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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Lumi ja pakkaset väistyivät ja nurmi 

on alkanut vihertää. Ikkunalaudalla 

heräilee lasten istuttamat tomaatin, 

basilikan ja ruohosipulin siemenet pie-

niksi taimiksi. Tämä insinööri-äiti ei 

ole ennen moisia kasvattanut, mutta 

mitä ei lastensa toiveesta tekisi. Toi-

vottavasti onnistumme edes jotain 

syötävää niistä saamaan. 

 

Kuopion Insinöörit on pyrkinyt aktivoi-

tumaan kevään aikana tarjoamalla jä-

senille aikaisempaa enemmän koulu-

tuksia ja muita tapahtumia. Ajatuk-

sena on näkyä ja tehdä jäsenistön 

kanssa yhdessä asioita työelämää ja 

omaa hyvinvointia ajatellen. Menneis-

tä mainittakoon Uusi Insinööriliitto UIL 

ry:n pitämä CV-koulutus, mikä ainakin 

itselleni toi paljon ajateltavaa oman 

CV:n tekoon. Keväällä on tarjolla jäse-

nille vielä koulutusta järjestelmä-

kameran perusteista. Koulutusten li-

säksi on toki tarjolla muutakin, eli jo 

perinteeksi muodostunut mikroautoi-

lutapahtuma on toukokuun lopussa. 

Kesäkuun alussa noin kolmenkym-

menen hengen porukka suuntaa 

”seniorimatkalle” Gotlantiin. 

 

Kevään aikana olemme saaneet sovit-

tua myös uusia etuja jäseniemme 

käyttöön Iisalmessa. Tarjoamme jäse-

nillemme Iisalmen Pelixir-kunto-

keskuksessa samat edut kuin Kuopion 

keilahallissa ja Rauhalahti Bowlingissa. 

Myös Iisalmen uimahallin kanssa on 

tehty sopimus edusta, jonka jäse-

nemme voivat siellä hyödyntää. Kaikki 

jäsenetumme ovat voimassa toistai-

seksi ja niiden hyödyntäminen edellyt-

tää jäsenkortin esittämistä kassoilla. 

 

Toukokuun 25. päivä liittoyhteisömme 

väki kokoontuu Uusi Insinööriliitto UIL 

ry:n kevätedustajakokoukseen – tällä 

kertaa Rovaniemelle. Kuopion Insinöö-

rien edustajina Rovaniemelle lähtevät 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Kokouksen esityslistalla on vuoden 

2012 tilinpäätöksen ja vuosikertomuk-

sen hyväksyminen sekä meitä kaikkia 

koskeva liiton nimen muuttaminen ta-

kaisin Insinööriliitto IL ry:ksi. Hen-

kilökohtaisesti olen iloinen siitä, että 

voisimme taas olla pelkkä Insinööriliit-

to, sillä onhan hieman hassua kutsua 

melkein sata vuotta vanhaa yhdistystä 

uudeksi. 

 

Kesäksi aktiivinen toimintamme ta-

pahtumien järjestämisessä hiljenee, 

mutta syksyllä lähdemme taas innok-

kain mielin uutta kohden. Syksylle on 

jo suunnitteilla teatterimatka Kajaa-

niin sekä LinkedIn palveluun ja työn-

hakuun liittyvät koulutukset. 

 

Hyvää kesänodotusta teille kaikille! 

 

Johanna 

Kuva: Kari Kumpulainen 
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Kuopion Insinöörit järjesti CV-

koulutuksen jäsenistö l leen 
25.4.2013 Hotelli Savonian audi-

toriossa. Illan tiiviin koulutuksen 
tarkoituksena oli kerrata hyvän 
CV:n perusteet, kuinka erottua 

muista hakijoista ja mitä ehdotto-
masti kannattaa välttää laaties-

saan asiakirjoja, jotka toimivat si-
nun käyntikorttina. Tilaisuus ei ol-
lut mitenkään tiukkaan aikatau- 

luun/kaavaan sidottu, joten se 
mahdollisti avoimemman keskus-

telun aiheesta. Paikan päälle oli il-
maantunut henkilöitä hyvin erilai-
sista työurista ja tilanteista. Osal-

la oli työpaikalla YT-neuvottelut 
päällä, osa oli vaihtamassa työ-

paikkaa, osa oli opiskelijoita ja 
vastavalmistuneita. 

Koulutuksen vetäjä, UIL:n urapal-

veluiden asiamies Anu Kaasalai-
nen, johdatti aluksi perusteisiin 

CV:n luomisesta. Internet on 
täynnä erilaisia pohjia, joita voi 
hyödyntää. Mikäli haluaa oman 

persoonansa näkyviin niin valmis-
ta pohjaa kannattaa käyttää pel-

kästään runkona. Pohjista on 
helppo ottaa otsikointi sekä asia-
kirjarakenne, mutta ulkoista asua 

kannattaa muuttaa, jotta hake-
mus ei huku muiden hakemusten 

joukkoon. Kaasalainen painottaa-
kin, että valmiit suositut CV ja ha-
kemuspohjat ovat joillekkin rekry-

toinnin ammattilaisille kuin punai-
nen vaate. 

 
 

TYÖNHAUN VÄLINEET KUNTOON 

Koulutukseen osallistui yhteensä 13 henkilöä. 
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Koulutuksen jälkeen jokaisella o-

sallistujalla oli mahdollisuus saada 
ohjeistusta oman CV:n hiomiseen. 

Jokaista osallistujaa oli pyydetty 
lähettämään CV kouluttajalle en-
nakkoon niin, että hän ehtii tutus-

tua siihen ennen koulutusta ja an-
tamaan sitten palautetta kahden-

keskeisessä tilanteessa. Lähes 
kaikki paikan päällä olleet käytti-
vätkin tilaisuuden hyväksi ja jokai-

nen sai varmasti jotain pientä hiot-
tavaa omaan CV:n. Myös allekir-

joittanut itse teki näin ja tarkaste-
lusta löytyi joukko hyviä vinkkejä 
kuinka asiakirja toimii paljon te-

hokkaammin.  
 

Teksti ja kuvat: Juho Kauppinen 

Muun muassa, opiskelija Martti Pulkkinen 

hyödynsi tilaisuutta ja kävi läpi Anu 

Kaasalaisen kanssa oman CV:nsä. 

Muistathan - UIL:n luetoimisto Kuopiossa 
Marjo Nykänen 

Alueasiamies, Itä- ja Kaakkois-Suomi 

Uusi Insinööriliitto UIL ry 

PL 1199 (Microkatu 1) 

70211 KUOPIO 

  

Puh. +358 201 801 836 

E-mail marjo.nykanen@uil.fi  

CV:n laatijan muistilista: 
 Selkeä ja siisti ulkoasu 

 Yritä saada persoonasi esiin 

 Valmiista pohjista voi ottaa mallia 

 Kerro vain totuus, älä kaunistele asioita 

 Älä myöskään ole liian vaatimaton 

 Laadi lyhyt hissipuhe 

 Mieti tarkkaan mitä tietoja haluat antaa itsestäsi 

 Muista aina tarkistaa asiakirjat ennen lähettämistä! 
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Kuopion Inssit lehden toimitus, 

avec, päätti käydä sunnuntaina 
28.4.2013 Sorsasalon raviradalla 

tutustumassa ravikulttuuriin. Tuol-
le päivälle sattui illalle Toto5-ravit. 
Saavuimme paikalle noin 17:20, 

vartti ennen ensimmäistä lähtöä. 
Tuolle illalle ohjelmassa oli yhteen-

sä 11 lähtöä niin, että ravit kesti-
vät aina 21:00 saakka.  
 

Aikaisempaa kokemusta raviurhei-
lusta ei löytynyt keneltäkään osal-

listuneelta. Ennen ravipäivää tu-
tustuttiin nopeasti Fintoton sivuilta 
löytyvään ravikouluun, jotta olisi 

edes jonkinasteinen käsitys siitä 
kuinka koko homma toimii. Toto-

pelit tarjoavat raveissa monia 
veikkausmuotoja, tämä tekee 

veikkaamisesta entistä mielenkiin-
toisempaa. Pelattavina vaihtoeh-
toinen ovat TOTO75, TOTO65, 

TOTO5, TOTO4, Voittaja, Sija, 

Kaksari, Troikka sekä Päivän Duo. 

Edellä mainittuja pelejä voi pelata 
joko itse veikkaamalla tai Salama-

pikapelinä. Salama pelissä toto 
järjestelmä täyttää kupongin sinun 
puolesta valitusta pelistä parhai-

den todennäköisyyksien perusteel-
la, eli käytännössä muiden veik-

kaukset ohjaavat sinulle valittavia 
hevosia, mikä laskee muiden pe-
laajien kertoimia. Ensikertalainen 

tajuaa hyvin pian, että koko hom-
massa ei ole kyse pelkästään ar-

vauksesta, vaan pelaajille tarjo-
taan suuri joukko erilaisia muuttu-
via tekijöitä, joiden avulla pysty-

tään arvioimaan hevosten ja oh-
jastajien paremmuutta. Totesimme 

siis välittömästi että pikapeli ei ole 
meitä varten. Vihjeenä raveihin 

ensimmäistä kertaa pelaamaan ai-
kovalle voisi antaa, että käsiohjel-
ma on ehdoton hankinta, jotta pe-

lissä pääsee edes alkuun.  

INSINÖÖRIT RAVIRADALLA, 
TODENNÄKÖISYYDET TOTOSSA 

Esittelyssä voi käydä tarkistamassa lähtöön osallistuvien hevosten kunnon. Numero 9 

näytti olevan hyvässä kunnossa ja myös tilastot näyttivät lupaavilta. 
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Miksi sitten insinöörit innostuivat 

tästä veikkausmuodosta? Vastaus 
on todennäköisyyslaskenta ja tilas-

tot. Käsiohjelmasta löytyvät lähtö-
kohtaisesti kaikki relevantit tiedot 
hevosista ja ohjastajista. Listauk-

sissa on esimerkiksi kerrottu he-
vosten viiden edellisen kilpailun tu-

los kisapäivineen, keskeytyssyyt, 
ohjastajat, kengitys, juostut mat-
kat, kärkiajat, jne. Jo hyvin nopeal-

la opiskelulla ohjelman avulla he-
vosista pystyi luokittelemaan to-

dennäköisesti hitaimmat, keskipo-
rukan, mahdolliset yllättäjät ja 
nousukuntoiset. Tuolla luokittelulla 

pääsee meidän nopean analyysin 
perusteella jo pitkälle. Tärkein asia 

toto-lappuja jättäessä on sitten 
löytää oikea peli, jolla saa tilastois-

ta löydetyt mahdollisuudet tuotta-
maan. Esimerkkinä Sija-veikkausta 
pelatessa lähdöstä pitäisi tietää 

kolmen kärkeen osuva hevonen. 
Yhdistämällä sopivat tilastolliset to-

dennäköisyydet jai vihjeet sekä pe-
lityypin mahdollisuus saada veik-

kaus tuottamaan kasvaa merkittä-

västi. Edellä mainitussa Sija-veik-
kauksessa Fintoton ilmoittama pa-

lautus on jopa 85%, mikä myös 
kertoo todellisesta mahdollisuudes-
ta voittoon, pienellä työllä. Tilasto-

ja menneistä lähdöistä löytyy myös 
Fintoton nettisivuilta ravien jälkeen 

tehdyt selvittelyn perusteella. Kisa-
historia oli jopa pidempi, joten ex-
celin käyttö olisi mahdollista. Exce-

lissä voisi piillä modernin toto-veik-
kaajan mahdollisuudet ilman suu-

rempaa perehtymistä hevosiin ja 
muuten ravikulttuuriin. Myös omat 
tilastot esim. radan keli olosuhteis-

ta, ohjastajien taidosta, hevosten 
ja ohjastajien yhteisestä harjoitte-

lusta auttaisivat parantamaan 
mahdollisuuksia varmasti. Meidän 

taidoillakin pystyi edellisen kisojen 
ajoista päättelemään esim. talven 
ja kevään vaikutusta aikoihin kat-

sottaessa tilastoaikoja, joten tieto 
onko kesän kisoissa satanut vai ei 

voisi merkitä paljon tiettyjen he-
vosten kohdalla.  

Pieni panostus numerolle 9 ja ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne näytti lupaavalle. 
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Nautimme raviradalla myös 

ravintolapalveluista. Radalta löytyi 
ulkoa grillikioski. Sisällä radalla oli 

kahvila sekä katsomoravintola por-
rastettuine pöytineen. Katsomora-
vintolassa keittiö ja baaritiski pal-

veli jatkuvasti ilman ruuhkaa. 
Nauttimamme ruuat sekä naa-

puripöydistä bongatut olivat hyvän 
näköisiä ja maistuvia, mikä yllätti 
meidät. Sorsasalossa järjestetään 

myös lounasraveja arkisin, joten 
voimme olettaa että lounastauko 

raviradalla toton parissa voisi olla 
joskus hauska kokemus. 
 

Kuopion Sorsasalossa järjestetään 
alkavana kesänä valtakunnalliset 

Kuninkuusravit 27.–28.07.2013, ja 
tuolloin paikanpäälle odotettaan 

kymmeniä tuhansia raviurheilusta 

kiinnostuneita kävijöitä. Kunin-

kuusraveissa myös pelien liikevaih-
to on merkittävää, joten huolella 

tehdyn pohjatyön perusteella myös 
suuret voitot ovat mahdollisia. 
Seurueessamme olleet puolisot 

huomauttivat, että raveissa pitäisi 
saada käyttää hienoja hattuja, ku-

ten Brittien suurissa laukkakisois-
sa. Toimituksen huomiona maini-
taan että tämä on mahdollista ku-

ninkuusraveissa. Suosittelemme 
kuninkuusraveissa käyntiä kaikille 

jäsenille perheineen kokemuksena.  
 
Juho Kauppinen/ Jyri Hakkarainen 
 

Viimeisen kierroksen loppupuolella taaemmasta ryhmästä noussut jätti 

veikkauskohteemme kauas kärjestä. Ei ne suuret tuotot vaan pienet sijoitustappiot. 
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Nyt kun olemme tänäkin keväänä 

saaneet järjestettyä RengasKarke-
lot hyväntekeväisyystapahtuman, 

voisin pikaisesti kertoa edellisvuo-
den lahjoituksestamme. Vuosi sit-
ten järjestimme tapahtumaa muu-

taman vuoden tauon jälkeen ja tä-
mä käytännössä tarkoittaa sitä, 

ettei meistä hallituslaisista kukaan 
tätä ollut aiemmin järjestänyt. 
Liekkö sitten siitä johtuen, vai yk-

sinkertaisesti aikataulujen yhteen-
sovittamisen vaikeudesta, mutta 

saatujen lahjoitusten eteenpäin 
luovuttaminen venyi jopa tämän 
vuoden puolelle. 

 
Joka tapauksessa olimme päättä-

neet lahjoittaa saadut varat KYS:n 
lasten neurologiselle osastolle. Yk-

sikössä hoidetaan lapsia vauvasta 
16-vuotiaisiin ja hoitosuhteet voi-
vat jatkua, jopa 16 vuotta. Tällä 

kertaa suurin tarve oli vauvaikäis-
ten ja pienten leikkiikäisten tutki-

musleluista. Kävimme ostamassa 

leluja mm. lelukauppa Partaselta, 

josta saimme 20% alennuksen 
lahjoitus ostoksistamme. Kans-

samme leluja hankkimassa olivat 
apulaisosastonhoitaja Anne-Mari 
Heikkinen ja sairaanhoitaja Hilkka 

Kinnunen. 
 

Vaikka järjestimmekin tapahtumaa 
ensimmäistä kertaa, ja vieläpä hy-
vinkin pikaista aikataulua käyt-

täen, olimme saaneet lahjoituksia 
yli 370 euron edestä. Tällä sum-

malla saimme hyvin paljon erilai-
sia leluja ja saimme pöydän täy-
deltä lahjoitettavaa. Osastolla ol-

tiin hyvin kiitollisia lahjoitukses-
tamme ja tämä antoikin hyvää li-

säpontta tämän vuoden Rengas-
Karkeloita varten. 
 

Martti Pulkkinen 
Varapuheenjohtaja 
Kuopion Insinööriopiskelijat  

KINRA ry 

KINRA KÄVI KYS:llä 
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TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HALTUUN 

”Älä allekirjoita, jos sopimuksessa 

on jotain, mitä et ymmärrä.” Tässä 
lauseessa kiteytyi alueasiamies 

Marjo Nykäsen tärkein viesti työ-
sopimusasioissa Työelämän Peli-
säännöt –koulutuksen osallistujille.  

 
Kuopiossa ja Iisalmessa pidetyissä 

Työelämän Pelisäännöt –koulutuk-
sissa kerrattiin työelämän perus-
sääntöjä.  Nykänen käsitteli koulu-

tuksen ensimmäisessä osassa työ-
sopimuksen perusteita.  Työsopi-

musta tehtäessä työntekijän on 
tärkeä muistaa, että allekirjoitettu 
sopimus sitoo häntä koko työsuh-

teen ajan ja että ajattelematto-
masti tehdystä työsopimuksesta 

saattaa tulla hankaluuksia myö-
hemmin. On siis tärkeää, että en-

nen sopimuksen allekirjoittamista 
ja työnteon aloittamista työntekijä 
huolehtii sopimukseensa kaikki 

oman työsuhteen kannalta tärkeät 

asiat. 
 

Erityisen tarkkana on oltava silloin, 
jos tekee töitä alalla, jossa ylem-
mille toimihenkilöille ei vielä ole 

työnantajaliiton ja työntekijäliiton 
välistä Työehtosopimusta (esim. 

kaupan ala, metsäteollisuus ja e-
lintarvikeala). Tällöin pitää muistaa 
itse sopia esimerkiksi sairausajan 

palkasta, lomarahasta ja vanhem-
painvapaiden korvauksista. 

 
”Suositeltava tapa on tarkistuttaa 
työsopimuksensa liiton asiantunti-

joilla ennen työsopimuksen allekir-
joittamista. Me teemme sen mie-

lellämme näin etukäteen, niin väl-
tytään ikäviltä riidoilta myöhem-

min”, muistutti vielä Nykänen. 
 
Työaikaa vai omaa aikaa? Koulu-

Työsopimuksen tärkeimmät kohdat: 

 Sopimusosapuolet 

 Työntekopaikka 

 Työtehtävät 

 Työsopimuksen kesto ja 

irtisanomisaika: 

 toistaiseksi voimassa oleva /

 määräaikainen ja 

 määräaikaisuuden syy 

 Mahdollinen koeaika 

 Palkka ja palkanmaksukausi 

 

 Sovellettava työehtosopimus 

 Työaika 

 Ellei ole työehtosopimusta, niin: 

 Lomaraha 

 sairausajan palkka 

 Matka-ajan korvaukset 

 Matkakustannusten korvaukset 

 Vanhempainvapaan korvaukset. 
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tuksen toisessa osiossa pureudut-

tiin työaikakysymyksiin. Työnteki-
jöiden näkökulmasta työaikaa 

kuuluisi olla kaikki se aika, jolloin 
me olemme työnantajamme käy-
tettävissä. Näin ei suinkaan käy-

tännössä aina ole, vaan moni am-
mattikuntamme edustaja tekee e-

delleen vapaa-ajallaan työnanta-
jan piikkiin töitä. Näistä valitetta-
via esimerkkejä ovat esimerkiksi 

laskuttamattomat ylityöt ja kor-
vaamaton vapaa-aikana työteh-

tävissä matkustaminen. ”Niin 
kauan kuin yksikin insinööri suos-
tuu näitä ilmaiseksi tekemään, on 

meidän mahdotonta saada esi-
merkiksi vapaa-aikana matkusta-

misen korvausta kaikkiin työehto-
sopimuksiin.” muistutti koulutus-

asiamies Jani Huhtamella osallis-
tujia. Jokaisella meistä on siis 
vastuu omalta osaltamme siitä, 

että huolehdimme omista oikeuk-
sistamme ja yhteisestä ammatti-

kunnan edunvalvonnasta.  
 
Liukuva työaika tuntuu monesti 

olevan työnantajallekin hämärä 

käsite. Liukuva työaika, mikäli 

sellainen työpaikalla on käytössä, 
on vain ja ainoastaan työntekijän 

itsensä säädeltäväksi tarkoitettua 
aikaa, joka helpottaa työn ja va-
paa-ajan yhteensovittamista. 

Työnantaja ei voi tulla työntekijäl-
le sanomaan, että hänen kuuluu 

tänään jäädä liukumilla tekemään 
vielä jokin tärkeä ja kiireinen asia. 
Mikäli töitä on jäätävä työnanta-

jan pyynnöstä tekemään, niin täl-
löin maksetaan ylityökorvaukset 

normaalin työajan ylimenevältä 
osalta.  
 

Sen lisäksi, että korvaamattomat 
ylityöt ovat puhdasta ansiomene-

tystä työuran aikana ja ne vaikut-
tavat myös pienentävästi työuran 

jälkeiseen eläkkeeseen tai työu-
ran aikana oleviin perhevapaa- ja 
sairausajan korvauksiin. Pidä siis 

puolesi ja vaadi työnantajalta se, 
mikä sinulle kuuluu! 

 
T e k s t i :  M a r j o  N y k ä n en , 
Alueasiamies, Uusi Insinööriliitto 

UIL ry 
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RENGASKARKELOILLA 

HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ 

Kuopion Insinööriopiskelijat ovat 

jo useamman vuoden aikana jär-
jestäneet hyväntekeväisyys tem-

pauksen, jossa vaihdetaan ihmis-
ten autoihin kesärenkaita. Hyvän-
tekeväisyys perustuu vapaaehtoi-

seen maksuun. Alunperin rengas-
ratsia nimellä kulkenut taphtuma 

pidettiin ensimmäisen kerran jos-
kus 2000–luvun alussa. Tämän 
jälkeen tapahtuma on pyritty jär-

jestämään joka kevät mahdolli-
suuksien puitteissa. Parina vuon-

na tapahtuman järjestäminen on 
estynyt aikataulu ongelmien ta-
kia. Myöhemmin tapahtuman nimi 

jouduttiin muuttaamaan rengas-
karkeloiksi, autorengasliiton kiel-

täessä rengasratsia termin käy-
tön. 

 

Perusajatuksena tapahtumassa 

on että opiskelijat vaihtavat talvi-
renkaat kesärenkaiksi asiakkaiden 

puolesta, pesevät renkaat ja tar-
kistavat rengaspaineet. Tarjolla 
asikkaille on mehua ja kahvia 

renkaanvaihdon lomassa. Asiak-
kaat voivat maksaa renkaiden 

vaihdosta vapaaehtoisen maksun, 
joka menee lyhentämättömänä 
KYS lastenosastolle. Yksittäisen 

ihmisen lahjoitukset vaihtelevat 
10-50€ luokassa.  

 
Tapahtumalle on hankittu vahin-
kovakuutus ikävien yllätyksien 

varalle, tosin huolellisen työsken-
telyn ja luotettavien laitteiden 

avulla turvallinen renkaiden vaih-
to on helppoa  

 

Kahdella vaihtopisteellä kävi kova kuhina, kun renkaat vaihdettiin alle 15min / auto. 
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Yhteistyössä tapahtumassa ovat 

Savonia AMK sekä Savon ammatti- 
ja aikuisopisto. Savonia tarjoaa ti-

lan, paineilman ja veden vaihtajien 
tarpeisiin. Savon ammatti- ja ai-
kuisopiston auto-osasto puolestaan 

on tarjonnut tarvittavat työkalut 
tunkeista pulttipyssyihin sekä hyl-

syt ja momenttivääntimet. Pelkillä 
laitteilla renkaat eivät itsestään 
vaihdu, vaan mukaan tarvitaan 

suuri joukko tekijöitä. Tässä KINRA 
ry yhteyshenkilöt ovatkin kunnos-

tautuneet ja vapaaehtoisia renkaan 
vaihtajia on löytynyt joka kerta. 
Kokonaisuudessaan urakkaan vaa-

ditaan toista kymmentä henkeä, 
jotta kaikki saavat pitää tasapuo-

lisesti taukoa. 
 

Tänäkin keväänä Savonia-ammat-

tikorkeakoulun Opistotien kampuk-

sen takapihalla  kävi kuhina, eikä 
pelkästään sen takia että Kuopio-

hallissa järjestettiin samaan aikaan 
erämessut. Rengaskarkeloissa au-
tonsa renkaat vaihdatti yhteensä 

33 asikasta. Hyväntekeväisyys 
tuottoa päivästä kertyi 580€. 

Renkaita oli vaihtamassa KINRA ry 
hallituksen edustajia sekä yh-
teyshenkilöitä. Talkooporukkaa oli 

paikalla kaiken kaikkiaan 15 
henkilöä. Vaihtopaikalle tulijoita oli 

koko karkeloiden ajan jonoksi asti. 
Kaikki paikalle tulijat jaksoivat kui-
tenkin odottaa ja kaikkien renkaat 

saatiin päivän päätteeksi vaihdet-
tua. 

 
Teksti: Juho Kauppinen 

Kuvat: Riku Jokinen 

Hyvään palveluun kuului luonnollisesti myös renkaiden pesu. 
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2000

Kuopion Insinöörit ry aloitti uuden vuositu-
hannen yhdistyksen uuden puheenjohtajan 
Ilkka Kemppaisen johdolla.  Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuoden alussa 641 jäsentä, 
jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 5,3 %. 
Jäsenmäärässä oli tuolloin mukana myös ns. 
toissijaisia jäseniä 28 kappaletta, jotka oli-
vat ei-insinööriliittolaisia jäseniä, käytän-
nössä OAJ:laisia opettajia. Insinööriliiton 
edustajakokouksessa yhdistyksellä oli 3 
ääntä ja yksi edustajapaikka 2,05 % osu-
udella liiton jäsenmäärästä.
Johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa 
10.1.2000 päätettiin johtokunnan jäsenten 
tehtävien jaosta sekä vastuualueista kuten 
aiempinakin vuosina oli totuttu tekemään. 
Samoin päätettiin Kuopion Inssit lehden 
ilmestymisaikataulu ja lehteen tulevan ma-
teriaalin takarajapäivät. Päätettiin myös 
selvittää tulevan kesän Kuopion viinijuh-
lille viinituvan varaamista avajaispäiväksi, 
samoin kuin teatterimatkaa Helsinkiin 18.3. 
Viiniexpon yhteyteen.
Jäsenetujen uimalapalvelut siirtyivät Si-
ilinjärven Fontanellasta Vuorelan Kun-
nonpaikkaan ja näin uimalapalvelut tuli-
vat myös lähemmäksi suurimmalle osalle 
jäsenkuntaa.
Yhdistyksen säännöt olivat jo vuodelta 

1972 ja yhdistyslakia oli uudistettu varsin 
perusteellisesti, joten päätettiin asettaa kah-
den hengen työryhmä Vilho Korkeamäki ja 
Veikko Taivainen valmistelemaan sääntöjen 
ajanmukaistamista.
Yhdistyksen edellisenä keväänä käyt-
töönotetut nettisivut päivitettiin keväällä 
täydentämällä sisältöä. Sivujen ulkoasu eli 
graafinen ilme säilyi ennallaan.
Akavalaiseen kevätkonserttiin, jonka 
orkesterina kaupunginorkesterin lisäksi  
toimi Dala Sinfonietta ja solisteina Annika 
Skoglund, Pentti Hietanen ja Martin Fröst, 
tarjottiin jälleen lippuja jäsenille puoleen 
hintaan.
Vuosikokouksessa 20.3. Merita pankilla oli 
läsnä 12 jäsentä.
Kuopion viinijuhlille saatiin varattua yksi 
viinitupa, johon mahtuu 25 henkilöä, ja il-
lanviettoon kutsuttiin lisäksi Itä- ja Kaak-
kois-Suomen piirin yhdistysten edustajia, 
joita saapuikin niin runsaasti, että koko tupa 
saatiin täyteen. Koska viinijuhlien aiheena 
oli Kalifornian viinit, illan pääesiintyjäksi 
oli varattu Beach Boys yhtye Kaliforniasta, 
joka osaltaan houkutteli varmasti vieraita 
kauempaakin juhlille. Valitettavasti he  pe-

Pekka kemppainen sitomassa Kuopion
insinöörien banderollia viinitupaan.



ruivat tulonsa näille juhlille. Tämä olikin 
ainoa pettymys tämän insinöörien viinijuh-
lan aikana.
Elokuun kuutamoilta pidettiin 17.8. so-
taveteraanien kesäkodilla Päivärannassa. 
Mukana oli 32 henkilöä.
Merita-Akava petankkiin päätettiin jälleen 
osallistua 3-henkilön joukkueella .
Opiskelijayhdistys Kinra halusi aloittaa 
uudelleen muutaman vuoden tauolla olleet 
aloittavien opiskelijoiden info-illat. Näihin 
tilaisuuksiin saatiinkin melko mukavasti 
osallistujia ja Kinra sai myös näistä tilaisu-
uksista uusia jäseniä ja edelleen potentiaal-
isia Insinööriliiton jäseniä valmistumisen 
jälkeen, sekä rekrytoitua uusia aktiivisia 
toimijoita opiskelijatoimintaan. 
Insinööriliitto tarjosi kunnallisvaaleissa eh-
dolla olleille insinööreille esiintymis- ja vi-
estintäkoulutusta. Kuopion insinöörit päätti 
osallistua oman alueensa vaaliehdokkaiden 
koulutuskustannuksiin maksamalla  koulu-
tuksesta syntyvät matkakustannukset.

Yhdistyksen toimistohuone Kirkkokatu 
33:ssa, joka oli vuokrattu Pohjois-Savon 
OAY:ltä, jouduttiin luovuttamaan syksyllä 
takaisin OAY:lle ja sen tilalle vuokrattiin 
käyttöoikeus Kuopion Hiusyrittäjien toim-
itiloista Kuninkaankadulta.
Pyhäinpäivän lounas nautittiin Savoniassa 
5.11. Lounaalle osallistui 40 aikuista ja 13 
lasta.
Syyskokous 2.11. jouduttiin pitämään 
moitteenvaraisena, sillä Kuopion Inssit le-
hden postitusaineisto tuli liitosta jostain 
syystä vajaana, ja noin 370 osoitetta jäi 
postittamatta. Heille lehti toimitettiin eril-
lisenä postituksena, mutta he eivät saaneet 
lehdessä ollutta kokouskutsua sääntöjen 
määräämän aikarajan puitteissa. Kokouk-
sesta ei kuitenkaan tehty määräaikaan men-
nessä eikä sen jälkeenkään yhtään valitusta, 
joten se oli sitten laillinen ja päätösvaltain-
en.
Lehden postitusongelmista huolimatta kok-
oukseen osallistui 16 jäsentä, joka on erit-

Viini-inssien presidentti Tero Ojasella on sanottavaa viinijuhlille osallistujille.



täin hyvä osanotto myöhempiinkin aikoihin 
verraten. Kokous oli kuitenkin poikkeuk-
sellinen, sillä johtokunnan erovuorois-
ten jäsenten tilalle esitettiin enemmän eh-
dokkaita kuin oli paikkoja, ja uudet jäsenet 
jouduttiin valitsemaan vaalilla.

2001

Vuoden ensimmäisessä johtokunnan kok-
ouksessa päätettiin tehtävien jaosta ja vas-
tuualueista jo vakiintuneen tavan mukaan. 
Samoin päätettiin Kuopion Inssit lehden 
postituksen ja aineiston aikataulutus, sekä 
elokuun perheillan ja Pyhäinpäivän lounaan 
päivämäärät.
Yhdistyksellä oli ollut jo useita vuosia ns. 
kerhojäseniä, jotka kuuluivat pelkästään 
Kuopion insinöörien jäsenyyteen eivätkä 
maksaneet jäsenmaksua Insinööriliittoon. 
Tämän vuoden alussa näitä kerhojäseniä oli 
14. Heille tehtiin omat jäsenkortit, jotta he 
pystyisivät käyttämään Kuopion insinöör-
ien omia jäsenetuja.
Johtokunnan kokouskutsut liitteineen 

päätettiin toimittaa pelkästään sähköpos-
tilla.
Järjestettiin Insinöörien Iloinen Retki, joka 
suuntautui Pieksämäelle ja Varkauteen 31.3. 
Pieksämäellä vierailtiin Moilasen leipo-
molla ja sitten matkaa jatkettiin Varkauden 
teatteriin katsomaan Kuinka äkäpussia kes-
ytetään. teatterin jälkeen ennen kotimatkaa 
oli vielä ruokailu. Matkalle osallistui 14 
henkilöä. 
Opiskelijayhdistys Kinra järjesti Vuorelan 
Kunnonpaikan rannassa pilkkikilpailut. ki-
pailu käytiin kolmen henkilön joukkueilla 
ja painavimman kalan saanut joukkue oli 
voittaja.
Akavalaiseen kevätkonserttiin varattiin jäl-
leen 50 lippua jäsenille puoleen hintaan 
myytäväksi. Kaikki liput menivät hyvin 
nopeasti kaupaksi ja lisälippuja koetettiin 
saada Akavalta. 
Kesäinssi  2001 tapahtuma järjestettiin 
Joensuussa 13.-14.7. Ohjelmassa oli risteily 
Pielisjoen maisemissa sekä illalla Ilovaari-
rock, jossa esiintyi Swinging Blue Jeans. 
Vaihtoehtoinen illan ohjelma oli elämys-



matka auringonlaskuun savusaunoineen ja 
leirinuotioineen. Seuraavana päivänä tutus-
tuttiin Joensuuhun kaupunkiin katujunalla. 
Paikalla oli kaikkiaan noin 180 osallistujaa, 
kuopiolaisia oli 11 aikuista ja 1 lapsi.
Vuosikokouksessa 19.3. Merita pankilla 
käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäk-
si myös yhdistyksen sääntöjen muutoksen 
ensimmäinen käsittely. Säännöt muutettiin 
vastaamaan uutta yhdistyslakia sekä tek-
stejä muotoiltiin vastaamaan Insinöörilii-
ton vastaavia sääntökohtia ja stilisoitiin 
muutenkin modernimpaan kieliasuun. Jo-
htokunta muuttui hallitukseksi. Sääntömu-
utos hyväksyttiin pienillä tekstikorjauksilla. 
Kokouksessa oli läsnä 11 jäsentä.
Valtakunnalliset insinööriopiskelijapäivät, 
IO-päivät, pidettiin Kuopiossa 13.-14.10. 
Päivien isäntänä ja järjestäjänä toimi kuo-
piolaisten insinööriopiskelijoiden yhdistys 
Kinra ry. Kuopion insinöörit tukivat tal-
oudellisesti Kinra ry:tä järjestelyissä.
Perinteinen elokuun ilta vietettiin sotavet-
eraanien kesäkodilla Päivärannassa. Ohjel-
massa oli vossikka-ajelua, makkaroiden ja 
muikkujen paistoa, saunomista, kilpailuja. 
Paikalla oli 30 henkeä.
Päätettiin lopettaa kokoustilan vuokra-
sopimus Kuopion Hiusyrittäjien kanssa, 
sillä OAY:n kanssa saatiin sovittua yh-
distyksen kaappien sijoittamisesta ja yh-
distyksen kokouksien pitämisestä Kirk-
kokadulla.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Kuo-
pion Osuuspankilla 21.11. ja kokoukseen 
osallistui   jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen uu-
det säännöt toisessa käsittelyssä ja koska 
sääntöehdotukseen ei tullut muutosesityk-
siä, uudet säännöt hyväksyttiin lopullisesti.
Pyhäinpäivän lounas oli Savoniassa 4.11. ja 
lounasta oli nauttimassa 40 aikuista ja 11 
lasta.

Viini-inssit kokoontuivat vuoden aikana 8 
kertaa.
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 
aikana 77 jäsenellä ja jäsenmäärä oli vuo-
den lopussa 749.

2002

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlan valmistelut 
oli aloitettu jo edellisen syksyn aikana ja 



valmisteluja jatkettiin kiihtyvällä vauhdil-
la. Tavoitteena oli järjestää komeat juhlat 
jäsenille ja kutsuvieraille.
Hallituksessa jouduttiin aika ajoin käsit-
telemään sellaisten jäsenehdokkaiden jäsen-
hakemuksia, joita Insinööriliiton jäsenrek-
isteri ei suoraan pystynyt hyväksymään 
yhdistyksemme jäseniksi. Näillä jäseneh-
dokkailla ei yleensä ollut yhdistyksemme 
sääntöjen mukaista koulutuspohjaa. Halli-
tus pohti näitä hakemuksia, ja mikäli haki-
jaa ei hyväksytty yhdistykseen, annettiin 
liiton jäsenrekisterille ohje ehdottaa asiano-
maista hakijaa hakeutumaan jonkun toisen 
alueyhdistyksen jäseneksi.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3. 
Nordealla, ja paikalla oli 15 jäsentä. Kok-
ouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asi-
at, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen vah-
vistaminen. Vuoden 2001 tilinpäätös osoitti 
18.717,84 mk ylijäämää, johon hallitus oli 

tarkoitushakuisesti pyrkinytkin. Tällä tav-
alla kerättiin talouspuskuria tulevan syksyn 
60-vuotisjuhlia varten.
Joensuuhun järjestettiin teatteriretki 13.4. 
ja tapaaminen Joensuun insinöörien kanssa. 
Teatterissa katsottiin Amadeus näytelmä ja 
sen jälkeen siirryttiin illalliselle joensu-
ulaisten kanssa. Kuopiolaisia oli läsnä 23 
henkilöä.
Elokuun ilta vietettiin 22.8. perinteisellä 
ohjelmalla sotaveteraanien majalla. Paika-
lla oli 47 henkeä.
Syyskokous pidettiin 31.10. Kuopion osu-
uspankilla ja paikalla oli 13 jäsentä.
Yhdistyksen 60-vuotisjuhla pidettiin 16.11. 
Scandicissa. Kuopion Inssit lehdestä tehtiin 
erityinen juhlapainos juhlaa varten. Juhlat 
alkoivat onnittelujen vastaanotolla OAY:n 
Kirkkokadun kokoustiloissa. Onnittelijoita 
kävi runsaasti, vieraskirjaan oli kirjautunut 
28 henkilön nimi. Iltajuhla oli hotelli Scan-

Insinööriliiton puheenjohtaja Matti Viljanen joutui liiton syksyn 2003 edustajakokouk-
sen illallisten esiintyjien Werner Brosin puuttuvan skiffle board soittajan tuuraajaksi.



dicissa, jonne oli saapunut 77 juhlijaa. In-
sinööriliiton puheenjohtaja Matti Viljanen 
oli myös mukana juhlassa.
Pyhäinpäivän lounasta ei tänä vuonna 
järjestetty, koska 60-vuotisjuhlat sattuivat 
sopivasti lähelle Pyhäinpäivän ajankohtaa.

2003

Vuodesta 2003 ei jostain syystä ole jäänyt 
talteen pöytäkirjamateriaalia juuri lain-
kaan.
Vuosikokous pidettiin 20.3. Nordealla ja 
siellä oli läsnä 9 jäsentä.
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntali-
itot yhdessä järjestivät Savo seilaa semi-
naariristeilyn 21.-22.3. Risteilylle haettiin 
laajalti osallistujia palkansaajien, yrittäjien, 
tuottajien, työnantajien, kuntien, kaupunk-
ien ja tiedostusvälineiden joukoista. Semi-
naariristeilyä markkinoitiin laajasti ja lähes 
kaikki merkittävimmät alueen toimijat oli-
vat mukana yhteistyökumppaneina. Semi-
naarimatkalle osallistui kaikkiaan noin 1800 
savolaista vaikuttajaa. Yhdistys markkinoi 
myös jäsenilleen tätä seminaarimatkaa ja 
seminaarimatkalle osallistuikin ilahdut-
tavan runsaasti insinöörejä puolisoineen. 
Valitettavasti osallistujamäärästä ei löydy 
tietoa olemassa olevista pöytäkirjoista, vi-
eraskirjasta eikä Kuopion Inssit lehtima-
teriaalista. Myös viini-inssit pitivät semi-
naarimatkalla viinien maistelutilaisuuden 
laivan tarjoamasta annista.
Akavan kevätkonserttiin oli varattu jäl-
leen 50 lippua jäsenille myytäviksi ja var-
maankin kaikki liput menivät kaupaksi. 
Elokuun kuutamoilta järjestettiin sotaveter-
aanien majalla Päivärannassa ja paikalla oli 
45 henkeä.
Syyskokous oli Kuopion Osuuspankilla ja 
läsnä oli 16 jäsentä.
Pyhäinpäivän lounas nautittiin Savoniassa 

2.11. Läsnä oli 46 aikuista ja 10 lasta.
Viini-inssit pitivät ilmeisesti osallistu-
jamäärältään laajimman maistelutilaisu-
uden 8.11. Paikalla oli 21 yhdistyksen 
jäsentä puolisoineen sekä Insinööri –lehden 
toimittaja Ilona Mäenpää ja kuvaaja Topi 
Ikäläinen. Maistelun aiheena olivat Unka-
rin viinit ja viinejä oli esittelemässä viini-
insinööri ja kellarimestari Istvan Zembery 
Muuruveden viinitietokeskuksesta.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
807 varsinaista jäsentä ja 14 kerhojäsentä.

2004

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouk-
sessa päätettiin vakiintuneen tavan mukaan 
hallituksen toimihenkilöt ja vastuualueet 
sekä kokousten päivämäärät ja Kuopion In-
ssit –lehden ilmestymisaikataulu. Samoin 
päätettiin hallituksen yritysvierailukohteet, 
joista osa on myös jäsenille avoimia tilaisu-
uksia.
Helmikuun kokouksessa piiriasiamies Eero 
Seppälä esitteli Itä- ja Kaakkois-Suomen 
piirien yhdistysten yhteistä lomaosake/-
kiinteistöhanketta. Hallitus päätti jäädä ns. 
kuulolle tämän hankkeen suhteen, päätök-
set tehdään sitten kun hankkeesta toteutu-
misesta on konkreettista tietoa.
Vuosikokous pidettiin 1.4. Nordean uudes-
sa konttorissa kauppakeskus Aapelissa. 



Akavan kevätkonserttiin hankittiin jälleen 
lippuja jäsenistölle. Konsertin solistina oli 
Helena Juntunen.
Vanhan Tekun eli Snellmanin koulun raken-
nus täytti 100 vuotta ja juhla pidettiin 13.5. 
Yhdistys päätti antaa avustuksen koululle 
juhlakustannuksiin. Lisäksi opiskelijat ja-
koivat tilaisuudessa insinööri-ilmapalloja.  
Opiskelijat olivat jo vappupäivänä jakaneet 
Kuopion torilla 500 kpl ilmapalloja.
Hallituksen kesäkuun kokous on pidetty 

ainakin vuodesta 2001 lähtien Timo ja 
Elvi Auvisen kesäpaikalla Liesjärven Ka-
llioniemessä. Siellä hallitus piti kesäkuun 
kokouksen tänäkin vuonna. Hallitus päätti 
muuttaa Kuopion Inssit –lehden opiskeli-
japainatusta siten, että syksykaudesta alkaen 
lehti toimitetaan vain neljäntenä opiskelu-
vuotena. Asiasta ilmoitetaan syksyn aloit-
tavien tilaisuudessa. Tekulle toimitetaan 
muutamia kymmeniä lehtiä yleiseen käyt-
töön muille vuosikursseille.



Insinöörien kesäpäivät -04 pidettiin Hels-
ingissä 23.-25.7. Yhdistys päätti tarjota 
jäsenille kesäpäivien yhteydessä yhden 
vuorokauden yöpymisen avec ja yhteisen 
ruokailun myös avec.  Kesäpäiville osallis-
tui yhdistyksestä 28 aikuista ja 8 lasta.
Yhdistys teki Kupsin kanssa yhteistyö-
sopimuksen, jonka mukaan insinöörit pää-
sivät Kupsin kotipeleihin 5 euron hintaan, 
johon sisältyi myös suosittu väliaikaeines, 
grillimakkara.
Hallitus päätti myös kesäkuun kokoukses-
saan jättäytyä pois piirin yhdistysten yht-
eisestä lomakiinteistöhankkeesta ja ryhtyä 
selvittämään oman lomakohteen hankintaa. 
Hallituksen opiskelijajäsen sai tehtäväk-
seen tehdä yhteenvetoa Tahkolla myytävinä 
olevista lomamökeistä ja –osakkeista.
Elokuun perheilta vietettiin perinteisesti 
sotaveteraanien majalla Päivärannassa ja 
varsin perinteisellä ohjelmalla. Paikalla oli 
vieraskirjan mukaan 30 henkilöä.
Yhdistys liittyi pitkäaikaisen yhteistyö-
kumppanin Kuopion Osuuspankin yht-
eisöjäseneksi.

Akava-Nordea petankkiturnaukseen osal-
listuttiin joukkueella Harri koskinen, Tero 
Ojanen ja Veikko Taivainen.
Yhdistyksen jäsenille järjestettiin kolmeja-
ksoinen keilailukurssi syksyllä. 
Rissalan lentokentän eri toimintoihin käytiin 
tutustumassa 28.10. Vierailu aloitettiin len-
toasemalta, missä aseman päällikkö Heikki 
Jouppila esitteli lentoaseman toimintaa, 
seuraavaksi siirryttiin asentajakoulutuksen 
tiloihin, ja lopuksi Karjalan Lennostoon. 
Ekskursioon osallistui 13 aikuista ja yksi 
lapsi.



Syyskokous pidettiin 21.10. Kuopion Osu-
uspankilla. Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si hallitus esitteli raportin lomakiinteistön/-
osakkeen hankkimisesta. Kokous ei tehnyt 
päätöstä hankintavaltuutuksesta vaan edel-
lytti hallitukselta yksilöidympää esitystä 
hankkeesta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 
9.12. Kuopion Osuuspankilla ja kokouskut-
sun yhteydessä oli esitelty yksi mahdollin-
en lomakohde ja sen tuottolaskelma. Kok-
ouksessa hallitus sai äänestyksen jälkeen 
valtuuden hankkia ensisijaisesti lomakiin-
teistö ja sopia kauppaan tarvittavan lainan 
nostamisesta.
Pyhäinpäivän lounas nautittiin Kuopion 
Klubilla 7.11. ja lounasta oli nauttimassa 
60 henkilöä.

Viini-inssit kokoontuivat vuoden aikana 9 
kertaa.
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 81 
jäsenellä, ja oli vuoden lopussa 888 jäsentä 
sekä 12 kerhojäsentä.

2005

Hallituksen työ alkoi järjestäytymispäätök-
sillä sekä lomakiinteistön hankinnan valm-
isteluilla. Pienempi työryhmä oli seulonut 
Tahkon tarjonnasta kaksi hankintavaltu-
uksien puitteisiin sopivaa kohdetta, jotka 
hallitus asetti paremmuusjärjestykseen ja 
työryhmä sai valtuudet aloittaa kauppaneu-
vottelut.
Kaupat syntyivät lopulta Talvitahkon kiin-
teistössä olevasta paritalon puolikkaasta, ja 
kauppakirjat tehtiin Nordealla 14.1.
Hallitus piti helmikuun kokouksen juuri 
hankitulla Talvitahkon loma-asunnolla, ja 
kokouksessa päätettiin normaalien kokousa-
sioiden lisäksi loma-asunnon vuokraukseen 
ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia sekä tar-
vittavia kaluste- ja varustehankintoja. Uusi 
loma-asunto nimettiin Tahko-inssiksi, jolla 
nimellä sitä myös jatkossa on markkinoitu.
Kiinteistö Oy Talvitahkon hallitukseen Ansiomerkeillä palkittuja jäseniä ja puolisoja

Talvitahkon kaupan allekirjoitustilaisuus 



nimettiin yhdistyksen edustajana veikko 
Taivainen.
Vuosikokous pidettiin Nordealla 30.3. ja 
paikalla oli
Pohjois-Savon OAY:n kanssa tehtiin 
sopimus kokoustilojen käytöstä ja samalla 
Viini-inssit saivat myös vakituisen paikan 
kokoontumisiin.
Aasian tsunamin vuoksi päätettiin lahjoittaa 
500 € Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
Akava-Nordea petankkiturnaukseen 31.8. 
osallistuttiin jälleen ja joukkue saavutti ho-
peasijan joka lienee kaikkien aikojen paras 
sijoitus.
Akava Pohjois-Savon aluetoimikunta 
päätti ostaa La Traviata oopperasta  16.9. 
näytöksen pelkästään akavalaisille kor-
vaamaan keväällä pois jäänyttä kevätkon-
serttia. Yhdistys varasi 50 lippua jäsenille, 
mutta enempikin olisi mennyt. Lisälippuja 
ei kuitenkaan enää saatu.
Hallituksen kesäkuun kokous pidettiin jäl-
leen Liesjärven Kallioniemessä.
Elokuun kuutamoilta 18.8. perinteisessä 
paikassa Päivärannassa ja paikalla oli 22 
henkeä. Ohjelmassa oli perinteisten ki-
sailujaen, saunomisen ja makkaranpaiston 
lisäksi vossikka-ajelua.

Yhdistyksen nettisivujen uusiminen käyn-
nistettiin ja päätettiin hankkia yhdistykselle 
oma domain, jolloin nettisivut saadaan 
suoraan omalla nimellä www.kuopioninsi-
noorit.fi käyttöön. Uudet nettisivut saatiin 
valmiiksi ennen vuoden loppua ja sivuille 
saatiin myös Kuopion Inssit –lehtien näköi-
spainokset.
Syyskokous pidettiin 26.10. Kuopion Osu-
uspankilla.
Pyhäinpäivän lounas järjestettiin Kuopion 
Klubille 6.11.
Jäsentilanne vuoden lopussa lehden posti-
tusrekisterin mukaan oli 991 varsinaista 
jäsentä.
yhdistyksen vieraskirja oli kadonnut jos-
sakin vaiheessa vuonna 2005 ja siten ta-
pahtumien osallistujamäärät eivät ole olleet 
sen jälkeen tiedossa.

2006

Hallitus piti vuoden ensimmäisen järjestäy-
tymiskokouksen Puijon Konttilassa.
Heti alkuvuodesta käytiin Helsingissä 
musikaalimatkalla. Helsingin kaupungint-
eatterissa käytiin 25.2. katsomassa ja ku-
ulemassa Evita musikaali. Helsinkiin men-



tiin ja pois tultiin yhdessä junalla. Välillä 
yövyttiin Scandic Simonkenttä hotellissa. 
matkalle osallistui 47 henkilöä.
Hallituksen helmikuun kokous oli jäänyt 
sattuneista syistä pitämättä, mutta se päätet-
tiin pitää junassa matkalla Evita musikaal-
iin. 
Vuosikokous pidettiin Nordeassa 30.3.
Tahko-inssille järjestettiin 1.4. perheiden 
ulkoilutapahtuma johon osallistui noin 10 
henkilöä. Osallistujille esiteltiin Tahko-
inssin mökkiä sekä järjestettiin ulkoiluak-
tiviteetteja. Hallitus sai osallistujilta myös 
toiveita yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen kirjanpidon tositemäärät oli-
vat jo kasvaneet niin suuriksi, että päätet-
tiin siirtää kirjanpito tilitoimiston tehtäväk-
si. Tilitoimistoilta pyydettiin tarjouksia, ja 
hallitus päätti antaa kirjanpidon kokonaist-
aloudellisesti edullisimman tarjouksen teh-
neelle toimistolle. Aiemmin kirjanpidon oli 
jo monia vuosia hoitanut rahastonhoitajan 

tehtävien lisäksi Veikko Taivainen.
 Koska puhelinyhteydet olivat jo siirtyneet 
pääosin kännyköillä hoidettaviksi eikä fak-
sillakaan ollut ennä juuri käyttöä, päätettiin 
sulkea yhdistyksen puhelinliittymä turhien 
kustannusten välttämiseksi.
Ylimääräisessä edustajakokoukses-
saan 21.6. päätti Insinööriliitto yhdistyä  
STTK:laisen Kuntien Tekniset KTK 
ry kanssa. Tästä yhdistymisestä alkoi 
melkoinen myllerrys insinööriliittolaisessa 
järjestökentässä mittavine  oikeuden käyn-
teineen. Tämä yhteenliittymä päätettiin sit-
ten kuitenkin purkaa myöhemmin, mutta 
taitaa vieläkin olla joitakin riitoja lopullis-
esti ratkomatta.
Perinteinen elokuun perheilta pidettiin jäl-
leen Päivärannassa. Osallistujien määrästä 
ei ole jäänyt tietoa.
Akava Pohjois-Savon aluetoimikunta osti 
jälleen akavalaisille oman näytöksen 15.9. 
Moskovan oopperan esittämään Jevgeni On-

Hallituksen kokouksessa Liesjärven Kalliorannassa koetettiin löytää rosvopaistia



egin oopperaan. Oopperan jälkeen Musiik-
kikeskuksen valohallissa oli vielä konsert-
titanssiaiset. Yhdistys varasi jäsenille 100 
lippua tähän esitykseen ja liput menivätkin 
jälleen melko nopeasti kaupaksi.
Syyskokous pidettiin 26.10. Kuopion Osu-
uspankilla sääntömääräisiä asioita käsitel-
len. Paikalla oli 13 jäsentä. 
Pyhäinpäivän lounas nautittiin 5.11. jälleen 
perinteikkäällä Kuopion Klubilla.
Yhdistyksen jäsenmäärä ylitti tuhannen 
jäsenen rajan vuoden viimeisellä neljän-
neksellä.

2007

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuoden 
vaihteessa kun Ilkka Kemppainen luovutti 
puheenjohtajan nuijan Timo Auviselle.
Hallituksen vuoden ensimmäisessä kok-
ouksessa päätettiin perinteisesti hallituksen 
jäsenten tehtävien jaosta ja vastuualueista.

Keilakerhon toiminta käynnistettiin ja ker-
holle varattiin vakiovuorot keilahallista.
Vuosikokous pidettiin 28.3. Nordealla, 
paikalla oli 8 jäsentä.
Tahko-inssille järjestettiin 31.3. talvinen 
puuhapäivä perheille
Päätettiin myös varata Akava Pohjois-
Savon kevätkonserttiin 23.3. 100 lippua 
yhdistyksen jäsenille. Tämä konsertti oli 
konserttisarjan 20-vuotis juhlakonsertti, 
solistina sopraano Angelika Klas.
Järjestettiin jäsenille kulttuurimatka Pietar-
iin 12.-15.4. Jotta matkaan saataisiin riit-
tävän suuri ryhmä kustannuksia jakamaan, 
otettiin mukaan myös muiden akavalaisten 
yhdistysten jäseniä puolisoineen. Matkalle 
osallistui kaikkiaan 48 henkilöä, joista 26 oli 
Kuopion insinöörien jäseniä puolisoineen.
Kuopion Inssit –lehden painatusta kilpai-
lutettiin, mutta painopaikka pysyi silti Kuo-
pion Liikekirjapainossa.
Hallitus piti Tahko-inssillä talkoot 28.4. jol-

Kulttuurimatka Pietariin I osallistujia Katariinan palatsin edustalla.



loin kohenneltiin paikkoja ja uusittiin ka-
lusteita ja varusteita sekä pestiin ikkunat.
Opiskelijayhdistys Kinralla oli kevään 
aikana koko maan paras jäsenkehitys, josta 
hallitus onnitteli Kinraa.
Elokuun kuutamoilta päätettiin järjestää 
risteilyn muodossa Osmo laivalla 28.8. 
Laivalle saatiin myös taikuri Matti Koistin-
en esiintymään. Myös Uusi Insinööriliito 
ry:n puheenjohtajaehdokkaana ollut Pertti 
Porokari tuli esittäytymään jäsenistölle. 
Risteilylle osallistui yli 200 henkeä, joka li-
enee kaikkien aikojen ennätys. Osa satama-
an saapuneista ei kuitenkaan tullut laivaan, 
koska sää oli kylmä ja sateinen ja sisäti-
loihin eivät kaikki olisi mahtuneet.
Akava-Nordea petankkiin 6.9. osallistuttiin 
jälleen yhdistyksen joukkueella. Menestys 
oli perinteisen kehno. Mutta tärkeintä ei ole 
voitto vaan reilu kilpailu ja ”kannustava” 
kuittailu vastapuolen joukkueelle.
Syyskokous pidettiin 25.10. Kuopion Osu-
uspankilla. Läsnä oli vain yksi hallituksen 
ulkopuolinen jäsen, joten kaikkien erovuor-
oisten tai eroavien hallituksen jäsenten tila-
lle ei voitu valita uutta jäsentä, joten yhden 
hallituspaikan täyttäminen jätettiin kevään 
vuosikokoukseen. Muutoin sääntömääräi-
set asiat tulivat päätettyä.
Tahko-inssillä järjestettiin hallituksen talk-
oot 2.-3.11. ja samalla pidettiin hallituksen 
kokous.
Pyhäinpäivän lounas jälleen Kuopion Klu-
billa 4.11. Osallistujamäärästä ei ole tarkkaa 
tietoa.
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 
aikana 82 jäsenellä ja vuoden lopussa oli 
1092 varsinaista jäsentä.

2008

Vuosi 2008 aloitettiin hallituksen järjestäy-
tymiskokouksella jossa aikataulutettiin 

myös kaikki tärkeimmät asiat ja tapahtu-
mat.
yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.3. 
vakiintuneen tavan mukaisesti Nordeassa.
Hallituksen helmikuun kokouksessa todet-
tiin, että Kuopion insinöörit on Helsingin 
insinöörien ohella ainoa yhdistys, jolla 
on edustaja jokaisessa Insinööriliiton val-
iokunnassa.  Kevään vuosikokoukseen 
päätettiin laittaa ”porkkanaksi” Finnkinon 
elokuvalippu jokaiselle vuosikokoukseen 
osallistuvalle jäsenelle.
Kuopin insinööreille päätettiin suunnitella 
ja teettää haalarimerkkejä, joita voidaan 
jakaa esim. insinööriopiskelijoille haalar-
iin kiinnitettäviksi.  Samaa merkkiä void-
aan käyttää yhdistyksen ”logona” muussa 
viestinnässä. Tämä merkki on historiikin 
ensimmäisen osan ensimmäisellä sivulla 
lehden numerossa 4/2012.
Opiskelijayhdistys Kinra ry valittiin tam-
mikuussa Insinööriopiskelijaliiton vuo-
den 2007 paikallisyhdistykseksi. Kinra ry 
sai myös järjestettäväkseen vuoden 2008 
IOP:n eli InsinööriOpiskelijaPäivät.
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Auvinen 
ideoi ja kehitteli yhdistykselle ns. maino-
slahjaksi lasilautasen, jossa on keskellä 
Insinöörien logo=suhdeviivaimen poik-
kileikkaus.  Hallitus päätti tilata näitä lau-
tasia kahtena eri sarjana, joista toinen on 
hieman isompi ja numeroitu sarja, ja joi-
den luovutuksesta on tehty kirjallinen ohje. 
Toinen sarja on pienempi ja numeroimaton 
ja tätä sarjaa on ostettavissa myös liiton IL-
Sopista.
Numeroituja lautasia ennätettiin jo luovut-
taa Naton Suomen lähetystölle Brysselissä 
nro 18/100, EU-parlamentin Suomen edus-
tustolle nro 19/100, Suomen EU-virkaili-
joiden tiloihin nro 20/100. 
Akava Pohjois-Savon kevätkonserttitans-
siaiset pidettiin 4.4. ja solisteina olivat 



Cynthia Makris ja Raimo Sirkiä. Jäsenille 
varattiin taas 50 lippua.
Perhetapahtuma pidettiin Tahko-inssillä 
12.4. Paikan päällä puuhattiin kaikenlaista 
mukavaa, mm. paistettiin makkaraa kuten 
kunnon ulkoilmajuhlissa kuuluu tehdä.
Kevään musikaalimatkaksi päätettiin Joen-
suun Marilyn 19.4., mutta matka jouduttiin 
perumaan, koska musikaaliesitys peruttiin 
solistin sairastumisen vuoksi.
Hallituksen toukokuun kokous pidettiin 
yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa ns. 
Silta-iltana, jossa keskusteltiin opiskelijoi-
den ja isojen insinöörien yhteisistä tavoit-
teista ja toimintatavoista. Näitä Silta-iltoja 
on järjestetty muutamana vuotena säännöl-
lisen epäsäännöllisesti.
Hallituksen kesäkuun kokous oli jälleen 
perinteisesti Liesjärven Kallioniemessä. 
Ahkerimmat hallituksen jäsenet olivat 
menneet paikalle jo edellisenä iltana, jotta 
olivat saaneet seuraavana aamuna aikaisin 
rosvopaistin nuotion palamaan. Sitä sitten 
illalla joukolla nautittiin.
Kuopion viinijuhlille varattiin puolikas 
viinituvasta ja mukaan kutsuttiin piirin 
muidenkin yhdistysten edustajia. Mukaan 
saatiin myös liiton puheenjohtaja Pertti Po-
rokari. Myös Viini-inssit osallistuivat tähän 

tapahtumaan.
Elokuun kuutamoilta vietettiin jälleen ris-
teillen ms Osmolla 14.8. 
Kulttuurimatka Pietariin II järjestettiin 18.-
21.9. Matkalle osallistui noin viisikym-
mentä henkilöä Kuopion insinööreitä sekä 
muista Pohjois-Savon akavalaisista yh-
distyksistä.
Syyskokous pidettiin 16.10. Kuopion Osu-
uspankilla. Läsnä oli 19 jäsentä.
Pyhäinpäivän lounas nautittiin tällä kertaa 
Kummisedän aitassa 2.11. ja paikalla oli 
melko mukavasti väkeä.
Viini-inssit tutustuivat paikallisen olut-
seuran toimintaan ja maistelivat olut-
seuralaisten johdolla viisi erilaista olutta. 
Maistelun tulokset ovat luettavissa Kuo-
pion Inssit lehdessä nro 4/2008.
Loppuvuodesta hallitus kehitteli seuraa-
van vuoden jäsenetumatkoja mm. teat-
teriin Helsinkiin, kevätmatkaa Riikaan, 
kulttuurimatkaa Pietariin ja perhematkaa 
Kolmårdenin eläinpuistoon.

Arkistomateriaalista koostanut 
Matti Hukkanen.
Tarinaa jatketaan seuraavassa lehdessä....
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HALLITUS 2013 

Puheenjohtaja  

Johanna Kinnunen 

050 349 7783 

johanna.kinnunen@ 

dnainternet.net 

Taloudenhoitaja  

Simo Turunen 

040 729 1417 

sjturun@gmail.com 

Mohamed Mursal 

 

 

 

Varapuheenjohtaja  

Jyri Hakkarainen 

050 366 2415 

jyri.hakkarainen@ 

gmail.com 

Janne Siponen 

050 544 4081 

janne_siponen01@  

hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petri Tossavainen 

petrit@dnainternet.net 

 

 

Sihteeri  

Timo Kinnunen 

044 785 6229 

timo@savonia.fi 

 

 

Juho Kauppinen 

040 528 2052 

Juho.kauppinen@ 

finsaex.fi 
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Tahko Inssi 

Viikko nro 16 17 18 19 20 - 24 25 26 - 44 45 46 47 48 49 - 52 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

Viikko nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

Vuokrausta hoitaa: 

Matti Hukkanen puh. 050 4674 752 

 

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja  

päättyy klo 12 

Kuopion Insinöörien loma-asunto Tahko-Inssi sijaitsee 900 metrin päässä 

maantien 577 ja Sääskiniementien 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. Huoneistossa on parisänky 

alakerrassa ja 5-6 vuodepaikkaa parvella.  

Pinta-alaa huoneistossa on 54+17 m2.  

 

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astian- 

pesukone sekä astiasto, saunassa 

ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv. 

Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät 

v u o k r a u k s e e n .  V u o k r a l a i s e n 

edellytetään kuitenkin hoitavan roskat 

pois, imuroivan lattiat sekä pesevän 

astiat ennen poistumistaan. Käytetyt 

liinavaatteet kasataan vuoteen päälle. 

  

Hintaan sisältyy polttopuut. 

 

Tahkon keskustaan on matkaa noin 

4km, hisseille 4,5 km. Aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtoladut että 

kelkkareitti.  

 

 

2013 Viikko ma-pe pe-su 

A-kausi 680 420 340 

B-kausi 500 310 240 

C-kausi 280 180 140 
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Jäsenetuja vuonna 2013 

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia. 
 

Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön. 
Jäsenedun käyttö edellyttää Insinööriliiton, IOL:n tai  

Kuopion Insinöörien jäsenkortin esittämistä. 

Kulttuuri 
 

MUSIIKKIKESKUS 
Konserttiliput (enintään 2 kpl/jäsen)  
 
Liput varataan normaalisti lippukassalta. 
Lippuja lunastettaessa esitetään 

jäsenkortti ja lippukassa vähentää lipun 
hinnasta jäsenedun 5 € / lippu.  
 

Aikaisemmista ilmoituksista poiketen 

musiikkikekuksella voi nykyään maksaa 
pankki– ja luottokortilla. 
 
 
KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 

Teatteriliput (enintään 2 kpl/jäsen) 
  

Hinta jäsenelle on 15,00 €/lippu 
(puhenäytelmät). 
 
1) Varaa ensin liput teatterin 
lippukassasta (saat varausnumeron) 
2) Maksa varaamasi liput (15,00 €/kpl) 

yhdistyksen tilille ja merkitse 

maksutositteeseen viitenumeroksi 3450. 
3) Lunasta liput maksutositetta ja 
varausnumeroa vastaan Teatterin 
lippukassalta.  
Huom: Musikaalit tai vastaavat näytökset 
ovat kalliimpia kuin puhenäytelmät, ja 

tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi 
sinulta peritään näytöksen kalleuden 
mukainen hinnan erotus. 

 
HUOM! Kaupunginteatteri on remontissa 
ja näytännöt ovat tulevan kevään 
Puistokoululla ja Yhteiskoululla. 

 

Liikunta 
 
KUOPION KEILAHALLI ja  
RAUHALAHTI BOWLING 
 
Alennus ratahinnoista –10 % ja lisäksi 

 
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti,  
     max 4 krt/kk 
Opiskelijoille 2 €:n alennus /rata/tunti, 
     max 4 krt/kk 
 
Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan 

listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja 
kuittaus 

Alennus on ratakohtainen => yksi 
alennus/rata (keilaaja määrästä 
riippumatta) 
 
 

KUNNONPAIKKA Vuorela 
Kylpyläkäynti:  
8,00 € /aikuinen  
4,2 € / lapsi 

 
Kuntosalikäynti: 5,00 €/henkilö 

 
Kuntosali- ja kylpyläkäynti  
yhteensä 10,50 €/ henkilö 
 
Liput saa kassalta alennettuun hintaan 
esittämällä Insinööriliiton tai Kuopion 
Insinöörien jäsenkortin sekä 

henkilökohtaisella kuittauksella. 

 
Alennus koskee jäsentä, puolisoa ja 
lapsia/lapsenlapsia. 
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Jäsenetuja vuonna 2013 

 
 
Iisalmen Pelixir 
  
Alennus ratahinnoista –10 % ja lisäksi 
Jäsenille 4€:n alennus / rata / tunti, 

 max 4 krt/kk 
 
Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan 
listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja 
kuittaus. Alennus on ratakohtainen => 
yksi alennus/rata (keilaaja määrästä 

riippumatta) 

 
Iisalmen uimahalli 
Jäsenille tuki 2€ / kerta / jäsen 
Edellyttää jäseneltä ilmaisen yrityskortin 
hankkimista. 

 

Hyvinvointi 
 

Parturi-Kampaamo MINTTU 

Puijon Tori, Sammakkolammentie 6  
Puh. (017) 282 7272 
 
-10 % palvelun hinnoista 
 

 
Hyvän Tuulen Tupa 
Rypysuontie 68 (Rypysuon 
kauppakeskus) 

70280 Kuopio 
Sirkka-Liisa Savinainen 
Puhelin 0504132650  

 
- 10 % palvelun hinnoista 
 
 
INSSIsauna 
Kuopion Insinöörien jäsenkortilla - 25 % 

listahinnoista. 

www.inssisauna.fi   
Juho Kauppinen puh . 040 - 528 2052 
 
 
Cafe Freetime 
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio 

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin 
pelaamisesta alennus 20 %. 

Muut 
 

KUOPION KELLO JA KULTA OY 

Kuopion Prismassa, kauppakeskus 
Minnassa ja kauppakeskus Ikanossa  
 
Jäsenkortilla normaalihintaisista 
tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin: 

 Kalevala Koru 15%  

 Pöytähopeat päivän hinnoin 

 Korjaustöistä ei alennusta 

Prisman liikkeessä kaikista ostoista saa S
-Bonusta. 
 
 
POHJOIS-SAVON OSUUSPANKKI 

Kysy edut suoraan pankista. 
 
 
NORDEA 

Kysy edut suoraan pankista. 
 

 
KUOPION ELEKTRONIIKKATARVIKE 
-10% myymälähinnoista, ei koske 
tarjoustuotteita. 
 
 
SAVON VARAOSA JA TARVIKE 

20-35% alennus kaikista autotarvikkeista 
(Ei koske tarjoustuotteita) 
 
 
SHELL PÄIVÄRANTA 
Alennus auton pesusta 30%. Pikaruoka 
ja vitriinituotteista 10%. Öljyistä, 

autotarvikkeista, ja -kemikaaleista 10%. 
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