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Hämeenlinnan Insinöörit ry Jäsentiedote 2/2022 
 
http://hameenlinnan.insinoori.fi  

 

 

 

 

 

HYVÄÄ KESÄÄ HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY:N 

JÄSENILLE! 
 

 

 

 

 

Kotisivut  https://hameenlinnan.insinoori.fi/ 

Sähköpostiosoite hameenlinnainsinoorit@gmail.com 

Pankkitili  FI74 5680 0020 3972 67 

 

JÄSENTAPAHTUMAT 2022, KESÄ JA SYKSY 

 

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. 

 

 

 

Suunnitellut tapahtumat, kesä / syksy 2022 
 

Kesäteatteri Hämeenlinnassa 30.7.2022 klo 18:00-20:15 

 

HUK esittää musiikkinäytelmän "Mitä kuuluu Marjaleena", ks. tiedot tästä linkistä 

https://www.hukteatteri.fi/naytelma 

• Lipun hinta on 20 €/ hlö ja se sisältää teatterilipun (numeroidut paikat) ja 

väliaikatarjoilun: kahvi/tee + leivos +suolainen piirakka. 

• Lippuja on varattu 40 kpl. Ilmoittautuminen on auki ja se päättyy 14.7.2022 

(tai aiemmin jos kaikki liput on varattu). 

• Ilmoittautumislomakkeella jäsen antaa omat tietonsa ja avecin nimen, jos 

mukana on seuralainen. (Tästä on valintaruutu lomakkeella). Kesäteatteri 

maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

• Tapahtumavastaava on Seija Koskenmäki. 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
https://hameenlinnan.insinoori.fi/
https://www.hukteatteri.fi/naytelma
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Fiskars Village, perheretki 13.8.2022 klo 8:00-n. klo 18 

Lisätietoja ja linkkejä löydät kotisivuilta. 

 

Fiskars Village sijaitsee Raaseporin kaupungissa.  

• Hinta: aikuinen 20 € (jäsen, avec) ja lapsi alle 15 vuotta 5 €. Hinta sisältää 

bussikuljetukset, sekä menomatkalla pullakahvit. 

• Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa ja päättyy 31.7.2022. 

Minimiosallistujamäärä on 30 ja maksimi 48. Retki maksetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

• Tapahtumavastaava on Jaakko Kulmala 

 

Melonta 27.8.2022 klo 12:00 Varikonniemessä, jäsen + avec 

 

Vanajaveden Vesikoiden, https://vanajavedenvesikot.fi/,  järjestämä ohjattu 

melontatapahtuma. 

• Melontaan varattu aika on 2 tuntia ja ohjaus koostuu seuraavista osiosta: 

o tutustuminen varusteisiin ja turvallisuuteen (kelluntaliivit, aukkopeite, 

mela, kajakki) 

o opastus ja melontatekniikat (melaote, eteenpäin melonta sekä 

ohjausvedot) 

o melontalenkki Vanajalla, n. 60 min 

o kaluston huolto melonnan jälkeen 

• Hinta: 20 €/hlö ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hintaan sisältyy 

opastus ja melontalenkki.  

• Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa ja päättyy 30.7.2022. 

Minimiosallistujamäärä on 8 ja maksimi 12. 

• Tapahtumavastaava on Jaakko Kulmala. 

 

Ruokakurssi 6.9.2022 klo 17:00 alkaen Marttojen keittiöllä Rauhankadulla, 

jäsen + avec 

 

Tehdään hyvää ruokaa yhdessä ja syödään mitä on kokkailtu. Moni meistä kaipaa 

arkiruoan valmistukseen uusia ideoita ja helpotusta. ”Yhden kattilan taktiikka” -

ruokakurssilla valmistetaan herkullisia, helppoja ja monipuolisia kasvisvoittoisia 

arkiruokia (noin 10 ruokalajia). Tule oppimaan uutta ja saamaan vaihtelua 

arkiruokaan –pienellä twistillä! 

• Hinta: 15 €/hlö ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hintaan sisältyy 

ruokien valmistus ohjatusti, reseptilehtinen ja tietysti yhteinen ruokailu 

kokattujen herkkujen parissa. Ruokajuomana on vesi mutta mukaan voi 

halutessaan ottaa muutakin ruokajuomaa.  

• Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa ja päättyy 2.8.2022. 

Minimiosallistujamäärä on 12 ja maksimi 16 henkeä. 

• Tapahtumavastaava on Seija Koskenmäki. 

https://vanajavedenvesikot.fi/
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Suunnitteilla myös 

Rauta ja petrooli -tapahtuma 3.- 4.9.2022. Lisätietoja kotisivuilla myöhemmin. 

Maastopyöräily 10.9.2022. Lisätietoja kotisivuilla myöhemmin. 

Olutmaistelu 8.10.2022. Lisätietoja kotisivuilla myöhemmin. 

 

 

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 

 

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 

viimeinen kokous ennen kesää on 16.6.2022. Kesällä kokoonnutaan tarvittaessa ja 

syksyllä taas noin kerran kuukaudessa 

 

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

