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Ma 6.2.2023 Seinäkiipeilyä Brankkarilla klo 17.00–19.00 
Tervetuloa kokeilemaan kiipeilyä 11 metrin korkuisella sisäseinällä Kouvolan Brankkarilla 
(Hallituskatu 11, 45100 Kouvola). Mahdollisuus kokeilla myös boulderointia matalammalla 
seinällä. Ota mukaan rennot sisäliikuntavaatteet ja juomapullo. Kiipeilykengät ja muut 
tarvittavat varusteet saa Brankkarilta lainaksi. Seinäkiipeilyssä on tarkoituksena kiipeillä 
seinään kiinnitettyjä otteita pitkin turvavaljaissa. Ohjaaja on opastamassa ja varmistamassa 
turvallisen kiipeilyn. Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään 30.1.2023. Ilmoittautumislinkki: 
https://www.lyyti.fi/reg/Seinakiipeilya_Brankkarilla_1807 

 

Ke 22.2.2023 Insinööriliiton Roadshow-kiertue Kouvolassa 
Insinööriliiton kiertue saapuu ensimmäistä kertaa Kouvolaan ja kutsuu kaikki alueen 
jäsenet mukaan lounastilaisuuteen. Lounaalla kuulet liiton uusimmat kuulumiset ja 
tapaat asiantuntijoita sekä verkostoidut samalla muiden alueella asuvien jäsenten 
kanssa. 
Roadshow-lounas on tarjolla kaikille jäsenille. Ruoka on tarjolla Bonneville -
ravintolassa ja on tarjolla kahtena kattauksena kello 11 ja kello 12. Lounaalle voi 
ottaa liittoon kuulumattoman jäsenkelpoisen kaverin mukaan. 

https://www.ilry.fi/tapahtumat/roadshow-kouvola/ 
 
To 23.02.2023, klo 17.30 INSINÖÖRIEN KOKKAUSILTAMA 

Tervetuloa insinöörien kokkausiltamaan! Kokkailemme Kymenlaakson Marttojen tiloissa 
Torikatu 6:ssa aivan Kouvolan ytimessä. Kymenlaaksojen Marttojen järjestämässä 
kokkausillassa teemme ajanhenkeen sopivasti ruokaa edullisesti ja opimme vähän 
edullisen ruuanlaiton saloihin. Kokkaillaan yhdessä ja syödään yhdessä. Ylijäämät voi 
sitten viedä kotiin omissa muovirasioissa. Kevyet sisäkengät suositeltava, oma essukin jos 
löytyy! Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 20.2 mennessä, osallistumismaksu 
jäsenelle 10 euroa. Maksimissaan 14 osallistujaa! Tilinumero: FI16 8000 1000 6311 36 

https://www.lyyti.in/Kokkausiltama_Maukasta_edullisesti_1792 
 
Pe 10.3.2023 klo 16.30 Työmarkkinalätkää KooKoo-SaiPa Kouvolan jäähallissa 

Tapahtuman tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset alla olevasta linkistä. 
https://www.ilry.fi/tapahtumat/tyomarkkinailta-ja-kookoo-saipa-peli-kouvolassa/ 

 
Ke 29.3.2023 klo 18.00 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS HOTELLI SCANDIC 
KOUVOLA 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen on illallinen. 
Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumiset viimeistään ma 
20.3.2023. Kokouksesta tulee kutsu viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta 
sähköpostitse, jossa on mukana lyyti-ilmoittautuminen illallisruoka valintoineen. 
Tervetuloa mukaan. 

 
Pe-Su 21.-23.4.2023 KYLPYLÄMATKA KEVÄISEEN TALLINNAAN 

Meno: Bussikuljetus (Forsblom) pe klo 15.45 Kouvolan Matkakeskuksesta. 
Kuusankosken tilausajopysäkki klo 16.00. VT6 varren pysäkeiltä kyytiin myös. 
Tallink Megastar Länsisatamasta klo 19.30. Matkalla pari hyttiä matkalaukkuja 
varten. Majoittuminen hotelli Tallink Spa. Paluu: Su Megastarilla D-terminaalista klo 
16.30.Jäsenhinta 150 €/hlö ja seuralainen 200 €/hlö 2hh tai jäsenhinta 250 €/hlö 
1hh. Passi tai kuvallinen EU-henkilökortti mukaan. Matkalle pääsee 30 ensin 
ilmoittautunutta. Sitova ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 17.03.2023. 
Lisätietoa hannu.suojalehto@pk-insinoorit.info 0400796441. Pankki: Danske Bank 
FI16 8000 1000 6311 36. 
 https://www.lyyti.in/Kylpylamatka_kevaiseen_Tallinnaan_3868  
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To 11.05.2023, klo 17.00 ALAKYLÄN LUONTOPOLKU 

Kokoontuminen Korian sillan parkkipaikalle, josta lähdemme Alakylän laavulle 
(matkaa on noin kilometri).  Siellä on makkaranpaistoa ja virvokkeita.  Voi myös 
kävellä kauemmas luontopolkua.   Ilmoittautumiset ke 10.5.2023 mennessä, 
ilmoittautumislinkki avautuu myöhemmin.  Tervetuloa mukaan koko perheen 
tapahtumaan. 

 
 
 

 
Tiedotamme lisää tapahtumista sitä mukaa kun niitä tulee! 


