
3/2007



KUOPION INSSIT 3/2007
• Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO
• Puhelin  050 467 4752 
• e-mail     matti.hukkanen@iwn.fi 
• Kotisivut     www.kuopioninsinoorit.fi 

• Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys  Nordea 202718-157953
        OP 560005-273084
• Julkaisija Kuopion Insinöörit ry
• Painos 1300 kpl
• Perustettu toukokuussa 1989 
• Päätoimittaja Matti Hukkanen
• Painopaikka Kuopion Liikekirjapaino Oy
 www.kuopionliikekirjapaino.fi 

KUOPION INSINÖÖRIT RY
Puh.joht. Timo Auvinen
Rypysuontie 57 C 27
70280 KUOPIO
GSM 0400 374 260
e-mail timo.auvinen@iwn.fi 

•  Toiminut kerhomuotoisena marraskuusta 1942 I vetäjänään 
 Ilmari Ulvinen

•  Toiminut 06.02.1945 lähtien Yleisen Insinööriyhdistyksen Kuopion   
 alaosastona I puheenjohtajanaan Eino Tomminen

• Rekisteröity Kuopion Insinöörit ry -nimiseksi yhdistykseksi 06.11.1952. 
 I puheenjohtajana toimi Tuomas Soikkeli.
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Lounaan jäsenhinta:
- aikuiset              15,-
- lapset 4v – 11v       7,-
- lapset alle 4v           0,-
Jäsenhinta koskee jäsentä, 
puolisoa sekä lapsia.
Mummit ja vaarit ym. lähisuku-
laiset ovat tervetulleita mukaan, 
heille lounaan hinta on 24,50/ 
henkilö
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KUTSU PYHÄINPÄIVÄN LOUNAALLE 4.11.2007

Riista-yrttipateeta
Cumberlandin kastiketta

Hedelmäistä vihersalaattia
Marinoitua juuressalaattia

Tomaatti-fetasalattia
ja punasipulihilloketta

Pastasalaattia

Pariloitua lohta
Kasvisrisottoa

Punaviinisiirappia

Klubin leipäkori
Voita

Kotikalja, vesi

Karpalo-juustokakkua
Karamellikermaa

Kahvia, haudutettua teetä

Perinteisesti vietämme sunnuntai-
sen iltapäivän Pyhäinpäivän lounaan 
merkeissä ja yhtä perinteisesti varsi-
naista Pyhäinpäivää seuraavana sun-
nuntaipäivänä 4.11.2007 klo 13.00. 

Lounaspaikkana on Kuopion 
Klubi osoitteessa Kuninkaankatu 
10. Lounas on tarjolla noutopöydäs-
sä seuraavan menun mukaisesti:

Ilmoittautuminen tapahtuu mak-
samalla osallistumismaksu joko Nor-
dean tilille 202718-157953  tai Kuo-
pion Osuuspankin tilille 560005-
273084 viimeistään 28.10.07 men-
nessä.

Merkitse tilisiirron viestiosaan: 
Pyhäinpäivä, oma nimesi, aikuisten 
ja lasten lukumäärä ja mahdollisten 
muiden vierailijoiden lukumäärä.

Ilmoittaudu ripeästi, sillä mukaan 
mahtuu vain 80 ensimmäistä.

TERVETULOA

Kuopion Klubi perustettiin 1897  
Tällöin:

• Kuopiossa 9700 asukasta Nikolai II
   Venäjän keisarina ja Suomen suuri-
   ruhtinaana 

• J.F.G. Aminoff Kuopion läänin 
  kuvernöörinä 
• Frans Oskar Möller Kuopion 
   pormestarina
• V I. Uljanov karkoitettiin Siperiaan

• Maineikkaiden oppikoulujen Lyseon
  ja Yhteiskoulun lisäksi olivat jo toi-
  minnassa teollisuuskoulu ja maan 
  vanhin suomenkielinen kauppakoulu.
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KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2007

puheenjohtaja
Timo Auvinen
GSM 0400 374 260
Fax (017) 263 4355 
timo.auvinen@iwn.fi 

varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti.hukkanen@iwn.fi 

sihteeri
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

rahastonhoitaja
Veikko Taivainen
Puh. (017) 465 1254
GSM 040 542 6134
veikko.taivainen@dnainternet.net

Kinran edustaja
Satu-Maarit Velling
satu-maarit.velling@
student.savonia-amk.fi  

 

Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net 

Ilkka Kemppainen 
GSM 044 785 3165

Simo Turunen
GSM 040 729 1417

Tero Ojanen 
Puh. (017) 361 6099
GSM 044 585 6340
tero.ojanen@dnainternet.net

 Vastuualueet:
 - tiedotus: Matti Hukkanen, Johanna Kinnunen 
 - koulutus: Tero Ojanen 
 - opiskelijat: Johanna Kinnunen 
 - Viini-inssit: Tero Ojanen 
 - Tahko Jussi:  Veikko Taivainen
 - keilakerho: Veikko Taivainen 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Meillä on mahtava yhdistys! On todella hienoa 
viedä terveisiänne ja edustaa yhdistystä joka toimii 
aktiivisesti monella tasolla ja elämänalueella. En-
sinnäkin jäsenmäärämme on vahvassa nousussa. 5 
– 7 % vuotuiseen usean vuoden kasvuun ei Suo-
messa moni yhdistys pääse. Olemme UIL:n Itä- ja 
Kaakkois-Suomen suurin yhdistys yli 1 000 jäse-
nellä. Menetimme liiton sääntömuutoksen täh-
den toisen äänen edustajakokouksissa, mutta n. 
150 lisäjäsentä tuo sen takaisin. Samalla insinöö-
rien sijoittuminen Pohjois-Savoon mielestäni ku-
vaa maakuntamme talouskasvua ja teknistymis-
tä väestönkasvua paremmin. Toivon Sinun anta-
van kädessäsi olevan lehden jollekulle työtoverille-
si, joka ei ole meidän jäsen. Ilmoittamalla minul-
le sähköpostilla, kenelle olet sen antanut, osallistut 
jäsenhankintakampanjaan, jossa arvomme siihen 
osallistujien kesken ilmaisen viikonlopun Tahko-
Inssissä B-C kaudella. Lähetämme tietysti myös 
uuden lehden.

Yhdistyksemme useita jäseniä toimii useissa mer-
kittävissä tehtävissä työn ohella myös yhteiskuntaor-
ganisaatiossa ja järjestöissä. Pitkäaikainen puheenjoh-
tajamme, Martti Nevantie, on UIL:n vaalivaliokun-
nan puheenjohtaja. Allekirjoittanut on UIL:n Itä-
Suomen ja AKAVA Pohjois-Savon puheenjohtaja.

Pääosa toiminnasta suuntautuu koko jäsenistöl-
le ja tämä näkyy erityisesti budjetissamme.  Vaik-
ka Marilyn-musikaali peruuntui esiintyjien sairas-
tumisen johdosta, osallistumme Kuopion teatte-
rin ja musiikkikeskuksen konsertteihin runsaasti, 
jopa siten, että olemme teatterin suurin yksittäi-
nen asiakasryhmä. Akavan Kevätkonserttiin olem-
me aina varanneet lippuja enemmän, kuin muut 
tahtoisivat antaa. Vuorelan Kunnon Paikkaa käyt-
tää moni lapsiperhe ja keilarataa vanhempi. Viini-
Inssit on vakiinnuttanut asemansa siten, että vaik-
ka sen aloittaja ja pitkäaikainen vetäjämme Tero 

Ojanen muuttaa muualle, kerho jatkaa toimin-
taansa. Pyhäinpäivän jälkeisen sunnuntain perhe-
lounas on vielä tänä vuonna edessäpäin. Kuuta-
moillan korvaavasta risteilystä on erillinen juttu. 
Opiskelijatoimintaa tuemme Kinran kautta.

Nyt on aika suunnitella tulevaisuutta. Taloutem-
me ollessa kunnossa, päätämme lokakuun vuosiko-
kouksessamme ensi vuoden toimintasuunnitelmasta 
ja talousarviosta. Kuopion Insinöörien hallitus eh-
dottaa kaikkien edellä mainittujen toimintojen jat-
kamista. Lisäksi meillä on muutamia uusia ehdotuk-
sia, joista kaipaamme kannanottoja:
Helsingin Kaupunginteatterissa on ollut 6 vuotta 
loppuunmyyty Kvartetti-näytelmä. Yritämme jär-
jestää siihen ensi keväälle matkan. Jos vain saamme 
lippuja ja jos näyttelijät jaksavat. Kyllikki Forssell, 
Ritva Valkama, Lasse Pöysti ja Pentti Siimes muo-
dostavat sellaisen kvartetin, että näyttelijätyön pro-
fessori Vesa Vierikkokin kysyy ”Näyttelevätkö he it-
seään, vai roolihenkilöitään?”

Järjestimme keväällä kulttuurimatkan Pietariin. 
Matka onnistui mukana olleiden mielestä selväsi yli 
odotusten, kiitos matkatoimistolle ja paikallisop-
paalle. Tälle matkalle ehdotamme jatkoa toisiin Pie-
tarin kulttuurikohteisiin. Matkaa tarjoamme myös 
muille Akavalaisille järjestöille, kuten tänäkin vuon-
na. Kuntien Insinöörit on luvannut järjestää meil-
le Saaristokadun esittelyn silloin kun se meille sopii. 
Ehdotamme kevättalvea. Samoin pyrimme järjestä-
mään exkurssion Talvivaaran kaivosalueelle.

Viimeisenä jos ei vähäisempänä tiedustelen Teil-
tä, arvoisat insinöörit puolisoineen ja kumppanei-
neen, tahtoisitteko tanssia? Järjestämme koulutetun 
ohjaajan opastamana tanssikurssisarjan ”Tanssii-
Inssien kanssa” tavallisimmista paritansseista. Kurs-
si aloitetaan jo vaikka tänä syksynä, jos kiinnostusta 
ja osallistujia ilmaantuu, mutta tämä edellyttää Teil-
tä aktiivisuutta. Tulkaa vuosikokoukseemme päättä-
mään, mitä tehdään. Jos ette pääse kokoukseen, lait-
takaa minulle sähköpostia Teitä kiinnostavista toi-
minnoista. Hallituksemme tarvitsee poismuuttajien 
tilalle täydennyksiä ja tässä yhdistyksessä on ilo toi-
mia. Kiitos siitä Teille!

Timo Auvinen 
timo.auvinen@iwn.fi  

Syksyinen 
tervehdys 
kaikille!
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SYYSKOKOUSKUTSU

Aika:      Torstai, 25.10.2007 klo 18.00
Paikka:  Kuopion Osuuspankin koulutustilat, Tulliportinkatu 38,  2.krs
               Huom:  sisäänkäynti Tulliportinkadun puolelta välikköön ja ovi vasemmalla

Käsiteltävät asiat:

Sääntöjen 11§ mainitut asiat:
- toimintasuunnitelman hyväksyminen
- talousarvion hyväksyminen
- jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset
- valitaan hallituksen varapuheenjohtaja (2v kausi), nyt Matti Hukkanen
- valitaan hallituksen kolmen jäsentä (2v kausi): erovuorossa 
  Ilkka Kemppainen, Tero Ojanen ja Simo Turunen.
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
- määrätään lehti, missä kokouskutsut julkaistaan

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sihteeri Marko Oikariselle:
044-300 5198 tai markooik@dnainternet.net viimeistään 21.10. mennessä.

TERVETULOA !!!

Hallitus
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Tyyli on
nyt kortilla
Suunnittele itse oma MyMoney-korttisi, ja saat sen juuri sellaisena
kuin haluat. Voit valita kortin kuva-aiheen omista digikuvistasi tai
kuvagallerian valikoimasta. Tilaat kortin kätevästi verkkopankissa.
Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit kokeilla oman korttisi 
suunnittelua osoitteessa www.nordea.fi.

MasterCard-korttiluoton todellinen kulut huomioiva vuosikorko on Avainasiakkaalle 11,23% (01/2007).
Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa, 7,5%:n marginaalia sekä 2 000 euron suuruista käytössä olevaa
luottoa. MasterCard-luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy. MyMoney-kortin tilausmaksu on 12 euroa.
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Teemme sen mahdolliseksi

Kauppakatu 28
Kuopio
0200 3000
nordea.fi
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Kuopion Insinöörien loma-asunto Tahko-Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maantien 577 ja Sääskiniemen-
tien risteyksestä vasemmalla puolella.
Loma-asunnossa on alakerrassa tilava olohuone/keittiö, makuuhuone, WC, pukuhuone/kuivaushuone, 
pesuhuone, sauna, sekä puuvarasto ja suksivarasto, yläkerrassa on kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneis-
tossa on 9 vuodepaikkaa. Pinta-alaa huoneistossa on 54+17+5 m2. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja asti-
anpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv.
Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoitavan roskat 
pois, imuroivan lattiat sekä pesevän astiat ennen poistumistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen 
päälle.
Tahkon keskustaan on matkaa noin 4 km, hisseille n. 4,5 km, aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtola-
dut että kelkkareitti. 

Tahkon matkailualueen palvelutarjontaan voi tutustua netissä www.tahko.com. 

Ota talteen
!

TAHKO INSSI

 TAHKO IN
SSI
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Tahko Inssin vuokrausjakso: viikot 33/2006–32/2007

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen
vuokrattavissa seuraavasti:

• Varaukset Veikko Taivainen 040 542 6134
• Varaus on sitova vasta kun vuokra on 
 maksettu yhdistyksen tilille, muista merkitä 
 viitenumero 3010
• Jäsen, jolla ei ole aiemmin ollut Tahko Inssi 
 vuokrattuna, on etusijalla vuokrauksessa, 
 katso jäljempänä esitettyjä kausiehtoja

Vuokraushinnat:

Viikko 
Ma–Su

Ma–Pe Pe–Su

A-kausi 740 370 370
B-kausi 540 270 270
C-kausi 360 180 180

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12

Ajo-ohje Tahko Inssille

Nilsiästä päin ajetaan tietä 577 Tahkovuoren suun-
taan ja käännytään oikealle Tahkovuoren loma-
alueille Sääskiniementietä pitkin. Edellä mainitus-
ta risteyksestä 900 metrin päässä on vasemmalle 
viitta Talvitahko ja postilaatikko, jossa luku 316. 

Siitä eteenpäin 150 metrin päässä onkin taloryh-
män toisessa talossa vasemmalla Tahko Inssi. 
Ensimmäinen talo vasemmalla puolella on kerho-
rakennus.

TAHKO INSSI

90
0 

m

Tie 577

 2006    2007

Viikko n:o 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A-kausi                                 

B-kausi                                 

C-kausi                                

Viikko n:o 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A-kausi                    

B-kausi                     

C-kausi                     

2008
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TERVEISET OSMO-LAIVALTA

Kaikkien aikojen jäsentilaisuus koettiin elokuun 
kuutamoillan jäsenristeilyllä. 

Varasimme kevätkesällä risteilyä varten laivan, 
johon ajattelimme kaikkien mahtuvan yhteen ti-
laan yhdessäolon, keskustelun ja hauskanpidon 
merkeissä. Osuuspankki lähti mukaan merkit-
tävällä avustuksella, eli lupasi maksaa koko laivan 
ilman tarjoilua ehdolla, että hankkisimme mahdol-
lisimman runsaslukuisen osallistujamäärän. Koska 
laivayhtiö ilmoitti, että laivalle mahtuu 250 ja ravin-
tolapaikkoja on 200 hengelle, päätimme kutsua 

myös Kuntien Insinöörit ja RIA:laiset perheineen 
mukaan. Elokuun alussa, jolloin oli neljä viikkoa 
risteilyyn, ilmoittautuneita oli 56. Tällöin teimme 
päätöksen lisämarkkinoinnista omien nettisivujen 
ja sähköpostin välityksellä. Lisäksi jaoimme jäsen-
luettelon hallituksen jäsenten kesken tarkoitukse-
na soittaa puhelimitse niin monelle kuin olisimme 
ennättäneet sen jälkeen kun sähköposti olisi saatu 
perille. Palkinnoksi omille jäsenille osallistumises-
ta risteilyyn päätimme ilmaisen viikonlopun B-C 
kaudella Tahko-Inssin lomaosakkeessa. Vielä lisäk-
si päätimme tarvittaessa ilmoittaa Savon Sanomis-
sa risteilyä edeltävänä viikonloppuna, jos sitä en-
nen ei olisi tullut riittävästi osallistujia. Riittävänä 
pidimme yli 100. Varapuheenjohtajamme Mat-
ti hoitaa ammattilaisena meidän sähköisiä medioi-
tamme, joten hänelle jäi tehtävä sähköpostin lähet-
tämisestä. Jäsenistöstämme, jota oli elokuun lo-
pussa 1 058, noin 650 oli antanut sähköpostiosoit-

teensa. No, kun Matti yritti tällaista määrää lähet-
tää, tilttasi kaikki mahdollinen serveriä myöten. 
Kun koneet saatiin taas ylös, jakoi Matti postituk-
sen noin sadan osoitteen partteihin ja taas yrit-
tämään. Taas paketit tulivat takaisin heti ensim-
mäisen ”väärän” osoitteen kohdalla, eikä edes tien-
nyt oliko osa mennyt perille. Matti teki lähes kaksi 
viikkoa kaikki vapaa-ajat töitä, ennen kuin posti-
tus lopulta onnistui. Veikko oli jo ryhtynyt soit-
telemaan jäsenille. Samanaikaisesti vallitsi kesän 
upein säätila, aurinkoa ja lämmintä.

Sähköpostin mentyä perille repesi. Joka päivä 
oli tiliotteella uusia ja uusia ilmoittautuneita. 
Kenellekään meistä hallituksen jäsenistä ei tul-
lut mieleen, että risteilylle ilmoittautuisi enem-
män, kuin laivalle mahtuu. Kasvatin ateriavarauk-
sen määrää ensiksi joka kolmas päivä, mutta sit-
ten päätimme odottaa risteilyä edeltävään perjan-
taihin. Sekin meni uusiksi. Perjantaina oli vielä 
moni ilmoittautunut ja maanantain tiliotteiden 
tarkistamisen jälkeen pääsimme lukuun 220 ja 
kutsuvieraat Lappeenrannasta ja Mikkelistä liit-
tomme nykyisen puheenjohtajan lisäksi vielä put-
tuivat. Tällöin minua hiukan pelotti, koska säätie-
dotus ei enää luvannutkaan hyvää säätä. Ja niin-
hän siinä kävi. Ristelyiltana oli kuukauden huo-
noin säätila. Osan aikaa vettä tuli vaakasuoraan 
ja kannella ei voinut kuin palelluttaa itsensä, niin 
minullekin kävi.

Varjohall…  ei vaan insinöörien puolisoja 
ms Osmon yläsalongissa

Kuvanottohetkellä vielä Uuden Insinööriliiton puheen-
johtajaehdokas Pertti Porokari ja Kuopion insinööri-
opiskelijoiden yhdistyksen Kinran puheenjohtaja Satu-
Maarit Velling
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Mutta se kannatti. Vaikka muutamat kääntyivät 
pois laivalta huomattuaan, että eivät mahtuisi sisälle 
istumaan, risteily onnistui hyvin. Laivan lähdettyä 
satamasta ja ruokatarjoilun alettua, istumapaikko-
ja riitti ajoittain kaikille halukkaille ja tunnelma 
parani. Hyvä ruoka, parempi mieli – slougani piti 
taas paikkansa. Lapset pitivät taikurista. Vanhem-
mat katselivat Keilakannan kanavaa kannelta. Sade 
oli helpottanut, eikä kanavassa tuullutkaan. Liit-

tomme puheenjohtaja Pertti Porokari esitteli it-
sensä ja työsopimustilanteen. Arvonnat pidettiin 
ja ilmaisen viikonlopun Tahko-Insillä voitti Har-
ri Smolander. Onnittelut! Kuntien Insinöörien ja 
RIA:n edustajatkin viihtyivät. Näytimme samalla 
heille ison yhdistyksen toimintaa.

Mitä me tästä opimme:

Vanha sanonta, ”emme mitään”, ei toivottavasti 
pidä paikkaansa. Yhdistyksen kuutamoilloissa on 
enimmillään ollut jonkin verran yli 50 henkeä ja 
osallistujamäärä on hiukan parhaista ajoista pu-
donnut. Toivoimme alun perin ilmoittautunei-
den määrän kaksinkertaistuvan. Mutta opetus 1. 
sähköinen media on toimiva ja osallistujamäärä 
nelinkertaistui. Käytämme sähköistä mediaa 
jatkossakin. Opetus 2. yhdistyksemme tilaisuudet 
ovat suosittuja ja niihin on syytä asettaa osallistu-
jarajoituksia. Kiitoksia kaikille risteilyyn osallistu-
neille. Pyydän anteeksi niiltä, jotka eivät sopineet 
mukaan. Opetus 3. järjestämme risteilyn ensi 
vuonna aikaisemmin ja unohdamme täysikuun.

Saaristokadun tulevat sillat estävät ensi keväänä 
Osmo-laivan korkuisten alusten ympärikiertämi-
sen risteilemäämme reittiä, joten joudumme va-
0raamaan pienemmän laivan ja asettamaan osallis-
tujamäärään rajoituksen. Tarkkailkaa postianne ja 
tervetuloa tilaisuuksiin!

Laivan ruokasalissa oli ajoittain tiivis tunnelma.

Risteilyn yhteistyökumppanin 
Kuopion Osuuspankin edustajat 
myyntijohtaja Arja Soramäki 
(seisomassa) ja yhteyspäällikkö 
Hannu Kekki (istumassa edessä)   
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SORSAVIINIT

Viini Väri Tuoksu Maku
PISTEET

Keskiarvo
PISTEET, 
Sorsan 
kanssa

Hinta 

1: Inycon Shiraz 
Viognier

Sinipunainen 
Heikosti 

mausteinen , 
tuoksu kehittyi 
lämmetessään

pliisu alkuun , parani 
lämmetessään, 

pehmeä hapokas , 
kielen sivuissa tuntuu

11,3 11,2 6,98

2: Jacob´s 
Creek. Grenache 
Shiraz

Punainen, 
normaali viinin 

punainen

Vaniljainen 
tuoksu,kaneli

Makeinen hapokas, 
pyöreä, pistävä 

ohuehko ei 
jälkimakua, parani 

sorsan kanssa

10,2 11,3 7,96

3: Nilia Syrah
Ruskean 
punainen 

Marjainen, 
mustikka, 
ruohoinen

Terävä pistävä, 
vaniljainen, 11,1 10,7 6,98

4: Montes 
Limited 
Selection Pinot 
Noire, Chile

Ruskean 
punainen 

Musteinen, 
tunkkainen, 

parkkinen, parani 

pehmeä, parani, 
kitalakimaku, parani 

sorsan kanssa
11,1 12.7 9,97

5: Macon Ase
Punainen, 

normaali viinin 
punainen

Pistävä, musteinen, 
mokkainen

Mausteinen, pistävä 
marjamehu, hapan 

marjainen

10,1 10,3 9,68

6: Saint-Emilion Tumman 
punainen 

Karhunvatukka, vetinen, hapan 
marjamehu

8,7 8,6

Viini inssit aloittivat syyskauden 21.9. hakemal-
la jahtikauden sorsasaaliiseen sopivia viinejä. Vii-
nivalikoima osoittautui haastavaksi, alkuun ei ero-
ja tahtonut löytyä muuta kuin parin huonommin 
menestyneen viininosalta.

Myöhemmin viinien lämmettyä ja avauduttua 
alkoivat viinit paremmin erottua toisistaan.  Lo-
pulta sorsapaistin kanssa maisteltuina erot olivat 
selvempiä, tosin osa viineistä ei natsannut sorsan 
kanssa lainkaan.
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JÄSENETULIIKKEET

Jäsenedut ovat tarkoitettu vain jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsenedun 
käyttö edellyttää Insinööriliiton, IOL:n tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin esittämistä.

AUTOTARVIKELIIKKEET

IISALMEN AUTOALA OY  Autotarvikk. 10-40 %:n al. tarvikeryh. riippuen (hinnoittelu- 
 kone laskee alennuksen automaattisesti, ei koske nettohintaisia  
 tuotteita). Alennus vain jäsenkorttia näyttäen.
  
SAVON VARAOSA Kaikki autotarvikk. Merkkituotteita.
JA TARVIKE Oy Tutustu. Jäsenkortilla 20-35% alennus.
Minna Canthinkadun yläpäässä EI KOSKE TARJOUSTUOTTEITA.

KIINTEISTÖNVÄLITYSLIIKKEET

KIINTEISTÖVÄLITYS Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen välityspalkkio
LEINONEN&LAAKKONEN LKV 4,3 - jäsenetu 0,5 % = 3,8 %. Arvioinnit edullisesti.
p. (017) 263 1000

 
KODIN ELEKTRONIIKKA

LATVALAN KONELIIKE Viihde- ja kodinkoneet: Finlux, Akai, Sharp, Miele, AEG, 
Vuorikatu 26 Helkama, Rosenlew, Indesit, alennus 5-20% (ei koske tarjous-
Haapaniemenkatu 36 tuotteita)

KULTALIIKKEET

KUOPION KELLO JA KULTA OY Myymälä sijaitsee Kuopion Prismassa. Kellosepän ja kultasepän  
 palvelut, myös kaiverrukset.
 Valikoimissa mm. Kalevala Koru, Kaunis Koru, Kohinoor,
 Sandberg, Tillander, Laatukoru, Leijona-hopeat, Saurum jne.
 Kuopion Insinöörien jäsenedut:
 Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus seuraavin poik- 
 keuksin:
  - Kalevala Koru - 15%
  - Pöytähopeat päivän hinnoin
  - Korjaustöistä ei alennusta

 Kaikista ostoista saa S-Bonusta 
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MUSIIKKIKESKUKSEN PALVELUT
 
 Liput (enint. 2 kpl/jäsen) varataan normaalisti lippukassalta.  
 Lippuja lunastettaessa esitetään jäsenkortti ja lippukassa vähentää  
 lipun hinnasta jäsenedun 5 € / lippu.
 Huomioi, että oman osuutesi maksamiseen lippukassalle kelpaa
 vain käteinen, ei pankki- eivätkä luottokortit. Tämä johtuu 
 lippukassan tietojärjestelmästä.

PANKKIPALVELUT

KUOPION OSUUSPANKKI  Asuntopalvelu: Asiakkuudesta riippuen 20–50%:n alennus 
 palveluhinnaston mukaisista asuntolainan nostokuluista.
 Pankin jäsenyys: Liittyessään Osuuspankin jäseneksi 1000 
 Platinabonusta, arvoltaan 20 €.

NORDEA Lainojen järjestelypalkkiosta 25%:n alennus, korkoedut;
Kuopion Insinöörien toimialueella edut myös insinöörioppilaille.

 
PARTURI-KAMPAAMOT

Parturi-Kampaamo MINTTU  – 10 % palvelun hinnoista 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6
P. (017) 282 7272

PESULAPALVELUT

Kuopion Pikapesula  15 % alennus kemiallisesta ja mattopesusta 
Puijonkatu 12
 

POLTTOAINEET YMS.

SHELL la-asema, Kuopio Alennus pesun hinnasta ja öljyistä 20 %

SHELL Päiväranta, Kuopio Alennus pesun hinnasta ja öljyistä 20 %

RAKENNUSVÄLINEVUOKRAAMOT

Lyytisen RAK-välinevuokraus Oy  -30% hinnaston hinnoista, 17,- kaasupullo



KEILAILU

KUOPION KEILAHALLI Jäsenkortin esittämällä alennus ratamaksusta 4,-/hlö/tunti.
 Koskee myös perheenjäseniä

UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 5,80 € aikuiset, 2,30 € lapset 
Vuorela Kuntosali: 3 €/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 9 €
 Liput saa kassalta alennettuun hintaan esittämällä Insinööriliiton  
 tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit- 
 tauksella.

VALOKUVIEN KEHITYSPALVELUT JA TARVIKKEET

FOTOKELLARI Kuvien kehityspalvelut -15 % fi lmit, kamerat ja tarvikkeet -10% 
Haapaniemenk. 18   (ei koske tarjoustuotteita) + kanta-asiakasedut
Kauppakeskus Minna

TEATTERIJÄSENETU

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI Teatteriliput (2 kpl/näytös kullekin jäsenelle)
Lipun hinta jäsenelle on 8,00 €/lippu (puhenäytelmät).

1) Varaa ensin haluamasi liput teatterin lippukassasta ja laita 
    varausnumero talteen.  

2) Maksa varaamasi liput (8,00 €/kpl) yhdistyksen tilille ja 
    merkitse maksutositteeseen viitenumeroksi 3450.

3) Tämän jälkeen saat teatterin lippukassalta maksutositetta     
    vastaan varaamasi liput. Muista ottaa myös varausnumero      
    mukaan lippukassalle.

Huom: Musikaalit tai vastaavat näytökset ovat kalliimpia kuin 
puhenäytelmät, ja tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi 
sinulta peritään näytöksen kalleuden mukainen hinnanerotus. 
Tällöinkin saat lippusi ryhmäalennuksen mukaisella hinnalla.



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2007
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2007TAPAHTUMAKALENTERI 2007
Päivä Tapahtuma Klo PaikkaPäivä Tapahtuma Klo Paikka
08.06.2007 Hallitus08.06.2007 Hallitus
06.08.2007 Hallitus06.08.2007 Hallitus
28.08.2007 28.08.2007 Kuutamoristeily Kuutamoristeily 
    Osmo –laiva 18-21 MatkustajasatamaOsmo –laiva 18-21 Matkustajasatama
   Huom. päivämäärä on muuttunut Huom. päivämäärä on muuttunut
03.09.2007 Hallitus03.09.2007 Hallitus
01.10.2007 Hallitus01.10.2007 Hallitus
25.10.2007 Syyskokous 18.00 Kuopion OP25.10.2007 Syyskokous 18.00 Kuopion OP
04.11.2007 Pyhäinpäivän lounas 13.00 Kuopion Klubi 04.11.2007 Pyhäinpäivän lounas 13.00 Kuopion Klubi 
05.11.2007 Hallitus05.11.2007 Hallitus
05.12.2007 Hallitus05.12.2007 Hallitus




