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Hämeenlinnan Insinöörit ry Jäsentiedote 1/2022 
 
http://hameenlinnan.insinoori.fi  

 

 

 

 

 

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2022 KAIKILLE 

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENILLE! 
 

 

 

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY 75 VUOTTA  

  

Yhdistyksemme juhli marraskuussa 2021 seitsemänkymmentäviisi vuotta jatkunutta 

toimintaansa. Toivottavasti pandemia väistyy ja vuosi 2022 mahdollistaa tapahtumien 

toteuttamisen kohti normaalimpaa. 

 

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA VASTUUALUEET VUONNA 2022 

 

Puheenjohtaja Ari Viiala, p. 050 592 7782, ari.viiala(at)gmail.com 

Varapuheenjohtaja ja aluetoiminta Aulis Veteläinen, p. 040 080 1697, 

aulis.vetelainen(at)pp6.inet.fi  

Sihteeri  Jaakko Kulmala, p. 040 596 3366, kulmala.jaakko(at)gmail.com 

Viestintävastaava Seija Koskenmäki, p. 040 414 1439, 

koskenmaki.seija(at)gmail.com  

Jäsenhankintavastaava  Tapio Helmimäki, p. 040 159 5547, 

tapio.helmimaki(at)gmail.com 

Työmarkkinavastaava Jouni Mäkelä, jouni.makela(at)pp3.inet.fi  

Koulutusvastaava Liisa Haakana, p. 040 063 3432, liisa.jokinen(at)gmail.com 

Opiskelutoiminta Jani Polo, jani.petteri.polo(at)gmail.com 

Jäsen Sari Salminen, sari.salminen91(at)gmail.com 

Jäsen Petri Talikka, petri.talikka(at)saunalahti.fi 

  

Kunniapuheenjohtaja Pekka Ventelä, pekka.ventela(at)armas.fi 

Senioritoiminta Hannu Kumpulainen (hall. ulkop), kumpulainen.hannu(at)gmail.com 

 

Kotisivut  https://hameenlinnan.insinoori.fi/ 

Sähköpostiosoite hameenlinnainsinoorit@gmail.com 

Pankkitili  FI74 5680 0020 3972 67 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
https://hameenlinnan.insinoori.fi/
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JÄSENTAPAHTUMAT 2022 

 

Koko vuoden suunnitellut jäsentapahtumat löydät kotisivuilta. Koronapandemia voi 

edelleen vaikuttaa toimintaan ja tapahtumia järjestetään / perutaan virallisia 

suosituksia kuunnellen. Ajantasaiset tiedot löydät yhdistyksen kotisivuilta ja aina voit 

myös olla yhteydessä kunkin tapahtuman tapahtumavastaavaan. 

 

 

Perhekeilailu Hämeenlinnan keilahallissa viikolla 9 / 2022, 28.2.-6.3.2022  

• Tervetuloa keilaamaan yksin, seuralaisen tai perheen kanssa  

• Hämeenlinnan Insinöörit ry tuki on 1 tunnin keilavuorosta (ratamaksu+ kengät) 

50 % 

• Keilavuoro tulee varata itse suoraan keilahallilta, joko puhelimella 040-

4553170 tai nettisivun kautta www.keilahalli.net 

o Ei ilmoittautumista yhdistykselle 

● Tuen saa jäsenkorttia näyttämällä yhden kerran / jäsen viikon x aikana 

● Omavastuu maksetaan paikan päällä 

● Katso keilahallin sivulta muut tiedot ja ohjeet! 

● Tapahtumavastaava on Jouni Mäkelä 

 

 

Vierailu Parolan Panssarimuseossa lauantaina 19.3.2022, perhetapahtuma 

• Tapahtuma on tarkoitettu Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille perheineen, 

max 4 hlöä/ jäsen 

• Lipun hinta on 10 € / aikuinen ja 5 € / lapsi alle 14 vuotta 

• Lipun hintaan sisältyy opastettu museokierros ja pullakahvit  

• Minimiosallistujamäärä on 20 henkilöä ja maksimi 50 henkilöä 

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset 20.2.2022 alkaen kotisivujen kautta 

• Tapahtumavastaava on Liisa Haakana 

 

 

Sirkus Finlandia, 16-18.4.2022 Hämeenlinna, perhetapahtuma 

• Tapahtuma on tarkoitettu Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille perheineen, 

max 4 hlöä/ jäsen 

• Lipun hinta on 10 € / hlö ja se oikeuttaa paikkaan katsomossa B, C tai D 

o Maksu suoritetaan lippukassalla paikan päällä 

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset 14.3.2022 alkaen kotisivujen kautta 

• Tapahtumavastaava on Ari Viiala 

 

 

 
 

Kevätkokous 27.4.2022 

• Lisätietoja myöhemmin 

http://www.keilahalli.net/
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Avant Techno 14.5.2022, avectapahtuma, piiritapahtuma 

Hämeenlinnan Insinöörit ry järjestää yritysvierailun Avant Techo Oy:n tehtaalle 

Ylöjärvelle. Vierailulle voivat osallistua jäsenet aveceineen. 

• Aika la 14.5.2022 klo 8.30 -16.00  

• Linja-auto lähtee klo 8.30 Wetterhoffilta  

• Ohjelma tehtaalla: Tulokahvit sämpylällä ja yritysesittely, tehdaskierros (2 -

erässä), koneiden testausta hiekkalaatikolla sisätiloissa  

• Lounas Juustoportissa seisovasta pöydästä vierailun jälkeen  

o Ihan vieressä myös shoppailua varten Kauppakeskus Elo ja Ilo 

• Hinta 15 €/hlö. (sis. matkan ja ruokailut) 

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.3.2022 alkaen kotisivujen kautta 

• Minimiosallistujamäärä on 20 henkilöä ja maksimi 45 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Aulis Veteläinen 

 

 

Multigolf, 28.5.2022 

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset myöhemmin keväällä kotisivuilla 

• Tapahtumavastaava on Liisa Haakana 

 

 

Suunnitellut tapahtumat, kesä 2022 

• Näistä tietoja seuraavassa tiedotteessa myöhemmin keväällä 

o Melonta 

o Maastopyöräily 

o Kesäteatteri Hämeenlinnassa 30.7.2022 

o Fiskars Village 

 

 

Insinöörisähly ja uintietu jatkuvat vuonna 2022 

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisivujen kautta 

 

 

MUITTEN YHDISTYSTEN JÄRJESTÄMÄT AVOIMET TAPAHTUMAT 

https://www.ilry.fi/jasenjarjestojen-tapahtumat/ 

 

 

INSINÖÖRILIITON JÄSENILLEEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT 

https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/tapahtumat-ja-koulutukset 

 

 

https://www.ilry.fi/jasenjarjestojen-tapahtumat/
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/tapahtumat-ja-koulutukset
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KOULUTUS 

Muistakaa hyödyntää tärkeää jäsenetuanne, eli mielenkiintoisia koulutuksia - käykää 

osoitteessa: https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/ 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ilmoituskanavamme on yhdistyksen kotisivut. Sieltä löydät tietoa tapahtumista ja 

niihin ilmoittautumisesta, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä hyödyllisiä linkkejä. 

 

 

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ! 

 

Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia, kommentteja, ruusuja ja risuja kotisivujen 

”Yhteydenottolomake” -lomakkeen tai hallituksen jäsenten kautta.  

Saadut palautteet käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen 

sovitut kokouspäivät vuonna 2022 ovat 24.2., 24.3., 20.4., 17.5. ja 16.6.2022.  

 

 

TYÖSUHDE- JA OSOITETIEDOT AJAN TASALLE! 

Vaihtaessasi työpaikkaa tai kun yhteystietosi muuttuvat, tee muutos tietoihisi 

Insinööriliiton jäsensivuilla. Huomioi myös, että sähköpostilaatikkosi ollessa täynnä 

viestimme eivät tavoita sinua. 

 

 

Tervetuloa tapahtumiin! 

Hallitus 

 

https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/

