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Lapin Insinöörit ry kuulumisia 
Pitkä aika on painittu Covid-19 koronaviruksen kanssa. 
Lapin insinöörit ovat silti pyrkineet järjestämään jäs
nilleen tapahtumia ja tälläkin jäsentiedotteella niistä 
kerrotaan. Noudatamme tietenkin vastuull
vallan ohjeita tapahtumien järjestämisessä.
 
Moni insinööri on työssään joutunut tai päässyt etätö
hin ja olemme joutuneet opettelemaan uutta tekniikka 
ja työskentelytapoja. Insinöörit ovat opetelleet uusia 
ratkaisuja ja kehittämään uusia työskentelymalleja, 
näin se maailma ja työt kehittyy parempaan suuntaan. 
Etätyöskentely on tullut jäädäkseen ja insinöörit ovat 
sen omaksuneet nopeasti. 
 
Insinööriliitto panostaa ammatillisiin koulutuksiin ja 
työnsaannin tukemiseen ja Insinööriliiton ammatilli
ten koulutusten määrä on nyt ennätyssuuri. Syksyn 
 
Jäsenkirje on jatkossa luettavissa Lapin Insinöörit ry kotisivuilla
jäsenkirjeestä toimitetaan sähköpostilla.
 

Noudatamme tapahtumien toteutuksissa voimassa olevia korona ohjeistuksia.
 

Jäsenillallinen Valdemarissa 17.9.2021 klo 19

Vietämme jäsenillan Valdemarissa 17.9. klo
ruokailun merkeissä, jonka jälkeen esiintyy 
delin. Mukaan mahtuu 30 jäsentä. Tilaisuuden omava

Marttailta 8.10.2021 klo 18:00 

Marttojen opastuksella valmistamme 
läisen aterian klo 18 alkaen Marttojen toimitiloissa 
osoitteessa Rovakatu 13. Nautimme 
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Jäsentapahtumat ovat tarkoitettu ainoastaan Lapin Insinöör
en jäsenille ja erikseen ilmoittaessa myös perheenjäseni
 

Kaikki ilmoittautumiset tapahtumiin kotisivujen kau
http://www.lapininsinoorit.fi/tapahtumat/

Jos tapahtumasta on mainittu omavastu
se suoritetaan Lapin Insinöörien tili

FI83 2041 1800 0172 33
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Huomioithan, 

että ilmoittautumiset ovat sitovia, emmekä palauta maksettua 
omavastu
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Insinööriliiton ammatillis-
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valmennuskalenteri sisältää yli 60 työnhakuun ja a
matillisen osaamisen kehittämiseen liittyvää valme
nusta. Syksyn mittaan voit kasvattaa ammatillista 
osaamista. Webinaarit ovat kuunneltavissa jäsensivui
ta tallennearkistosta, josta löytyy yli 80 valmennu
 
Ammatillisten koulutusten lisäksi liitto toteuttaa myös 
yli 10 työnhakua tukevaa w
käyttää valmentajina omien uravalmentajien ja asia
tuntijoiden lisäksi Suomen johtavia valme
Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnissä. Ilmoitta
du Insinööriliiton tapahtumiin
tä hyväksesi myös nämä edut.
 
Hyvää alkavaa syksyä toivott
Kari Laurila 
Puheenjohtaja, Lapin Insinöörit

Jäsenkirje on jatkossa luettavissa Lapin Insinöörit ry kotisivuilla www.lapininsinoorit.fi
postilla.  

SYKSYN TAPAHTUMAT 
Noudatamme tapahtumien toteutuksissa voimassa olevia korona ohjeistuksia. Peruutamme tapahtumia tarvittaessa.

9.2021 klo 19:00

a 17.9. klo 19 alkaen 
jonka jälkeen esiintyy Kake Ran-

Tilaisuuden omavas-

tuu on 15€ ja maksuviite on 21089.
10.9. mennessä. 

Marttojen opastuksella valmistamme maittavan venä-
kaen Marttojen toimitiloissa 

Nautimme aterian sopivan 

viinin kera. Omavastuu on 5 
15 nopeinta. Tilaisuuden maksuviite on
tautumiset 1.10. mennessä.
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Korkalonkatu 18 C  
96200 Rovaniemi 

Kutsu Lapin Insinöörien syksyn yleiskokoukseen 5

Lapin Insinöörien sääntömääräinen syyskokous pide
tään yhdistyksen toimistolla osoittees
18C perjantaina 5.11. klo 19:00 alkaen. Tila

Lapin sotilassoittokunnan konsertti 19

Sotilasmusiikin perinnepäivää vietetään 19
tissa esitellään sotilassoittokunnan monipuolisuutta ja 
kuullaan teoksia modernista puhallinorkesterimusiiki
ta perinteisiin marsseihin. Varaamme tilaisuut
lippua ja jäsen puolisoineen on tervetu

Perhepikkujoulu 12.12.2021 klo 14:00

Perinteinen Lapin Insinöörien perhepikkujoulu jär
jestetään Pohjanhovissa 12.12. klo 14.00 alkaen. Oma
vastuu on 20€ /aikuinen, 10€ /alle 12v lapsi. Alle 4 vuo
 

Muut edut jäsenille 

Lapin Insinöörien jäsenedut Santasporti
1. Kylpylä: Insinööriliiton jäsenkortilla kylpyläpalvelut 
hintaan 5€ / uintikerta. Maksu suor
vastaanottoon.  

2. Päiväpassi: Insinööriliiton jäsenkort
passi hintaan 6,5€ /päivä. Passilla voi rajattomasti 
käyttää CMS kuntosalia, allasosastoa sekä ryhmäliiku
taa yhden päivän ajan. Maksu suoritetaan vastaano
toon.  

 
 
 
 
Momentumin syyskauden ohjelma on nyt julkaistu :
 
Millä mielellä Insinööriliitto ja jäsenkaverisi kohti syksyä? Miltä näyttää jäsenkunnan työllisyys ja mitkä ovat tavoi
teet seuraaviin työehtosopimuksiin? Olisiko kiva nähdä työkavereita pitkästä aikaa paikanpäällä? Tule Insinöörili
ton ja Lapin Insinöörien jäsenlounaalle. Paikalla on alueasiamies ja videolla esiintyy yllätysvieras. Tilaisuudessa on 
kaksi kattausta  6.9.2021 klo 11:00 ja 13:00 Rovaniemi

Ilmoittaudu tilaisuuteen Insinööriliiton sivujen kautta: 
ry.fi) 
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Lapin Insinöörien sääntömääräinen syyskokous pide-
ssa Korkalonkatu 

.11. klo 19:00 alkaen. Tilaisuudessa 

käsitellään sääntöjen § 12:n määrittelemät asiat. Tila
suudessa on tarjolla kevyttä purtavaa. Tarjoiluiden 
takia pyydämme ilmoittautumaan
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iikin perinnepäivää vietetään 19.11. Konser-
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lippua ja jäsen puolisoineen on tervetullut mukaan. 

Omavastuu on 5 €/hlö ja maksuviite on
tautumiset 5.11. mennessä.
toimistolla 10.11. klo 19-20

rien perhepikkujoulu jär-
.12. klo 14.00 alkaen. Oma-

€ /aikuinen, 10€ /alle 12v lapsi. Alle 4 vuo-

tiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 
Tilaisuuteen mahtuu 120 ensimmäiseksi ilmoittautu
nutta. Maksuviite tapahtumalle

tissa  
Insinööriliiton jäsenkortilla kylpyläpalvelut 

. Maksu suoritetaan kylpylän 

Insinööriliiton jäsenkortilla CMS Päivä-
. Passilla voi rajattomasti 

käyttää CMS kuntosalia, allasosastoa sekä ryhmäliikun-
taa yhden päivän ajan. Maksu suoritetaan vastaanot-

3. Kuntosali /liikuntaklubi:
a) Tutustumiskuukausi (1kk) CMS liikuntaklubille 
taan 29€ (norm. 90€). Kortti on henkil
sillä voi rajattomasti käyttää CMS kuntosalia, allasosa
toa sekä ryhmäliikuntaa yhden kuukauden ajan. Kortin 
lunastus CMS asiakasneuvojalta, p. 020 798 4268, asi
kasneuvoja@santasport.fi. b) Insinööri
liikuntaklubin liittymismaksu 0

4. Keilaus: Jäsenkortilla hinta 1
yhdelle radalle max 4 hlöä. Ratavaraukset n
 020 798 4207. Maksu suoritetaan keilauksen yhte
dessä keilahallille. Tarjous ei kos

5. Kaikista vuokravälineistä 20% alennus listahinnoi
ta.

ma on nyt julkaistu : https://www.momentumweb.fi/fi/Tulossa.html

Millä mielellä Insinööriliitto ja jäsenkaverisi kohti syksyä? Miltä näyttää jäsenkunnan työllisyys ja mitkä ovat tavoi
iin työehtosopimuksiin? Olisiko kiva nähdä työkavereita pitkästä aikaa paikanpäällä? Tule Insinöörili

ton ja Lapin Insinöörien jäsenlounaalle. Paikalla on alueasiamies ja videolla esiintyy yllätysvieras. Tilaisuudessa on 
ja 13:00 Rovaniemi Ravintola Frans&Cherien kabinetti, Koskikatu 4

Ilmoittaudu tilaisuuteen Insinööriliiton sivujen kautta: Tervetuloa jäsenlounaalle Rovaniemelle 

www.lapininsinoorit.fi 
.insinoorit@outlook.com 
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20. 
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120 ensimmäiseksi ilmoittautu-

pahtumalle on 21128.  

: 
a) Tutustumiskuukausi (1kk) CMS liikuntaklubille hin-

€ (norm. 90€). Kortti on henkilökohtainen, ja 
sillä voi rajattomasti käyttää CMS kuntosalia, allasosas-
toa sekä ryhmäliikuntaa yhden kuukauden ajan. Kortin 
lunastus CMS asiakasneuvojalta, p. 020 798 4268, asia-
kasneuvoja@santasport.fi. b) Insinööriliiton jäsenille 
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Jäsenkortilla hinta 18€ /1h /rata. Suositus 
yhdelle radalle max 4 hlöä. Ratavaraukset numerosta 
020 798 4207. Maksu suoritetaan keilauksen yhtey-

dessä keilahallille. Tarjous ei koske hohtokeilausta. 

5. Kaikista vuokravälineistä 20% alennus listahinnois-

https://www.momentumweb.fi/fi/Tulossa.html 

Millä mielellä Insinööriliitto ja jäsenkaverisi kohti syksyä? Miltä näyttää jäsenkunnan työllisyys ja mitkä ovat tavoit-
iin työehtosopimuksiin? Olisiko kiva nähdä työkavereita pitkästä aikaa paikanpäällä? Tule Insinöörilii-

ton ja Lapin Insinöörien jäsenlounaalle. Paikalla on alueasiamies ja videolla esiintyy yllätysvieras. Tilaisuudessa on 
Ravintola Frans&Cherien kabinetti, Koskikatu 4. 

Tervetuloa jäsenlounaalle Rovaniemelle - Insinööriliitto (il-


