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NYT KANNATTAA KÄYDÄ 
VERENLUOVUTUKSESSA

- www.uil.fi 
- kirjaudu omilla tunnuksillasi 
 jäsensivuille
- oikeasta yläkulmasta 
 Omat tiedot

- sivun keskeltä:
- muuta osoitetietojasi
- ilmoita työpaikkatietosi
- ilmoita yrittäjyydestäsi

Päivitä tietosi UIL:n jäsenrekisteriin nettisivuilta:

Toivoisimme, että kaikki jäsenet kävi-
sivät tarkistamassa ja tarvittaessa kor-
jaamassa tietonsa. Jatkossa voisimme 
hoitaa tiedottamisen kiireellisistä ta-
pahtumista teille sähköpostilla. 

Veripalvelussa 1.1. - 31.12.2009 välisenä aikana käynei-
den kesken arvotaan  viikonloppu B-C -kaudella Tahko 
Inssillä tai valinnaisesti Insinöörilautanen.
Arvonta Kuopion Insinöörit ry:n hallituksen 1/2010 
kokouksessa.

Veripalvelussa on nimilista, johon luovutuskerrat kir-
jataan.
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2008-2009
Hannu Kumpulainen 
hannu.kumpulainen@
luukku.com

2009-2010
Heikki Ruotsalainen
GSM 044 558 6292
heikki.ruotsalainen@kapsi.fi 

2008-2009
Janne Siponen
janne_siponen01@hotmail.com

Kinran edustaja: 
Mikko Ruotsalainen
mikko.ruotsalainen@student.savonia.fi  

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2009

2009-2010
puheenjohtaja
Timo Auvinen
GSM 0400 374 260
Fax (017) 263 4355 
timo.auvinen@iwn.fi 

2008-2009
varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti@hukkaset.fi 

2009-2010
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

2009-2010
taloudenhoitaja
Simo Turunen
GSM 040 729 1417
simo.turunen@dnainternet.net

2009-2010
sihteeri
Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net

hallituksen jäsenten vastuualueet
- Tiedotus ja Kuopion Inssit –lehti:  
   Matti Hukkanen, Hannu Kumpulainen ja Marko Oikarinen
- WWW-sivut: Heikki Ruotsalainen
- Sähköpostitiedotus: Johanna Kinnunen
- Opiskelijavastaava: Janne Siponen
- Koulutusvastaava: Hannu Kumpulainen
- Keilakerho: Simo Turunen ja Janne Siponen
- Tahko-Inssi: matti Hukkanen ja Marko Oikarinen
- Viini -Inssit: matti Hukkanen ja Simo Turunen
- Tapahtumat ja tilaisuudet: Marko Oikarinen, Simo Turunen 
  ja Hannu Kumpulainen



3

KUOPION INSSIT2/2009

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Moi kaikille!

Kevät on vihdoinkin saavuttanut Savon ja valoa on 
näkyvissä ainakin putken päässä. Itseäni on todella är-
syttänyt kevään viipyminen ja huonot ilmat. Vielä, 
kun ennusteet ovat menneet pieleen, niin on ollut hil-
kulla, että säät eivät ole menneet ennustajien syyksi. 
Revi siitä sitten huumoria.

Samanaikaisesti meillä on havaittu Uusi Insinööri-
liitto UIL ry:n Itä-Suomen piirissä yllättävä rahoitus-
ongelma. Juuret tähän ovat aiheutuneet liittofuusios-
ta ja ajatuskuvio on kulkenut jotenkin tähän malliin: 
Insinööriliitto on muodostunut pääasiassa paikallis-
yhdistyksistä, jotka ovat halunneet liittoutua. Liitosta 
on tällöin saatu vahva ja myös työmarkkinatoimintaa 
harjoittava järjestö, mitä paikallisyhdistykset tukevat, 
mutta eivät niin paljon harjoita. Koska työmarkki-
natoiminta tapahtuu jäsenistön keskuudessa ympäri 
Suomea, on Insinööriliitto perustanut aluetoimistoja 
ja piirejä, joissa piiriasiamiehet ovat lähellä jäsenistöä 
ja pystyvät käytännössä hyvin hoitamaan alueensa 
piiritoimintaa eli tukemaan jäsenistön edunvalvon-
taa, järjestämään työmarkkinatilaisuuksia ja osallis-
tumaan alueyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin jne. 
Toimintamäärärahat on piireille myönnetty edustaja-
kokousten hyväksymissä talousarvioissa. No nyt tä-
män liittofuusion, jota Itä-Suomi vastusti, vaikutuk-
siin. Fuusio toteutettiin ja sitä ei ole purettu. Liitto-
fuusiossa saimme tälle alueelle toisen ( kunta-alan ) 
alueasiamiehen ( hyvä? ). Hänen palkkansa tuli liit-
toutuneiden keskusjärjestöjen budjetista, mutta toi-
mintamäärärahat jaettiin asiamiesten kesken tasan, 
olihan toiminta-alue sama ( hyvä peruste? ). Seuraa-
vassa vaiheessa sitten osa kunta-alan järjestöistä katsoi 
hyväksi erota Uusi Insinööriliitto UIL ry:stä ja toi-
nen alueasiamiehistämme lähti sen mukana. Arvat-
kaapas nyt, kuinka piirin toimintamäärärahallem-
me kävi? Edustajakokous joutui käsittelemään viime 
marraskuussa tämän vuoden talousarvion ensin fuu-
sioituneiden liittojen yhteisbudjettina ja sitten toisen 

kokouspäivän aamuna kunta-alan kokonaissummal-
taan toiminnoilla vähennettynä. Yksityiskohtaista ta-
lousarviota ei käsitelty ajanpuutteen aiheuttamana ja 
mm. piiritoimintamäärärahoista ei tehty erillistä pää-
töstä. Erillinen päätös Itä-Suomen alueyhdistysten 
aloitteesta tehtiin liiton jäsenmaksun korottamises-
ta. Tämän perusteluna oli kohdistaa osa korotukses-
ta piirimäärärahoihin. Yllätys, yllätys, piirimääräraha 
Itä-Suomessa ei palautunut fuusiota edeltävälle tasol-
le, johon olisi lisätty edustajakokouksen hyväksymä 
korotus, vaan kunta-alan asiamiehen mukana meni 
puolet toimintamäärärahoista, joihin sitten on lisätty 
edustajakokouksen selvän päätöksen mukainen ko-
rotus. Käytännössä, tämän vuoden Yt-neuvottelujen 
määrä huomioiden, määrärahat eivät riitä. Soveltavaa 
korkeampaa insinöörimatematiikkaa? 

Myönnän tehneeni virheen hyväksyessäni koko-
naisbudjetin alennuksen, enkä vaatinut sen avaamis-
ta. Tämä aiheuttaa tänä vuonna poikkeuksellista alue-
toimintaa, mutta antaa myös pohjan syksyn budjet-
tineuvotteluille. Koomiseksi asian tekee juuri se, että 
Itä-Suomi kärsii eniten huolimatta siitä, että on ol-
lut asiassa edelläkävijä ja aloitteentekijä. Piiritoiminta 
Itä-Suomessa täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Mainitsin edellisessä lehdessä mahdollisen työlli-
syysprojektin aloittamisen. Asia on edennyt. UIL on 
päättänyt olla mukana YTN:n  työllisyysprojekteis-
sa ja niitä perustetaan tarpeen mukaan eri puolelle 
Suomea. Seuraamme tarkasti tilannetta ja palaamme 
asiaan, mikäli parannusta työmarkkinoilla ei tapah-
du. Kinra ry, eli opiskelijat ovat myös perustamassa 
opiskelijoiden omaa työnvälitystä harjoittelupaikko-
ja varten. Jos teidän yrityksessänne tai työpaikalla on 
mahdollista ottaa insinööriopiskelija kesäksi töihin, 
niin ottakaa yhteyttä tässä lehdessä mainittuun opis-
kelijoiden edustajaan.

Lopuksi siihen putkeen, jonka päässä näkyy va-
loa. Huolimatta maailmanmarkkinoiden rahoitus-
tilanteesta, Pohjois-Savossa menee pääsääntöisesti 
edelleen hyvin. Vaikeudet keskittynevät vientiteol-
lisuuteen ja puumarkkinoihin. Kotimarkkinat vetä-
vät edelleen kohtuullisen hyvin ja Savon Sanomista 
saamme lukea lähes päivittäin hyviä uutisia paikal-
lisista yrityksistä ja hankkeista, joiden rahoitus on 
kunnossa ja alkavat ensi syksynä tai viimeistään en-
si vuonna. Kuopion kaupungin Yrityspalvelu on teh-
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TOUKOKUUN MIKROAUTOILUTAPAHTUMA
Toukokuussa Kuopion Insinöörit ry järjestää mikro-
autoilutapahtuman, jossa kaikkien inssi-räikkösten 
on mahdollisuus päästä näyttämään kuka on kuka, 
silloin kun ajetaan kilpaa! 

Tapahtuma järjestetään Kuopiossa, Neulamäen 
legendaarisella moottoriradalla. 

Koska osallistujien hyvinvointi on tärkeintä, tapah-
tuma aloitetaan turvallisuusasioihin perehtymisellä, 
minkä jälkeen tutustutaan rataan muutaman kier-
roksen verran. Tämän jälkeen seuraa aika-ajot, josta 
jatketaankin sitten varsinaiseen kilpailuun. Kilpailun 
ensimmäinen osuus ajetaan läpi muutamassa erässä, 
jonka jälkeen kuljettajien lopullinen paremmuusjär-
jestys ratkotaan fi naaleissa.

Kestoltaan tapahtuma tulee olemaan noin kaksi tuntia.

Vaikka järjestäjien mukaan pieni tihkusade tuokin 
kisaan vain lisäjännitystä, niin missään monsuunisa-
teessa ei näillä vehkeillä sentään ajeta. Tämän vuoksi 
tapahtumalle on määritelty kaksi vaihtoehtoista päi-
vämäärää. 

- Ensimmäinen päivämäärä on 14.5.2009 klo 18.00
- Varapäivä on 28.5.2009 klo 18.00

Tapahtumaan pääsee mukaan ilmoittaumisjärjestyk-
sessä, joten kannattaa olla nopea jos haluaa varmistaa 
paikkansa kisassa. 

Mikä parasta, sinun ei tarvitse kaivaa edes omaa ajo-
haalariasi - tai muitakaan varusteitasi - esille, vaan 
kaikki tarvittavat varusteet saadaan järjestäjältä. Ai-
van pyhäpaidassa ei kannata kuitenkaan paikalle saa-
pua, vaan sopivan rento asustus on paikallaan.  
Jos ensimmäinen päivämäärä (14.5.) on onnistunut, 
järjestämme niille, jotka eivät ensimmäisenä ajan-
kohtana mukaan ehtineet uudet ajot 28.5.2009 (sää-
varauksella).  Yhden tapahtuman maksimiosanotta-
jamäärä 15 henkilöä, joten ensimmäiset 15 ilmoit-
tautunutta ovat etusijalla.

Jäsenhinta tapahtumalle on 20 € / hlö

Be there or be square!

PS. Käykää virittäytymässä formulatunnelmaan etukäteen 
9.5.2009, jolloin Neulamäessä ajetaan Äitienpäiväajot!

Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille Johanna 
Kinnuselle (050 349 7783)

nyt hyvää työtä ja saanut alueelle vuosikymmenten 
hiljaiselon jälkeen kauppaa ja teollisuutta hallinnon 
ja koulutuksen lisäksi. Matkuksen alueelle investoi-
daan 200 – 300 milj. ja työpaikkoja sinne tulee n. 
1000. Asian täytyy näkyä ennenpitkää hyvinvointi-
na tällä alueella. Käsittämätöntä, kuinka Ympäristö-
ministeriö pyrkii jarruttamaan esimerkiksi Pieksämä-
en hankkeita ja keskittämään kaupan suuryksiköt ke-
hä kolmosen sisäpuolelle. Kaikki viisaus ei asu siellä, 
mutta tyhmyys taitaa tiivistyä.

Kuopion Insinöörit ry on päättänyt jatkaa ”Tanssii-
Inssien kanssa” toimintaa yhteistyössä Letkiksen kanssa 
jatkamalla jäsenetuamme toistaiseksi pysyvästi. Tans-

si on hyvä harrastus ja lisäksi tukee sosiaalista kanssa-
käymistä. Järjestämme syksyllä jäsenistölle suunnatun 
useamman vuoden päätapahtuman, johon palaamme 
seuraavassa lehdessä ja tällä kertaa myös pikku-joulun, 
joka toteutetaan Tallinnan matkalla, jossa on mahdol-
lisuus upeaan baletti-esitykseen.

Tervetuloa edelleen kaikkiin järjestämiimme tilai-
suuksiin, ne ovat Teitä varten!

Timo Auvinen
puheenjohtaja

Kuopion Insinöörit ry

Kinnuselle (050 349 7783)
sihteerille Johanna 
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Viini-inssit (10 jäsentä) kokoontuivat 18.4.09 EK:n tiloissa isäntänään Jarmo Immonen. Aluksi nautittiin Pe-
kan tarjoamaa saksalaista kuohuviiniä maaliskuussa olleen merkkipäivän johdosta. Juhlakalu totesi, että hän on 
ollut mielenkiintoisessa harrastuksessa mukana Viini-inssien perustamisesta alkaen ja siitä huolimatta tuntee 
olevansa vasta aloittelija viinien arvioijana. Simo ja Marianne luovuttivat Kuopion Insinöörien jäsenenä vuodes-
ta 1963 olleelle juhlakalulle Kuopion Insinöörien juhlalautasen ja upean kukkapuskan saatesanojen kera.

Pruuvin aiheena olivat Saksan valkoviinit, mutta Jarmo oli ottanut joukkoon myös yhden itävaltalaisen val-
koviinin perustellen ratkaisuaan sillä, että saksalaisten valikoima Alkossa on melko suppea ja että valittu itä-
valtalainen on kuitenkin saksalaiselta kielialueelta.

Yhteisesti todettiin, että valkoviinien arviointi on huomattavasti vaikeampaa kuin punaisten. Vaikeusastetta 
lisäsi vielä se, että yhtä puolikuivaa lukuun ottamatta muut olivat kuivia ja että joukossa oli useampia Pinot-
rypäleestä tehtyjä viinejä. Viinit olivat hapokkaita ja niissä oli havaittavissa tuottajien mainitsemia sitruksen, 
päärynän, omenan ja yrttien tuoksuja ja makuja.

Arvioinnin kohteena olleet viinit kokonaispistemäärineen paremmuusjärjestyksessä olivat seuraavat:
Steinschaden Grüner Veltiner Riede Stein, Itävalta, hinta 8,94 €, pisteet 11,8/20
Baden Pinot Gris Classic, Saksa Baden, hinta 8,01 €, pisteet 11,1/20
Kendermans, Saksa Rheinhessen, hinta 10,52 €, pisteet 10,7/20
Devil´s Rock Pinot Grigio, Saksa Rheinhessen, hinta 7,70 €, pisteet 10,3/20
Neiss Pinot Grigio Trocken, Saksa Pfalz, hinta 9,49 €, pisteet 10.3/20
Neiss Weissburgunder Vogelsang, Saksa Pfalz, hinta 12,65 €, pisteet 9,3/20

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

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

Ota talteen
!

TAHKO INSSI

 TAHKO IN
SSI
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Tahko Inssin vuokrausjakso: viikot 33/2008–32/2009

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen
vuokrattavissa seuraavasti:

• Varaukset Matti Hukkanen 050 4674 752
• Varaus on sitova vasta kun vuokra on 
 maksettu yhdistyksen tilille
• Jäsen, jolla ei ole aiemmin ollut Tahko Inssi 
 vuokrattuna, on etusijalla vuokrauksessa

Vuokraushinnat:

Viikko 
Ma–Su

Ma–Pe Pe-Su

A-kausi 780 400 400
B-kausi 560 290 290
C-kausi 360 180 200

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

2009    

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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Kuopion Insinöörit ry. 
 

KESÄMATKA KOLMÅRDENIN ELÄINPUISTOON  
To – La 11.–13.06.2009 (3pv) 
 

 

Matkaohjelma: 
To 11.06. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla Turkuun. Matkan varrella pidetään virkistäviä 

taukoja. Viking Isabella lähtee Turusta klo 21.00. Majoittuminen hytteihin. Mahdollisuus vara-
ta ruokailuja laivan buffet-ravintolasta. Risteilyohjelmaa. 

 
Pe 12.06. Saapuminen Tukholmaan klo 06.30 (Ruotsin aikaa, joka on -1 h verrattuna Suomen aikaan). 

Mahdollisuus varata meriaamiaisia laivalle. Matka jatkuu Kolmårdenin eläinpuistoon. Päivä 
aloitetaan bussikierroksella safaripuistossa, jonka jälkeen jalkaudutaan ja suunnataan Delfi-
naarioon. Upean delfiininäytöksen jälkeen jää runsaasti aikaa tutustua laajaan eläinpuistoon 
ja sen asukkeihin. Alueelta löytyy mm. Tiikeritalo, Savanni ja Aavikko, Apinatalo sekä Maail-
man Vahvimman nallen maailma, Lasten maatila ja paljon muuta… Katso: 
www.kolmarden.com (myös suomeksi). Bussilla palataan Tukholmaan, jossa aikataulun sal-
limissa puitteissa ostosaikaa. Viking Amorella lähtee Tukholmasta klo 20.10. Majoittuminen 
hytteihin. Mahdollisuus varata ruokailun laivan buffet-ravintolasta. 

 
La 13.06. Saapuminen Turkuun klo 07.35. Mahdollisuus varata meriaamiaisia. Paluu linja-autolla lähtö-

paikkakunnille laivan saavuttua satamaan. 
 

Hinta/henkilö B-lk B2P-lk A-lk  Alennus: 
4-h hytissä      122  - 126   -40 /Kuopion  
3-h hytissä  128  - 134   Insinöörien jäsen 
2-h hytissä  140  129  149  
1-h hytissä  177  155  195  
 
Alennus: Lapset  3-12- v. alennus 22 ¤/henkilö, oma hyttipaikka laivalla.  

Alle 3-v. lapsi ilman omaa vuodepaikkaa hinta 45 ¤ 
 

Hintoihin sisältyy:  
� Linja-automatkat 

� Risteily Viking Linella valitussa hyttiluokassa 

� Maxilippu Kolmårdenin eläinpuistoon (Safari- ja eläinpuisto, delfinaario ja maailman vanhimman nallen maailma) 

� Risteilyohjelma laivalla 

 
Ruokailut laivalla etukäteen ostettuina (hinnat noin 10 % edullisemmat kuin laivalla): 

Buffet-päivällinen 25 /aikuinen (viinit ja olut sis. hintaan) 12 /lapsi 6-17-v. (valmis pöytävaraus) 

Meriaamiainen 8 /aikuinen   4 /lapsi 6-17-v.    
 
Bussiaikataulu: Iisalmi mh klo 11.15  Siilinjärvi mh klo 11.55  Kuopio Maljalahdenkatu 12.15 

 Suonenjoki mh klo 13.00  Turku satama klo 20.00. 
 

Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan varauksen yhteydessä. 
 
 
 

Kyselyt ja varaukset: 
 

MATKA-MAINIO OY   

Puh. 017- 46 33 666   
henna@matkamainio.fi 

 

Otathan mukaan laivalla 
kuvallisen henkilötodis-
tuksen, jolla voit tarvitta-
essa todistaa henkilölli-

syytesi! 
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Elokuun kuutamotapahtuma järjestetään tänä vuonna iltaristeilynä torstaina 6.8.2009 m/s Ukolla. Kuopion 
Insinöörit on varannut 50 lippua jäsenilleen. Risteilyreitti on niin sanottu Vaajasalon kierros, historiallisessa 
maalaisjärvimaisemassa, reitin varrelle paljon kapeikkoja ja Kortejoen avokanava. Kokoontuminen Kuopion 
satamassa, m/s Ukon lähtölaiturilla risteilyiltana klo 18:45 mennessä.
Mukaan pääset ilmoittautumalla sähköpostilla viimeistään 27.7.2009 mennessä Hannu Kumpulaiselle kum-
pulainen.hannu@gmail.com. Kumppanille voit ostaa lipun itse tai voit varata lipun myös Kuopion Insinööri-
en kiintiöstä. Kumppanille lipun varaaminen KuI:n kiintiöstä tapahtuu maksamalla yhdistyksen tilille Nordea 
202718-157953 lipun hinta 9 euroa. Kirjoita maksuun viestiksi KuI Kuutamoristeily 6.8.09. Tämän jälkeen 
ilmoita matkalle osallistujien nimet Hannulle. 

Varmistamme mukaan pääsysi 
sähköpostilla 29.7.2009 mennessä.

Seuraa Kuopion Insinöörien nettisivuja. 
Mahdolliset muutokset tai tarkennukset risteily-
ohjelmaan ilmoitetaan nettisivuillamme.

 

KUUTAMORISTEILY

tiksi KuI Kuutamoristeily 6.8.09. Tämän jälkee

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry välittää aktiivista työvoimaa omien aktiiviensa joukosta. Vallitsevan talousti-
lanteen vuoksi opiskelijoiden työllistyminen osana opintoja olevaa harjoittelua on haasteellista, joten KINRA rohkaisee 
kaikkia palkkaamaan insinööriopiskelijoita harjoitteluun. INSSIPÖRSSI työnvälitys toiminnan ideana on, että yritykset 
joilla on tarvetta ja halua palkata insinööriopiskelija kesäksi ottaa yhteyttä KINRAn edustajaan. Työntarjoajan antamien 
ominaisuuksien perusteella KINRA suosittelee omien aktiiviensa joukosta työhön sopivia. Suositeltaville aktiiveille anne-
taan myös työnantajan tiedot, jotta he voivat hakea työtä oikealla hakemuksella työnpaikan ilmoittajalta.  
KINRAn tarjoamat henkilöt pystyvät tekemään esimerkiksi tuotekehitystä, tuottavuuden kehittämistä tai vastaavan-
laisia projektiluontoisia tehtäviä. Yritys pystyy keventämään harjoittelijan panoksella kesälomien aiheuttamaa ruuh-
kaa tai teettämään muuten tekemättä jääviä tuotekehitys ja testaustehtäviä. Vaatimuksena työlle pidämme että se täyt-
tää harjoittelun määritelmän opintopisteiden saamiseksi, sekä TES mukaista palkkaa työttömyyskassan työssäoloeh-
don työviikkojen saamiseksi. Välitys prosessissa KINRA luo ennakkoon omista aktiiveistaan mini-CV:n, jota käytet-
tään etsiessä kysynnän ja tarjonnan vastaavuuksia. Työsuhteen opiskelija tekee suoraan työllistävään yritykseen. Kuo-
pion Insinööriopiskelijat KINRA ry ei peri välityksestä maksua, mutta toivoo että laadukkaan insinöörikunnan tule-
vaisuus taattaisiin laadukkailla, työelämälähtöisillä harjoittelupaikoilla.
Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry tarjoaa yrityksille käyttöön monipuolisia ja aktiivisia opiskelijoita tietoteknii-
kan, elektroniikan, hyvinvointiteknologian, sähkötekniikan, konetekniikan, rakennustekniikan, ympäristötekniikan 
sekä puutekniikan linjoilta. Opiskelijat ovat näyttäneet aktiivisuutensa toiminnassa KINRAn hyväksi.  
Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry on Savonia-AMK:n tekniikan yksikössä toimiva Insinööriopiskelijaliitto 
IOL ry:n alainen noin 1000 jäsenen paikallisyhdistys. Vuosina 2007 ja 2008 KINRA on valittu vuoden paikallisyh-
distykseksi Insinööriopiskelijaliito IOL ry:n jäsenyhdistysten joukosta.
Akavalaisen Uuden Insinööriliiton opiskelijajärjestö Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on tekniikan opiskelijoihin kes-
kittynyt edunvalvontajärjestö. Liitolla on n. 20 000 jäsentä, 27 paikallisyhdistyksessä ja sen päätoiminta-alueet ovat 
koulutuspolitiikka, insinööriopiskelijoiden ammattikuva sekä työelämän edunvalvonta.

TYÖLLISTÄ AKTIIVINEN INSINÖÖRIOPISKELIJA INSSIPÖRSSISTÄ!

Lisätietoja INSSIPÖRSSIstä antaa:
Jyri Hakkarainen  046-624 2662

inssiporssi@gmail.com
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Kuopion Insinöörit ry.  
 

KULTTUURIMATKA PIETARIIN III 
To – Su 17. – 20.09.2009 (4 pv)  
 

Matkaohjelma: 
To 17.09. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla kohti Nuijamaan raja-asemaa. Matkan var-

rella pidetään virkistäviä taukoja. Viipuri ohitetaan valtatieto pitkän ja matka taittuu Itämeren 
rannikolle Terijoelle. Terijoki oli jo Suomen aikana suosittu lomakohde ja sitä alue on nyky-
äänkin. Paikallinen suomea puhuva opas on ryhmää vastassa Terijoella. Pian Terijoen jäl-
keen rantatietä ajettaessa ollaan Repinossa, jossa tutustuminen Ilja Repinin taiteilijakotiin, 
jossa nykyään on museo. Museovierailun jälkeen jatketaan edelleen matkaa ”pohjolan Ve-
netsiaan” Pietariin. Majoittuminen kaupungin keskustassa olevaan Moskova hotelliin. 

 
Pe 18.09. Aamiainen. Aamupäivän aikana tehdään linja-autolla pieni kaupunkikierros. Kolmesataa-

vuotias kaupunki on kaunis kokonaisuus vanhoja aatelispalatseja, kirkkoja sekä hallinnon-
rakennuksia. Kierroksen aikana vieraillaan kaupungin alkujuurilla Pietarin Paavalin linnoi-
tuksessa, joka sijaitsee Nevajoen rannalla ns. Jänissaarella. Vierailu saarella sijaitsevassa 
Pietari-Paavalin katedraalissa, johon on haudattu kaikki Venäjän tsaarit Pietari I:stä lähtien. 
Lounas. Toinen mielenkiintoinen tutustumiskohde on Taiteiden aukiolla sijaitseva Venäläi-
sen taiteen museo. Museossa on maailman laajin, noin neljäsataatuhatta teosta, käsittävä 
kokoelma ja se käsittää venäläisen taiteen historian 900-luvulta meidän päiviimme saakka. 
Paluu hotellille (liikenteestä riippuen bussilla tai metrolla). Illan kulttuuritarjonta selvitetään 
lähempänä matkaa. 

 
La 19.09. Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana vieraillaan Jusupovin palatsissa, jolla on erittäin 

mielenkiintoinen historia. Ruhtinas Feliks Jusupov johti salaliittoa, joka suunnitteli ja toteutti 
Grigori Rasputinin murhan. Rasputin oli venäläinen mystikko ja väitetty ihmeparantaja, jolla 
oli merkittävä rooli Venäjän keisarikunnan loppuaikoina tsaari Nikolai II:n hovissa. Jusupov 
liittolaisineen kutsui Rasputinin palatsiinsa ja murhasivat hänet siellä. Tapahtumien kulusta 
palatsissa ei ole tarkkaa tietoa, mutta tiedetään että Rasputinin hengiltä saamiseksi käytet-
tiin syanidi-leivoksia ja asetta. Illan kulttuuritarjonta selvitetään lähempänä matkaa. Yhtei-
nen iltaretki mm. varietee-päivällinen tai vaikkapa iltaretki sirkukseen. Tiedot myöhemmin.  

 
 Lisämaksullisena retkenä iltapäivällä. Opastetut vierailut Iisakin Kirkossa ja Eremitaasis-

sa. Retkelle ei ole kuljetuksia, mutta oppaamme johdolla siirtymiset paikasta toiseen ja pa-
luu hotellille onnistuvat ongelmitta metrolla. Retken alustava hinta: 40 €/henkilö. Hintaan si-
sältyy: sisäänpääsymaksut Eremitaasiin sekä Iisakin kirkkoon sekä suomenkielinen opas-
tus kohteissa. 

 
Su 20.09. Aamiainen hotellissa. Paluumatkalla pidetään tauko Viipurissa, josta Nuijamaan raja-

aseman kautta Suomen puolelle ja lähtöpaikkakunnille. 
 

Hinta: 305 €/Kuopion Insinöörien jäsen  345 €/henkilö (ei jäsen) 
 

Hintaan sisältyy: 
• Linja-automatkat em. ohjelman mukaan 
• Venäjän ryhmäviisumi + minimi matkavakuutus (alennus omalla viisumilla 35 €) sekä viisuminrekiste-

röintimaksu 
• Majoitus 2-hengen huoneissa Hotelli Moskovassa (1-hh lisämaksu 87 €) 
• Ateriat: aamiainen (3) ja lounas (1) 
• Edellä mainitut retket opastuksineen sekä sisäänpääsymaksuineen (päiväohjelma on alustava): Ilja 

Repinin taidekoti-museo, Pietari-Paavalin linnoitus ja katedraali, Venäläisen taiteen museo sekä Ju-
supovin palatsi 

• Matkanjohtaja/ryhmänvetäjä mukana matkalla 
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Moskova Hotelli***, Pietarin historiallisen ja arkkitehtuurin keskustan lähellä sijaitseva hotelli. Hyvän 
sijaintinsa ansiosta hienot Nevan maisemat sekä kaupungin palvelut ovat lähietäisyydellä. Standard–
luokan huonevarustuksena: suihku ja wc, tv, puhelin, pikku jääkaappi, ilmastointi, tallelokero, internet-
yhteys (maksullinen)). Hotellissa on paljon erilaisia palveluita kuten valuutanvaihto, ravintoloita, aulabaa-
ri, yökerho, posti, kasino, kampaamo jne. Osoite: 2, Alexarder Nescky Sq., Puh. +7 812 274 0022. Lisä-
tietoa: www.hotel-moscow.ru 
 
Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan varauksen yhteydessä. 

PIETARI 
 
Vuonna 2003 kolmesataavuotissyntymäpäiviään viettänyt kaupunkia sanotaan Pohjolan Venetsiaksi, 
koska kaupunki on muodostunut Nevejoen suistoalueelle. Kaupunkialueella on kymmeniä saaria, jokia, 
kanavia sekä siltoja. Noin viiden miljoonan asukkaan Pietari on Venäjän toiseksi suurin ja Euroopan nel-
jänneksi suurin kaupunki. Pietari on Venäjän merkittävin satamakaupunki sekä suurimpia kulttuurin ja 
koulutuksen keskuksia.  
 
Pietarin alkuperäinen rakennussuunnitelma 1700-luvun alusta edustaa kaupunkisuunnittelussaan ainut-
laatuista saavutusta suunnitelman vaativuuden ja järjestelmällisyyden suhteen. Muun muassa arkkitehti-
en Rastrellin, Vallin de la Mothen, Cameronin, Rinaldin, Zaharovin, Voronihinen, Rossin ja Montferrandin 
suunnitelmat vaikuttivat voimakkaasti venäläiseen  1700- ja 1800-lukujen arkkitehtuuriin.  
 
Pietari tunnetaan kulttuurikaupunkina, jonka vetonauloja ovat monet nähtävyydet sekä yli sata museota, 
muun muassa maailman merkittävimpiin taidemuseoihin kuuluva Eremitaaši. Pietarin historiallinen kes-
kusta on UNESCOn maailmanperintökohteiden luettelossa. Pietari oli venäläisen kulttuurielämän keskus 
erityisesti sen 200-vuotisen pääkaupunkiajan, jolle sijoittui venäläisen kulttuurin kulta-aika. Yhä edelleen 
monet katsovat Pietarin olevan Venäjän kulttuurillinen pääkaupunki sen monien kulttuuri-instituutioiden, 
muun muassa museoiden ja taidekoulujen kuten Pietarin konservatorio vuoksi. 
 
Kirkkoja: Pyhien Pietarin ja Paavalin kirkko, Iisakin kirkko, Pyhän Nikolain katedraali, Kirkko veren pääl-
lä, Kazanin jumalanäidin kirkko, Aleksanteri Nevskin lavra eli luostari sekä Pyhän kolminaisuuden kirkko 
 
Linnakkeita ja palatseja: Talvipalatsi, Pietari-Paavalin linnoitus, Jusupovin palatsi, Pietarhovi sekä 
Menšikovin palatsi 
 
Museot: Eremitaasi, Venäläisen taiteen museo, Dostojevskin kotimuseo 
 
Tärkeimmät teatterit ja konserttisalit: Bolšoi Zal (suuri sali, Pietarin kuuluisan filharmonisen sinfonia-
orkesterin kotipaikka), Mariinski-teatteri (Kirovin oopperan, että Kirovin baletin kotinäyttämö) sekä 
Eremitaašin teatteri. 
 
Muita: Piskarevin hautausmaa, Marskenttä, Amiraliteetti, Risteilijä Aurora ja Vaskiratsastaja 
 
 
 
 
Kyselyt ja varaukset: 
 
MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 

Bussireitti  klo 
 
Iisalmi matkahuolto 04.25 
Siilinjärvi matkahuolto 05.10 
Kuopio Maljalahdenkatu 05.30 
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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, 
Haapaniemenkatu 36 Helkama, Rosenlew, Indesit, alennus 5-20% (ei koske 
 tarjoustuotteita)

KUOPION 
ELEKTRONIIKKATARVIKE OY           Jäsenetu: -10% myymälähinnoista, ei koske tarjoustuotteita
Satamakatu 20, 70100 Kuopio
p. (017) 262 7009   
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 (enintään. 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

JÄSENETULIIKKEET



KEILAILU

KUOPION KEILAHALLI Jäsen: alennus 4 E/rata/tunti, max 4 krt./kk
 Opiskelijajäsen: alennus 3 E/rata/tunti, max 4 krt./kk
 Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan listaan: nimi, jäsen nro, puh. ja kuittaus 
 Alennus on ratakohtainen => yksi alennus/rata - keilaaja määrästä riippumatta
UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 7,40 E aikuiset, 4,10 E lapset 
Vuorela Kuntosali: 5 E/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 11 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 Kuopion Insinöörit ry:n jäsenille Selekta Eläkevakuutukseen
Kuopion Insinöörien toimialueella Bonusetu max 20 €. Kysy lisää konttorista!

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, 2009
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2009
11.5.2009  Hallitus, maanantai klo 17 
14.5.2009  Mikroautoilu, Neulamäen rata klo 18
   (Varapäivä 28.5.09 klo 18)
29.5.2009  Hallitus, perjantai klo 17 Tiukanlinna
11.-13.6.2009 Perhematka Kolmårdeniin
3.8.2009  Hallitus, maanantai klo 17 
6.8.2009  Kuutamoristeily, Ms Ukko, 
   klo 18.45 Kuopion satama
7.9.2009  Hallitus, maanantai klo 17 
17.-20.9.2009 Kulttuurimatka III Pietariin
3.10.2009  Hallitus, lauantai  klo 10, Tahko-Inssi 
22.10.2009  Vuosikokous, torstai klo 18, Osuuspankki 
1.11.2009  Pyhäinpäivän lounas
2.11.2009  Hallitus, maanantai klo 17 
4.12.2009  Hallitus, perjantai, pikkujoulukokous (avec) 


