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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Vietämme toista 

lumista ja kylmää 

talvea peräkkäin. 

Millaisiahan nämä 

olisivat olleet, jos 

ilmaston lämpe-

nemistä ei olisi? 

Haluan vain jon-

kinlaisena mate-

maatikkona kysyä 

tilastojen totuut-

ta, kun epäilijöitä 

löytyy myös joidenkin tieteenalojen 

asiantuntijoissakin. Pohjois-Savossa 

on joka tapauksessa lunta nyt niin 

paljon, että rakennesuunnittelun lu-

mikuormat ovat täyttyneet. Mittasin 

omilta katoilta lumenpaksuuden ja lu-

men vesipitoisuuden. Sain tuloksiksi 

85 – 90 cm pystysuoraa paksuutta ja 

vesipitoisuudeksi 20 – 24 %, joista 

kertomalla neliökuormaksi 170 – 216 

kg/m2. Tämä tarkoittaa, että ennen 

kuin lunta sataa lisää, pitäisi sitä 

poistaa katoilta. Myös pientaloissa. 

 

Älkää kuitenkaan pudotko katolta. 

Tästä päästäänkin sitten vakuutusyh-

tiöiden puolelle. Minkäänlainen va-

kuutus ei korvaa lumikuorman aihe-

uttamaa katon rikkoutumista. Sitä ei 

voi vakuuttaa. Katolta putoamisen 

”korvaa” tapaturmavakuutukset, mut-

ta se ei lohduta.  

 

Viime vuoden loppupuoli oli Kuopion 

Insinöörit ry:n jäsenistölle noin yleen-

sä valoisampi, kuin alkuvuosi työlli-

syyden suhteen. Työttömyys aleni, 

joskin vähän. Mutta koska meillä ei 

täällä ole muutamaa vientiyritystä lu-

kuun ottamatta esimerkiksi suuria 

puu- tai paperiteollisuuskombinaatte-

ja, työttömyys ei kohonnutkaan niin 

suureksi, kuin vientipaikkakunnilla. 

Lähin esimerkki 

Varkaudesta. 

 

Harkitsimme pit-

kään ja perinpoh-

jaisesti työllisyys-

projektin perusta-

mista Tampereen 

tavoin, mutta mei-

dänkin kokoiselle 

yhdistykselle se on 

iso juttu ja Oma-

toimisen työllistymisen yhdistys ( Ot-

ty ) ei ole ratkaisu, jos ja kun muita 

kuin insinöörejä ei ollut siihen tulos-

sa. Tampereella Ottyn projekti on 

työllistänyt 82 henkeä. Samassa leh-

dessä kerrotaan, että Nokia irtisanoi 

Tampereelta 198 henkeä ja että Pöy-

ry vähentää Suomesta 500 henkeä. 

Tampereella oli paikallisyhdistyksen 

jäsenmäärän kasvu viime vuonna jos-

tain syystä negatiivinen. Meillä kasvu 

oli hiukan yli 3 % ja jäsenmäärä oli 

vuoden vaihteessa 1200. Tervetuloa 

uudet jäsenet ja kiitos vanhoille pysy-

misestä jäsenenä. 

 

Tänäkin vuonna pyrimme suuntaa-

maan yhdistyksemme toimintaa jäse-

nistöä kiinnostaviin toimintoihin. Kult-

tuurin ja liikunnan tukea lisäämme ja 

laajennamme sitä myös Ylä-Savoon. 

Yksittäisiä tapahtumia ja tilaisuuksia 

järjestetään hiukan edellisiä vuosia 

enemmän. Mielenkiintoisia yritysvie-

railuja pyritään lisäämään. Mainitta-

koon tässä vierailu Vesannolle, jossa 

pääsemme Reino-tossutehtaalle ja 

pariin muuhun tosi mielenkiintoiseen 

paikkaan. Talvivaaran vierailua yri-

tämme edelleenkin, joskin tietäen, et-

tä niitä ei tahdota kaivosyhtiön puo-

lelta järjestää. Tehkääpä omia ehdo-

tuksia vaikka omiin työpaikkoihin. 
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UIL:n Itä- ja Kaakkois-Suomen yhdis-

tykset teemme vahvaa yhteistoimin-

taa keskenämme. Kokoonnuimme hil-

jattain vuosittaiseen tapaamiseemme 

Kotkaan, jossa valittiin meidän vara-

puheenjohtajamme Matti Hukkanen 

piirin varapuheenjohtajaksi. Yhteistoi-

minnassa olemme muun muassa yrit-

täneet saada rakennusmääräysko-

koelman A2 osiota huomioimaan pa-

remmin rakennusinsinöörit. Tästä on 

erillinen juttu toisaalla lehdessämme. 

UIL:n jäsenjärjestöjen johto kokoon-

tui myös helmikuun alussa Seinäjoel-

la kuulemaan UIL:n uudesta organi-

saatiosta ja keskustelemaan jäsenpi-

dosta. Meiltä mukana oli Jyri Hakka-

rainen, Johanna Kinnunen ja allekir-

joittanut. Tavoitteenamme on saada 

teidät jäsenet ymmärtämään jäse-

nyys muun muassa vakuutuksena pa-

hojen päivien varalta, toivoen tietysti, 

että vakuutusta ei tarvittaisi.  

 

Käytännössä moni jäsen on saanut 

tiukan paikan tullen jopa kymmenien 

tuhansien eurojen edun jäsenyydes-

tä. Unohtaa ei myöskään pidä jäsen-

etujamme, joita käyttämällä saa 

”palautusta” jäsenmaksuun. Vielä, 

kun huomioi jäsenmaksun verovä-

hennyskelpoisuuden, on aika käsittä-

mätöntä, jos insinööri ei ymmärrä 

etuaan.  

Itseäni hämmästyttää UIL:n yrittäjien 

valiokunnan puheenjohtajana se, että 

joku voi perustella eroamistaan yrit-

täjäksi ryhtymisellä. Se nyt on huo-

noin hetki erota. Liittomme tarjoaa 

yrittämisestä valtavan määrän tukea 

ja tietoa, josta eronneet joutuvat 

maksamaan konsulteille. 

 

Hektisyys lisääntyy edelleen. Lehtem-

me ilmestyy vain 4 kertaa vuodessa. 

Järjestämme tilaisuuksia ja tapahtu-

mia sellaisella tahdilla, että emme 

kaikkea voi lehdessä ilmoittaa. Keho-

tankin siis kaikkia antamaan sähkö-

postiosoitteensa yhdistykselle, jotta 

voimme lähettää postia tarvittaessa. 

Samoin kannattaa seurata nettisivu-

jamme. 

 

Hyvää vuoden alkua kaikille toivotta-

en! 

 

Timo Auvinen 

puheenjohtaja 

 

Viini-Inssit 

 
Seuraava kokoontuminen lauantaina 19.3.2011. Viini-Inssit kokoontuu noin ker-

ran kuussa ja kerho on tarkoitettu jäsenille puolisoineen. 

 

Ilmoittautumiset Matti Hukkaselle puh. 050 467 4752 

 

Ilmoittautuminen etukäteen välttämätöntä! 
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Ulkoilupäivä perheille 26.3.2011 
 

Kuopion Insinöörit ry järjestää  

jäsenille perheineen yhteisen ulkoilupäivän lau-

antaina 26.3.2011 klo 10 -13 Pölhönsaaren gril-

likatoksella Saaristotien varrella. 

 

Päivän ohjelmassa on ulkoilua, leikkimielinen 

pilkkikilpailu sekä makkaranpaistoa. 

 

Otathan omat pilkkivälineet sekä 

mäenlaskuun liukurit. 

 

Tervetuloa sankoin joukoin mu-

kaan. 

Vesannon Excursio 8.4.2011 

Kuvat: Johanna  
Kinnunen 

Kuopion Insinöörit järjestää tutustu-

mismatkan Vesannolle perjantaina 

8.4.2011. 

   

Tutustumismatkan kohteina ovat: 

 Vesannon 154 vuotias puukirkko 

 Ompelimo Reino Oy 

 Toripiha Oy 

 Luostari 

 

Lähtö: Kuopio, linja-autoasema klo 12 

Paluu: illalla yhdeksään mennessä. 

 

Matkan hinta 20 €/henkilö (jäsenet + 

avec) sisältäen linja-automatkat ja ruo-

kailun Luostarissa. Toripiha tarjoaa 

kahvit. 

 

Maksuohjeet ilmoittautumisen yhtey-

dessä.  

 

Ilmoittautumiset 25.3. mennessä  säh-

köpostitse osoitteeseen   

hallitus@kuopioninsinoorit.fi tai  

puhelimitse  050 366 2415 (Jyri Hakka-

rainen) 

Vesannon puukirkko 
”Vuonna 1857 valmistunut C. Zieglerin 
suunnittelema puukirkko. Tuntemattoman 
tekijän luoma alttaritaulu "Siunaava Jeesus" 

on alunperin ollut kreikkalaiskatolisessa 
kirkossa Laatokan-Karjalassa. Maalaus pe-
lastettiin sodan jaloista Vesannolle. 750 
istumapaikkaa.” 
 

Toripiha Oy  
”Toripiha on Vesannolla toimiva marjoihin 
erikoistunut yritys. Yrityksen perusti Martti 
Vehviläinen vuonna 1977. Toripiha Oy:n 

toiminta on jatkumo Vehviläisen 1940-
luvun lopulta alkaneelle mansikoiden tukku-
kaupalle. Vuodesta 1987 lähtien yrityksen 
ovat omistaneet Pekka Vehviläinen ja Jussi 
Kylmälä.” 
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A2 Suomen rakennusmääräyskokoelma, Rakennuksen suunnittelijat ja 

suunnitelmat, Ehdotus 17.2.2011 
 

Optimismiako? 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 

ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 

(MRA) uudistuivat vuonna 1999. Tä-

män jälkeen lakiin ja / tai asetuk-

seen ei ole tullut merkittäviä muu-

toksia. Suomen rakentamismääräys-

kokoelmaan (RakMk) on lisätty ajoit-

tain rakennuslain ja sen asetuksien 

tarkennuksia ja selityksiä ohjeineen. 

Voimassa oleva ohje A2  laadittiin 

”yhden hengen komiteassa” ilman 

merkittävimpien suunnittelualan jär-

jestöjen kannanottoa 2002. Tässä 

lain ja asetuksen selitysohjeessa 

vanhojen rakennusinsinöörien sekä 

AMK-insinöörien asema ”pätevinä” 

suunnittelijoina jäi epäselväksi. Jot-

kin kunnat alkoivat pikkuhiljaa tulki-

ta ohjeita siten, että jo vuosiakin tie-

tyn vaativuusluokan ominaisuuksia 

omaavien rakennusten suunnitteluun 

vaadittiin aiempaa korkeampaa kou-

lutusta. 

 

Kävimme, Pertti Porokari, Heidi Hu-

sari, Reijo Mustonen, Eero Seppälä ja 

allekirjoittanut, asian tiimoilta ympä-

ristöministeri Kimmo Tiilikaisen luo-

na, jolloin ympäristöministeriön asi-

anomainen virkamies totesi suoraan 

voimassa olevan A2 rakennusinsi-

nöörejä koskevan tiukan tulkinnan 

olevan virheellisen. Tällöin ministeri 

Tiilikainen aikoi allekirjoittaa välittö-

mästi kyseisen A2 ohjeen tulkinnan 

korjauksen, mutta huomasi asian 

koskevan rakennuslain tulkintaa, jo-

ka hallitusohjelmassa oli sovittu 

asuntoministeri Vapaavuoren alai-

seksi. Koska ministeri Vapaavuori oli 

sattumalta myös paikalla viereisessä 

huoneessa, saatoimme esitellä asian 

ministeri Tiilikaisen läsnä ollessa uu-

delleen. Lisäksi kävimme toisena 

ajankohtana myös asian tiimoilta 

maa- ja metsätalousministeri Antti-

lan luona, koska ko. ministeriön oh-

jeissa maatalouden suunnittelussa 

on myös noudatettava A2-ohjetta. 

 

Tämä rakennusmääräyskokoelma A2 

avattiin keskustelulle 2008 arkkiteh-

tuurin koulutusohjelman ”välitut-

kinnon” tekniikan kandinaatin tutkin-

non pätevyyden määrittämiseksi se-

kä UIL:n vaatimuksesta. A2 uudista-

mishanketta varten ympäristöminis-

teriö perusti työryhmän joka järjesti 

kaksikin kuulemistilaisuutta tällä ker-

taa avoimena kaikille rakennusalan 

toimijoille. Kuulemistilaisuuksissa ra-

kennuttajat, rakennusurakoitsijat, 

rakennusteollisuus, RIA ja muut 

suunnittelijat kuin SAFA olivat yksi-

mielisiä sitä, että em. epäselvyys on 

korjattava ja rakennus- ja AMK-

insinöörien asema palautettava lain 

ja asetuksen mukaiseksi. 

 

Nyt 2011 helmikuussa ympäristö-

ministeriö järjesti tiedotustilaisuuden 

uudesta A2-ehdotuksesta ja se on 

lausunnoilla 17.2. – 14.3.2011 väli-

sen ajan. Ehdotus sisältää nyt myös 

B-osan suunnitteluvaatimukset ja 

pätevyydet.  

 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?

contentid=298100&lan=fi&clan=fi 

  

Insinöörejä on koulutettu Suomessa 

yli 90 vuotta ja katsomme olevamme 

merkittävä vaikuttaja myös rakenta-

misen saralla. Olemme toivo-neet 

käytettävän insinöörinimikettä A2-

ohjeessa arkkitehdin, diplomi-

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=298100&lan=fi&clan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=298100&lan=fi&clan=fi
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insinöörin, rakennusarkkitehdin ja 
teknikon tutkintonimikkeitten rinnal-

la. Ehdotuksessa ei edelleenkään 

tunneta minkään tasoisia insinöörejä. 

Insinööri-sanaa ei ole. Määritelmät 

suunnittelutehtävien vaativuusluokis-

ta etenevät jaotuksella: AA erittäin 

vaativa, A tavanomainen, B vaatima-

ton ja C vähäinen. Suunnittelijoiden 

pätevyys määritellään AA-kohteissa: 

Suorittanut arkkitehdin tutkinnon 

teknillisessä korkeakoulussa tai yli-

opistossa….. A-kohteissa: Suorittanut 

arkkitehdin tutkinnon teknillisessä 

korkeakoulussa tai yliopistossa tai on 

suorittanut aiemman rakennusarkki-

tehdin tutkinnon tai vastaavan sitä 

aiemman tutkinnon ja ……  

 

Muutama seikka näistä A2 ehdotuk-

sen osioista. Miksi kaikki muut ra-

kennusalan tutkintonimikkeet, mu-

kaan lukien uusi tekniikan kandinaa-

tin tutkinto on mainittu, mutta ei in-

sinööriä?  Rakennusinsinöörit jäävät 

edelleen epämääräisesti ”on suoritta-

nut aiemman rakennusarkkitehdin 

tutkinnon tai vastaavan sitä aiem-

man tutkinnon” maininnan sisälle. 

Olenko liian optimistinen jos tulkitsen 

meidän vanhojen rakennusinsinööri-

en ja nyt tällä hetkellä AMK-

koulutuksessa olevien sisältyvän 

mainintaan ”tai vastaava aiempi tut-

kinto”. Asia koskee noin 

20 000 UIL:n ja 10 000 

RIA:n jäsentä, jotka ovat 

saaneet rakennusalan kou-

lutuksen. Miksi julkistamis-

tilaisuudessa SAFA:n edus-

taja tunsi nyt julkaistun A2-

ehdotuksen paremmin, kuin 

ympäristöministeriön edus-

taja, jota hän oikaisi useaan 

otteeseen? Häviävätkö insi-

nöörien taidot määräyksiä 

muuttamalla? Ovatko ym-

päristöministeriön palkkalis-

toilla olevat SAFA:n jäsenet 

valmistelleet A2-ehdotuksen kaikkia 

rakennusalan osapuolia tasapuolises-

ti kohdellen ja kuunnellen? 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 

48§: Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 

Rakennussuunnitelman ja 

erityissuunnitelman laati-

jalla tulee olla asianomai-

seen suunnittelutehtävään 

soveltuva rakennusalan 

korkeakoulututkinto taikka 

aikaisempi rakennusalan 

ammatillisen korkea-asteen 

tai sitä vastaava tutkinto…. 

 

Asetus, jota ei ole tältä osin vuoden 

1999 jälkeen muutettu, hyväksyy 

selvästi AMK-tutkinnon ja vastaavan 

aiemman tutkinnon, johon oman 

koulutukseni katson kuuluvan. Hy-

väksyykö tehty A2-ehdotus? 

 

Timo Auvinen 

rakennusinsinööri 

valmistunut 1976 

 

Olen suunnitellut joitakin AA-

vaativuusluokan kohteita, kuten jää-

halleja ja hotellin. Suunnittelen jat-

kuvasti A-vaativuusluokan kohteita 

eripuolelle Suomea. 
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Tahko Inssi 

Viikko nro 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

Viikko nro 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

2011 Viikko ma-pe pe-su 

A-kausi 650 340 320 

B-kausi 480 250 230 

C-kausi 300 170 170 

Vuokrausta hoitaa: 

Matti Hukkanen puh. 050 4674 752 

 

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 

12 

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

tien 577 ja Sääskiniementien risteyksestä vasemmalla puolella. 

 

Loma-asunnossa on alakerrassa tilava olohuone/keittiö, makuuhuone, WC, pu-

kuhuone/kuivaushuone, pesuhuone, sauna, sekä puuvarasto ja suksivarasto, 

yläkerrassa on kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneistossa on 9 vuodepaikkaa. 

Pinta-alaa huoneistossa on 54+17+5 m2.  

 

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astian- 

pesukone sekä astiasto, saunassa ainaläm-

min kiuas, oleskelutilassa on tv. Liinavaat-

teet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. 

Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoita-

van roskat pois, imuroivan lattiat sekä pe-

sevän astiat ennen poistumistaan. Käyte-

tyt liinavaatteet kasataan vuoteen päälle.  

 

Hintaan sisältyy polttopuut. 

 

Tahkon keskustaan on matkaa noin 4 km, 

hisseille n. 4,5 km, aivan tontin vierestä 

kulkee sekä hiihtoladut että kelkkareitti.  

 

 

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

Savonia-ammattikorkeakoulussa 

Savonia-ammattikorkeakoulu on liki 

seitsemäntuhannen opiskelijan koulu-

tuspaikka, jonka toimipisteet sijaitse-

vat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkau-

dessa. Opinnoissa riittää valinnan va-

raa, sillä tarjolla on seitsemän koulu-

tusalaa ja kolmisenkymmentä koulu-

tusohjelmaa. Savoniassa voi myös 

suorittaa osan tutkinnoista englannik-

si ja hankkia kansainvälistä osaamis-

ta. 

Nuorten ja aikuisten tutkintojen ta-

voitteena on kouluttaa osaavia teki-

jöitä asiantuntija- ja esimiestehtäviin. 

Koulutussuhde voi jatkua myös läpi 

koko työuran, sillä muutaman vuoden 

työkokemuksen jälkeen voi jatkaa 

opintoja esimerkiksi erikoistumisopin-

noissa tai ylempään AMK-tutkintoon 

johtavissa koulutusohjelmissa. Lisäksi 

halukkaat voivat  täydentää osaamis-

taan avoimessa ammattikorkeakou-

lussa. 

Savonia-ammattikorkeakoulun teknii-

kan opetuksella on pitkät, yli 120 

vuotta jatkuneet perinteet Pohjois-

Savossa Kuopion teollisuuskoulun toi-

minnasta alkaen 1880-luvulla. Nyt 

tekniikan opetusta on mahdollista 

saada kaikilla kolmella Savonian toi-

mintapaikkakunnalla, tosin Iisalmen 

toimipisteen aikuiskoulutusohjelmia ei 

järjestetä vuosittain.  Kevään 2011 

haussa on tarjolla opiskelupaikkoja 

seuraavissa tekniikan alan koulutus-

ohjelmissa: 

 

 Energiatekniikan koulutusohjelma 

(Varkaus) 

 Kone- ja tuotantotekniikan koulu-

tusohjelma (Kuopio) 

 Puutekniikan koulutusohjelma 

(Kuopio) 

 Rakennusalan työnjohdon koulu-

tusohjelma (Kuopio) 

 Rakennustekniikan koulutusohjel-

ma (Kuopio) 

 Sähkötekniikan koulutusohjelma 

(Kuopio) 

 Tietotekniikan koulutusohjelma 

(Kuopio) 

 Ympäristöteknologian koulutusoh-

jelma (Kuopio) 

 Energiatekniikan koulutusohjelma 

(aikuiskoulutus, Varkaus) 

 Kone- ja tuotantotekniikan koulu-

tusohjelma (aikuiskoulutus, Kuopio 

ja Varkaus) 

 Rakennusalan työnjohdon koulu-

tusohjelma (aikuiskoulutus, Kuo-

pio) 

 Degree Programme in Industrial 

Management (Varkaus) 

 Degree Programme in Information 

Technology (Kuopio) 

 Degree Programme in Industrial 

Management (Master of Engineer-

ing, Kuopio ja Varkaus) 

 

Tekniikan alalla on mahdollisuus myös 

täydennyskoulutukseen erikoistumis-

opintojaksoilla: 

 

 Akkuteknologian prosessit ja mate-

riaalit (Varkaus) 

 Teollinen myyntiosaaminen sähkö - 

ja ict –aloilla (Kuopio) 
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 Voimalaitosautomaation erikois-

tumisopinnot (Varkaus) 

 Kiinteistöautomaation erikoistum-

isopinnot (Kuopio) 

 

Lisäksi meneillään on kolme suomen-

kielistä ylemmän amk-tutkintokoulu-

tusohjelmaa, joihin ei ole hakua 

vuonna 2011 : 

 

 Elektroniikan koulutusohjelma 

(ylempi amk, Kuopio) 

 Hyvinvointiteknologian koulutusoh-

jelma (ylempi amk, Kuopio) 

 Rakentamisen koulutusohjelma 

(ylempi amk, Kuopio) 

 

Seuraavassa on kuvaukset Savonia-

ammattikorkeakoulun tekniikan kou-

lutusohjelmista. Tarkemmat tiedot on 

luettavissa osoitteessa: 

www.savonia.fi 

 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

(nuoriso- ja aikuiskoulutus) 

 

Uudessa, Varkauden yksikössä syk-

syllä 2010 ensi kerran alkaneessa 

energiatekniikan koulutusohjelmassa 

opiskelijat perehtyvät energiantuotan-

toon liittyvien laitteiden ja laitosten 

toimintaan sekä suunnitteluun. Opin-

noissa tutustutaan eri energiantuo-

tannon muotoihin ja niiden ympäris-

tövaikutuksiin, energiatalouteen ja –

tekniikkaan sekä opitaan suunnittele-

maan, valmistamaan ja hyödyntä-

mään energiatekniikan järjestelmiä. 

Koulutusohjelman suuntautumisvaih-

toehdot ovat energiajärjestelmien 

suunnittelu, valmistus ja ylläpito sekä 

uusiutuvan energian järjestelmät. 

Valittuun pedagogiikkaan kuuluu lä-

heinen yhteistyö yritysten ja muiden 

sidosryhmien kanssa, mistä ammen-

netaan projektitöitä ja projekti-

työaihioita, joita voidaan kehittää ja 

määritellä koulutusohjelmassa projek-

tien toteutussuunnitelmaksi. 

Energiatekniikan koulutusohjelma on 

tarjolla myös aikuiskoulutuksena sa-

moin suuntautumisvaihtoehdoin kuin 

nuorisoasteen koulutus. 

Kone- ja tuotantotekniikan koulu-

tusohjelma (nuoriso- ja aikuis-

koulutus) 
 

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus-

ohjelmassa merkittävä osa opiskelus-

ta suoritetaan yrityksiin tehtävien 

projektitöiden avulla. Lisäksi perus-

taitojen ja –tietojen oppimista syven-

netään todellisella tuotteella. Koulu-

tusohjelman tuotteena toimii mootto-

ripyörä, jonka suunnittelu, muotoilu, 

tuotanto sekä markkinointi on liitetty 

eri opintojaksoihin. Koulutusohjelman 

suuntautumisvaihtoehdot ovat tuote-

kehitys ja tuotantotekniikka. Aikuis-

koulutuksessa suuntautumisvaihtoeh-

tona on ainoastaan tuotanto ja val-

mistustekniikka. 

 

Tuotekehityksen suuntautumisvaihto-

ehdossa perehdytään tuotekehityksen 

menetelmiin ja työkaluihin koko toi-

mintaketjun osalta ideasta valmiiksi 

tuotteeksi.  

 

Tuotantotekniikan suuntautumis-

vaihtoehdossa  taas perehdytään mo-

nipuolisesti nykyaikaisiin tuotanto-

menetelmiin, tietokonepohjaisen 

suunnittelun soveltamiseen tuotan-

toon, tuotantoautomaatioon sekä toi-

minnanohjaukseen.  

 

Puutekniikan koulutusohjelma  

 

Puutekniikan koulutusohjelmassa 

koulutetaan puutuotteiden ja -

rakenteiden asiantuntijoita ja tuot-

teistajia, jotka pystyvät kehittämään 

p u u t u o t e -

teollisuuden pro-

sesseja sekä alan 

http://portal.savonia.fi/amk/
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yritystoimintaa. Kou-

lutusohjelmassa voi 

suuntautua kahteen 

eri vaihtoehtoon; 

puutuotantotekniik-

kaan tai puuraken-

nustekniikkaan.  

 

Puutuotantotekniikan 

suuntaavat opinnot antavat valmiudet 

toimia esim. rakennuspuusepän-, ka-

luste- ja puutalo- sekä sahatavaran 

jatko-jalostus- ja levyteollisuudessa; 

asian-tuntija- ja johtotehtävissä tuo-

tannossa, tuotekehityksessä ja mark-

kinoinnissa. Puurakennustekniikkaan 

suuntautuvat opinnot puolestaan an-

tavat valmiudet toimia puutuoteteolli-

suuden tehtävien lisäksi puutaloele-

mentti- ja hirsitaloteollisuuden raken-

ne- ja rakennussuunnittelussa, sekä 

asiantuntija- ja johtotehtävissä puu-

ta l o j en  tu o tannos sa ,  t u o te -

kehityksessä ja markkinoinnissa. 

Suuntautumisvaihtoehto antaa opin-

tosuoritusten osalta valmiudet A-

vaativuusluokan puurakenteiden 

suunnittelijan pätevyyteen. 

 

Rakennusalan työnjohdon koulu-

tusohjelma (nuoriso- ja aikuis-

koulutus) 

 

Rakennusalan työnjohdon koulutus-

ohjelmasta valmistuu rakennusmesta-

ri (amk) tutkintoon. Koulutusohjel-

man opinnot suuntautuvat talonra-

kennustuotantoon, kuten talonraken-

nustyömaan tuotannon suunnittelu- 

ja esimiestehtäviin sekä rakennuspro-

jektien hallintaan, mutta antavat val-

miudet työskennellä laajasti raken-

nusalan eri tehtävissä. Opinnot pai-

nottuvat uudis- ja korjausrakentami-

sen tuotannonsuunnittelu- ja johto-

tehtäviin. Koulutusohjelma on mah-

dollista suorittaa myös monimuoto-

opetuspohjaisena aikuiskoulutuksena. 

 

Opinnot koostuvat 

ammattiopintojen pe-

rustana olevista pe-

rusopinnoista ja am-

mattiopinnoista sekä 

ammattiopintoihin 

liittyvistä työharjoit-

telusta ja opinnäyte-

työstä. Ammattiopin-

noissa korostuu rakennustekniikan 

ohella esimieskoulutus ja johtaminen, 

monipuolinen työnsuunnittelu koko-

naisuutena (aikataulu, laatu, työtur-

vallisuus, tietotekniikka, kustannuk-

set, tehtäväsuunnitelmat jne.) ja nii-

den mukaisen työmaan toteutuksen 

hallinta sekä työmaatekniikka. Osa 

opinnoista tehdään yhdessä yritysten 

kanssa projektiopintoina, harjoittelui-

na ja opinnäytetöinä. 

 

Rakennustekniikan koulutusohjel-

ma  

 

Rakennustekniikan koulutusohjelma 

valmentaa opiskelijoita rakennusten, 

siltojen, teiden, katujen, ympäristö- 

ja kunnallisteknisten rakenteiden 

suunnitteluun, rakentamiseen ja yllä-

pitoon. Rakennustekniikan koulutus-

ohjelmassa voi suuntautua kolmeen 

eri suuntautumisvaihtoehtoon: talon-

rakennustekniikkaan, talonrakennus-

tuotantoon tai infrarakentamiseen.  

 

Talonrakennustekniikan suuntautu-

misvaihtoehdossa opinnot antavat 

valmiudet uudis- ja korjausrakennus-

hankkeiden rakenne- ja rakennus-

suunnittelutehtäviin, rakennusprojek-

tin tuotannonohjaukseen sekä raken-

tamis- ja rakennuttamistehtäviin. 

Koulutus antaa valmiudet Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman A-

vaativuusluokan rakennesuunnitteli-

jan pätevyyteen (esim. kerrostalot ja 

teollisuushallit) tai/ja B-luokan päte-

vyyden (pientalot) rakennussuunnit-

telutehtäviin.  
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Talonrakennustuotannon suuntautu-

misvaihtoehdossa opiskelija saa val-

miudet toimia työmaainsinöörinä ja -

päällikkönä uudis- ja korjausraken-

nushankkeissa. Tuotantoinsinöörillä 

on valmiudet vastata urakkalasken-

nasta, työmaan tuotantotekniikasta, 

tuotannonohjauksesta ja valvonnasta 

siten, että saavutetaan teknis-

taloudellisesti kestävä lopputulos. 

  

Infrarakentamisen suuntautumisvaih-

toehdon sisältämät opinnot antavat 

insinöörille valmiudet suunnitella, ra-

kentaa ja rakennuttaa infra- ja ympä-

ristöalan rakenteita uudis- ja korjaus-

rakentamisen sekä ylläpidon tehtävis-

sä. Hän voi toimia mm. rakennusyri-

tysten tuotannonjohto-, hallinto- ja 

markkinointitehtävissä sekä rakenta-

mis– ja rakennuttamisorganisaatioi-

den asiantuntijana. 

 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa 

perehdytään monipuolisesti sähkötek-

niikan eri osa-alueisiin: sähkövoima-

tekniikkaan, elektroniikkaan ja alan 

automaatiosovelluksiin. Opiskelussa 

keskitytään erityisesti alan tekniikoi-

den käytännön soveltamiseen erilai-

sissa sähköisen talotekniikan, sähkön-

jakelun, teollisuuden sähkökäyttöjen, 

tehoelektroniikan sekä mittaus- ja 

sensoritekniikan sovelluksissa.  

 

Sähkönjakelun ja  talotekniikan suun-

tautumisvaihtoehdon opintokokonai-

suus jaetaan kahteen alaan: talotek-

niikka ja -automaatio 

sekä sähkönjakelujär-

jestelmät. Sähköisen 

talotekniikan opinnot 

kohdennetaan asuin-, 

liike- ja palvelukiinteis-

töihin. Opinnot pereh-

dyttävät kiinteistöjen 

sähköteknisien järjestelmien suunnit-

teluun ja käyttöön. Opiskelun aikana 

tulevat tutuksi sähköasennukset, ra-

kennusautomaatio ja kiinteistöjen oh-

jausjärjestelmät sekä modernit suun-

nitteluohjelmistot.  

 

Teollisuuden sähkö- ja automaa-

tiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon 

opinnot perehdyttävät seuraaviin aloi-

hin: sähkökoneet ja sähkökäytöt sekä 

teollisuusverkot ja alaan liittyvä auto-

maatio. Teollisuuden sähkö- ja auto-

maatiotekniikassa perehdytään säh-

könkäyttöympäristöön, sähkömootto-

rien monipuolisiin käyttösovelluksiin, 

tehoelektroniikkaan, teollisuuden säh-

köverkkoihin ja teollisuusautomaati-

oon.  

 

Mittaus- ja sensoritekniikan opinnot 

perehdyttävät opiskelijat sulautettu-

jen järjestelmien tuotekehitykseen, 

sulautettujen järjestelmien ohjelmis-

tosuunnitteluun, langattomiin tiedon-

siirto-tekniikoihin, antureihin ja sig-

naalin mittaukseen. Erityisen mielen-

kiinnon kohteena on langattomien 

sensorijärjestelmien soveltaminen 

mm. hyvinvoinnin ja terveydenhuol-

lon aloilla sekä ympäristömittauksis-

sa. 

 

Tietotekniikan koulutusohjelma 

 

Koulutusohjelma antaa opiskelijalle 

ammatilliset perustiedot ja taidot toi-

mia kansainvälistyvällä ICT-alalla.  

Tietotekniikan koulutusohjelmassa 

keskitytään tietojärjestelmien ana-

lysointiin, suunnitteluun, toteutuk-

seen sekä siihen, miten 

erilaisia käyttöliittymiä, 

tietokantoja, palvelimia 

ja päätelaitteita integ-

roidaan yhteen eri so-

velluksissa. Opiskelija 

voi suunnata opinto-

j a an  oh j e lm i s t o 
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tekniikkaan, tietoverkkotekniikkaan 

tai tietojärjestelmähallintaan.  

 

Tietoverkkotekniikan opiskelija osaa 

suunnitella ja toteuttaa turvallisia ja 

luotettavia tietoverkkoja sekä korkea-

laatuisia verkkopalveluita liiketoimin-

nan vaatimusten mukaisesti. Opiskeli-

ja hallitsee tietoverkkopalvelujen vaa-

timat tukitoiminnot ja ylläpidon pro-

sessit, niiden monitoroinnin sekä ra-

portoinnin jatkuvan kehittämisen pe-

riaatteiden mukaisesti.  

 

Tietojärjestelmähallinnan opiskelija 

hallitsee tietojärjestelmät kokonai-

suutena ja ymmärtää niiden hankinta

-, toteutus-, käyttöönotto- ja ylläpito-

prosessit. Opiskelija tunnistaa ICT-

toiminnan riskejä ja osaa varautua 

niihin sekä ymmärtää tietotekniikan 

merkityksen osana organisaation toi-

mintaa. Opiskelija pystyy suunnittele-

maan ja toteuttamaan yritysten toi-

mintaan liittyviä tietojärjestelmiä ja 

niiden tietokantaratkaisuja sekä hal-

litsee sovelluskehitystyön edellyttä-

mät välineet ja menetelmät. 

 

Ympäristöteknologian koulutus-

ohjelma 

 

Ympäristöteknologian koulutusohjel-

massa yhteisillä opinnoilla luodaan 

vankka osaamispohja perinteisille 

ympäristötoimialoille, kuten vesihuol-

toon, jätehuoltoon, ilmansuojeluun, 

energiatekniikkaan, pilaantuneen ym-

päristön hoitoon ja ympäristöasioiden 

hallintaan. Yhteisten opintojen rinnal-

le opiskelija valitsee kaksi syventävää 

opintokokonaisuutta neljästä vaihto-

ehdosta: vesihuoltotekniikka (talous- 

ja jätevedet), ympäristönsuojelu 

(ympäristövaikutukset), ympäristöra-

kentaminen (kadut ja viheralueet) ja 

ympäristön ja prosessien monitorointi 

(ympäristön ja teollisuusprosessien ti-

la).  

 

Degree Programme in Industrial 

Management  

 

I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t -

koulutusohjelma yhdistää tekniikan, 

liiketalouden ja projektinhallinnan ja 

se antaa opiskelijoille monia mahdolli-

sia uravaihtoehtoja tulevaisuuden va-

ralle. Koulutusohjelmasta valmistuvat 

pystyvät käsittelemään erilaisia teh-

täviä, kuten teknologian hankkeiden 

suunnittelua, tuotantoa, toimitusket-

jun ja logistiikan, liikkeenjohdon ja 

markkinoinnin tavaroiden ja palvelu-

jen kansainvälisessä ympäristössä.  

Koulutusohjelmassa on kaksi suun-

tautumisvaihtoehtoa: projektinhallin-

ta ja liiketoiminnan johtaminen. Kou-

lutus annetaan kokonaan englannin 

kielisenä. 

 

Projektinhallinnan suuntautumisvaih-

toehdossa keskitytään teknologiapro-

jektien hallintaan,  teknologiseen 

osaamiseen, tuotteiden ja palvelujen 

kehittämiseen, markkinointiin, tuo-

tantoon, toimitusprosesseihin ja huol-

topalveluihin.  

Liiketaloussuuntautumisvaihtoehdos-

sa taas keskitytään kansainvälisen lii-

ketoiminnan johtamiseen, teknolo-

giatuotteiden markkinointiin ja myyn-

tiin sekä asiakaspalveluun. Siinä käsi-

tellään myös yritysten kansainvälisty-

mistä. 
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Degree Programme in Informati-

on Technology 

 

I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  -

koulutusohjelma valmentaa opiskeli-

joita tietotekniikan soveltajiksi erilai-

siin terveydenhoito-, hyvinvointi- se-

kä ympäristön seurannan ratkaisui-

hin.  Koulutusohjelma antaa opiskeli-

joille perustiedot projektien johtami-

sesta, ICT-palveluista, antureista, tie-

toverkoista, palvelimista ja sovellus-

ohjelmistoista. Opetuksen painopiste 

on ohjelmistosuunnittelussa, tietover-

koissa sekä sulautetuissa  järjestel-

missä ja langattomissa anturiverkois-

sa. Opintoihin sisältyy myös yritysten 

kanssa tehtäviä projekteja. 

  

Opiskelutunnelma on hyvin kansain-

välinen, sillä suurin osa opiskelijoista 

tulee ulkomailta. Koulutus annetaan 

kokonaan englannin kielisenä. 

 

Degree Programme in Industrial 

Management (Master of Enginee-

ring) 

 

I n d u s t r i a l  m a n a g e m e n t -

koulutusohjelma on suunniteltu täy-

dennyskoulutuksen tarpeisiin alueen 

insinööreille. Koulutuksessa keskity-

tään teollisuuden suunnitteluun  ja 

vaihtoehtoisesti kansainväliseen liike-

toiminnan ja markkinoinnin johtami-

seen tai integroidun tuotekehityksen 

osaamiseen. Koulutusohjelmasta val-

mistuvat saavat ylemmän korkeakou-

lututkinnon ja koulutus annetaan ko-

konaan englannin kielisenä.  

Kuopion Insinöörit ry 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

Sääntömääräinen vuosikokous 

 

Aika:  Torstai, 31.3.2011 klo 18.00 

Paikka:  Nordea, kauppakeskus Aapeli,  

  Kauppakadun ja Haapaniemenkadun kulmassa 

  Hissillä kauppakeskuksen aulasta 3. kerrokseen (pysäköintihalliin 

  käynti Minna Canthin kadun puolelta) 

 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ mainitut asiat: 

 toimintakertomuksen hyväksyminen 

 tilinpäätöksen vahvistaminen 

 tilintarkastajien lausunto 

 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sihteeri Jyri 

Hakkaraiselle sähköpostilla: jyri.hakkarainen@gmail.com viimeistään 

24.3.2011 mennessä. 

 

TERVETULOA 

Teksti ja kuvat: Savonia-amk 
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Taustaa 

 

Insinöörikoulutuksen perintei-

set opetussuunnitelmat ovat 

rakentuneet paljolti yksittäi-

sistä opintojaksoista, jotka 

ovat olleet osin erillisiä saa-

rekkeita ilman yhteyksiä mui-

hin rinnakkaisiin ammattiai-

neisiin, puhumattakaan lin-

keistä muihin aloihin ja elin-

keinoelämään. Harjoitus- ja 

laboratoriotyöt ovat yleensä myös ol-

leet kytkettyjä näihin yksittäisiin 

opintojaksoihin pohtimatta linkitystä 

muihin opintoihin tai syntyvään opis-

kelijan työkuormitukseen. Tällaisella 

opetuksella syntyi opiskelijalle hyvin 

usein joillakin kursseilla kysymys 

”Mihin tätä kurssia tarvitaan?”.  

Opetusta päätettin lähteä kehittä-

mään niin, että opiskelijoilla tulee jo 

opiskelun aikana todellinen kuva asi-

oiden yhteydestä tulevaan työelä-

mään, jolloin myös opiskelumotivaa-

tio kasvaa. Savonia-ammatti-

korkeakoulussa Tekniikan koneala on 

ollut edelläkävijä tämän tyyppisen 

koulutusmallin toteuttamisessa. Se on 

lähtenyt johdonmukaisesti hakemaan 

aiheita opiskelijoiden projektitöihin 

alueen yrityksistä. Opiskelijoiden pa-

rantunut käytännön osaaminen, omat 

elinkeinoelämäyhteydet sekä kasva-

nut motivaatio opiskeluun ovat olleet 

tämän projektiopetuksen myönteisiä 

tuloksia.  

Konealalla vietiin projektiopetusta 

eteenpäin koko opetussuunnitelmaa 

läpäiseväksi periaatteeksi ja päädyt-

tiin seuraavaksi pilotoimaan tuo-

teajattelua projektiopetuksen loogise-

na johdannaisena. Koneinsinöörin 

koulutuksessa perustaitojen ja –

tietojen oppimista syvennetään todel-

lisella tuotteella. 

Tuoteajattelu  

Tuoteajattelun ydin on siinä, että pe-

rusopetus rakennetaan todellisen 

tuotteen ympärille. Lyhyesti ilmaistu-

na tämä tarkoittaa, että eri kursseissa 

opetetusta teoriasta osoitetaan suo-

raan yhteys tuotteeseen tunnilla käy-

tävien tehtävien ja harjoitustöiden 

avulla. Tuotteelle tehtävät suunnitte-

lu, esiselvitys ja tutkimustyöt tulevat 

siis mukaan jokaisen opiskelijan ulot-

tuville. Näin opiskelijat pystyvät hah-

mottamaan eri asioiden yhteyden 

opinnoissaan, sekä myös ymmärtä-

mään reunaehtoja muihin tieteenaloi-

hin. Koneinsinöörin koulutuksessa pe-

rustaitojen ja –tietojen oppimista sy-

vennetään todellisella tuotteella. 

Tuotepilottiprojektissa keskityttiin ko-

netekniikan opetussuunnitelman ke-

hittämiseen, mutta liitännäisten takia 

myös muotoilun ja markkinoinnin 

opetus saatiin kytkettyä mukaan. 

Koulutusohjelman tuotteena toimii 

moottoripyörä, jonka suunnittelu, 

muotoilu, tuotanto sekä markkinointi 

on liitetty eri opintojaksoihin. Mootto-

ripyörän suunnittelua ja muotoilua 

tehdään yhteistyössä liiketalouden ja 

Tekniikan koulutusta uudistamassa  

Savonia-ammattikorkeakoulussa 
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teollista muotoilua opiskelevien kans-

sa. Tavoitteena on, että opiskelijan 

valmistumisen yhteydessä valmistuu 

myös opiskeluryhmän kanssa suunni-

teltu ja rakennettu moottoripyörä. 

Insinöörikoulutuksen uusi toteu-

tustapa 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu lähti 

seuraavassa vaiheessa kehittämään 

insinöörikoulutusta kesäkuussa 2010 

k a k s i v u o t i s e l l a  h a n k k e e l l a : 

”Insinöörikoulutuksen uusi toteutus-

tapa CDIO-mallia soveltaen”.  Hank-

keen toteuttamiseen saatiin huomat-

tavaa tukea ELY-keskuksen koor-

dinoimasta ESR-rahoituksesta. 

Mitä kätkeytyy käsitteen CDIO taak-

se? CDIO muodostuu sanoista Con-

ceive-Design-Implement-Operate. 

Suomeksi sen voi esittää muodossa 

Määritellä-Suunnitella-Toteuttaa-

Ylläpitää. Nämä sanat pitävät 

sisällään kansainvälisesti tunnustetun 

insinöörikoulutuksen viitekehyksen, 

jonka tavoitteena on mm. kehittää 

koulutuksen s i sä l töä ja  op-

pimismenetelmiä siten, että valmistu-

vien insinöörien osaaminen vastaa 

mahdollisimman hyvin työelämän tar-

peita. 

Lisätietoja löytyy lähteestä: http://

www.cdio.org/ 

 

CDIO-mallin keskeisiä lähtökohtia 

ovat mm. koulutusohjelman suunnit-

telu ja kehittäminen, työelämälähtöi-

syys ja aktiiviset, motivoivat opetus-

menetelmät sekä Suunnittele-Testaa-

Toteuta –projektit. Varkaudessa Ener-

giatekniikan koulutusohjelma on jo 

rakennettu soveltamalla CDIO-mallin 

periaatteita kuten toisiaan tukevat 

oppiaineet sekä henkilökohtaisten, 

sosiaalisten sekä tuotesuunnittelun 

taitojen integrointi. Ensimmäisen vuo-

den opiskelijoilla on ohjelmassa koko 

vuoden kestävä motivoiva projekti, 

jossa opitaan ryhmätyötaidot, pereh-

dytään projektityöskentelyyn ja hae-

taan sitä motivaatiota, joka kantaa 

läpi opiskeluajan ja pitempäänkin. 

Tuotteiden ja järjestelmien elinkaari 

sopii hyvin opetuksen viitekehykseksi. 

Savonian Energiatekniikan koulutus-

ohjelma on pilottina, kun kehitetään 

CDIO-mallin mukaisia opetusmenetel-

miä ja toteutustapoja niin pilottikou-

lutusohjelmassa kuin muissa teknii-

kan koulutusohjelmissa. CDIO-

periaatteet ovat mallina opetussuun-

nitelmien kehitystyössä sekä opetus- 

ja oppimisympäristöjen suunnittelus-

sa, käytössä ja kehittämisessä. Myös 

opettajien ja muun henkilökunnan pi-

tää perehtyä ja saada koulutusta uu-

siin menetelmiin. 

CDIO-mallissa tuotteiden ja järjestel-

mien kehittäminen on se tärkeä viite-

kehys, jonka pohjalta opetusta toteu-

tetaan. Työelämälähtöisyys ohjaa 

tehtävät projektit lähelle teollisuutta; 

ensimmäisen vuoden projektit voivat 

toteutua vielä laboratoriossa tai ra-

kennetussa oppimisympäristössä, 

mutta myöhempien vuosien kehitys-

projektit edellyttävät tiivistä yhteis-

työtä teollisuuden kanssa. 

CDIO on kansainvälisesti kokeiltu 

malli, jota nyt aletaan soveltaa Sa-

vonian tekniikan opetuksessa. Kaikki 

ei ole uutta; hyviä käytäntöjä kehite-

tään edelleen. Projektissa luodaan 

pohja mallin  

käyttöönotolle 

ja suunnitellaan 

toteutusta eri 

koulutusohjel-

missa. 

Teksti ja kuva: 

Savonia AMK 

http://www.cdio.org/
http://www.cdio.org/
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Opiskelijoiden kuulumisia 
 

Menneenä vuonna 2010 Kuopion In-

sinööriopiskelijat KINRA ry oli muka-

na AKAVAcampissä, esittelemässä 

INSSIsaunaa asuntomessuilla ja sekä 

aloittavien risteilyllä että Insinöö-

riopiskelijapäivillä. Järjestimme kym-

menettä kertaa Pyörivät Pallukat – 

keilatapahtuman, tekulaisen bändi-

illan, Pikkujoulu –risteilyn, aloittavien 

infon sekä paljon muuta opiskelija-

menoa. Tokihan KINRAn edustajat 

olivat paikan päällä myös Insinöö-

riopiskelijaliiton vuosijuhlassa ja liit-

tokokouksessa. 

 

Vuoden 2011 kalenterissa alkaa olla 

jo paljon tapahtumaa keväälle. Ajan-

kohtaisista tapahtumista löydät tie-

toa yhdistyksemme kotisivuilta. 

Muistakaa, että koskaan emme kiellä 

entisiä opiskelijoita tulemassa tapah-

tumiimme muistelemaan nuoruutta! 

 

Yksi tärkeimmistä tapahtumista ke-

väällä on Akavan kenttäkierros ja 

Insinööriopiskelijaliiton työelämäkier-

tue. Kiertuepäivien aikana koulullam-

me valistetaan opiskelijoita työelä-

mää varten ständeillä ja luennoilla. 

Tapahtumassa on mukana myös Aka-

van järjestämä eduskuntavaalipanee-

li, jossa opiskelijat pääsevät kysele-

mään ehdokkaiden mielipiteitä opis-

kelijoille tärkeistä asioista. 

 

KINRA ry:n hallitus 2011 
 

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA 

ry:n hallitus on lähtenyt innolla uu-

teen vuoteen. Hallitus on täynnä 

nuorta verta ja halua järjestää muille 

opiskelijoille tarpeellisia illanviettoja 

ja erilaisia tärkeitä luentoja työelä-

mästä. Tämän vuoden hallituksessa 

on viisi ”vanhaa” toimijaa eli olimme 

mukana viime vuoden hallituksessa. 

Uusia tänä vuonna saatiin toimintaan 

kuusi toimeliasta nuorta. 

 

Puheenjohtajana toimii allekirjoitta-

nut. Olen kotoisin Raahesta, josta 

muutin vuonna 2009 opiskelemaan 

Savonia-ammattikorkeakouluun. 

Opiskelen siis toista vuotta sähkötek-

niikkaa Kuopiossa, suuntautuen säh-

könjakeluun ja talotekniikkaan. Ai-

empina vuosina olen ollut mukana 

aktiivisesti jääkiekkotoiminnassa. 

Olen käynyt erilaisia luisteluohjaajan 

koulutuksia ja vetänyt pienille luiste-

lukoulua. Järjestötoimintaan lähdin 

mukaan ensimmäisenä syksynä am-

mattikorkeakoulussa yhteyshenkilö-

nä. Samaisena syksynä innostuin ha-

kemaan myös KINRA:n hallitukseen 

ja pääsin hallituksen jäseneksi vas-

taamaan yhteyshenkilötoiminnasta. 

Olen aina ollut ihminen, joka haluaa 

tietää asioista kaiken ja tehdä työt 

ajoissa. Näinpä halukkuus puheen-

johtajaksi syntyi jo ensimmäisen hal-

litusvuoden aikana. Yhdistys soi mi-

nulle kunnian toimia tehtävässä ja 

oikeana kätenä toimii järjestötoimin-

nassa kokenut varapuheenjohtaja. 



 

Kuopion Inssit 1/2011  19 

Varapuheenjohtajana toimii Riku Joki-

nen. Riku on paljasjalkainen kuopiolai-

nen. Hän opiskelee tietotekniikkaa kol-

matta vuotta suuntautumisenaan oh-

jelmistotekniikka. Järjestötausta Rikul-

la on pitkä nuoresta iästään huolimat-

ta. Hän on edustanut opiskelijoita toi-

sella asteella myös valtakunnallisesti 

kahden opiskelijajärjestön hallitukses-

sa. Viime vuonna Riku oli KINRA:n hal-

lituksen jäsen, vastuualueenaan www-

sivut ja kansainväliset asiat. Tänä 

vuonna Riku vastaa varapuheenjohta-

jan toimien lomassa myös www-

sivuista, tapahtumamainoksista ja 

INSSIsaunasta. Riku toimii myös opis-

kelijoiden edustajana ammattikorkea-

koulun hallituksessa ja opiskelijakun-

nassa. Lisäksi hän on saanut hoitaa 

muitakin luottamustehtäviä koko opis-

keluaikansa. 

Iloista kevään odotusta, 

Jenni Vaihoja 

KINRA ry:n yhteystiedot: 

etunimi.sukunimi@kinra.fi 

hallitus@kinra.fi  

Tehtävä hallituksessa Hallituksen jäsen 

Puheenjohtaja Jenni Vaihoja 

Varapuheenjohtaja Riku Jokinen 

Rahastonhoitaja Susanna Eskola 

Sihteeri Eeva Inkeroinen 

Tapahtuma ja kulttuuri Sami Väisänen 

Koulutuspolitiikka Emmi Soukkanen 

Jäsenet Arttu Markkanen 

Kansainvälisyys Andrey Reznikov 

Yhteyshenkilöt Rauha Repo 

Tiedotus (varajäsen) Taija Frilander 

Varajäsen Hannele Oikari 

INSSIsauna 

 

Kuva: Juho Kauppinen 

mailto:etunimi.sukunimi@kinra.fi
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Kiitosta INSSIsaunalle 

Kuopion Insinöörit tar-

josi Savonia-AMK:n 

INSSIsauna projekti-

ryhmän  j ä sen i l l e 

11.1.2011 illallisen kii-

toksena esimerkillisestä 

projektista, joka toi nä-

kyvyyttä insinöörikou-

lutukselle Kuopiossa, 

Kuopion Insinööreille, 

Kuopion Insinööriopis-

kelijoille. Osa syytä 

projekti ryhmän kestit-

semiseen oli myös pro-

jektin toteutus innova-

tiivisella opiskelijoiden 

kehittämällä projek-

tiopintokonseptilla. Illalliselle Kuopion 

keskustaan Ravintola Hiileen kokoon-

tui projektiryhmä ja Kuopion Insinöö-

rien puheenjohtaja viettämään iltaa ja 

keskustelemaan tekniikan opetukses-

ta, työelämästä sekä tulevaisuuden 

näkymistä.  

 

Projektin näkyvyys jo tähän mennes-

sä on ollut valtava verrattuna nor-

maaleihin opiskelijaprojekteihin. Itse 

projektista syntyneenä tuotteena INS-

SIsauna, sekä sen tuottamiseen vai-

kuttanut insinööri koulutus, suunnit-

telu taito ja projekti osaaminen oli 

esillä koko kesän Kuopion asuntomes-

suilla, jossa se saikin paljon huomio-

ta. Heti valmistumisen jälkeen sauna 

oli myös noteerattu sekä paikallises-

sa, että valtakunnallisessa lehdistössä 

ja radiossa. Sauna pääsi myös mu-

kaan MTV3 kanavalla pyörivään Kek-

sijätehdas ohjelmaan, josta INS-

SIsauna voi päästä edelleen Las Ve-

gasiin näytille. Tällaisen näkyvyyden 

saaminen insinööriopinnoille ja insi-

nöörien ammatti-identiteetille onkin 

Kuopion Insinöörien mielestä ehdotto-

masti palkittavaa.  

Ennen projektin liikkeel-

le lähtöä opiskelijoilla oli 

tarve liikuteltavalle sau-

nalle. Valmiin projekti-

idean vieminen ammat-

tikorkeakoululle ja sen 

kehittäminen aloitetta-

vaksi projektiksi opiske-

lijavoimin myös vaatii 

opiskelijoilta merkittä-

vää aktiivisuutta. Tästä 

aktiivisuudesta myös 

syntyi tämä projekti, 

joka muotoutui oppilas-

vetoiseksi opintojaksok-

si, jossa koulun henkilö-

kunta toimi vain ohjaus-

ryhmänä verraten projektin etenemis-

tä sovittuun ja suunniteltuun, sekä 

konsultoiden pyydettäessä. Näin ollen 

voimme sanoa, että opiskelijat saivat 

itse suunnitella oman opintokokonai-

suuden sisällön ja toteuttamistavan, 

joka yhdisti erialojen opintoja, sekä 

vastasi todellista työelämän tuoteke-

hitysprojektia. Opintosuorituksen in-

novatiivisuus syntyy siis itse ideoidus-

ta, suunnitellusta, toteutetusta ja ra-

hoitetusta projektista. Olisiko tässä 

motivoivalle ja opettavaiselle opetuk-

selle seuraava suunta, jossa kaikki 

voivat oppia ”tuotanto-ympäristössä” 

omilla vahvuus ja motivaatio alueilla. 

Esimerkillistä ajattelua, aktiivisuutta 

ja ammattitaitoa opiskelijoilta.  

 

Lisätietoja olleesta projektista löydät 

www.kinra.fi/inssisauna sekä Kuopion 

Insinöörien vanhoista lehdistä meidän 

www-sivujen arkistosta. Sauna tulee 

varmasti olemaan myös nähtävillä 

monissa Kuopion Insinöörien tapahtu-

missa tulevaisuudessa. 

 

Teksti ja kuva: Jyri Hakkarainen 

http://www.kinra.fi/inssisauna
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KUOPION INSINÖÖRIT RY 

HALLITUS 2011 

Puheenjohtaja 

  

Timo Auvinen 

040 037 4260 

timo.auvinen@iwn.fi 

Sihteeri 

 

Jyri Hakkarainen 

050 366 2415 

Jyri.hakkarainen@ 

gmail.com 

KINRA pj. 

Jenni Vaihoja 

 

jenni.vaihoja@ 

kinra.fi 

Marko Oikarinen 

044  300 5198 

Markooik@ 

dnainternet.net 

Janne Siponen 

050 544 4081 

janne_siponen01@ 

hotmail.com 

 
 

Timo Kinnunen 

044 785 6229 

timo@savonia.fi 

Johanna Kinnunen 

050 349 7783 

Johanna.kinnunen@ 

dnainternet.net 

Taloudenhoitaja 

 

Simo Turunen 

040 729 1417 

simo.turunen@ 

dnainternet.net 

Varapuheenjohtaja 

 

Matti Hukkanen 

050 467 4752 

matti@hukkaset.fi 

 

Hallituksen jäsenten vastuualueet 

 

Tiedotus ja Kuopion Inssit –lehti: Matti Hukkanen ja Johanna Kinnunen 

Www-sivut: Johanna Kinnunen 

Tahko-Inssi: Matti Hukkanen 

Viini-Inssit: Matti Hukkanen 

Tapahtumat ja tilaisuudet: Timo Kinnunen, Janne Siponen, Marko Oikarinen ja 

Simo Turunen 
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Jäsenetuja vuonna 2011 

Jäsenedut ovat tarkoitettu vain jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsen-
edun käyttö edellyttää Insinööriliiton, IOL:n tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin esittämis-
tä. 
 

Lehdessä vain osa eduista, lisää etuliikkeitä www-sivuilla. 
 
KUOPION KAUPUNGIN TEATTERI 
Teatteriliput (2 kpl/näytös kullekin jäsenelle)  
Lipun hinta jäsenelle on 15,00 €/lippu (puhenäytelmät). 
1) Varaa ensin haluamasi liput teatterin lippukassasta ja laita varausnumero talteen. 
2) Maksa varaamasi liput (15,00 €/kpl) yhdistyksen tilille ja merkitse maksutositteeseen 

viitenumeroksi 3450. 
3) Tämän jälkeen saat teatterin lippukassalta maksutositetta vastaan varaamasi liput. 

Muista ottaa myös varausnumero mukaan lippukassalle. 
 
Huom: Musikaalit tai vastaavat näytökset ovat kalliimpia kuin puhenäytelmät, ja tällöin 
lippuja lippukassalta lunastaessasi sinulta peritään näytöksen kalleuden mukainen 

hinnanerotus. Tällöinkin saat lippusi ryhmäalennuksen mukaisella hinnalla. 

 
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 KELLO JA KULTA OY 
Myymälä sijaitsee Kuopion Prismassa ja kauppakeskus Minnassa.  
 

Kuopion Insinöörien jäsenedut: 
Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin: 

 Kalevala Koru 15%  

 Pöytähopeat päivän hinnoin 

 Korjaustöistä ei alennusta 

Prisman liikkeessä kaikista ostoista saa S-Bonusta. 
 

Parturi-Kampaamo MINTTU 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6 P. (017) 282 7272 

 -10 % palvelun hinnoista 

 
KUOPION KEILAHALLI ja RAUHALAHTI BOWLING 
Jäsen: alennus 4 €/rata/tunti, max 4 krt./kk 
Opiskelijajäsen: alennus 2 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) 
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Jäsenetuja vuonna 2011 

Cafe Freetime 
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio 
Jäsenkortilla biljardin ja snookerin pelaamisesta alennus 20 %. 
 

KUNNONPAIKKA Vuorela 
Allasosasto: 6,50 € aikuiset, 3,50 € lapset 
Kuntosali: 4 €/henkilö 
Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 10 € 
 
Liput saa kassalta alennettuun hintaan esittämällä Insinööriliiton tai Kuopion Insinöörien 
jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella. 

 
KUOPION, LIPPUMÄEN JA IISALMEN UIMAHALLLIT 

Kertamaksuhinnoista jäsenkortilla 1,30 € alennus 
 
KUOPION OSUUSPANKKI 
Kysy ajankohtaiset edut suoraan pankista. 

 
NORDEA 
Kysy ajankohtaiset edut suoraan pankista. 

Uusi Insinööriliitto UIL ry 
 

Muistathan myös UIL:n tarjoamat jäsenedut jäsenilleen. 

 

Uusi Insinööriliiton (UIL) jäsenet pääsevät hyödyntämään liiton kattavia jäsen-

etuja ja –palveluita. Jäsenetuihin ja –palveluihin kuuluvat mm.  

 Työttömyyskassa 

 oikeusturva– ja vastuuvakuutus sekä vapaa-ajan tapaturma– ja mat-

kustajavakuutus 

 työ– ja virkaehtosopimukset, työsuhdeneuvonta, urapalvelut ja palk-

kaneuvonta  

 

Lisätietoja Uuden Insinööriliiton tarjoamista jäseneduista ja –palveluista UIL:n 

www-sivuilta www.uil.fi 

 

UIL:n yhteystiedot 

 

Puhelinvaihde 0201 801 801 

Faksi 0201 801 880 

 

etunimi.sukunimi@uil.fi 
 

 

Jäsentietopalvelun puhelin 

020 693 877 

(ma-ti, to-pe klo 10-14) 

 

Työsuhdeneuvonta puhelin 

020 693 858 

(ark. klo 9-13.30) 
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Suomen Graafiset palvelut Oy 
www.graafisetpalvelut.com 

 
 

NettiTieto Oy 
www.nettitieto.fi 

http://www.graafisetpalvelut.com
http://www.nettitieto.fi

