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• Painos 1300 kpl
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• Päätoimittaja Matti Hukkanen
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 www.kuopionliikekirjapaino.fi 

KUOPION INSINÖÖRIT RY
Puh.joht. Timo Auvinen
Rypysuontie 57 C 27
70280 KUOPIO
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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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Kuopion Insinöörit järjestävät jäsenilleen 
ja heidän perheille perinteisen perhetapahtu-
man 14.8.2008 risteilyn merkeissä Kallavedellä. 
Risteilylle mahtuu 180 ensin ilmoittautunutta. 
Hinta (sis. ruoka) aikuisilta 12 € ja lapsilta yli 12 
vuotta 6 €. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamal-
la yhdistyksen tilille osanottomaksu. Käytä viitettä 
7252.

Viime kesän risteilyn yllättävän suuren suosion 
johdosta osallistujamäärää on nyt rajoitettu, joten 
toimimalla mahdollisimman ripeästi varmistat os-
allistumisen.

Osmo laiva lähtee Kuopion matkustajasatamas-
ta klo 18 ja palaa satamaan klo 21.

Kuutamoristeilyn hinta on 12,-/aikuinen, 
lapset yli 12v  6,-, 12v ja nuoremmat 0,-

Risteilylle on suunnitteilla ohjelmaakin sekä 
lapsille että aikuisille, mutta eipä paljasteta sitä 
vielä…

Ja aikaa jää myös Kallaveden upeiden maisemien 
katselemiseen sekä seurusteluun.

Kuopion Insinöörit järjestävät jäsenilleen
h id h ill i i h h

KUUTAMORISTEILY MS OSMOLLA 
TORSTAINA 14.8.08

Kaikki siis mukaan täyden kuun aikaan torstai-
na 14.8.08 klo 18-21 risteilemään iloisessa in-
sinööriseurassa, ja puolisot sekä lapset mukaan.

Ilmoittautumiset maksamalla osallistumismak-
su yhdistyksen tilille ( tilinumerot kannen sisäsi-
vulla). Merkitse viitteeksi 7252.

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

Hannu Kumpulainen 
hannu.kumpulainen@
luukku.com

Simo Turunen
GSM 040 729 1417

Kinran edustaja: 
Jyri Hakkarainen
jyri.hakkarainen@student.savonia.fi  

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2008

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

varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti@hukkaset.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

 Vastuualueet:
 - tiedotus: Matti Hukkanen, Johanna Kinnunen  
 - koulutus: Janne Siponen 
 - opiskelijat: Johanna Kinnunen  

KUOPION INSINÖÖRIEN NETTISIVUT
Tapahtumista ilmoitetaan myös Kuopion Insinöörien nettisivuilla: 
www.kuopioninsinoorit.fi   Kaikista tapahtumista emme aina ennätä saada tarkkaa 
tietoa lehteen ja näistä tiedotamme nettisivuilla. Käykää tarkistamassa viime 
hetken tiedot sieltä. Nettisivuilla saattaa olla myös tietoa täysin uusista tapahtumista.

 - Viini-inssit: Matti Hukkanen/Simo Turunen 
 - Tahko Inssi:  Veikko Taivainen
 - keilakerho: Veikko Taivainen
 - tapahtumat: Hannu Kumpulainen/Simo Turunen 
 



3

KUOPION INSSIT2/2008

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei kaikki 
Kuopion 
Insinöörit 
ry:n jäsenet!

Olette varmaan ihmetelleet medioiden uutisia 
Uudesta Insinööriliitosta. Kerron teille nyt hiukan 
asioiden taustoista.

Uusi Insinööriliitto ry:n korkeinta päätösvaltaa 
pitää edustajakokous. Tämä on valinnut liiton ja 
sen hallituksen puheenjohtajaksi insinööri Pertti 
Porokarin ensin väliaikaiseksi, Viljasen loppukau-
deksi, ja sitten viime syksynä selvällä äänten enem-
mistöllä neljäksi vuodeksi. Samalla edustajakokous 
valitsi myös liiton hallitukseen 11 jäsentä mukaan 
lukien Porokarin puheenjohtajakilpailijat. Edusta-
jakokoukset ovat myös vahvistaneet liiton budje-
tit, jotka ovat toiminnallisesti tappiollisia vuosil-
ta 2006 – 2008, mutta edellyttäneet tasapainotus-
ta tulevilta vuosilta. Samalla myös torjuttiin jäsen-
maksun korotus.

Hallituksen työskentelyssä on valinnasta alka-
en näkynyt ongelmia hyväksyä edustajakokouksen 
edellä mainittuja päätöksiä. Sen sijaan toistuvasti 
on hallituksen puheenjohtajaa pyritty puukotta-
maan selkään.

Tilanne on kulminoitunut tänä keväänä pu-
heenjohtajan aloitettua hallituksenkin hyväksy-
män talouden tasapainottamisen edellyttävät YT-
neuvottelut henkilökunnan toimien tehostamisek-
si jäsenistöä palvelevampaan suuntaan irtisanomi-
sia tekemättä. Näissä neuvotteluissa puheenjoh-
tajalla on ollut apunaan työsuhdejuristi, joka on 
huolehtinut siitä, että neuvottelut ovat edenneet 
ammattiyhdistysliikkeelle sopivalla tavalla. Liiton 
henkilökuntayhdistys, ILTH, on antanut kirjal-
lisesti vastineen Helsingin Sanomien ja Suomen 
Kuvalehden artikkeleista ja todennut niiden anta-
van harhaanjohtavan kuvan toimiston ilmapiiris-
tä, mutta luonnollisesti ne henkilökunnan edus-
tajat, joita neuvottelut ovat koskeneet, ovat pyrki-
neet turvaamaan asemansa kaikin keinoin. Tällöin 
he ovat antaneet julkisuuteen ”harhaanjohtavaa 

ja todella alhaista tietojen väärinkäyttöä” ja kään-
tyneet muiden hallituksen jäsenten puoleen, jot-
ka ovat sekoittaneet asemansa ja roolinsa täysin ja 
sortuneet selviin edustajakokouksen päätösten vas-
taisiin toimenpiteisiin. Vain meidän Itä- ja Kaak-
kois-Suomen edustajamme Panu Pankakari ja Hel-
singin Insinöörien 2 edustajaa ovat tukeneet pu-
heenjohtajaa.

Liiton puheenjohtajan on asettanut edustajako-
kous ja vain sillä on oikeus hänet erottaa ja / tai va-
pauttaa tehtävistään.

Operatiivista johtamista tekee vain puheenjoh-
taja ja vain hän käy YT-neuvotteluja. Hallituksen 
tulee keskustella keskuudessaan näistä neuvotte-
luista ja tukea puheenjohtajaa, eikä puukottaa sel-
kään.

Koska hallituksenkin on asettanut edustaja-
kokous, vain edustajakokous voi mittauttaa sen 
luottamuksen ja seuraavassa edustajakokoukses-
sa se tulee tehdä. Mielestäni on ollut virhe, että 
puheenjohtajuudesta kilpailleet henkilöt on valit-
tu hallitukseen, varsinkin, kun he ovat osoittaneet 
toiminnallaan tyytymättömyytensä edustajakoko-
uksen päätöksiin.

Liittomme toiminnallinen tulos on niin voi-
makkaasti tappiollinen, että ilman henkilökunnan 
uudelleen organisointia tai jäsenmaksun korotusta 
ei selvitä. Porokari on esittänyt hyvää johtajuutta, 
vaikeasta asemastaan huolimatta. Hän on esittänyt 
talouden tasapainottamiseen tarvittavat toimenpi-
teet ilman irtisanomisia. Kuopion Insinöörit ry tu-
kee ja luottaa edustajakokouksen valitsemaan pu-
heenjohtajaan.

Timo Auvinen
puheenjohtaja

Ps. Yhdistyksemme sivut: http://www.kuopio-
ninsinoorit.fi  sisältää monia ajankohtaisia linkke-
jä. Käykää myös kirjautumassa yhdistyksen säh-
köisen viestinnän sivuille.



KUOPION INSSIT 2/2008

4

Matkaohjelma:
To 18.09. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla kohti Nuijamaan raja-asemaa. Rajan jäl 
  keen ohitetaan Viipuri ja matkaa jatkuu Itämeren rannikolle Terijoelle. Terijoki kuului  
  aikaisemmin Suomelle, mutta talvisodan jälkeen alue jäi Neuvostoliiton omistukseen.  
  Terijoki oli jo Suomen aikana suosittu lomakohde ja sitä alue on nykyäänkin. 

  Terijoelle ryhmään liittyy paikallinen opas ja matka jatketaan Kronstadtiin, eli ”kruunu 
  kaupunkiin” Retusaarelle. Kaupunki on perustettu suuren Pohjan sodan aikaan 1700-lu 
  vun alkupuolella Venäjän linnoitukseksi ja Pietarin suojaksi Itämerellä. Kaupunki oli ai- 
  kaisemmin sotilasluonteensa vuoksi vaikea pääsyinen. Vapaa pääsy alkoi vasta marras-
  kuussa 1996, jolloin aluetta alettiin ajatella myös turistikohteena. Pieni kierros kaupun-
  gissa ja ruokailu Upseerikerhon ravintolassa. Ajo linja-autolla Pietariin ja majoittuminen  
  hoteliin kaupungin keskustassa.

Pe 19.09. Aamiaisen jälkeen aloitetaan kaupunkiin tutustuminen, jonka aikana nähdään osa kau-
  pungin merkittävimmistä nähtävyyksistä kuten Iisakin kirkko, Eremitaasi, vaskiratsasta-
  jan patsas, teatteriaukio sekä Amiraliteetti. Amiraliteetin kohdalla noustaan jokiristeily-
  alukseen. Noin tunnin kestävän joki- ja kanavaristeilyn aikana nähdään kaupunki uudes 
  ta perspektiivistä joelta käsin. Risteilyn jälkeen vierailu Tykistömuseossa. Kaupunkikier 
  roksemme jatkuu museovierailun jälkeen, jolloin nähdään Smolnan alue sekä Shevaljeer 
  kaartin rakennukset. Paluu hotellille.

  Ehdotus yhteisestä iltaohjelmasta, edellyttää 20 osallistujaa: 
  Varietee päivällinen Santk-Peterburg–ravintolassa: 44 €/henkilö
  sis.kuljetukset ravintolaan ja takaisin, salaatti, blinit kaviaarilla, lämmin ruoka 
  (kiovan kana), jälkiruoka, kahvi/tee ja lasillinen shampanjaa.

La 20.09. Aamiainen hotellissa. Tänään suunnataan hieman kaupungin ulkopuolelle. Aluksi vie 
  raillaan Pietarhovissa, jonka Pietari Suuri rakennutti 20 km päähän Pietarin kaupungis-
  ta Kuusojan kylään. Pietarhovi toimi aikanaan keisarin kesäasuntona, Kesäpalatsina. 
  Pietarhovi on sarja palatseja ja puutarhoja. Tutustuminen puistoon ja sen kymmeniin  
  suihkulähteisiin sekä paviljonkiin, jossa sijaitsevat Tsaarin kylpylähuoneet. Lounas. 
  Matka jatkuu tämän jälkeen Pavlovskiin, vierailu upeassa ja mielenkiintoisessa 

Matkaohjelma:
To 18.09. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla kohti Nuijamaan raja-asemaa. Rajan jäl

KULTTUURIMATKA PIETARIIN II
TO – SU 18. – 21.09.2008
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  Pavlovskin palatsissa sekä kauniissa maisemapuistossa. Paluu Pietariin ja hotellille.
 
  Iltaohjelma vapaa, kulttuuritarjonta edellisen vuoden malliin halukkaille.

Su 21.09. Aamiainen hotellissa. Paluumatkalla pidetään tauko Viipurissa, josta Nuijamaan raja-
  aseman kautta Suomen puolelle ja lähtöpaikkakunnille.

Hinta:  339 €/henkilö (edellyttää 40 maksavaa/bussi)

Hintaan sisältyy:
 - Linja-automatkat em. ohjelman mukaan
 - Venäjän ryhmäviisumi + minimi matkavakuutus (alennus omalla viisumilla 35 €) sekä viisumin 
   rekisteröintimaksuMajoitus 2-hengen huoneissa Hotelli Moskovassa (1-hh lisämaksu 84 €)
 - Ateriat: aamiainen (3) ja lounas (2) 
Edellä mainitut retket opastuksineen sekä sisäänpääsymaksuineen (päiväohjelma on alustava):
Kronstadt, kanavaristeily,tykistömuseo, Pietarhovi puisto ja paviljonki, Pavlovskin palatsi ja puisto
Matka-Mainion matkanjohtajat palvelut koko matkan ajan (mikäli lähtijöitä on kahden bussin verran, yksi 
matkanjohtaja hoitaa kahden bussin asiakkaat)

Hintaan ei sisälly: ruokajuomat

Moskova Hotelli***, Pietarin historiallisen ja arkkitehtuurin keskustan lähellä sijaitseva hotelli. Hyvän si-
jaintinsa ansiosta hienot Nevan maisemat sekä kaupungin palvelut ovat lähietäisyydellä. Business –luokan 
huonevarustuksena: suihku/wc, televisio sekä puhelin. Hotellissa on paljon erilaisia palveluita kuten valuu-
tanvaihto, ravintoloita, aulabaari, yökerho, posti, kasino, kampaamo jne. Osoite: 2, Alexander Nevsky Sq., 
Puh. +7 812 274 0022. Lisästietoa: www.hotel-moscow.ru

Viisumia varten tarvitaan lähtijöiltä: etunimet, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli sekä passinnumero. 
Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista, sillä minimi-
matkavakuutus (jonka matkatoimisto ottaa viisumia varten ei ole kattava). Passi mukaan matkalle!

Matkan maksaminen: ennakkomaksu 50 €/hlö vahvistaa varauksen. Loppusuoritus kk ennen matkaa.
Matkatoimisto postittaa maksutiedot ilmoittauatumisen jälkeen.

Peruutusehdot: yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus aikaisemmin kuin 31 
vrk ennen matkaa, kulut 30 €/hlö. Peruutus 31 – 21 vrk ennen matkaa, kulut 25 % matkan hinnasta. Pe-
ruutus 20 – 14 vrk ennen matkaa, kulut 50 % matkan hinnasta. Peruutus 13 – 7 vrk ennen matkaa, kulut 
75 % matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, kulut 100 %. Peruutus lääkärinto-
distuksella, kulut 100 €/hlö. 

Matkavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti mm. äkillisestä sairastumisesta aiheutuvat kustannuk-
set. Lisäksi matkavakuutus korvaa välttämättömän sairaankuljetuksen kotimaahan. Matkavakuutus sisältää 
yleensä myös turvan peruutuskulujen kattamiseksi äkillisissä sairastapauksissa. Vakuutukseen on hyvä sisäl-
lyttää lisäksi matkatavaroiden arvon kattava matkatavaravakuutus. Todiste matkavakuutuksesta tulee olla 
matkalla mukana.

Venäjän ja Pietarin matkustustiedotteita internetissä: http://formin.fi nland.fi  (ulkoasianministeriö)

Linja-autossa matkanjohtajalla on vaihdossa ruplia. Suomen valuuttapalvelu tekee valmiiksi ruplanippuja 
(kuitin kera). Niput arvoltaan: 50 €, 80 €, 100 €, 150 € sekä 200 €.
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PIETARI

Lukuisten kanavien ja siltojen Pietaria pidetään yhtenä maailman kauneimpana kaupunkina. 300-vuotis-
juhlien myötä vanha tsaarinajan pääkaupunki elää uutta loistokauttaan ja Pietarista on jälleen tullut Venä-
jän kulttuurikeskus. Pietari Suuri perusti kaupungin ”ikkunaksi Eurooppaan” ja valtavan rakennushankkeen 
kustannuksissa ei säästetty. Pietarissa kadut ovat pitkiä ja leveitä ja aukiot valtavia. Lukemattomat barokin ja 
uusklassismin ajan arkkitehtien suunnittelemat palatsit ja katedraalit ovat saaneet takaisin entisen loistonsa ja 
ihastuttavat kauneudellaan. Sadat sillat, palatsit, puistot ja kansainvälinen ilmapiiri ovat innoittaneet lukui-
sia venäläisiä taiteilijoita. Pietarissa ovat asuneet muun muassa säveltäjät Tsaikovski ja Shostakovits, kirjailijat 
Dostojevski, Nabokov ja venäjän kansallisrunoilija Pushkin.

Kaupungin kuuluisimpiin nähtävyyksiin kuuluvat mm: 

Pietari Paavalin linnoitus: Pietari Paavalin linnoituksen rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 1703 ja tätä 
pidetään myös kaupungin perustamisvuotena. Jänissaarelle noussut linnoitus on toiminut historiansa aikana 
myös poliittisena vankilana. Kirkkoon on hauduttu Romanovien suvun edustajia aina Pietari Suuresta alka-
en ja katedraalin korkea kultainen kellotorni on yksi Pietarin tunnetuimpia maamerkkejä.

Eremitaasi on yksi maailman suurimmista museoista. Sen perusti Katariina II vuonna 1764 ja se avattiin 
yleisölle 1800-luvun lopulla. Eremitaasin taidekokoelma sijaitsee nykyisin seitsemässä eri palatsissa, joissa on 
yhteensä yli 350 näyttelysalia.

Iisakin kirkko: Iisakin kirkko on Pietarin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Se on maailman neljänneksi korkein 
kupolirakennus (korkeus 101,5 metriä). Kirkkoon mahtuu kaikkiaan 14 000 ihmistä ja sen rakentamiseen 
osallistui neljän vuosikymmenen ajan yli 400 000 ihmistä.

Pushkino sijaitsee 25 km Pietarista etelään, ja se tunnetaan myös runoilijoiden kaupunkina. Kansallisrunoi-
lija Alexander Pushkin opiskeli Pushkinon eli entisen Tsarkoje selon lyseossa ja asui siellä jo tunnettuna ru-
noilijana. Pushkinon kuuluisimpia nähtävyyksiä on Katariinan palatsi, jonka rakennutti Pietari suureen vai-
mo Katariina I. 

Pietarhovi: Sijaitsee Suomenlahden rannalla 30 km päässä Pietarista. Tämän kesäpalatsin rakennustyöt al-
koivat vuonna 1714, Pietari Suuren hallituskaudella. Pietarhovi on tunnettu suihkulähteistään.  Toisen Maa-
ilmansodan aikana palatsi vaurioitui pahoin, mutta se on suurin osa on kunnostettu entiseen loistoonsa.

Ilmoittautumiset:

Henna Oikarinen
MATKA-MAINIO OY
Puh. 017 – 46 33 666
henna@matkamainio.fi 

Bussireitti klo

Siilinjärvi matkahuolto 04.00
Kuopio Maljalahdenkatu 04.30
Varkaus matkahuolto 05.30
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Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry on In-
sinööriopiskelijaliitto IOL ry:n alaisuudessa toimi-
va paikallisyhdistys Kuopiossa, jonka tehtävänä on 
toimia tekniikan alan (AMK) opiskelijoiden edun-
valvojana, tukena ja turvana työelämään siirryttä-
essä. Tekniikan opiskelijoita Kuopiossa on 1600, 
joista lähes 1000 kuuluvat KINRAan. IOL on 
Uusi Insinööriliitto UIL ry:n suurin jäsenyhdistys 
noin 20000 jäsenensä voimin. 

KINRAn toiminta vuonna 2007 oli erittäin 
peräänantamatonta, aktiivista ja jäsenistön paras-
ta ajattelevaa. Toimintaa oli molemmilla kouluilla 
TeKulla Opistotiellä sekä Mikroteknialla Savilah-
dessa. KINRA pyrki näkymään kouluilla säännöl-
lisesti ja olemaan lähellä jäsenistöään, jotta edun-
valvonta toimi. Kevään aikana järjestettiin mm. 
puoluepaneeli opiskelijoille, jotta nuoret aktivoi-
tuisivat äänestämään. Perinteiset Pyörivät Pallu-
kat –bileet pidettiin keväällä ja syksyllä, joissa ska-
bailtiin keilauksen merkeissä ja jatkettiin iltaa yh-
dessä kaupungin ravintoloista. Yhdistys järjesti li-
säksi hyväntekeväisyystempauksen, jossa vaihdet-
tiin kesärenkaat autoihin ja vapaaehtoisesti lahjoi-
tetut varat käytettiin lasten hyväksi hankkimalla 
KYS:n lastenklinikalle leluja. Kaiken lisäksi aktii-
viset opiskelijat halusivat hakea InsinööriOpiskeli-
jaPäiviä (IOP) Kuopioon syksylle 2008 ja he sai-
vat ne. 

Syksyn mittaan KINRA huolehti jatkuvasta in-
formoinnista ja piti huolen opiskelijoidensa tietä-

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry on In-
sinööriopiskelijaliitto IOL ry:n alaisuudessa toimi-
va paikallisyhdistys Kuopiossa, jonka tehtävänä on 
toimia tekniikan alan (AMK) opiskelijoiden edun-
valvojana, tukena ja turvana työelämään siirryttä-
essä. Tekniikan opiskelijoita Kuopiossa on 1600, 
j i läh 1000 k l KINRA IOL

KUOPION INSINÖÖRIOPISKELIJAT 
KINRA RY – VUODEN 2007 PAIKALLISYHDISTYS

myksestä sekä opintojen alussa, keskellä että lop-
puvaiheessa. Tärkeitä infotilaisuuksia järjestettiin 
kaikille opiskelijoille, aktiivit olivat mukana mo-
nissa eri tapahtumissa, InsinööriOpiskelijaPäiville 
Turkuun lähdettiin kahden bussin voimin ja lop-
puvuosi huipentui vaikuttamiseen IOL:n liittoko-
kouksessa. Vuosi 2007 oli erittäin raskas, mutta si-
täkin antoisampi. Yhdistys sai paljon näkyvyyttä 
ja he toimivat jäseniään varten. Liittokokoukses-
sa kuopiolainen vuoden 2007 puheenjohtaja Sa-
tu-Maarit Velling valittiin liittohallitukseen ja näin 
ollen savon ääntä kuullaan vuonna 2008 valtakun-
nan tasolla enemmän.

Vuosi 2007 huipentui Tammikuussa 2008, kun 
IOL palkitsi vuoden aktiivisia toimijoita. KINRA 
valittiin vuoden 2007 paikallisyhdistykseksi. KIN-
RAn viime vuosien nousujohteinen kehitys ja toi-
mijoiden paneutuminen paikallisen toiminnan 
järjestämiseen toi savolaisille aktiiveille ansaitun 
kunniamaininnan.

Satu-Maarit Velling kommentoi vuotta 2007: 
” Kaikki mitä teimme, lähti jäsenistä. Ilman heitä 
emme tähän olisi pystyneet. Heidän avullaan hal-
litus sai energiaa toimia ja tulokset olivat huikeita. 
Lisäksi äärettömän arvokas tuki IOL:n kenttäasia-
mieheltä, aluevastaavalta, Kuopion Insinööreiltä ja 
Itä-Kaakkois-Suomen piiriltä loivat loputkin edel-
lytykset tehdä vuodesta ahkeran, iloisen, hauskan 
ja elämäni yhden hienoimmista vuosista.”

KINRA jatkaa aktiivista toimintaansa ja kiittää 
kaikkia yhteistyökumppaneitaan.
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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 49/2007–32/2008

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

2008    

Viikko n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 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                                
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Ihmisiä voidaan kasvattaa, ohjata ja tukea mut-
ta myös huijata ja manipuloida. Suggestioon ja 
hämäämiseen pohjautuvat vaikuttamistavat elä-
vät niin lähihistoriassamme, arkielämässämme kuin 
päivänpolitiikassakin. Jokainen viesti ei kuitenkaan 
ole suggestio: kaksi ynnä kaksi on neljä ilman sug-
gestiotakin. Suggestioilmiöihin ja kriminaalipsy-
kiatriaan paneutunut ylilääkäri, psykoterapeutti ja 
dosentti Hannu Lauerma kirjassaan ”Usko, toivo ja 
huijaus” valottaa monia ajankohtaisia asioita.

Kirja osoittaa, kuinka rationaaliseksi kuvitellus-
sa maailmassamme on edelleen syvään juurtuneita 
taikauskolle ja irrationaalisuudelle alistavia piirtei-
tä. Hyvästä koulutuksesta huolimatta johdatelta-
vuus, manipuloitavuus ja alttius suggestioille saat-
taa vaikuttaa maailmanpolitiikkaankin. 

Ajankohtaisia teemoja, joita kirja käsittelee, 
ovat esimerkiksi huijaus ja johtajuus, uskomushoi-
dot, ketä hyödytti uutisointi Guantánamo Baystä, 
psykologinen sodankäynti ja terrori, väkivaltaiset 
kultit ja niiden jäsenet.

Ihmisten rahastaminen ja johdattelu näennäis-
tieteellisin perustein, mystiikan avulla, näyttävien 
kuvien keinoin tai periaatteiltaan alkeellisin sug-
gestioin on yleistä. Esimerkkejä löytyy niin uskon-
non, politiikan, terveydenhoidon kuin talouselä-
män alueilta. Myös vaativissa tehtävissä toimivat 
asialliset ihmiset ovat monien yllätykseksi joutu-
neet huijareiden ja heidän käyttämiensä ennustus-
ten, kirousten tai muiden suggestioiden uhreiksi ja 
menettäneet omaisuuksia. 

Tuoreimpana huijausesimerkkinä, joskin vas-
ta kirjan ilmestymisen jälkeen julkitulleena, on  
WinClub/WinCapita, pyramidihuijaus. Järjen 
käyttö ei tee ihmisestä mielikuvituksetonta, ihan-
teetonta tai haltioitumiseen kykenemätöntä. Elä-
män voi halutessaan nähdä myös mysteerinä sel-
keämmin, jos päätyy järjen avulla toteamaan, et-
tei järki selitä kaikkea. Rakkautta voi mainiosti pi-
tää suurimpana asiana elämässä samalla hyvin tie-
täen, ettei sitä voi mitata. Kuitenkin salaperäisen 
kerhon lupaama 400 prosentin vuotuinen tuotto 
pitäisi saada hälytyskellot soimaan ilmeisen huija-
uksen yrityksenä. 

Ihmisten huijaaaminen ei olisi mahdollista, jos 
kriittinen ajattelu olisi suuremmassa suosiossa. Kir-

Ihmisiä voidaan kasvattaa, ohjata ja tukea mut-
h ij j i l id S i j

USKO, TOIVO JA HUIJAUS

joittaja arvosteleekin suomalaista koulutus-/kasva-
tusjärjestelmää liian kriitikittömästä asenteesta tar-
jottavaan tietoon. Koulu ei opeta arvioimaan väit-
tämien todenperäisyyttä. Kriittinen ajattelu edel-
lyttää peruslogiikan tuntemusta ja  syysuhteiden 
pohdintaa jolloin todennäköisyyksien ymmärtä-
minen parantaisi ihmisten kykyä hahmottaa maa-
ilmaa reaalisesti.

Hannu Lauerman kirjaa Usko, toivo ja huija-
us – voi lukea humpuukin ja manipuloivan ohja-
uksen pohdintana. Suojautuakseen manipuloin-
nilta ihmisen pitää ymmärtää oma johdateltavuu-
tensa. Tämä ei tee ihmisestä vainoharhaista vaan 
vapaamman. 

Kirjan arviointi: Hannu Kumpulainen

Hannu Lauerma: 
Usko, toivo ja huijaus. Rohkaisusta johdattelun 

kautta psykoterroriin. 
ISBN 951-656-201-9
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Rive Barbera  (2005, 100% barbera, 17,15 
€) oli  runsas, roteva, täyteläinen, maustei-
nen ja kirsikkainen. Väriltään vielä hiema 
sinertävä viini olisi syytä laittaa kellariin ja 
kehittymään vielä toviksi. Pisteet 13,1 an-
toivat toisen sijan.

Fiulot Barbera d'Asti (2006, 100 % Bar-
bera, 13,19 €)  oli  täyteläinen, lievästi 
rusehtava viini, jossa hapot tulivat selkeästi 
esiin. Erinomainen peruspunkku joka pis-
teillä 10,4 jäi viidennelle sijalle.

Langhe Nebbiolo (2005, 100 % nebbiolo, 
12,68 €) oli keskitäyteläinen, marjainen jo-
ka todettiin yleisesti hyväksi, mutta pisteillä 
9,8 jäi viimeiselle kuudennelle sijalle.

VIINI-INSSIEN VUOSI ALKOI 
PIEMONTEN VIINEILLÄ

Piemonte sijaitsee luoteis-Italiassa Torinon pohjispuolella Länsi-Alppien kaarteessa, , joka muuttuu eteläs-
sä Ligurian apenniineiksi. Maasto alueella on vaihtelevaa ja kumpuilevaa ja maaperä sopii mainiosti viinin-
viljelyyn. Erityisesti Langhen alueen kallkipitoinen merkkeli on ihanteellinen kasvualusta huippulajikkeille-
kin. 

Viinit arvosteltiin semmoisenaan, mutta maisteltiin myös alueelle tyypillisten ruokien kera. Yleistuomio 
viinivalinnoista oli: ”vaikeat on valittu”, mutta eroja löytyi varsinkin ruuan kanssa maisteltaessa.

Barolo Campo dei Buoi (2003, 100 % 
nebbiolo, 36,60 €) oli täyteläinen, tanniini-
nen ja hedelmäinen viini, jossa löytyi mm. 
Taatelia ja nahkaa. Sellaisenaan maisteltuna 
ei oikein esiintynyt edukseen, mistä kertoo 
myös pisteet 11,6 ja neljäs sija. Viinin arvi-
oitiin kuitenkin eniten muuttavan makuaan 
ruokien kanssa nautittaessa ja sinällään erin-
omainen viini todettiinkin menevän ihan 
hukkaan selaisenaan – viini edellyttää hyvää 
seuraa ja ruokaa seurakseen.

Marne Brune Nebbiolo d'Alba (2004, 
100 % nebbiolo 17,15 €) oli täyteläinen, 
runsas ja mausteinen viini, josta erottui vii-
kunaa, kirsikkaa ja pippuria. Makutuntuma 
oli lyhyt mikä karsi pisteitä: pisteillä 13.0 
kolmas sija.

Rocca Nivo Barbera d'Asti Superiore 
(2005, 100 % barbera, 16,75 €) oli kes-
kitäyteläinen, kypsän aromikas, kirsikkai-
nen, luumuinen ja tasapainoinen tuhti ja 
miellyttävä viini, joka myös ruokien kans-
sa arvcioitiin erinomaiseksi. Pisteillä 14.1. 
ensimmäinen sija.
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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

ASUNTO KUOPIO OY LKV Asunto-osakkeiden välityspalkkio alkaen
p. (017) 279 8900 4,3% - jäsenetu 0,5 % = 3,8 % sis. ALV. Arvioinnit
asuntokuopio@kiinteistomaailma.fi  sopimuksen mukaan riippuen kohteen sijainnista.

KODIN ELEKTRONIIKKA

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

KUOPION 
ELEKTRONIIKKATARVIKE OY           Jäsenetu: -10% myymälähinnoista, ei koske tarjoustuotteita
Niiralankatu 11, 70600 Kuopio
p. (017) 2627 009   
www.elektroniikkatarvike.com

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. 
  
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.

Kuopion Insinöörien jäsenedut:
Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin:
- Kalevala Koru 
- 15% - Pöytähopeat päivän hinnoin 
- Korjaustöistä ei alennusta
Kaikista ostoista saa S-Bonusta

Jä d k i i jä j h h kilök h i kä öö Jä d

JÄSENETULIIKKEET



KEILAILU

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

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 6,80 E aikuiset, 3,30 E lapset 
Vuorela Kuntosali: 4 E/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 10 E
 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 maksu-
     tositteeseen 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 puhe-
näytelmät, ja tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi sinulta peritään 
näytöksen kalleuden mukainen hinnanerotus. Tällöinkin saat lippusi 
ryhmäalennuksen mukaisella hinnalla.

 .

PANKKIPALVELUT

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

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

1.3.2008 alkaen



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2008
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

Lisäksi vierailut Talvivaaran 
kaivostyömaahan ja Kuopion 

Saaristokadun työmaahan.
Näiden vierailujen tarkempi 

ajankohta ilmoitetaan 
nettisivuilla www.

kuopioninsinoorit.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2008
Päivä  Tapahtuma   Klo  Paikka
06.06.2008 Hallitus
12-13.7.08 UIL:n kesäpäivät    Vaasa
04.08.2008 Hallitus
14.08.2008 Kuutamoristeily  18  Matkustajasatama
13.09.2008 Hallitus
18.-21.9.08 Kulttuurimatka Pietariin
06.10.2008 Hallitus
16.10.2008 Yhdistyksen syyskokous 18  Kuopion Osuuspankki
02.11.2008 Pyhäinpäivän lounas  13  Ilm. myöhemmin
03.11.2008 Hallitus
05.12.2008 Hallitus


