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Jäsentapahtumat ovat tarkoitettu ainoastaan Lapin Insinöö-
rien jäsenille ja erikseen ilmoittaessa myös perheenjäsenille.  
 

Kaikki ilmoittautumiset liiton tapahtumasivujen kautta: 

Tapahtumat - Insinööriliitto IL ry (lyyti.fi) 
Jos tapahtumasta on mainittu omavastuuosuus, 

se suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. 
 

Puheenjohtajan porinat    Kari Laurila, Lapin Insinöörit ry puheenjohtaja 

Lapin insinöörejä on tällä hetkellä yli 740 ja olemme 
toista vuotta peräkkäin Insinööriliiton vuoden parhaiten 
jäsenmääräänsä kasvattanut jäsenjärjestö koko valta-
kunnassa. Koronavirus aiheuttaa edelleen huolta jäsenil-
lemme ja heidän perheille. Liitto pyrkii näissäkin asioissa 
tukemaan jäseniään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Opiskelijat ovat edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
Pyrimmekin järjestämään heidän kanssaan tapahtumia 
insinööreille ja opiskelijoille unohtamatta heidän perhei-
tään. Yhdessä olemme enemmän. Lapin insinöörien jä-
senet ovat aktiivisesti osallistuneet tapahtumiin, joita 
järjestämme kuukausittain. Ottakaa työyhteisöjenne 
insinöörien kanssa asia esille ja suositelkaa liittymään 
jäseneksi. Insinööriliiton jäsenedut ovat jopa satoja euro-
ja vuodessa, joten jäsenyys on insinöörille hyödylli-

nen. Olkaa yhteydessä ja antakaa palautetta toiminnas-
tamme. Kaikki hyvät vinkit ja toiveet, mitä voimme jäse-
niemme eteen tehdä ovat tervetulleita. 
 
Olemme siirtyneet käyttämään Insinööriliiton yhteistä 
tapahtumienhallintajärjestelmää. Tapahtumiin ilmoit-
taudutaan ainoastaan Insinööriliiton tapahtumasivujen 
kautta: Tapahtumat - Insinööriliitto IL ry (lyyti.fi) 
 
Lapin Insinöörien hallitus vuonna 2022: Kari Laurila pj, 
Aarre Aapaoja vpj., Jouko Kokki opiskelijavastaava, Rei-
ma Mäkinen muistamisvastaava, Lauri Ylikulppi toimis-
tovastaava, Jarmo Jokelainen rahastonhoitaja, Pertti 
Mattanen jäsenhankintavastaava, Anssi Aitta some vas-
taava ja Yrjö Yliniva sihteeri sekä tiedotusvastaava. 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMAT 

Noudatamme tapahtumien toteutuksissa voimassa olevia koronaohjeistuksia. Peruutamme tapahtumia tarvittaessa.
 

Pokeriturnaus 18.2.2022

Perinteinen pokeriturnaus pidetään perjantaina 18.2. 
klo 19:00 Lapin Insinöörien toimitiloissa osoitteessa 
Korkalonkatu 18 C. Tilaisuudessa on tarjolla purtavaa ja 

virvokkeita. Kolmelle parhaalle on luvassa upeat pal-
kinnot. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu (5€) 
15.2. klo 22:00 mennessä. 

Perheulkoilupäivä Ounasvaaralla 12.3.2022 klo 12 – 16

Tervetuloa Ounasvaaralle! Talviset seikkailut ja elä-
mykset toivottavat teidät tervetulleeksi luonnon äärel-
le. Laavun sekä ulkotulien saattelemana, perheen kai-
ken ikäisillä on viihtyisä päivä edessä. Touhuilun ohessa 
on tarjolla makkaraa, mehua, kahvia, teetä sekä kaaka-
ota. Tarjolla on lajikokeiluja: fatbike, liukulumikenkäily, 

lumenveisto, pulkkamäki. Tarvittavat välineet laji- sekä 
välinekokeiluihin (ml. kypärä fatbike –pyöräilyyn). Oh-
jelman kokonaiskesto 4 tuntia, joka sisältää myös oma-
toimista aikaa Havukkakodassa. Osallistumismaksu 
(aikuinen 10€/henkilö, alle 15v lapsi 5€/henkilö ja alle 
5v veloituksetta) Ilmoittautuminen 21. - 26.2.  

Kutsu kevätkokoukseen 8.4.2022

Lapin Insinöörien sääntömääräinen kevätkokous järjes-
tetään 8.4. klo 19:00 alkaen Lapin Insinöörien toimis-

tolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 12 määrää-
mät asiat.  Tarjoilujen takia ilmoittautuminen 1.3. - 1.4. 
 

  

https://www.lyyti.fi/e/ilry/8431
https://www.lyyti.fi/e/ilry/8431
https://www.lyyti.fi/e/ilry/8431
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Pilkkikisat 9.4.2022

Lapin Insinöörien pilkkikisat pidetään 9.4.2022 klo 13-
15 Salmijärvellä Kemijoki Oy:n Villa Willamon rannassa. 
Kyseessä on koko perheen tapahtuma, jossa keitetään 

kahvit ja paistetaan makkaraa. Palkinnot ovat perintei-
seen tapaan hyvät. Ilmoittautumiset 4.3. - 4.4.

Äitienpäiväteatteri 7.5.2022

Lapin Insinöörit puolison tai äitinsä kanssa kutsutaan 
äitienpäiväteatteriin Rovaniemen teatteriin (Lappia-
talon Tieva-näyttämö) lauantaina 7.5. klo 19:00 alkaen. 
Esityksen nimi on Vikke Nilo Ihminen. Väliajalla tarjo-
taan kahvit ja leivokset. Näytökseen on tilaa 40 henki-

lölle. Ilmoittautuminen 22.3. - 22.4. Omavastuu 
5€/henkilö 

Liput jaetaan Lapin Insinöörien toimistolla 27.4. klo 19-
20. 

Kesäkauden avajaiset 3.6.2022

Kesäkauden avajaiset järjestetään Pohjanhovin ka-
binetissa 3.6. klo 18:00 alkaen. Saunan jälkeen on ruo-
kailu, jossa tarjotaan virvokkeita ja Pohjanhovin mait-
tava ateria sekä palkitaan insinöörejä ja valmistuneita 

insinööriopiskelijoita. Mukaan mahtuu 15 henkilöä. 
Ilmoittautuminen 20.4. - 20.5. Omavastuu 
(20€/henkilö). 

Perinteinen kesäsaunailta 13.8.2022

Lapin Insinöörien perinteinen kesäsauna järjestetään 
jälleen Kemijoki Oy:n Villa Willamossa Salmijärven ran-
nalla 13.8. klo 18 alkaen. Tapahtuma sisältää perintei-
sesti saunomista, syöntiä, virvokkeiden nauttimista ja 
tikkakisan ja kaikkea muuta hauskaa tässä tai muussa 

järjestyksessä. Puolisot ovat tervetulleita mukaan. Tä-
hän tapahtumaan pyydetään ilmoittautumiset 6.7. - 
6.8. Tilaisuus on maksuton tapahtuma ja mukaan mah-
tuu enintään 30 henkilöä. 

Muut edut jäsenille 

Lapin Insinöörien jäsenedut Santasportissa  
1. Kylpylä: Insinööriliiton jäsenkortilla kylpyläpalvelut 
hintaan 5€ / uintikerta. Maksu suoritetaan kylpylän 
vastaanottoon.  

2. Päiväpassi: Insinööriliiton jäsenkortilla CMS Päivä-
passi hintaan 6,5€ /päivä. Passilla voi rajattomasti 
käyttää CMS kuntosalia, allasosastoa sekä ryhmäliikun-
taa yhden päivän ajan. Maksu suoritetaan vastaanot-
toon.  

3. Kuntosali /liikuntaklubi: 
a) Tutustumiskuukausi (1kk) CMS liikuntaklubille hin-
taan 29€ (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 
liikuntaklubin liittymismaksu 0€ (norm. 99€).  

4. Keilaus: 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. 

 


