
 
Pohjois-Kymen Insinöörit ry tukemassa Ukrainaa humanitäärisessä kriisissä 

Pohjois-Kymen Insinöörit ry:n kevätkokouksessa 19.4.2022 päätettiin lahjoittaa 1000 € yhdistyksen 

hallituksen valitsemaan lahjoituskohteeseen auttamaan ukrainalaisia kriisin keskellä. Hallitus päätyi 

osoittamaan lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle, joka on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 

lähtien ja jatkaa hätäavun toimittamista lapsille ja heidän perheilleen. 

__________________________________________________________________________________ 

Pohjois-Kymen insinöörit ry:n syksyn 2022 jäsentapahtumat 

La 24.9.2022 GRAND PRIX KARTING KUUSANKOSKELLA 

PKI järjesti jäsenilleen Grand Prix karting kilpailun lauantaina 24.9. 

La 8.10.2022 INSSIEN LEFFALAUANTAI 

Perinteinen leffalauantai tulee taas!  

Jäsen ja avec ilmaiseksi elokuviin lauantain 8.10.2022 aikana.  

Sisäänpääsy yhteen valitsemaasi näytökseen onnistuu näyttämällä kassalla ILRY mobiilijäsenkorttia.  

Voit valita elokuvanäytöspaikaksi joko Kino 123:n Veturissa tai Studio 123:n Kuusankoskitalossa.  

Tutustu tarkemmin tarjontaan osoitteissa www.kino123.fi ja www.studio123.fi.  

Ennakkoilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta kun ilmoittaudut etukäteen täyttämällä ILRY 

jäsennumeron ja jäsenjärjestön, niin elokuvateatterin kassalla lippujen saanti sujuu nopeammin.  

PS. Lataa Insinööriliiton mobiilijäsenkortti (ILRY Mobiili) esim. Play kaupasta tai Insinööriliiton 

sivuilta. Sinulla tarvitsee olla sähköpostiosoitteesi ja Insinööriliiton jäsennumerosi, kun asennat sen 

käyttöösi. 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/Inssien_leffalauantai_6137 

10–11/2022 TUTUSTUMINEN KOUVOLAN PELASTUSLAITOKSEEN 

PKI järjestää jäsenilleen tutustumisen Kouvolan peruskorjatun pelastuslaitoksen tiloihin loka- 

marraskuun taitteessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa. 

11/2022 SYYSKOKOUS 

Syyskokous järjestetään marraskuun alkupuolella. Tapahtumasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä 

ajankohtaa. 

 

http://www.kino123.fi/
http://www.studio123.fi/
https://www.lyyti.fi/reg/Inssien_leffalauantai_6137


 
Ti 13.12.2022 Club For Five - Jouluna 2022 Lahden Sibeliustalossa 

Tervetuloa viettämään pikkujouluista konsertti-iltaa hurmaavan Club For Five - yhtyeen seuraan. 

Iltaan sisältyy kuljetukset, ruokailu ruokajuomineen ravintola Fellmanniassa Lahdessa ja konsertti 

Sibeliustalolla. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta ja omavastuuosuus kustannuksista 

on 40 eur jäseneltä ja 60 eur avecilta. Bussin reitti ja kyytiintulopaikat on klo 15.45 Kouvolan 

Matkakeskus - 16.00 Kuusankosken keskustan tilausajopysäkki - 16.40 Nastola ja sitten rav. 

Fellmannia Lahti. Paluumatkalla bussin kyydistä pääsee pois myös reitin varrella muissakin kohdin. 

Ruokailun jälkeen siirtyminen Sibeliustalolle, jossa konsertti alkaa klo 19.00. Mahdollisista ruoka-

aineallergioista viestiä suoraan eveliina.paloniemi@ateriasisko.fi 

Sitovat ilmoittautumiset ja omavastuuosuuksien maksut 6.12.22 mennessä linkistä 

https://www.lyyti.in/Konserttiilta_Sibeliustalolla_4943 

11–12/2022 PKI 75 v JOULURUOKAILU 

PKI tarjoaa jäsenilleen jouluruokailun 75 juhlavuoden kunniaksi. Tapahtumasta ilmoitetaan 

tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

mailto:eveliina.paloniemi@ateriasisko.fi
https://www.lyyti.in/Konserttiilta_Sibeliustalolla_494312/2022

