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Sotaveteraanien kesäkodilla Päivärannassa 
24.8.2006 (torstai) kello 18–

Sauna on lämpimänä jo klo 17.00

Ohjelmassa:
- saunomista

- mukavaa yhdessäoloa
- vähän asiapitoistakin ohjelmaa

- pieniä kilpailuja, palkintoja
- yllätysohjelmaakin ehkä..

- makkaran ja muikkujen paistoa
- kahvia, teetä, munkkeja, limpparia ym

Menneinä vuosina ilmojen haltija on suosinut tätä tapahtumaa 
vaikka päivällä on joskus sateiselta näyttänytkin.

Ajo-ohje:
Puhelinluettelon kartta sivu 6, ruutu E6, Keskon kohdalla, Päivärannantie 18:n kohdalla

(ryhmäpuutarha-alue) viitta KESÄKOTI. Siirtolapuutarha-alueen läpi johtava Veteraanitie 
vie perille rantaan. Bussi 21 torin laidalta kaupungintalon edestä 10 yli tai 20 vailla.

PERINTEINEN PERHETAPAHTUMA



KUOPION INSSIT 2/2006

2

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2006

 Nimi Osoite Puhelin/fax/sähköposti 
 Ilkka Kemppainen 

 puheenjohtaja

  Vuorikatu 6 A 7 GSM 044 785 3165
  70100 KUOPIO Fax koti (017) 262 2919
   ilkka.kemppainen@sakky.fi 

 Matti Hukkanen

 varapuheenjohtaja

  Virtasalmenkatu 15 Puh. 050 467 4752 
  70500 KUOPIO Puh. työ (017) 266 7903 
   GSM 050 467 4752  
   matti.hukkanen@iwn.fi 

 Timo Auvinen 

  Teräskatu 2 Puh. (017) 263 4340
  70150 KUOPIO Fax (017) 263 4355 
   GSM 0400 374 260 
   timo.auvinen@iwn.fi  
 

 Harri Koskinen 

  Muuruvedentie 543 Puh. (017) 616 6248 
  73350 HALUNA GSM 040 595 5834 
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 Tero Ojanen 

 

  Saarijärventie 5 C 48 Puh. koti (017) 361 6099 
  70460 KUOPIO GSM 044 585 6340 
   Puh. työ (017) 255 6340
    GSM 044 785 6340 
   tero.ojanen@dnainternet.net

 Hannu Kumpulainen 

  Kulleropolku 8 Puh. (017) 465 2537 
  70900 TOIVALA GSM 040 737 2765
   hannu.kumpulainen@dnainternet.net

 Veikko Taivainen 

 rahastonhoitaja

  Laaksopolku 1-3 A 4 Puh. koti (017) 465 1254 
  70910 VUORELA GSM 040 542 6134
   veikko.taivainen@luukku.com

 
 Marko Oikarinen 

 sihteeri

  Lepokivenkuja 1 as. 2 GSM 044 300 5198
  70910 VUORELA markooik@dnainternet.net

 Kinra ry   
 Janne Niiranen  janne.niiranen@tekustudent.savonia-amk.fi 

 Vastuualueet:
 - tiedotus: Ilkka Kemppainen, Matti Hukkanen  
 - koulutus: Timo Auvinen 
 - Viini-inssit: Tero Ojanen  
 - opiskelijat: Timo Auvinen, Janne Niiranen  
 - leikekirja:  Harri Koskinen  
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Akavalainen Insinööriliitto IL ry ja STTK:lainen Kuntien 
Tekniset KTK ry ovat käyneet keskusteluja kuluneen talven 
ja kevään aikana yhteistyöstä jäsenistön edunvalvonnan tehos-
tamiseksi. Käytännössä tällä yhteistyöllä tarkoitettiin KTK:n 
liittymistä Insinööriliiton jäsenjärjestöksi, jonka myötä tulisi 
muodostumaan uusi yli 70 000 jäsentä edustava yhteisö. 

KTK:n 12 000 jäsenen joukossa on kuitenkin myös 
runsaasti muun kuin insinöörikoulutuksen saaneita ja il-
meisesti näiden ammattikuntien mukaantulo aiheutti  pai-
neita muuttaa Insinööriliiton sääntöjä – ja näin myös van-
haa ja jopa maailmalla tunnettua nimeä.

KTK:n liittyminen Insinööriliiton jäsenjärjestöksi edel-
lytti siis Insinööriliiton sääntöjen muuttamista. Toukokuun 
20. päivänä pidetty Insinööriliiton edustajakokous ei ollut 
valmis tehtyyn sääntömuutosesitykseen. Sääntömuutoskä-
sittely tässä kokouksessa kariutui jo sääntöjen 1§:ään, jossa 
määritellään yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Sääntömuutos-
esityksessä yhdistyksen uudeksi nimeksi esitettiin Insinöörit 
ja tekniikan ammattilaiset ITA ry. Tämä hallituksen nimiesi-
tys hylättiin edustajakokouksessa äänin 71 – 63 (yksi tyhjä). 
Hylättyään nimimuutoksen edustajakokous päätti lopettaa 
sääntömuutoksen käsittelyn, joten sääntöjen 31:een seuraa-
vaan kohtaan ei kokouksessa otettu mitään kantaa. 

Toukokuun edustajakokouksen jälkeen Insinöörilii-
ton hallitus sekä muutaman suurimman alueyhdistyksen 
edustajat jatkoivat yhdistymisneuvotteluja KTK:n kanssa. 
Näiden neuvottelujen jälkeen Insinööriliiton hallitus päät-
ti kutsua ylimääräisen edustajakokouksen koolle 21. päivä-
nä kesäkuuta. Tämän kokouksen esityslistalla olivat sääntö-
jen muuttaminen, uuden vaaliohjesäännön ja edustajako-
kouksen menettelytavan hyväksyminen sekä Insinööriliiton 
ja KTK:n toimintojen yhdistäminen.

Ylimääräisen edustajakokouksen esityslistalla olleessa 
sääntömuutosesityksessä oli kohtia, joita Kuopion Insinöörit 
ry:n hallitus ei voinut katsoa hyväksyttävän. Nimi oli edel-
leenkin jotain muuta kuin Insinööriliitto IL ry; viimeisin – 
esityslistalla ollut - Insinööriliiton hallituksen esitys oli Uusi 
Insinööriliitto UIL ry. Toinen merkittävä huononnus nyky-
sääntöihin nähden oli Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien yh-
distäminen yhdeksi vaalipiiriksi ja näin toisen hallituspaikan 
menettäminen liittoyhteisön hallituksessa. 

12. päivänä kesäkuuta pidetyssä kokouksessa Kuopion 
Insinöörit ry:n hallitus teki sen käytettävissä olleisiin tietoi-
hin perustuen päätöksen, jonka mukaan emme kannattaneet 
Insinööriliiton hallituksen tekemää sääntömuutosesitystä. 
Näillä eväin allekirjoittanut – yhdistyksen virallinen edusta-
jakokousedustaja – käytti kolmea ääntään po. kokouksessa.

Ylimääräisessä edustajakokouksessa kohdassa 6. Sääntö-
jen muuttaminen äänestettiin hallituksen esityksen ja Mik-
kelin Insinöörien tekemän vastaesityksen (sääntömuutos-

VILKAS KEVÄT JÄRJESTÖMAAILMASSA

esitystä ei hyväksytä) välillä. Hallituksen esitys voitti tämän 
äänestyksen 91 – 36. Kolme ääntä jouduttiin hylkäämään. 
Niin muodoin myös vaaliohjesääntö ja edustajakokouksen 
menettelytavat kohdassa 7 sekä kohdassa 8 ollut Insinöörilii-
ton ja KTK:n toimintojen yhdistäminen hyväksyttiin ilman 
varsinaisia äänestyksiä.

Uudelle Insinööriliitolle on nyt sitten hyväksytty sään-
nöt ja KTK jäsenjärjestöineen on mukana tässä konklaavis-
sa. Järjestödemokratia on toiminut; olemme saaneet kertoa 
asiasta mielipiteemme ja käyttäneet sen mukaisesti ääntäm-
me. Nyt on kuitenkin katsottava tulevaisuuteen ja edettävä 
tämän demokraattisen päätöksemme mukaisesti.

En malta kuitenkaan olla vilkaisematta taustapeiliin – 
varsinkaan, kun Kuopion Insinöörit ry:n sääntöjä ei muu-
tettu. Insinööriliitto nimenä on vanha ja tunnettu brändi. 
Itse asiassa vuonna 1999 juhlittiin liiton  80-vuotisjuhlia. 
Insinööriliiton historian lasketaan siis alkavan jo vuodesta 
1919, jolloin neljäkymmentä Tampereen teknillisen opis-
ton entistä oppilasta perusti Tampereen Teknilliset -yhdis-
tyksen. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia Tampereen 
teknillisen opiston käyneiden yhdyssiteenä, avustaa heitä 
maan teollisuuden ja tekniikan kehityksen seuraamisessa 
sekä valvoa opiston käyneiden etuja. 

Tämän yhdistyksen nimessä insinööri-sanaa ei vielä 
mainittu. Tämä mahdollistui vasta  joulun alla 1943, jol-
loin tasavallan presidentti Risto Ryti antoi asetuksen joka 
mahdollisti teknillisen opiston käyneille oikeuden insinöö-
rinimikkeeseen. Oikeus koski myös aiemmin tutkintonsa 
suorittaneita. 

Vuonna 1946 yhdistyksen nimeksi päätettiin Yleinen In-
sinööriyhdistys. Yhdistyksen jäsenmäärän ja paikallisosas-
tojen lisäännyttyä päädyttiin vuonna 1954 liittopohjaiseen 
malliin ja samalla yhdistys otti nimekseen Insinööriliitto ry. 

Insinööriliitto on siis ollut jo yli 80 vuotta kaikkien insi-
nöörien liitto tehtävään, asemaan tai työnantajaan katsomat-
ta. Myös KTK:ssa on jäseninä joukko kunnissa ja kuntayh-
tymissä työskenteleviä insinöörejä, jotka ovat enemmän kuin 
tervetulleita myös Kuopion Insinöörit ry:n jäseniksi.  

Brändistä tulee hakematta – ainakin näin viinijuhlien ai-
kaan – mieleen brandy. Kun on tottunut maistamaan vanhaa 
ja hyvää X.O.-laatua, on vaikea totutella V.S. -laatuun – var-
sinkin, jos siitä joutuu maksamaan saman hinnan.

Hyvää kesää kaikille jäsenillemme sekä yhteistyökump-
paneillemme! Muistakaa antaa aikaa itsellenne ja perheellen-
ne ja uskaltakaa lomallanne olla myös jouten. Ja ennen kaik-
kea: pitäkää itsenne insinööreinä!

Insinööri-terveisin,
Ilkka T. Kemppainen

pj. Kuopion Insinöörit ry
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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, makuu-
huone, WC, pukuhuone/kuivaushuone, pesuhuone, sauna, sekä puuvarasto ja suksivarasto, yläkerrassa 
on kaksi parvitilaa sänkyineen. Pinta-alaa huoneistossa on 54+17+5 m2. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja 
astianpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv. Liinavaatteet sekä sii-
vous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoitavan roskat pois, imuroivan lattiat 
sekä pesevän astiat ennen poistumistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen päälle. Tahkon kes-
kustaan on matkaa noin 4 km, hisseille n. 4,5 km, aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtoladut että kelk-
kareitti. Taloyhtiöllä on yhteiskäytössä oleva kerhotila erillisessä rakennuksessa, joka on myös tarvittaes-
sa käytettävissä.

Tahkon matkailualueen palvelutarjontaan voi tutustua netissä www.tahko.com. Lisää tietoja sekä tarkem-
mat vuokrausehdot yhdistyksen nettisivuilla www.kuopioninsinoorit.fi 

Ota talteen
!

TAHKO INSSI

 TAHKO IN
SSI

Tahko Inssi on vasemmanpuoleisen päädyn huoneisto
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Tahko Inssin vuokrausjakso: 
viikot 33/2006- 32/2007

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen vuokrat-
tavissa seuraavasti:

- Varaukset Veikko Taivainen 040-5426134
- 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 650 325 325
B-kausi 480 240 240
C-kausi 320 160 160

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12

Varausrajoitukset:

A-kausi: 1) Viikonloppu (Pe – Su) vuokrataan vain, 
jos varausta edeltävän viikon perjantaihin men-
nessä ei ole tullut sitovaa varausta koko viikolle
2) Jos jäsenellä on ollut A-kauden viikko käytös-
sä kahden edellisen vuoden aikana, ei uutta sito-
vaa varausta oteta vastaan muutoin kuin 1) koh-
dan aikarajoissa

B-kausi: 1) Viikonloppu vuokrataan, jos koko vii-
kon sitovaa varausta ei ole 4 viikkoa aikaisemmin

C-kausi: 1) Ei rajoituksia

Viikko n:o 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A-kausi

B-kausi

C-kausi

Hintakaudet 2006:

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

Hintakaudet 2007:

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
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Perusinsinöörille tarjoutui mahdollisuus kokea hie-
man railakkaampaa liikehtimistä lentokoneella ja 
päästä lentämään Ilmavoimista jo eläkkeelle pääs-
seellä suihkuharjoitushävittäjällä. Tämä ranskalai-
nen kaunotar, Fouga Magister, toimi harjoitusko-
neena ennen nykyisin käytössä olevia Haukkoja. 
Sillä aikaa kun itse etsin päälleni sopivaa lentohaa-
laria ja kypärää , tankattiin platalla seisovaa sulava-
linjaista suihkaria lentokeikkaa varten. Ja kun sopi-
vat varusteet olivat löytyneet ja saatu myös puettua 
päälle, oli aika siirtyä ilta-auringon paisteessa kiil-
televän hopeanvärisen Fouga Magister suihkuhar-
joitushävittäjän luo.

Koneen varsinaisena pilottina toimivan lentäjän 
kanssa kerrattiin vielä ohjaamon mittaristo, toi-
menpiteet käynnistyksen aikana sekä poistuminen 
koneesta lennon aikana, mikäli niin huonosti sat-
tuisi käymään, ettei koneella päästäisi hallitusti ja 
turvallisesti takaisin maan pinnalle.

Tosin kyseinen kone ja sen sisuskalut olivat jo 
entuudestaan tutut, niitä huollettiin ja lennätettiin 
aikanaan sekä Kauhavalla että Rissalassa varusmies-
mekaanikkoina.

Seuraavaksi pelastusliivit sekä laskuvarjo sel-
kään. Tai itse asiassa laskuvarjo takapuolen alle, sil-
lä se saa kunnian toimia istuintyynynä, sillä Fou-
gan istuin on pelkkä peltikaukalo. Ja sitten alkaa 
vähemmän hoikan ja notkean insinöörin pujottau-
tuminen ohjaamoon. Siellä ei todellakaan ole yh-
tään ylimääräistä tilaa. Itse asiassa konetta edes-
täpäin katsoessa sen runko näyttää kapeammal-

INSINÖÖRIN VAUHDIKKAAMPI ILTAPUHDE

ta kuin meikäläisen hartiat. Mutta sinne vain aset-
taudutaan ja hetken hieromisen jälkeen olo on ai-
van siedettävä. Kunnes istuinvyöt ja kypärä kiinni-
tetään ja kiristetään. Sen jälkeen tuntuu että vain 
silmät pystyvät liikkumaan. Mutta taas hetken so-
peuttavan kiemurtelun jälkeen tuntee olonsa ko-
toisaksi. Eikö lähdettäisi jo liikkeelle…

Testataan radioyhteys pilotin kanssa ja hän käs-
kee sulkemaan kuomun ja aloittaa moottoreiden 
käynnistyksen. Ensimmäisen moottorin käynnis-
tyttyä vakautetaan hyrrämittarit ja sitten toinen 
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moottori käyntiin. Rullauslupa lennonjohdolta ja 
rullataan kiitotien päähän odottamaan varsinais-
ta lähtölupaa. Siinä rullauksen aikana lennonjohto 
jo kertookin meille: ”Mike Mike, selvä lentoonläh-
töön kiitotie 15, tuuli 220 astetta 3 solmua, selvitys 
on kentän päälle, yläraja 1500 metriä”.

Lennolla on tarkoitus käydä läpi pariin kertaan 
lentonäytöksissä Fougalla esitettävä taitolento-oh-
jelma. Lennolla taitolentoliikkeet tehdään siten, 
lentokone pysyy koko ajan yleisön näköpiirissä, ja 
tällä kertaa oletettu katsomo on kiitoradan poh-
joispäässä ja sen itäpuolella. Lähtö tapahtuu olete-
tun katsomon edestä etelään päin.

Koska lähtölupa jo tuli, niin heti kiitotielle pääs-
tyämme lähdetään. Täysi teho moottoreihin, kiih-
dytys rotaationopeuteen 180 km/h, irti kiitoradas-
ta nopeudella 260, laskutelineet sisään, kiihdytys 
aloitusnopeuteen 420 vain 5m korkeudessa kiito-
tien päällä, veto jyrkkään nousuun vasemmalle 500 
m korkeuteen, josta selkäkäännöksellä oikean kaut-
ta takaisin kiitotien päälle esityslinjalle 50 metrin 
korkeuteen, ja tästä alkaa varsinaisen show.

Kippari lentää sopivasti vaihtelevia taitolento-
liikkeitä pysyen kuitenkin koko ajan oletetun kat-
somon näköpiirissä. Fouga on koulutuskonee-
na sopiva taitolentoon, nopeutta ei ole liikaa, jo-
ten käännökset voidaan tehdä suhteellisen pienel-
lä alalla, eikä konetta tarvitse käydä kääntämässä 

naapuripitäjän puolella, kuten nopeammilla ja ras-
kaammilla koneilla tahtoo käydä.

Derry-käännös, kuubalainen, silmukka, tynnyri, 
vaakakierre hitaana ja nopeana, tono-käännös, kip-
pari luettelee liikkeitä ja kone tottelee täsmällises-
ti. Itse ihmettelen, että kieputus ei vaikuta omaan 
elimistööni juurikaan hämmentävästi. Ilmeises-
ti G-voimat pitävät ahterin niin tiukasti penkkinä 
toimivaan laskuvarjoon painautuneena, ettei tasa-
painoelimet hoksaa kropan olevan jossain muussa 
kuin jalat tiukasti kohti maata –asennossa.

Oikeastaan aivan liian pian seuraakin viimeinen 
liike ennen laskeutumista. Tono-käännös alhaalta 
ylös oikealla, siitä selkäsyöksyyn kohti fi naalia, las-
kutelineet ulos kun ollaan vielä pää alaspäin, ja kun 
kone on saatu taas oikeinpäin ja vaakasuoraan, on-
kin edessä kiitotien pää ja laskeutuminen suoraan 
yleisön eteen.

Kaiken kruunaa lennonjohtajan kuittaus laskeu-
tumisesta ja –ajasta: ”Mike Mike, laskeuduit aikaan 
22, … ja kyllä se oli kaunista”. Täytyy myöntää, sil-
tä se tuntui myös kabiinin sisäpuolelta kokeneena. 

Lopuksi kone parkkiin hallille, tankkaus ja suo-
jukset paikoilleen. Kateeksi vähän käy Ilmavoi-
mien lentäjiä, saavat tehdä tätä lähes päivittäin ja 
siitä vielä maksetaan palkkaakin.

Matti



9

KUOPION INSSIT2/2006

AUSTRALIAN VIINEJÄ

Kevään kuluessa, huhti- ja toukokuussa viini-inssit 
valmistautuivat kesän viinijuhlaan maistamalla Aust-
ralian viinejä Alkon valikoimasta. Uuden maailman 
viinimaana Australiassa ei ole omaperäisiä rypälela-
jikkeita eikä pitkää viinituotannon perinnettä. Sen 
sijaan Australialaisen viinituotantoon tuo omaperäi-
syyttä ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Vii-
nimaailman uudet tekniikat ja ideat ovatkin usein 
kotoisin juuri sieltä. Rypälelajikkeet ovat yleisiä eu-
rooppalaisia, mutta niitä yhdistellään seoksissa en-
nakkoluulottomasti. Viininviljelyalueet ovat maan 
eteläosissa ja varsinkin sisämaassa on hyvin kuivaa, 
joten keinokastelua on pakko käyttää. Karussa maas-
sa satotasot ovat alhaisia, joten olosuhteet ovat suo-
tuisat korkealaatuisten viinien tuottamiselle.

Punaviinejä nautimme huhtikuussa ja valkovii-
nejä toukokuussa. Viinit maistelimme tapamme 
mukaan puolisokkoina arvotussa järjestyksessä. Tu-
lokset esitän perinteeni mukaan halvimmasta kal-
leinpaan, kuitenkin valkoviinit ensiksi aloittaen ai-
noasta mukana olleesta kouhuviinistä.

Kuohuviini oli Jacob’s Creek Chardonnay Pi-
not Noir Brut. Hinta Alkossa 11,96 €. Väri on 
kullan keltainen ja kuplat ovat pienet. Tuoksu on 
hedelmäinen ja sisältää kaalia samppanjan tapaan. 
Pehmeässä maussa on pähkinää ja voita. Pisteitä 
viini sai 13,6 joka ei paljoa jää samppanjan tasosta. 
Tämä on löytö kuohuviineissä.

Halvin valkoviini oli Hardys Variental Range 
Chardonnay 2005, hinta 6,49 €. Väri on kullan 
keltainen. Tuoksu on runsaan tamminen. Maussa on 
vaniljaa ja voita. Viini sai pisteitä 13,1, mikä toi val-
koviinisarjan voiton. Todellinen löytö hintaisekseen.

Toinen valkkari oli Penfolds Rawson’s retre-
at Riesling 2004, hinta 7,99 €. Väri on keltainen. 
Tuoksu on hennon marjainen. Maku on sitruunan 
hapokas. Pisteitä 11,9 ja nelostila. Hinta on laadun 
mukainen.

Kolmas valkoviini oli Brown Brothers Dry 
Muscat 2005, hinta 8,99 €. Väri on keltainen. 
Tuoksu on runsaan yrttinen. Maku on raikas yrt-
tinen ja muskattinen. Pistemäärä 12,8 antoi toisen 
tilan valkkareista ja vastaa hintaa,

Neljäs oli Wolf Blass Yellow Label Chardon-
nay 2004, hinta 11,90 €. Väri on keltainen. Tuok-
su on hennosti tamminen. Maku on täyteläisen 

vaniljainen ja bitterinen. Pisteitä viinille tuli 12,3, 
jolla kolmas tila valkkarien sarjassa tekee tiukkaa 
hintaluokassaan.

Kallein valkoviini oli Ninth Island Sauvignon 
Blanc 2004, hinta 12,74 €. Väri on vaalean kel-
tainen. Tuoksussa on yrttejä ja nokkosta. Maussa 
on karviaista ja nokkosta sekä kirpeä jälki. Pistei-
tä vain 11,7 ja viimeinen sija. Ei tunnu hintansa 
arvoiselta.

Valkoviineissä yllättivät halvin ja kallein, mutta 
selvästi eniten pidettiin kuohuviinistä.

Punaviinit on arvioitu eri kerralla kuin valko-
viinit, joten niille annetut pisteet eivät ole verrat-
tavissa näihin.

Halvin punaviini oli Hardys Variental Range 
Cabernet Sauvignon 2004. Hinta Alkossa 6,46 €. 
Väri on tumman punainen. Tuoksu on hennon 
herukkainen mutta raaka. Maku on mustikkaisen 
marjainen. Pisteitä viini sai 12,2 ja neljäs tila. Ra-
halle hyvä vastine.

Toisena oli dB Selection Merlot 2004, hin-
ta 7,89 €. Väri on tumman sinipunainen. Hento 
tuoksu on marjainen. Maku on runsaan hedelmäi-
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PUNAVIINEJÄ LAMPAANKYLJYKSELLE

Maaliskuussa viini-inssit valmistautuivat pääsiäisen 
tunnelmaan maistamalla viinejä lampaankyljyksen 
seurassa. Kyljykset nautittiin mustaherukkakastik-
keen kanssa ilman muita lisäkkeitä. Viinit maiste-
limme tapamme mukaan puolisokkoina arvotussa 
järjestyksessä. Tulokset esitetään perinteen mukaan 
halvimmasta kalleinpaan. Viineille annettiin pisteet 
ilman ruokaa ja lisäksi valittiin paras lammasviini.

Halvin oli chileläinen Undurraga Carmenere 
2004. Hinta Alkossa 8,49 €. Väri on hieman si-
nervän punainen. Tuoksu on kirpeä, tuoreen mar-
jainen. Lakritsaisesta mausta jää tanniininen jälki. 
Lammas tasapainottaa maun herkulliseksi. Pisteitä 
viini sai 13,8 ja selvä voitto sekä pisteissä, että lam-
masviininä. Tämä on löytö hintaluokassaan.

Toisena oli Nieto Senetiner Reserva Malbec 
2004, Argentiinasta, hinta 8,54 €. Väri on tum-
man violetti. Tuoksu on tuoreen marjainen ja 
mausteinen. Maku on vaisu vaikka monipuolinen. 
Viini sai pisteitä 11,9 ja tuloksena oli viimeinen 
tila.

Kolmas viini oli italialainen Lacryma Christi 
del Vesuvio Rosso 2004, hinta 9,94 €. Väri on 
mustanpunainen. Runsaassa tuoksussa on ainakin 
kahvia ja yrttejä. Hapokas ja tanniininen maku jät-
tää kaakaoisen jäljen. Pisteitä 13,1 ja kolmostila. 

Neljäs viini oli USA:sta, Dancing Bull Zinfan-
del Rancho Zabaco 2002, hinta 9,98 €. Väri on 
tumman punainen. Tuoksu on tuoreen metsäinen. 
Maku on pehmeän mustaherukkainen. Pistemää-
rä 13,3 antoi kakkostilan ja vastaa hintaa, lammas-
viininä kolmas.

Viides viini oli Prado Rey 2003, Espanjasta, 
hinta 10,69 €. Väri on tumma sinertävänpunai-
nen. Tuoksu on tammen ja nahan sävyttämä. Aro-
maattisessa maussa on ainakin tervaa. Pisteitä vii-
ni sai 13,0, jolla neljäs tila, lammasviininä kakko-
nen.

Vertailun kallein viini oli Chateau Senilhac 
2001 Ranskan Bordeaux:sta, hinta 12,00 €. Vä-
ri on tumman punainen hieman rusehtava. Tuok-
sussa on tallia, nahkaa ja tervaa. Maku on kovan 
tanniininen, eikä lammaskaan riitä sitä pehmentä-
mään. Pisteitä mielipiteitä voimakkaasti jakaneelle 
viinille annettiin 12,5, jolla vasta viides tila. Noin 
viiden vuoden varastointi tekisi tälle varmasti hy-
vää.

Tämän kerran viinit osoittautuivat yleisestikin 
erittäin hyviksi. Ruokakin osoittautui onnistuneen 
erinomaisesti.

Tero

nen, tuore. Viini sai pisteitä 12,5, mikä vastaa rei-
lusti hintaa ja tuloksena oli kolmas tila.

Kolmas punaviini oli Jacob’s Creek Grenache 
Shiraz 2004, hinta 7,95 €. Väri on sinervän pu-
nainen. Miedossa tuoksussa erottuu kaakao. Maku 
on karpalon kirpeä. Pisteitä 10,8 ja viides tila. Tä-
pärästi hintansa arvoinen.

Neljäs punkku oli Rosemount Shiraz 2004, 
hinta 11,90 €. Väri on tumman sinervän punai-
nen. Tuoksu on terveen marjainen. Maussa on kir-
sikkaa ja luumua. Pistemäärä 13,2 antoi kakkosti-
lan ja vastaa hintaa,

Viides oli Peter Lehmann Barossa Shiraz 
2003, hinta 12,99 €. Väri on syvän punainen. 
Tuoksu on voimakas, monivivahteinen. Runsas 
maku on tervainen. Pisteitä viinille tuli 15,1, jol-
la selkeä voitto. Kyllä tämäkin on reilusti hintansa 
arvoinen, ellei peräti löytö.

Kuudentena viininä oli Ninth Island Pinot 
Noir 2004, hinta 14,93 €. Väri on punainen. 
Tuoksu on marjainen. Maku on rypäleelle tyypil-
linen hapokas kirsikka. Pisteitä viini sai vain 9,7, 
mikä osoittaa, että Pinot Noir ei ollut viini-inssi-
en makuun. Viimeinen sija kalleimmalle viinille ei 
vakuuta.

Arvioitujen viinien lisäksi meillä öli tilaisuus 
maistaa ylimääräisenä tuliaisviininä Wyndham 
Estate Bin 555 Shiraz. Ilman pisteytystäkin se 
osoittautui varteenotettavaksi kilpailijaksi vertai-
lun parhaiden punkkujen rinnalle.

Australialaiset viinit eivät tarjoa ainutlaatuisia, 
jännittäviä elämyksiä, mutta ne edustavat varmaa 
ja luotettavaa laatua. Erityisesti niitä voi suositella 
kesäisiä grilliherkkuja juhlistamaan.

Tero
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JÄSENETULIIKKEET

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.
  
KUOPION AKKU Kaikki autotarvikk. Merkkituotteita.
JA AUTOTARVIKE Tutustu. Jäsenkortilla 20-50% alennus.
KY, Minna Canthinkadun yläpäässä EI KOSKE TARJOUSTUOTTEITA.

KIINTEISTÖNVÄLITYSLIIKKEET

KIINTEISTÖVÄLITYS Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen välityspalkkio
LEINONEN&LAAKKONEN LKV 4,3 - jäsenetu 0,5 % = 3,8 %. Arvioinnit edullisesti.
p. (017) 263 1000

 
KODIN ELEKTRONIIKKA

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

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.
 Kuopion Insinöörien jäsenedut:
 Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus seuraavin poik- 
 keuksin:
  - Kalevala Koru - 15%
  - Pöytähopeat päivän hinnoin
  - Korjaustöistä ei alennusta

 Kaikista ostoista saa S-Bonusta 
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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.

PANKKIPALVELUT

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

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

RAJALAN PARTURI-KAMPAAMO – 10 % palvelun hinnoista
Suunnistajantie 4
P. (017) 262 8686

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



KEILAILU

KUOPION KEILAHALLI Jäsenhinta 4,-/hlö/tunti, koskee myös perheenjäseniä

UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 5,80 € aikuiset, 2,30 € lapset 
Vuorela Kuntosali: 3 €/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 9 €
 Liput saa kassalta alennettuun hintaan esittämällä Insinööriliiton  
 tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit- 
 tauksella.

VALOKUVIEN KEHITYSPALVELUT JA TARVIKKEET

FOTO-JULKUNEN Kuvien kehityspalveluista ja tarvikkeista 10 %:n alennus 
Keilatalo (ei koske tarjoustuotteita) jäsenkortilla + kanta-asiakaskortin edut 

FOTOKELLARI Kuvien kehityspalvelut -15 % fi lmit, kamerat ja tarvikkeet -10% 
Haapaniemenk. 28   (ei koske tarjoustuotteita) + kanta-asiakasedut

TEATTERIJÄSENETU

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI Teatteriliput (2 kpl/näytös kullekin jäsenelle)
Varaa liput teatterin lippukassasta ja pyydä varausnumero. 
Jäsenhinta on 7,50 €/lippu. (puhenäytökset)

Maksa ennen teatteriin menoa yhdistyksen tilille oma osuutesi 
lippujen hinnasta (7,50 €/lippu) ja merkitse maksutositteen vi-
itekenttään viitenumero 3450. Tätä maksutositetta vastaan saat 
lippukassalta varaamasi liput.

Huomaa, että musikaalit tms. ovat kalliimpia kuin puhenäytelmät, 
ja tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi lippukassa perii kalli-
imman lipun mukaisen hinnanerotuksen.  Tällöinkin kalliimman 
lipun hinnassa on mukana ryhmäalennus

 
YHDISTYKSEN VAKUUTUSASIOIMISTOT

Asioimistonumerot:  SAMPOSSA   13883
            TAPIOLASSA 486174-72A

MAINITSE AINA ASIOIDESSASI, ETTÄ VAKUUTUS ON TEHTÄVÄ YHDISTYKSEN ASIOIMISTONUMEROLLE



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2006
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

KUOPION INSSIT

TAPAHTUMAKALENTERI 2006
12.06.06  Kuopion Insinöörit ry, hallitus

07.08.06  Kuopion Insinöörit ry, hallitus

24.08.06  Elokuun perhetapahtuma

04.09.06  Kuopion Insinöörit ry, hallitus

07.09.06  Akava-Nordea petankkiturnaus, 

  Keskuskentän kuplahalli klo 17

15.09.06  Akavalaiset oopperatanssiaiset, 

  Kuopion Musiikkikeskus

02.10.06  Kuopion Insinöörit ry, hallitus

26.10.06  Yhdistyksen syyskokous, 

  Kuopion Osuuspankki klo 18.00

05.11.06  Pyhäinpäivän lounas

06.11.06  Kuopion Insinöörit ry, hallitus




