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Aurinko paistaa ja ulkona on miellyt
tävän valoisaa

Lähestymme pääsiäistä ja kohta on vuosi
kokouksen aika, jolloin saadaan vuosi
2017 suljettua. Kokous pidetään 24.4. ja
toivon mahdollisimman monen jäsenen
osallistuvan sinne.

Viime vuosi oli meille 75. toimintavuosi ja
juhlistimme sitä toukokuussa pidetyllä
juhlalla. Tämän lisäksi vuoden aikaan jär
jestettiin useita jäsentapahtumia sekä In
sinööriliiton koulutuksia Kuopiossa.
Vuosikokouksissa keskityttiin sääntömää
räisten asioiden lisäksi yhdistyksen sään
töjen uudistamisprosessiin.

Viime vuonna yhdistyksen vuosikokouk
sissa käsitelty ja hyväksytty sääntömuutos
sai lopullisen hyväksynnän Patentti ja re
kisterihallituksessa (PRH) 1.3.2018. Uusi
tut säännöt julkaistaan jäsenten
luettavaksi ilry.fi jäsenportaalissa ja yhdis

tyksen wwwsivuilla.

Vuoden 2018 aikana olen tavannut jäseniä
niin Insinööriliiton lounaalla ja Ajanhallinta
koulutuksessa sekä Lasertaistelun mer
keissä. Aina on mukava nähdä ja kuulla
teidän ajatuksia toiminnasta ja työelämän
asioista. Tulkaa mukaan toimintaamme
aktiivisesti.

Maaliskuun aikana olen lähettänyt jäsen
kirjeen sähköpostilla. Mikäli et ole tuota
kirjettä saanut, pyydän sinua tarkasta
maan yhteystietosi (sähköpostiosoite) ja
markkinointikieltosi kirjautumalla Insinöö
riliiton jäsenportaaliin.

Seuraathan meitä Facebookissa, sieltä
saat nopeimmin tiedon tulevista jäsenta
pahtumista. Toukokuussa järjestämme
yhdistyksen jäsenille ja heidän Insinöö
riystävilleen yksityisnäytöksen elokuvan
ensiiltaan. Heinäkuussa tarkoitus on
osallistua mahdollisimman monen jäsenen
kanssa Kallavesiristeilylle ja Viinijuhlille.
Lisäksi vuoden aikaan tullaan järjestä
mään useita pienempiä jäsentapahtumia
sekä yritysvierailuja.

Ilokseni olen huomannut, että jäsenistö on
löytänyt TahkoInssi lomahuoneiston. Nyt
julkaistut edulliset vuokrahinnat ovat voi
massa heinäkuun loppuun saakka.

Aurinkoista kevättä toivotellen

Johanna

PUHEENJOHTAJAN
palsta
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TYÖTÄ, TURVAA,
palveluita!

Työehtosopimusneuvottelut ovat monella
alalla edelleen kesken ja tätä kirjoittaessa
varsinkin valtakunnansovittelijan ovi käy
tiuhaan, vaikkakin meidän jäsenkunnan
osalta sopimukset ovat pääsääntöisesti jo
allekirjoitettuna. Auki olevia sopimuksia
on enää yksittäisiä, esimerkiksi rahoitusa
lalla. Unohtaa ei kuitenkaan sovi sitä tosia
siaa, että edelleen yli 5000 insinööriä
(lisäksi ko. alojen muut ylemmät toimi
henkilöt) työskentelee aloilla, joilla ei työ
ehtosopimusta ole ollenkaan. Näitä aloja
ovat esimerkiksi metsäteollisuus, kaupa
nala, rakennusteollisuus ja elintarviketeol
lisuus.

Töitä työehtojen turvaamiseksi riittää siis
edelleen. Työaikalain uudistus on ollut jo
tovin käynnissä ja aiheesta olen aikaisem
minkin jo kirjoittanut. Tilanne tämän suh
teen edelleen on auki, tämän hetkisen
tiedon mukaan hallituksen esitys uudeksi
Työaikalaiksi pitäisi tulla julki tässä kesän
korvalla. Esitys on viivästynyt jo moneen
kertaan ja tässä kohtaa lienee sopiva paik
ka siteerata Neuvottelujohtajaamme Pet
teri Oksaa: ” Työaikalaki on niin tärkeä

laki, että otetaan mieluummin aikalisä,
kuin tehdään huono laki. Työelämä tarvit
see kunnollisen perustuslain ja asiantunti
jat tarvitsevat työaikalakia.”

Edelleen siis uhkana on, että asiantuntija
työ voidaan sulkea työaikalain ulkopuolel
le, jolloin valtaosa jäsenkunnastamme jäisi
ilman työaikasuojelua. Tämän eteen
teemme edelleen vaikutustyötä niin oman
liiton nimissä kuin neuvottelujärjestö
YTN:n kuin keskusjärjestö Akavankin ni
missä.

Insinööriliitto hyväksyi viime syksyn edus
tajakokouksessa strategian vuosille 2018
– 2022. Insinööriliiton missio ”Työtä, tur
vaa ja palveluita” lähtee siitä perusajatuk
sesta, että Insinööriliiton päätehtävä on
edistää jäsentensä työuria. Tätä toteu
tamme huolehtimalla edelleen perustyö
markkinaedunvalvonnasta niin
henkilökohtaisen kuin kollektiivisenkin
edunvalvonnan osalta. Tämän perustyön
lisäksi huomioimme jatkossa entistä te
hokkaammin erilaiset jäsensegmentit sekä
jäsenten erilaiset elämäntilanteet ja tuo
tamme räätälöityjä, kunkin elämäntilan
teeseen parhaiten sopivia etuja ja
palveluja esimerkiksi koulutusten, tapah
tumien ja rahanarvoisten jäsenetujen
muodossa. Haluamme olla jokaiselle insi
nöörille se työelämän kumppani, jonka
jäsenyyden kautta on mahdollista saada
niin tukea työelämän kiemuroihin kuin li
säarvoa elämään työajan ulkopuolellekin.
Strategiaan tarkemmin voit halutessasi
käydä tutustumassa jäsensivuillamme
verkossa.

Insinööriliiton jäsenille on viime aikoina
sovittu useita uusia jäsenetuja, esimer
kiksi kilpailukykyiset asuntolainan ja
pankkiasiakkuuden ehdot Danske Bankin
kanssa, alennetut hinnat Fsecuren tuot
teista, edulliset Fujitzun tietokoneet Gi
gantin kanssa tehtävän yhteistyön kautta,
alennukset Holiday Clubin majoituksista
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sekä monia muita rahanarvoisia etuja ja
hyötyjä jäsenmaksusi vastineeksi.

Jäsenetumme, niin uudet kuin vanhatkin
sekä niin omat kuin yhteisakavalaiset, löy
tyvät näppärästi yhdestä paikasta, Mem
ber+ palvelusta osoitteesta
www.memberplus.fi. Kirjautumalla palve
luun insinööriliittolaisena saat näkyviin yh
teisten etujen lisäksi pelkästään
insinööriliitolle sovitut jäsenedut. Kirjautu
minen vaatii vielä tällä hetkellä omat tun
nukset, mutta lähiaikoina saamme
kirjautumisen integroitua liiton jäsensivu
jen kirjautumiseen, jolloin kaikkiin etuihin
tutustuminen onnistuu kätevästi yhden si
vuston kautta.

Uusien jäsenetujen lisäksi olemme uusi
neet Suosittelen! –konseptimme. Suosit
telemalla liiton jäsenyyttä kollegallesi tai
kaverillesi, joka ei vielä jäsen ole, mutta
päättää jäseneksi liittyä, hyödytte siitä
molemmat. Kaverisi saa jäsenyyden myö
tä paremman työpäivän ja pääsee hyö
dyntämään jäsenyyden edut ja palvelut ja
sinä saat suosittelijapalkkioksi 30 € arvoi
sen Sryhmän lahjakortin. Kannattaa siis
työpaikalla vaikkapa kahvikupin ääressä
kysäistä kaverilta, joko hän on jäsen ja
suositella liittymään ellei ole. Merkitsemällä
liittymislomakkeen suosittelija –kohtaan
sinun tietosi, saat pian lahjakortin kotiisi

postitettuna palkkioksi yhteisen edunval
vontamme edistämistä.

Insinööriliitto täyttää 100 vuotta ensi
vuonna. Tämä tulee näkymään vahvasti
koko seuraavan vuoden toiminnassamme.
Haluamme tuoda esille ammattikuntam
me ja insinööriosaamisen merkityksen
yhteiskuntamme kehittymisessä viimeisen
vuosisadan aikana sekä luoda katsetta
eteenpäin, olla vahvasti mukana vaikutta
massa tekniikan edelläkävijöinä tulevai
suuden rakentamisessa. Juhlavuosi tulee
näkymään ympäri vuoden ja ympäri koko
Suomen erilaisina tapahtumina ja tem
pauksina sekä lisääntyvänä näkyvyytenä.
Seuraa siis viestintäämme ja tule mukaan
tapahtumiimme.

Juhlavuotta odotellessa voimme treenata
yhdessäoloa ja yhteishengen kohottamista
vaikkapa kesän jäsentapahtumassamme
Kuopiossa Viinijuhlien aikaan. Tästä ta
pahtumasta on lisätietoja muualla tässä
lehdessä. Toivottavasti tapaamme silloin
mahdollisimman monen kanssa!

Aurinkoisia kevätpäiviä ja lisääntyvän va
lon tuomaa lisäenergiaa toivoen,

Marjo Nykänen

Insinööriliiton aluetoimisto Kuopiossa

Marjo Nykänen
Alueasiamies, Itä ja KaakkoisSuomi

Insinööriliitto IL ry
PL 1199 (Microkatu 1, Movi)
70211 KUOPIO

Puh. +358 201 801 836
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Elämä on kovaa kilpailua. Leikkipaikoilla ja
pihoissa kilpaillaan kavereista. Lastentar
hassa kilpaillaan tarhatädin kädestä. Koto
na kisataan vanhempien huomiosta.
Koulussa kilpaillaan paremmuudesta ja
opettajien suosiosta.

Nuorten kilpailu jatkuu hyvistä jatkoopin
topaikoista. Sen jälkeen onkin aika kilpailla
parhaista työpaikoista. Työpaikoilla kilpail
laan huipputyöyhteisöstä ja firman me
nestyksestä. Eläkkeellä kilpaillaan
elinajasta. Yhdessä suvussa kilpailtiin jopa
hautapaikastakin.

Tuppisuuna ei elämän kilpailussa enää
pärjää, vaikka miten älykäs olisikin, näin
todistaa Jyväskylän yliopiston uusin työ
elämätutkimus (Yle 22.2.2018).

Teknologia, robotiikka, automatisaatio ja
digitalisaatio muuttavat työelämää ja am
mattirakenteita. Koneet hoitavat yhä

enemmän rutiiniluontoiset ja helposti en
nakoitavat työt. Ihmistä tarvitaan nyt ja
tulevaisuudessakin tehtäviin, joita koneet
eivät vielä ole oppineet.

Hyviä vuorovaikutus ja sosiaalista taitoja
vaativat työpaikat ovat lisääntyneet huo
mattavasti 30 vuoden aikana. Sosiaalisesti
taidokkaat ihmiset työllistyvät helpommin,
mutta he myös ansaitsevat enemmän.

Kyky ratkaista ongelmia, tiedon sovelta
minen, muistaminen eli kognitiiviset taidot
ovat edelleen arvossaan, mutta niiden
merkitys on vähentynyt. Matemaattisia
taitoja hehkutetaan myös vieläkin. Niinpä
suurimman tilipussin ansaitsevat henkilöt,
joilla on sekä matemaattiset että sosiaali
set taidot hallussaan.

Eikä tässä vielä kaikki. Kun edellisiin tai
toihin lisätään nopea uudistumis, sopeu
tumis ja muutoskyky, on tulevaisuuden
huipputyöntekijä ja menestyjä valmis.

Insinööreillä on etenkin matemaattiset
taidot hallussaan oman kiinnostuksensa ja
koulutuksensa ansiosta. Usean insinöörin
kannattaisi kuitenkin vielä treenata sosi
aalisia taitojaan, kansainvälisyyttään,
muutosnopeuttaan ja herkkyyttään. Sa
voniaammattikorkeakoulussa panoste
taan opiskelijoiden työelämätaitoihin yhä
pontevammin.

Työelämässä pärjää insinööri, joka panos
taa vuorovaikutus ja sosiaalisiin taitoihin.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savoniaammattikorkeakoulu

INSINÖÖRI SATSAA
sosiaalisiin taitoihin ja menestyy
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INSINÖÖRILIITON KOULUTUKSET

Työsuhde, yrittäjyys ja kevytyrittäjyys 11.4.2018 klo 1720

Koulutus järjestetään Sokos Hotel Puijonsarvessa.

Lisää tietoa ja
muita
koulutuksia

www.ilry.fi
/koulutukset

INSINÖÖRILIITON WEBINAARIT

Yrityksen LinkedIn toiminnot 6.4.2018 klo 911

Työsuhde, kevytyrittäjyys, yrittäjyys 20.4.2018 klo 911

Tietosuojaasetus 4.5.2018 klo 911

Ajanhallinta 18.5.2018 klo 911

Kaikki webinaarit järjestetään internetissä.

KUOPION INSINÖÖRIEN KEVÄTKOKOUS

AIKA 24.4.2018 klo 17:15
PAIKKA Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.

Aloitamme tilaisuuden päivällisen merkeissä,
jonka vuoksi toivomme ilmoittautumisia 16.4.
mennessä puheenjohtajalle, johanna.kinnunen@outlook.com.
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KKIINNRRAANN
kkuummiinnaatt
Kuopion insinööriopiskelijat KINRA
Ry:n kevätterveiset

Kuopion insinööriopiskelijat KINRA ry toi
vottaa sarastavan kevään tervetulleeksi
hyvästellen samalla talven viimeiset lumet
niskastaan. Lisääntyneen valon määrän
hämmentäessä kansakuntaamme ja ve
den muuttaessa olomuotoaan, KINRAn
uusi hallitus on ryhtynyt ahkerasti toimeen
yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Vuodelle 2018 valitun hallituksen pääasial
lisiin tavoitteisiin on loppuvan talven aika
na kuulunut arkisten yhdistysaskareiden
suorittamisen lisäksi medianäkyvyyden
kasvattaminen, insinöörikulttuurin esiin
tuominen, sekä uusien yhteyksien luomi
nen läheisiin sidosryhmiin, oppilaskuntiin
ja ainejärjestöihin. Opiskelijaedustuksen li
säksi KINRA ja Kuopion Insinöörit ovat pi
täneet aktiivista yhteyttä tuoden edustajia
ja mielipiteitä vuorovierain esiin yhdistys
ten kokouksissa.

Yhteistyön tuloksena Kuopion Insinöörit ja
KINRA järjestävät ulkoilmapäivän, joka on

suunnattu eritoten perheellisille KINRAn ja
Kuopion Insinöörien jäsenille ja perheille.
Toukokuussa järjestettävä ulkoilmapäivä
tuo perheelliset insinöörit ja insinööriopis
kelijat yhteen rennon makkaranpaiston ja
yhdessäolon pariin.

KINRAn yhdistyksen syyskokouksessa
kuluvalle vuodelle valittu uusi hallitus sai
ponnen, jonka mukaan hallituksen tulisi
vuonna 2018 kerätä yhteensä 10000 kat
selukertaa Youtubessa medianäkyvyyden
kasvattamiseksi. Hallitus tarttui innok
kaasti saamansa ponteen ja on saanut la
dattua Youtubeen jo yhden videon, jossa
hallituksen jäsenet tarmokkaasti siivoaa
toimistonsa perinpohjaisesti luoden sa
malla miellyttävän miljöön jäsenistölle ja
hallituksessa toimijoille. Näkyvyyden li
säksi KINRAn hallituksen tiedotus ja
viestintävastaavat ovat tehneet suuren
määrän töitä päivittäessään yhdistyksen
sosiaalisen median kanavia ajankohtaisilla
tiedotteilla yhdistyksen toiminnasta ja ta
pahtumista.
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INSSISÄHLY
Kuopion Insinöörit tarjoaa jäsenilleen

sählyvuoron Lyseolla
maanantaisin klo 1920:30.

Ilmoittautumiset nimenhuuto.com
palvelun kautta.

Lisätietoja Tapiolta, tapio.helmimaki@gmail.com

KINRAn hallitus on järjestänyt jäsenistöl
leen talven ja kevään aikana lukuisia stän
dejä Opistotien kampuksen aulassa ja
kutsunut Insinööriopiskelijaliiton hallituk
sen edustajia, sekä Insinööriliiton asian
tuntijoita ständeille levittämään tietoa
Insinööriopiskelijaliitosta ja sen tarjoamista
palveluista, sekä eduista. KINRA on ylläpi
tänyt myös yhteistyötä Kuopion tradeno
miopiskelijoiden kanssa ja järjestää KuoTra
Ry:n kanssa yhteisen maakuntaexcursion
12.4. Kevään osalta isoimpana insinöörio
piskelijan elämään vaikuttavana tapahtu
mana ovat Tampereella 7.4. järjestettävät
insinööriopiskelijapäivät, tuttavallisemmin
IOP. Kuten aikaisempinakin vuosina, KIN
RA järjestää tänäkin vuonna kyydityksen
Tampereelle ja takaisin kaikille tähän insi
nöörejä ja insinööriopiskelijoita yhdistä
vään vuosittaiseen valtakunnallisesti
huomattavan suureen tapahtumaan.

Kaiken muun yhdistyksen toiminnan ja
opiskelijatapahtumien ohella KINRA pyrkii
aktiivisesti levittämään insinöörikulttuuria
yhteiskuntamme ja eritoten insinööriopis
kelijoiden tietouteen. Hallituksen jäsenet
ovat huomanneet Kuopiosta puuttuvan
monelle muulle opiskelijakaupungille tyy
pillisen insinöörikulttuurin. Esimerkiksi insi
nöörin ulkoisten tunnusten, kuten
insinöörilakkien ja –sormusten suosio on
jäänyt häviävän vähäiseksi. Sen lisäksi,
että KINRA pyrkii tuomaan insinöörikult
tuuria esille tekniikan alan opiskelijoille, ta
voitteena on saada opiskeluaikana opittu

kulttuuri jäämään osaksi valmistuneen in
sinöörin elämää ja olemaan kunnianarvoi
nen asia, jota arvostetaan ja kannetaan
ylpeydellä. Aktiivisimmillaan asian tiimoilta
KINRAn hallituksen jäsenet toimivat vapun
aikana, jolloin levitämme insinöörikulttuu
ria muun muassa jakamalla ilmapalloja
Kuopion torilla ja levittämällä aktiivisesti
tietoutta opiskelijoille ja kaikille mahdolli
sille sidosryhmille.

Vapunajan toiminnan jälkeen koittaa jäl
leen aika, jolloin opiskelijat voivat ansai
tusti hengähtää kesäkuukausien ajaksi
keräten voimiaan ja taloudellisia varoja
tulevaa opintokautta mielessä pitäen.
Myös KINRAn hallituksen jäsenet nauttivat
tästä hengähdystauosta ja vähentävät
aktiivisen toimintansa määrää hieman,
kuitenkin ylläpitäen yhdistystä ja sen toi
mintaa. Kesän jälleen viiletessä toiminnot
jatkuvat jälleen, mutta energisempinä,
aktiivisempina ja positiivisempina kuin
koskaan.

KINRAn hallitus toivottaa aurinkoista ke
vättä!

Atte Hiltunen,
Rahastonhoitaja, kansainvälisyysvastaava
ja saunamajuri
Kuopion insinööriopiskelijat KINRA Ry
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Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 24.4.2018 Kunnonpaikassa
Vuorelassa.

Aloitamme päivällisellä klo 17:15.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat,
muun muassa vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi puheenjohtajalle (johanna.kinnunen@outlook.com)
16.4. mennessä

Star Wars  Leffailta yhdessä Insinöörien kanssa 23.5.2018

Kuopion Insinöörit tarjoaa jäsenilleen ja heidän Insinööriystäville
ensiilta elokuvan yksityisnäytöksenä Kuopiossa keskiviikkona
23.5.2018 klo 17.

Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com 18.5.2018 men
nessä.

Toukokuulle on sovittu myös yritystutustuminen ja oluen maistelu IsoKallan
panimolle.

Lisätiedot julkaistaan facebookissa ja wwwsivuilla.

Tulossa jäsentapahtuma Kuopion Komediafestivaalin yhteydessä kesäkuussa.
Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja yhdistyksen wwwsivuilla.

Viinijuhlat ja Kallavesiristeily lauantaina 7.7.2018 klo 15

Insinööriliiton ItäSuomen yhdistysten yhteinen jäsentapahtuma jär
jestetään kesällä Kuopiossa. Olet lämpimästi tervetullut tapahtumaan
yhdessä seuralaisen kanssa.

Iltäpäivän/illan ohjelmassa Risteily Kallavedellä klo 1517 (lähtö Kuo
pion matkustajasatamasta). Mukana myös Insinööriliiton edustus.
Risteilyn jälkeen jokainen voi siirtyä oman aikataulun mukaan viini
juhlaalueelle.

Illan esiintyjinä Roope Salminen ja Koirat, Reino Nordin ja Europe
(SWE) ja ensimmäinen esiintyjä aloittaa n. klo 19.30.

Hinta jäsenille 20 €, seuralaiselle 40 €.
Hintaan sisältyy risteily (tarjoilut) ja illan lippu viinijuhlille.

TAPAHTUMAKALENTERI
keväälle 2018
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Ilmoittautumiset 10.5.2018 mennessä osoitteessa

https://www.webropolsurveys.com/S/BF91665816883C3C.par

Halutessaan jäsenet voivat varata myös Viinijuhlateltassa ruokailun
(omakustanteinen)

Illallinen Viinijuhlaalueella klo 17.30, valittavana 3 menua.

Hinta 41€ (menu 36€ + 5 € paikkavarausmaksu), menu ei sisällä
juomia.

Ruokailun valinneille varattu paikka ravintolateltassa koko illan ajan.

Jäsentapahtuma torstaina
12.7.2018 Ismo Leikola
StandUp shown yhteydessä.

Klo 18:3019:30 yhdistyksen edus
taja kertoo ajankohtaisista asioista,
minkä jälkeen siirrytään esitykseen
Pannuhuoneen terassille.

Hinta jäsenille 15 €, seuralaiselle 25 €.
Lippuja rajoitettu määrä. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle johanna.kinnunen@outlook.com

Kuopio Rock 26.28.7.2018

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus hankkia jäsenhintainen lippu Kuopio Rock tapahtu
maan 26.28.7.2018. 3 päivän peruslippu jäsenelle 80 €. Tarkemmat ohjeet julkaistaan
Facebookissa ja wwwsivuilla kevään aikana.
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Kuopion Insinöörit järjesti jäsenilleen
mahdollisuuden kokeilla Lasertaistelua
tammikuun puolivälissä. Mukaan saatiin
rohkeiden Insinöörien lisäksi myös tulevia
Insinöörejä. Tutustuimme lajiin Vuorelan
Kunnonpaikan sisätiloihin rakennetulla ra
dalla. Minä itse seurasin pelejä tulostaulun
puolella, mikä saattoi olla jopa jännittä
vämpää kuin itse pelialueella oleminen.

Pelit rakentuvat käytettävän ajan ja ryh
mäkoon mukaisesti. Nyt meillä oli käytet
tävissä aikaa varsin hyvin ryhmän kokoon
nähden. Ryhmässämme oli pelaajia yksi
toista, mikä oli sopiva, jotta kaikki pääsivät
pelaamaan yhdessä. Yhtäaikainen maksi
mi pelaajamäärä rajoittuu kahteentoista
laseraseiden vuoksi. Innokkaat pelaajam
me saivat kaikki pelata neljä erilaista kah
dentoista minuutin peliä.

Ensimmäisenä pelaajille jaettiin käytettä

vät välineet (panta päähän ja ase käteen).
Neuvottiin niiden käyttö lyhyesti ja opas
tettiin pelin kulku. Pelaajat jaettiin kahteen
joukkueeseen, jotka kilpailivat tavallaan
toisiaan vasten. Ensimmäinen 12 minuut
tinen pääsi alkamaan hyvin nopeasti ja
siinä tarkoituksena oli lähinnä tutustuttaa
henkilöt peliideaan ja sokkeloiseen hä
märään alueeseen.

Itselläni oli oiva tilaisuus jututtaa pelien
vetäjänä toiminutta nuorta naishenkilöä
koko pelien ajan. Seurasimme pelin ete
nemistä pistetaulun kautta, mutta itse pe
lialueella ei ollut kameroita, joista olisimme
nähneet miten pelaajat etenevät. Tulos
taulua oli erittäin mielenkiintoista seurata.
Siinä näkyi koko ajan pelaajat, heidän
saamat pisteet, kuolemien ja ammuttujen
lukumäärä sekä milloin kukakin oli kuollut
(pois pelistä 10 sekunnin ajan). Lisäksi
taulusta pystyi näkemään, kuka ampui

INSSIT LASERTAISTELUA
kokeilemassa
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kenetkin kuoliaaksi ja missä vaiheessa.
Näitä mielenkiintoisia pelin etenemiseen
liittyviä tietoja pelaajat eivät itse nähneet
pelin edetessä.

Ensimmäisessä pelissä ei ollut merkitystä
kuolemien määrällä vaan tarkoitus oli pel
kästään kerätä pisteitä omalle joukkueelle
ammutuista vastapelaajista. Koska pelia
lueella oli hämärää ja oman joukkueen
pelaajia oli melko hankala tunnistaa, pelin
asetukset oli määritelty niin että oman
joukkueen pelaaja ei kuollut, vaikka häntä
vahingossa olisi ampunutkin. Toisaalta
myöskään elämien määrää ei oltu rajoitet
tu mitenkään. Peli eteni hyvin vauhdikkaa
si ja tasaisesti koko kaksitoista minuuttia,
mikä lisäsi jännitystä seuraamiseen.

Pelien välissä pelaajat palasivat tuloshuo
neeseen, jossa vaihdettiin muutama sana
pelistä ja saatiin uudet ohjeet seuraavaan
peliin.

Toiset kaksitoista minuuttia pelattiin ra
joittaen jokaisen pelaajan elämiä yhdek
sään. Pelaajat saivat yhä pisteitä
vastapuolen joukkueen ammutuista,
mutta heidän tuli suojautua huomatta
vasti paremmin kuin ensimmäisessä pe
lissä. Tämä näkyi heti pistetaulussa.
Ensimmäisessä pelissä pisteitä lähti ropi
semaan välittömästi, mutta nyt huomat
tavasti hitaammin.

Kolmas ja neljäs pelimuoto olivat myös
hieman erilaisia. Peliä seuratessa kävi ilmi,
että pelimuotoja on näiden neljän lisäksi
myös muita. Kesäisin pelit on siirrettävissä
myös ulos jolloin pystytään taas muutta
maan pelin luonnetta.

Pelit sujuivat hyvin ja porukka oli iloisella
mielellä kotiin lähtiessä. Tuskin kukaan jäi
harmittelemaan pelaamaan lähtemistä.

Johanna Kinnunen
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Yhdistyksen säännöt päivitettiin vastaa
maan ”tätä päivää” yhdessä teidän jäsen
ten kanssa vuoden 2017 aikana.
Ensimmäisen kerran nyt hyväksyttyjä
sääntöjä käsiteltiin yhdistyksen kevätko
kouksessa 2017 ja toisen kerran sääntöjen
käsittely tapahtui yhdistyksen syysko
kouksessa 2017. Teillä oli siis mahdollisuus
vaikuttaa yhteisiin sääntöihimme ja haluan
lausua kiitoksen teille mukana olleille jäse
nille. Uudet säännöt julkaistaan jäsenille
Insinööriliiton jäsenportaalin kautta sekä
yhdistyksen wwwsivuilla. Avaan tässä ju
tussa teille joitakin sääntöihin tulleita päi
vityksiä ja muutoksia lyhyesti sekä taustaa
mihin muutos perustuu.

Useampaa pykälää on tarkennettu liittyen
jäsenen oikeuksiin. Lyhyesti sanottuna jä
senmaksun moitteetta hoitaneella jäsenel
lä on oikeus palveluihin, mutta muilta ne
voidaan evätä. Näin saadaan kohdennet
tua resurssit ja palvelut (koulutukset, jä
sentilaisuudet ja Insinööriliiton
asiantuntijapalvelut) oikeille henkilöille.

Yhdistyksen kokouksen osanottaja pykä
lää on tarkennettu äänioikeuden osalta.
Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksuja, hä
neltä evätään äänioikeus yhdistyksen vuo
sikokouksessa. Jokaisen jäsenen tiedot
tullaan tarkastamaan kokousten aluksi.

Yhdistyksen kokouksien ajankohtaa on
muutettu syyskokouksen osalta. Aiemmin
kokous tuli pitää syyslokakuussa, mutta
nyt uusien sääntöjen mukaan ajankohtana
on lokamarraskuu. Tämä mahdollistaa
muun muassa vuosikokouksessa tarkem
man budjetoinnin tulevalle vuodelle, kun
voidaan katsoa kuluvaa vuotta pidemmälle
toteuman osalta.

Vuosikokouksiin liittyvä aloiteoikeus pykä
lä tarjoaa nyt jäsenille selkeät ohjeet vai
kuttamismahdollisuudesta. Aiemmin
ohjeena oli aloitteen jättäminen viimeis
tään kuukausi ennen kokousta. Nyt muu
tetuissa säännöissä jäsenelle on annettu

kiinteät päivämäärät, milloin hänen tulee
aloite jättää, olipa kokouksen ajankohta
mikä vain. Jäsenten on ollut mahdoton ai
emmin arvata ajankohtaa tuleville vuosi
kokouksille.

Hallituksen kokoonpanoon on tullut jous
toa uusissa säännöissä. Aiemmin hallituk
sen koko puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi oli 6 henkilöä,
mutta nyt hallituksen jäsenten määrää
voidaan tarvittaessa muuttaa.

”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja va
rapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja
enintään kymmenen (10) jäsentä.”

Hallituksen kokouksiin voidaan nyt uusien
sääntöjen puitteissa osallistua myös tieto
liikenneyhteyden avulla. Tämä on suuri
parannus, jotta kokouksia voidaan pitää
nopeammalla aikataululla. Kuopion jäse
net ovat hajaantuneet melko laajalle
maantieteelliselle alueelle ja tämän avulla
on mahdollista saada hallitukseen aktiivis
ta osallistumista myös vähän kauempaa.

”Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun tek
nisen apuvälineen avulla, jos hallitus on
näin päättänyt.”

Kuten aluksi kerroin, jäsenmaksun moit
teetta hoitamisella on suuri merkitys. Mi
käli sinulla on haasteita maksujen
suorittamisella, sinun tulee olla viipymättä
yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalve
luun (asiakaspalvelu@ilry.fi) ja sopia
asiasta. Tietyin perustein voit olla oikeu
tettu alennukseen Insinööriliiton jäsen
maksun osalta.

”Jäsenetujen ja palveluiden epääminen
maksamattomien jäsenmaksujen johdosta
astuu voimaan ilman erillistä päätöstä
kahden (2) kuukauden kuluttua myöhässä
olevan jäsenmaksu eräpäivästä.”

Johanna Kinnunen

KUOPION INSINÖÖRIEN
1.3. muuttuneet säännöt
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Puheenjohtaja
Johanna Kinnunen

044 236 0135
johanna.kinnunen@

outlook.com

Varapuheenjohtaja
Jyri Hakkarainen
050 366 2415

jyri.hakkarainen@
gmail.com

Sihteeri
Timo Kinnunen
044 785 6229

timo@savonia.fi

Taloudenhoitaja
Juho Kauppinen
040 528 2052

juho.kauppinen@
finsaex.fi

Eeva Inkeroinen
eeva.inkeroinen@

hotmail.com

Heli Luostarinen
heli.luostarinen@

hotmail.com

Tapio Helmimäki
tapio.helmimaki@

gmail.com

Matti Tiihonen
mtiihonen@gmail.com

KUOPION INSINÖÖRIEN
hallitus 2018
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TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla

TahkoInssi on Kuopion Insinöörien omistama lomamökki (paritalon puolikas)
Nilsiän Tahkovuoren maisemissa.

Etäisyydet

Tahkon keskustaan 4 km, Kuopion torille 55 km, hiihtoladut 100 metriä

Mökki on tarkoitettu jäsenien käyttöön.



17Kuopion INSSIT 1/18

Lomaasunnossa on olohuone/keittiö, makuuhuone, wc ja saunatilat sekä parvi.

Vuodepaikkoja kuudelle: parivuode alakerrassa ja parvella 4 erillistä vuodetta.

Keittiössä liesi, jääkaappi/pakastin, mikro ja astianpesukone + astiasto.

Saunassa on ainalämmin kiuas.

Hinnat

Viikko 280 €, viikonloppu 140 €, lisävuorokaudet viikonlopun yhteydessä 50 € / yö.

Hinnat ovat voimassa 31.7.2018 saakka.

Hinta sisältää lakanat, loppusiivouksen ja takkapuut.

Vuokraukset ja tiedustelut

johanna.kinnunen@outlook.com tai 0442360135
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LIIKUNTA

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön.
Jäsenedun käyttö edellyttää Kuopion Insinöörien tai

Kuopiossa opiskelevien IOL:n jäsenten jäsenkortin esittämistä.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
Tuemme jäsenien käyntiä teatterissa
10 € / jäsen / esitys. (1 kpl/jäsen/näytös)

Jäsen saa edun näyttämällä jäsenkorttia
Kuopion teatterin lippukassalla
lunastaessaan lippuaan. Edun suuruus on
sama näytöksestä riippumatta.

Etu on voimassa toistaiseksi.

KUOPION KEILAHALLI ja
RAUHALAHTI BOWLING
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 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.

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,00 €
Kuntosali + kylpylä 11,00 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Haapaniemen koululla klo
20:3022. Ilmoittautumiset Tapio Helmi
mäelle, tapio.helmimaki@gmail.com

CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin
pelaamisesta alennus 20 %.

KULTTUURI

JÄSENEDUT
vuonna 2018

HYVINVOINTI

PARTURIKAMPAAMO MINTTU
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6
puh. 017 282 7272
10 % alennus palvelun hinnoista

JUMIKAMU
Klassista ja urheiluhierontaa.

10 % alennus hierontojen listahinnoista
Kuopion Insinöörien jäsenille.

Alennuksen saat esittämällä jäsenkortin.
Etu ei koske lahjakortteja eikä ole
yhdistettävissä muihin alennuksiin.
Ajanvaraus puhelimitse tai
nettiajanvarauksella.
Lisätietoa palveluista nettisivuilta.

http://jumikamu.fi tai 0505668051.
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KYLPYLÄ FONTANELLA
Hinnat jäsenille:
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
Arkipäivät mape 8,00 €
La, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 9,50 €
Kuntosali 4,50 €
Squash 1/2 h 4,50 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
arkipäivät mape 10,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 11,50 €
Kuntosali 5,50 €
Squash 1/2 h 5,50 €

KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA lapsi 414 v
mape 6,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 6,80 €
* aikuisten yhdistelmäkäynnin kokonaisaika
2 tuntia. Käynnin voi toteuttaa kuntosali 1
tunti + kylpylä 1 tunti tai squash 1∕2 tuntia
+ kylpylä 1 1∕2 tuntia.

Liput saa kassalta alennettuun hintaan
esittämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien
jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit
tauksella.

IISALMEN UIMAHALLI
Jäsenille tuki 2€ / kerta / jäsen
Edellyttää jäseneltä ilmaisen yrityskortin
hankkimista.

MUUT EDUT

SAVON VARAOSA JA TARVIKE
Jäsenkortilla 2035% alennus kaikista
autotarvikkeista. (Ei koske tarjoustuotteita).

TIMANTTISET KUOPION KELLO JA
KULTA
Kuopion Prismassa, Kauppakeskus
Minnassa ja Matkus Shopping Centerissä.
Jäsenkortilla normaalihintaisista tuotteista
20% alennus, seuraavin poikkeuksin:
Kalevala koru 15%, pöytähopeat päivän
hinnoin, korjaustöistä ei alennusta.

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752.

SPR VERIPALVELU
Kuopion Insinöörien ja SPR veripalvelun
yhteistyö Kuopion toimiston kanssa jatkuu.
Kirjaa nimesi listaan, kun käyt
luovuttamassa verta. Arvomme vuoden
aikana verta luovuttaneiden kesken
palkinnon kiitokseksi.

BOWL D1NER
Ala carte listalta 15% alennus jäsenkorttia
näyttämällä.

RTV PUIJON VÄRI
Tapetit ja keraamiset laata 30%, maalit ja
lattianpäällysteet 25%. Alennus OVHhin
noista.

LIIKUNTA



KUOPION KEILAHALLI ja
RAUHALAHTI BOWLING
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 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.

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,00 €
Kuntosali + kylpylä 11,00 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Haapaniemen koululla klo
20:3022. Ilmoittautumiset Tapio Helmi
mäelle, tapio.helmimaki@gmail.com

CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin
pelaamisesta alennus 20 %.

Leffailta Insinöörien kanssa:

SOLO  A STAR WARS STORY

Kuopion Insinöörit tarjoaa jäsenilleen ja heidän
Insinööriystäville ensiilta elokuvan

Solo  A Star Wars Story
yksityisnäytöksenä keskiviikkona 23.5.2018 klo 17

Kuopion Scalassa.

Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com
18.5.2018 mennessä.




