
POHJOIS-KYMEN INSINÖÖRIT ry     VUODEN  2020 TOIMINTAA  
 
 

 
 

La 22.2.2020 INSSIEN LEFFALAUANTAI, KINO123, KAUPPAKESKUS VETURI 
Perinteinen leffalauantai tulee taas! Jäsen ja avec ilmaiseksi elokuviin lauantain 22.2.2020 
aikana. Sisäänpääsy yhteen valitsemaasi näytökseen onnistuu näyttämällä kassalla voimassa 
olevaa Insinööriliiton jäsenkorttia tai ILRY mobiilijäsenkorttia. Tutustu tarkemmin tarjontaan 

osoitteessa www.kino123.fi. Varmista paikkasi haluamassasi näytöksessä olemalla ajoissa 
paikalla! Ei ennakkoilmoittautumista 
 

Pe 13.03.2020, klo 18.00 OLUT-TASTING 
Tykkäätkö tummasta vai viehättäisikö kuitenkin vaalea enemmän? Tule ottamaan 
mieltymyksistäsi selvää paikallisten oluiden kuohuessa Panimokahvila Vanhan Kaupan Olut-
tastingissa Valtakatu 11, 45700 Kuusankoski. Maistatuksessa tarjolla talon neljää eri olutta, 
samalla kuulet oluen valmistuksesta ja Vanhan Kaupan toiminnasta. Maistiaisten jälkeen 
ruokailu ja vapaata seurustelua halutessa aina klo 24 saakka. Tilaisuuden hinta jäsenelle 20 €, 
mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset viimeistään to 5.3.2020 PKI:n sivuilla, lisätietoja tatu.kivinen@pk-insinoorit.info. 
https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/pe-13-03-2020-klo-18-00-olut-tasting/ 

 
La 21.03.2020 klo 20.00 ROKKI-ILTA, SMACKBOUND 

Nyt olisi mahtava tilaisuus käydä uutta mutta heti addiktoivaa bändiä katselemassa ja 
kuuntelemassa. Ilta alkaa Three Wingsin kabinetti tiloissa, jossa pientä sormiruokaa ja juomisia 
tarjolla, tämän jälkeen klo 22.00 alkaa bändin showtime House of Rockissa. 
Ilmainen tapahtuma jäsenille ja jäseneksi kelpaaville. Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset viimeistään to 12.3.2020 PKI:n sivuilla, lisätietoja robin.s.roos@pk-
insinoorit.info. 
https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/la-21-03-2020-klo-20-00-rokki-ilta-smackbound/ 

 
To 02.04.2020 klo 18.00 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS HOTELLI SCANDIC 
KOUVOLA 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen illallinen. Tarjoilujen 
varaamista varten Ilmoittautumiset viimeistään pe 27.03.2020 PKI:n sivuilla, lisätietoja 
hannu.suojalehto@pk-insinoorit.info. Tervetuloa mukaan. 
https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/to-02-04-2020-klo-18-00-saantomaarainen-kevatkokous-
hotelli-scandic-kouvola/ 
 

Pe 10.4.2020 klo 18 SAMI HEDBERG 15v. JUHLAKIERTUE KUUSANKOSKITALOLLA  
Sami Hedberg juhlistaa merkittävää taiteilijauraansa ja 15-vuotista taivalta Suomen stand upin 
tähtitaivaalla valtakunnallisella juhlakiertueella. Vuorovaikutteisessa ja koko yleisön nauru-
hermostoa syleilevässä kahden tunnin mittaisessa esityksessä kuullaan Samin käsikirjoittamia 
komedian parhaita paloja 15 vuoden ajalta, sekä uutta ja ajankohtaista materiaalia. Sami 
Hedberg stand up esitykseen sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 27.2.2020 PKI:n 
sivuilla, lisätietoja reijo.parkkinen@pk-insinoorit.info. Jäsenten omavastuu 20 € ja seuralaisen 
omavastuu on 30 €. Omavastuiden maksut Pohjois-Kymen Insinöörien pankkitilille Danske 
Bank FI16 8000 1000 6311 36 DABAFIHH.  Esitys sisältää väliaikatarjoilun. Mukaan mahtuu 40 
ensiksi ilmoittautunutta. Lippujen jako Kuusankoskitalon aulassa puoli tuntia ennen näytöstä. 
https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/pe-10-4-2020-klo-18-sami-hedberg-15v-juhlakiertue-
kuusankoskitalolla/ 
 
 

La 23.05.2020, klo 14.00 ALAKYLÄN LUONTOPOLKU 
Kokoontuminen Korian sillan parkkipaikalle, josta lähdemme Alakylän laavulle. Siellä on 
makkaranpaistoa ja virvokkeita. On myös mahdollista kiertää koko luontopolku pituus n. 4 
km. Ilmoittautumiset viimeistään ke 20.05.2020 PKI:n sivuilla, lisätietoja seppo.kiiveri@ pk-
insinoorit.info. Tervetuloa mukaan koko perheen tapahtumaan. 
https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/la-23-05-2020-klo-14-00-alakylan-luontopolku/ 
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Pe 07.08.2020 HAMINA TATTOO MARSSISHOW 
Lisätietoja kevään kuluessa. 
      https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/pe-07-08-2020-hamina-tattoo-marssishow/

 
Ilmoittautuminen VAIN Pohjois-Kymen Insinöörit ry:n sivuilta, josta myös 
kuittaus onnistuneesta ilmoittautumisesta. 

https://pk-insinoorit.info/tapahtuma/pe-07-08-2020-hamina-tattoo-marssishow/

