle.

MUUTA

Hallitus oli tavoitettavissa sähköpostilla ja Facebookin tai WhatsAppin välityksellä sekä toimiston
ollessa auki.

Yritysyhteistyösopimuksia solmittiin vuoden aikana huomattavasti entistä enemmän. Night People
Groupin kanssa neuvoteltiin uusi, parempi sopimus.


