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Hämeenlinnan Insinöörit ry Jäsentiedote 1/2023 
 
http://hameenlinnan.insinoori.fi  

 

 

 

 

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2023 KAIKILLE 

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENILLE! 
 

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA VASTUUALUEET VUONNA 2023 

 

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 Tapio Helmimäki, p. 040 159 5547, tapio.helmimaki(at)gmail.com 

Viestintävastaava Seija Koskenmäki, p. 040 414 1439, 

koskenmaki.seija(at)gmail.com  

Jäsenhankintavastaava Jaakko Kulmala, p. 040 596 3366, 

kulmala.jaakko(at)gmail.com 

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

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

Opiskelutoiminta Vesa Laitinen, p. 040 758 4567, vesa.laitinen(at)gmail.com 

Jäsen Sakari Mattila, p. 050 490 0781, mattila.sakari (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 

 

JÄSENTAPAHTUMAT 2023 

 

Koko vuoden suunnitellut jäsentapahtumat löydät kotisivuilta, ks. 

https://hameenlinnan.insinoori.fi/jasentiedote/   ”Toimintasuunnitelma 2023”. 

Huomioi, että kustannusten nousun takia omavastuuosuudet voivat poiketa 

suunnitelman hinnoista (laadittu syksyllä 2022). 

Tiedot päivittyvät kotisivuille vuoden mittaan. Tarvittaessa voit olla yhteydessä 

kunkin tapahtuman tapahtumavastaavaan. 

 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
https://hameenlinnan.insinoori.fi/
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Leffailta torstaina 23.2.2023  

• Aika: 23.2.2023 klo 18:00 

• Paikka: Bio Rex, Verkatehdas, Hämeenlinna 

• Kenelle: Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille, avec 

• Ohjelma / leffa: A man called Otto.  

o Koomiseen ja koskettavaan bestselleriin perustuva A Man Called 

Otto kertoo tarinan äreästä leskestä Otto Andersonista (Tom Hanks), 

joka haluaa asioiden olevan järjestyksessä.  

o Traileri https://youtu.be/qc9Y_oLtKxU 

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 16.1. ja päättyy 9.2.2023 

• Hinta: 10 € / hlö sisältää leffalipun, juoman ja popparit 

• Minimiosallistujamäärä on 30, maksimi 48 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Sari Salminen 

 

 

 

Maailman insinööripäivän vietto lauantaina 4.3.2023  

• Aika: 4.3.2023 klo 12:00 alkaen 

• Paikka: ks. ohjelma 

• Kenelle: Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille, avec 

• Ohjelma: Kokoontuminen Kummila-patsaalla klo 12 

o Puhe Ari Viiala 

o Kummila-patsaan seppelöinti 

o Kuohuviini 

o Inssiopiskelijoiden lauluesitys 

o Siirtyminen ravintola Seiskaan 

o Ruokailu 12:30 

o Luento Informaatiovaikuttaminen   

o Luento kyberturvallisuus  

o Kakkukahvit 

o Mukavaa yhdessä oloa 

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 16.1. ja päättyy 16.2.2023 

• Hinta 10 € / hlö 

• Minimiosallistujamäärä on 20, maksimi 140 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Liisa Haakana 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qc9Y_oLtKxU
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Show Pasión de Buena Vista tiistaina 7.3.2023 

 

• Aika: 7.3.2023 klo 19:00 

• Paikka: Verkatehdas, Hämeenlinna 

• Kenelle: Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille, avec 

• Ohjelma: https://www.verkatehdas.fi/tapahtumat/pasion-de-buena-vista/ 

o Kuumat rytmit, innostavat melodiat ja eksoottisen kaunis tanssi 

yhdessä yli 150:n tilaustyönä tehdyn asun kanssa vievät katsojan 

matkalle läpi jännittävän Kuuban yön! Show Pasión de Buena Vista 

on täynnä kuubalaisten melodioiden taikaa. Mikään ei kuvasta tämän 

Karibian saaren kulttuuria niin hyvin kuin musiikki ja tanssi! Esitys 

kattaa koko eksoottisen saaren musiikin kirjon mamborytmeistä ja 

cha-cha-chasta niin kutsuttuun afrokuubalaiseen salsaan. 

o Väliaikatarjoiluna kahvi / tee ja leivos  

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 16.1. ja päättyy 6.3. tai kun 

kaikki liput on varattu 

• Hinta: 35 € / hlö sisältää lipun ja väliaikatarjoilun.  

o Lippuja on varattu 30 kpl.  

• Tapahtumavastaava on Seija Koskenmäki 

 

 

 

Työmarkkinalätkä perjantaina 10.3.2023  

 

• Aika: 10.3.2023 klo 16:00  

• Paikka: Ritari-Areena, Kerhoravintola 

• Kenelle: IL jäsenille, alue 4 

• Ohjelma: Työmarkkinalätkä, menossa mukana 

IL:n työmarkkinajohtaja Petteri Oksa ja alueasiamies Olli Backman. 

Tilaisuudessa tarjotaan ruokaisa salaatti ja 2 juomaa. 

Tilaisuus alkaa klo 16.00 työmarkkinatietoudella ja jatkuu jääkiekko- 

ottelulla HPK- JYP klo 18.30. 

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 1.2. ja päättyy 3.3.2023 

• Tilaisuus on maksuton.  

o Ilmoittautumisen voi perua kuluitta. Huomioi, että IL laskuttaa 25 € 

ilmoittautuneilta, jotka eivät saavu paikalle eivätkä ole peruneet 

osallistumistaan.  

• Hinta on 10 € 

• Minimiosallistujamäärä on 20, maksimi 40 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Aulis Veteläinen 

 

 

 

https://www.verkatehdas.fi/tapahtumat/pasion-de-buena-vista/
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Sirkus Finlandia, Hämeenlinna, perhetapahtuma 

 

• Aikataulu tarkentuu myöhemmin, yleensä pääsiäisen aikaan. 

• Tapahtuma on tarkoitettu Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille perheineen, 

max 4 hlöä/ jäsen. 

• Lipun hinta on n. 50 % listahinnasta ja se oikeuttaa paikkaan katsomossa B, 

C tai D. Maksu suoritetaan lippukassalla paikan päällä. 

• Lisätiedot myöhemmin kotisivuilla (kiertueaikataulua 2023 ei ole vielä 

vahvistettu). 

• Tapahtumavastaava on Ari Viiala 

 

 

 

Turun reissu: Raisio Group, Kakolan Ruusu ja Kakola lauantaina 22.4.2023  

 

• Aika: 22.4.2023 klo 8:30 – 19:30 (alustava aikataulu) 

• Paikka: Bussi lähtee Hämeenlinnasta Wetterhoffin tilausajopysäkiltä klo 

8:30, ks. ohjelma 

o Tarvittaessa lyhyt pysähdys Forssassa 

• Kenelle: IL jäsenille, alue 4, avec 

• Ohjelma (alustava): 

o Tutustuminen Raisio Groupiin klo 11-, kahvit 

o Ruokailu Kakolan Ruusussa klo13-16, ”Pidot”,  

https://kakolanruusu.fi/ruoka-juoma/, https://kakolanruusu.fi/meista/ 

▪ omakustannusjuomat 

o Opastettu kierros Kakolassa klo 16-17 

o Lähtö Hämeenlinnaan – perillä 19:30 

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 20.1. ja päättyy 6.4.2023 

o Huomioi, että tähän tapahtumaan voivat osallistua myös muitten 

yhdistysten jäsenet  

• Hinta: 40 € / hlö sisältää matkat, yritysvierailun, ruokailun ja opastetun 

Kakolan kierroksen 

• Minimiosallistujamäärä on 30, maksimi 50 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Liisa Haakana 

 

 

 

Kevätkokous torstaina 27.4.2023 

 

• Lisätietoja myöhemmin kotisivuilla 

https://kakolanruusu.fi/ruoka-juoma/
https://kakolanruusu.fi/meista/
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Retki Verlaan lauantaina 20.5.2023 

 

• Aika: 20.5.2023 klo 8:30 - 18 

• Paikka: Verla. Maailmanperintökohde Verlan tunnelmallisessa 

tehdaskylässä, metsäteollisuuden alkujuurilla, aistit entisajan työnteon ja 

elämänmenon. Monipuolisessa kohteessa yhdistyvät kulttuuri, historia, 

aktiviteetit ja luonto. Historiallisia rakennuksia, pihapiirejä ja viehättävää 

puistoa hoidetaan ja restauroidaan kohteen alkuperäisyyttä vaalien. 

• Kenelle: IL jäsenille, alue 4, perheretki 

• Ohjelma: 

o Bussi lähtee Hämeenlinnasta Wetterhoffin tilausajopysäkiltä klo 8:30 

▪ Tarvittaessa lyhyt pysähdys Lahdessa 

o Saapuminen Verlaan n. klo 10:30 

o Lounas klo 11:00; kermainen lohikeitto ja makea vohveli 

o Opastettu kierros klo 12:00-13:00 

o Omatoiminen tutustuminen alueeseen ja putiikkeihin 

o Kotimatka alkaa viimeistään klo 16  

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 20.2. ja päättyy 30.4.2023 

o Huomioi, että tähän tapahtumaan voivat osallistua myös muitten 

yhdistysten jäsenet  

• Hinta: aikuiset 26 €, alle 20-vuotiaat 20 € sisältää matkan, opastuksen ja 

ruokailut 

• Minimiosallistujamäärä on 30, maksimi 40 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Seija Koskenmäki 

 

 

 

Avant Techno perjantaina 2.6.2023  

 

• Aika: 2.6.2023 klo 9 -16.00 (alustava) 

• Paikka: Avant Techo Oy:n tehtaat Ylöjärvellä 

• Kenelle: Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille, avec 

• Ohjelma: 

o Bussi lähtee Hämeenlinnasta Wetterhoffin tilausajopysäkiltä klo 9:00 

o Ohjelma tehtaalla: Tulokahvit sämpylällä, yritysesittely ja tehdaskierros. 

Mahdollisesti koneiden testausta hiekkalaatikolla sisätiloissa.  

o Lounas Juustoportissa seisovasta pöydästä vierailun jälkeen  

▪ Ihan vieressä myös shoppailua varten Kauppakeskus Elo ja Ilo 

• Ilmoittautuminen kotisivujen kautta alkaa 1.4. ja päättyy 15.5.2023 

• Hinta:15 € / hlö sisältää matkan, opastuksen ja ruokailut 

• Minimiosallistujamäärä on 20 henkilöä ja maksimi 45 henkilöä 

• Tapahtumavastaava on Aulis Veteläinen 
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Suunnitellut tapahtumat, kesä / alkusyksy 2023 

 

• Näistä tietoja seuraavassa tiedotteessa keväällä 

o Kesäteatteri Hämeenlinnassa 4.8.2023 

o Ruokakurssi 

o Maastopyöräily 

o Värikuulapeli 

o Syyskokous 

 

 

Jäsenedut vuonna 2023  

 

• Uintietu 

o Ilmoittaudu vuoden 2023 edun käyttäjäksi kotisivujen kautta 

o Henkilökohtainen etu vain Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenelle 

o Etu maksetaan laskua + kuittia vastaan ja se on max 20 € tammi-

kesäkuu ja max 20 € heinä-joulukuu 

o Lisätiedot kotisivuilta 

 

• Sähly 

o Ilmoittaudu vuoden 2023 edun käyttäjäksi kotisivujen kautta 

o Henkilökohtainen etu vain Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenelle 

o Etu maksetaan laskua + kuittia vastaan ja se on 20 € tammi-kesäkuu 

ja 20 € heinä-joulukuu 

o Lisätiedot kotisivuilta 

 

• Fix2Fit hieronta 

o Ilmoittaudu vuoden 2023 edun käyttäjäksi kotisivujen kautta 

o Henkilökohtainen etu vain Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenelle 

o Etu maksetaan laskua + kuittia vastaan ja se on 20 € tammi-kesäkuu  

o Loppuvuodesta päätetään myöhemmin 

o Lisätiedot kotisivuilta 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ilmoituskanavamme on yhdistyksen kotisivut http://hameenlinnan.insinoori.fi  

Sieltä löydät tietoa tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta, hallituksen jäsenten 

yhteystiedot sekä hyödyllisiä linkkejä. 

 

 

 

 

http://hameenlinnan.insinoori.fi/
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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 ovat 9.2., 9.3., 20.4.,16.5. ja 1.6.2023. 

 

INSINÖÖRILIITON JÄSENILLEEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT 

https://www.ilry.fi/jasenyys/tapahtumat/ 

 

KOULUTUS 

Muistakaa hyödyntää tärkeää jäsenetuanne, eli mielenkiintoisia koulutuksia - käykää 

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

 

TYÖSUHDE- JA OSOITETIEDOT AJAN TASALLE! 

Vaihtaessasi työpaikkaa tai kun yhteystietosi muuttuvat, tee muutos tietoihisi 

Insinööriliiton jäsensivuilla. https://www.ilry.fi/jasenyys/jasentietojen-muuttaminen/ 

Huomioi myös, että sähköpostilaatikkosi ollessa täynnä viestimme eivät tavoita sinua. 

 

Tervetuloa tapahtumiin! 

Hallitus 

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