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PUHEENJOHTAJAN
palsta

Moni meistä odottaa kesälomaa, kesän 
tapahtumatarjontaa sekä aurinkoa ja 
lämpöä. Kesä saapuu pikkuhiljaa  lämpö
tilojen puolesta olen joutunut jättämään 
kesäkukkien istutuksen ja perunansie
menten kylvämisen huomattavasti myö
hemmäksi kuin aiempina vuosina. Itse 
odotan kovasti teidän jäsenten tapaamisia 
kesätapahtumissa niin Kuopiossa kuin lä
hialueillakin.

Tämän kevään olemme saaneet seurata 
mielenkiintoisia näytelmiä työmarkkina
puolella. On ollut muun muassa kunta
alan hoitajien lakko ja opettajien lakko, 
sopimus kuntaalalla on yhteinen monille 
eri liitoille mm. edellä mainituille osapuolil
le. Yksityisellä puolen poikkeuksellisena ti
lanteena on ollut UPM:n työntekijöiden 
lakko. Lakkojen tarkoitus on ymmärtääk
seni vauhdittaa jumissa olevia työehtoso
pimusneuvotteluja. Jotenkin nyt on tullut 
sellainen fiilis, että moni lakko on ollut tur
ha, koska neuvottelut eivät ole edistyneet. 
Toki tämä on vain sivullisen näkemys 
asiasta. Kuntaalan opettajien lakosta jou
duin jo aiemmin toteamaan, että meidän 
perheessämme se toi lapselleni mukavan 
stressittömän viikon koulusta ysiluokan 
lopulla. Eriskummallisinta mielestäni oli 
kuntaalalle tarjottu esitys, jonka Akava
laiset liitot olisivat hyväksyneet, mutta 
hoitajaliitot Super ja Tehy osaltaan hylkä
sivät  siinä heidän palkankorotusprosent
tinsa olisi sidottu toisen alan tekemään 
neuvottelutulokseen. Toivottavasti jo pian 
näemme minkälaiseen sopimukseen he 
päätyvät, koska sillä on väistämättä mer
kitystä tulevaisuuteen myös muilla aloilla.

Toukokuussa olin edustamassa Kuopion 
Insinöörejä sihteerimme kanssa Insinööri
liiton edustajakokouksessa, joka on kor
kein päättävä elin yhteisössämme. 
Kevätkokouksessa käsiteltävänä oli vuo
den 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Saimme kuulla myös kattavan tietopake
tin edunvalvontajohtajalta ajankohtaisista 
asioista.

Syksylle on tahtotila järjestää yritysvierai
luja teitä jäseniä kiinnostaviin yrityksiin. 
Muutaman kanssa olemmekin jo asiaa 
selvitelleet, mutta yritykset ovat vielä 
melko varovaisia sopimaan vierailuja osin 
myös sen vuoksi, että työntekijät ovat 
pitkälti etätöissä. Pyydänkin teidän jäsen
ten apua, että olette minuun yhteydessä, 
jos teillä on kiinnostusta järjestää Insi
nööriliiton jäsenille joko virtuaalisia tai 
kasvotusten tapahtuvia vierailuja.

Näin keväisin, kesän kynnyksellä valmis
tuu yleensä monia nuoria Insinööriksi. 
Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi mei
dän muiden Insinöörien joukkoon. 

Toivottavasti tapaamme pian.

T: Johanna
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YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ 
saaadaan enemmän aikaan

Ajankohta lähes pakottaa minut siteeraa
maan erästä varsin menestynyttä tiimin 
vetäjää. Ihmistä, joka on saanut tiiminsä 
toimimaan niin hyvin, että se on jo useasti 
julistettu maailman parhaaksi. Tiimissä ih
miset voivat vaihtua, mutta kun peruspi
larit ovat kunnossa, niin uusien tiimiläisten 
on helppo tulla osaksi tiimiä. Jääkiekko
joukkueen, varsinkaan maajoukkueen, 
johtamista ei nyt ihan suoraan voi verrata 
työyhteisön johtamiseen, joten ihan kaik
kia mestarivalmentaja Jukka Jalosen op
peja ei voi suoraan hyödyntää työpaikoilla, 
mutta mielestäni erityisesti tässä ajatuk
sessa asuu iso viisaus:

”Meidän pitäisi ihan kaikkien sisäistää se, 
että yhdessä tekemällä saadaan enem
män aikaan. Se kaikki, mitä annat muille, 
tulee sulle jossakin kohtaa takaisin.”

Itse löydän tästä montakin ulottuvuutta ja 
paljon yhtäläisyyksiä työelämään. Ensin

näkin työyhteisö koostuu useista ihmisistä 
ja hyvä tiimi erilaisista ihmisistä, jotka 
kaikki omilla vahvuuksillaan luovat toimi
van ja menestyvän kokonaisuuden. Liian 
paljon samanlaisia ihmisiä tekee usein 
näkökulmasta liian yksioikoisen. Erilaisuus 
luo laajempaa näkemystä ja jokaisen eri
tyisosaaminen yhdistämällä saadaan pa
rempi lopputulos aikaan. Enkä nyt tarkoita 
sitä, että kaikista yksilöistä pitäisi puristaa 
ja pingottaa aina vaan enemmän ja pa
rempaa irti. Sopivasti erilaista osaamista 
ja erilaisia persoonia muodostaa hyvän 
tiimin, jossa jo ihan se jokapäiväinen nor
maali tekeminen tuottaa hyvän lopputu
loksen. 

Nykyisin valitettavan tyypillistä on se, että 
meistä jokainen ajattelee aina kovin itse
keskeisesti. Mitä minä saan tästä, mitä 
minä hyödyn. Miksi tekisin jotain, jos siitä 
ei ole suoranaista ja näkyvää etua minul
le. Kunpa kaikki meistä edes välillä muis
taisivat ajatella, kuten Jukka; kun teet 
hyvää toiselle, se tulee kyllä hyvänä sinul
le takaisin. Tavalla tai toisella.

Jalosen ajatus pätee mitä suuremmissa 
määrin myös ammatilliseen edunvalvon
taan. Ammattiliitto emme ole me liitoissa 
töissä olevat, vaan ammattiliitto on koko 
jäsenistömme. Sinä ja minä yhdessä ja 
”yhdessä tekemällä saadaan enemmän 
aikaan”. Pätee hyvin edunvalvontaan. Mitä 
enemmän meitä yhdessä on, sen vah
vempia me olemme neuvotellessamme 
yhteisiä työehtoja ja vaikkapa niitä osto
voimaa turvaavia kaikille tulevia palkan
korotuksia. Kukaan ei työelämässäkään 
pärjää yksin, ei kovin pitkää aikaa aina
kaan.

Kannattaa aina silloin tällöin kysäistä töis
sä myös kollegalta, joko hän kuuluu tähän 
meidän tiimiin ja on mukana mahdollista
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massa yhteistä parempaa työelämää. 
Muistathan, että sen lisäksi, että kollegasi 
saa liiton jäseneksi liittyessään käyttöönsä 
kaikki liiton jäsenyydet edut, saat sinä toi
miessasi liittyvän jäsenen suosittelijana it
sellesi suosittelija palkinnon eli 40 €:n 
GoGiftin Superlahjakortin. Lisää Suositte
len edustamme voit lukea sivuilta 
www.ilry.fi/suosittelen.

Tätä kirjoittaessa on kalenterin mukaan 
kevään viimeinen päivä. Jalosen opit voi 
ulottaa jopa alkavaan lomakauteen. Lo
mien alla on tärkeä muistaa, että työyh
teisössä kukaan yksittäinen henkilö ei ole 
niin tärkeä, että ei hetkeksi pystyisi irrot
tautumaan töistään. Kun tiimi toimii koko
naisuutena, ei se kaadu yhden tai kahden 
henkilön poissaoloon vaan paikalla olevat 
pystyvät hoitamaan hommat. Toki tämä 
vaatii huolellisesti suunniteltuja työ ja 
tuurausjärjestelyjä, mutta harvassa oi
keasti ovat ne tehtävät, joista muu työyh
teisö ei poissaollessasi selviäisi. 

On tärkeää muistaa, että vaikka työnan
tajalle me ei koskaan olla korvaamatto
mia, niin omalle perheellemme ja muille 
läheisille me sitä ollaan. Puhumattakaan 
siitä kuinka korvaamaton olet itsellesi. On 
tärkeää jo oman jaksamisesi vuoksi ir
taantua toviksi täysin siitä arkisesta ora
vanpyörästä ja tehdä jotain ihan muuta. 
Perheelle ja muille läheisille kanssasi vie
tetty aika, jolloin aidosti keskityt olemaan 
heidän kanssaan, on arvokkainta, mitä 

heille voit antaa. Ja edelleen, ”se kaikki, 
mitä annat muille, tulee sulle jossakin 
kohtaa takaisin”.  

Tänä kesänä, tällä tietoa, ei ole kokoontu
misia ja tapahtumia estäviä rajoituksia 
voimassa. Näinpä esimerkiksi Insinöörilii
ton Kesäkaravaani pääsee taas kiertä
mään menneiden vuosien tapaan. 
Tilaisuudet näyttävät olevan odotettuja, 
koska osa tapahtumista on jo varattu täy
teen. Kannattaa silti käydä vilkaisemassa 
sivulla www.ilry.fi/kesakaravaani osuuko 
joku karavaanin tapahtumistasi omalle 
paikkakunnallesi tai lomamatkasi reitin 
varrelle. Kesäkaravaanin tapahtumiin ovat 
tervetulleita myös puolisot ja erikseen 
mainittujen perhebrunssien kohdalla ihan 
koko perhe.

Minä toivon kesääsi sopivasti auringon 
paistetta ja virkistävää kesäsadetta. Ja si
tä rentouttavaa, aivot töistä irtaannutta
vaa lomaa yhdessä läheisten kanssa. 
Loman jälkeen sitten taas akut ladattuna 
takaisin, toivottavasti siihen hyvin toimi
vaan tiimiin, antamaan oma panoksesi 
yhteiseen kokonaisuuteen. 

Marjo Nykänen
Alueasiamies
Insinööriliitto IL ry
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Savonia ei ole vielä edes keskiikäinen, 
enemmänkin aktiivinen ja viriili nuori ai
kuinen.

Tänä vuonna Suomen ammattikorkea
koulujärjestelmä täyttää 30 vuotta. Aikoi
naan opistoasteen oppilaitoksia oli 
maassamme noin 500. Pirstaleinen am
matillinen koulutus koottiin maakunnittain 
hallinnollisesti yhteen. Nyt ammattikor
keakouluja on reilut 20. 

Suomeen oli tarvetta luoda työelämäläh
töinen korkeakoulutus, joka samalla oli 
vertailukelpoinen eurooppalaisen korkea
koulutusjärjestelmän kanssa.  

Oppilaitosten fuusiot ja omistajanvaihdok
set olivat melkoinen revohka. Olihan nä
mä opistot paikkakunnillaan jopa yli 

100vuotiaita brändejä, kuten Kuopion 
kauppaoppilaitos, Kuopion teknillinen op
pilaitos ja Kuopion Muotoiluakatemia. 
Syksyllä 1992 aloitettiin PohjoisSavon 
väliaikaisena ammattikorkeakouluna, joka 
vakinaistettiin 1998. Koulumme nimi 
muutettiin myöhemmin Savoniaammat
tikorkeakouluksi ja osakeyhtiöksi vuonna 
2015.

Juhlimme samalla tekniikan koulutuksen 
135vuotista taivalta ja myös koneteknii
kan EURACElaatusertifikaattia. Kyse on 
laatumerkinnästä, joka kertoo: koulutuk
semme vastaa korkeaa eurooppalaista in
sinöörikoulutuksen laatutasoa. 

Tekniikan tutkintoohjelmien akkreditointi 
on kansainväliseen EURACElaatuleimaan 
johtava tutkintoohjelmakohtainen ar
viointi. Arvioinnin taustalla ovat ne tiedot, 
taidot ja kompetenssit, jotka tekniikan 
alan ohjelmissa opiskelevien tulisi saavut
taa pystyäkseen toimimaan menestyk
sekkäästi työelämässä.

Laatusertifikaation tavoitteena on tukea 
laadun kehittämistä tekniikan alan tutkin
toohjelmissa. Näin lisätään suomalaisen 
tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä 
vertailtavuutta ja tunnustamista työelä
mässä. 

Akkreditointi on erinomainen väline ope
tuksen kehittämiseen. Konetekniikan kou
lutuksemme sai kehuja akkreditointi 
ryhmältä etenkin vahvasta yritysyhteis
työstä ja ajanmukaisista oppimisympäris
töistä. Hyviä esimerkkejä opetussuunni 
telman uudistamisesta on sähköhydrauli
sen kaivinkoneen tekniikan ja valmistuk
sen opetuksen uudistaminen.

SAVONIA
AMMATTIKORKEAKOULU
30 vuotta
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Tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoi
mintamme (TKI) yhdistyy luontevasti tek
niikan koulutukseen. Olemme Savoniassa 
panostaneet paljon ainetta lisäävään val
mistukseen, esimerkiksi muovien ja me
tallien 3Dtulostukseen. Kertynyttä osaa 
mista ja tulostuslaitteita voimme käyttää 
yritysten teknologiaosaamisen kasvatta
miseen. 

Savonian pääkampus on Kuopiossa, mut
ta maakuntaa palvelevalla korkeakoululla 
on kampukset myös Iisalmessa ja Var
kaudessa.  

Näiden 30 vuoden aikana ammattikor
keakoulumme toiminta laajeni kuudelle 
koulutusalalle (liiketalous, tekniikka, mat
kailu ja ravitsemisala, sosiaali ja tervey
sala, luonnonvaraala, kulttuuriala: 
muotoilu, musiikki, tanssi), noin 7000 
opiskelijan ja yli 500 henkilön korkeakou
luksi. Näiden vuosien aikana Savoniasta 
on valmistunut noin 28 000 eri alan am
mattilaista.  

Kaija Sääski
yrityspalvelujohtaja
Savoniaammattikorkeakoulu
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INSINÖÖRI HARRASTAA:
Inssikässää

Olen aina ollut kiinnostunut käsitöistä, 
mutta en varsinaisesti pikkutarkoista kir
jailuista tai ompeluista. Peruskoulun seit
semännellä luokalla hurahdin villasukkien 
tekoon, neuloin kahdet sukat siinä missä 
luokkakaverini yhdet. Siitä lähtien olen 
neulonut paljon villasukkia niin itselleni 
kuin lahjaksikin. Niiden tekeminen on ren
touttavaa ja saa ajatukset toisaalta pois 
töistä, mutta niiden teko sujuu yhtä lailla 
televisiota katsellessa.

Tänä talvena Tampereen Insinöörit tem
paisi #inssikässää haastekampanjan. 

”Tampereen Insinöörit ry haastaa kaikki 
insinöörit ympäri Suomen kädentaitojen 
pariin! 14. joulukuuta käynnistyvä Inssi
kässääkampanjan ydinajatus on ”Tee itse 
– asenne on insinööri”. Toisin sanoen, Ins
sikässää haastaa tekemään kaikenlaisia 
käsitöitä, oli kyse perinteisestä neulonnas
ta tai sitten harvinaisemmasta lajista, ku
ten esimerkiksi soitinvalmistamisesta, laji 

ja tyyli ovat täysin vapaat ja mahdollisuu
det avoinna taivaaseen saakka!”

Päätin, että nyt on aika kokeilla, miten 
onnistun suunnittelemaan ja toteutta
maan villapaidan itselleni. Ensin suuntasin 
kaupan lankahyllylle, josta valitsin kolme 
eriväristä lankaa ja päätin, mikä on pää
väri. Seuraavaksi suuntasin äitini kaapeille 
puikkojen perässä, koska kaupassa ei so
pivia löytynyt. Pian jo sovitin ensimmäistä 
neulepaitaa ja sain useita ihasteluja erityi
sesti insinöörimiehiltä.

Koska ensimmäinen oli mielestäni varsin 
onnistunut, kävin taas kaupassa ja tällä 
kertaa mukaan lähtivät punainen ja val
koinen. Nyt siis oli vuorossa uusien suun
nitelmien teko ja inspiraation sain silloin 
lähestyvästä ystävänpäivästä.

Kiitos Tampereen Insinöörien #inssikäs
sää haasteen, nyt minulla odottaa kassis
sa kolmannet langat ja virallinen ohje 
villapaidan tekoon. Tämän paidan olen lu
vannut neuloa insinöörimiehelleni ensi tal
veksi. Eli sateiset kesäpäivät eivät haittaa, 
minulla on tekemistä niille.

Johanna
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STIPENDEJÄ
8luokkalaisille

Keväällä Kuopion Insinöörit lähestyi Kuo
pion alueen yläkoulujen rehtoreita kirjeellä 
8luokkalaisille suunnatuista stipendeistä. 
Kouluille tarjottiin mahdollisuutta hakea 
80 €:n arvoista stipendiä oman koulun 
matemaattisista aineista ja muuten insi
nöörimäisistä asioista kiinnostuneille kasi
luokkalaisille.

Anomuksia saapui useasta koulusta pe
rusteluineen. Kuopion Insinöörien hallitus 
käsitteli saapuneet anomukset ja päätyi 
myöntämään stipendit Veetille Pyörön 
koulussa, Atelle Riistaveden koulussa, Mi
kolle Neulamäen koulussa, Antille Maanin
kajärven koulussa, Ellalle Puijonsarven 
koulussa ja Teemulle Juankosken koulus
sa.
 

Toukokesäkuun vaihteessa minulla yh
distyksen puheenjohtajana oli kunnia toi
mittaa stipendikirjat ja rahat hen 
kilökohtaisesti (pl. Maaninkajärven koulu) 
kouluille jaettavaksi nuorille koulujen 
päättäjäispäivänä.

Tämä oli nyt toinen vuosi, kun yhdistys 
myönsi stipendejä 8luokkalaisille yhdis
tyksen vuosikokouksen päätösten mukai
sesti.

Puheenjohtaja Johanna
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KINRA RY
40v
Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry 
täyttää tänä syksynä 40 vuotta!

Opiskelijayhdistys on palvellut tekniikan 
alan opiskelijoita vuodesta 1982 lähtien. 
Alunperin yhdistys kantoi nimeä Kuopion 
Insinöörioppilaat KIO ry vuoteen 1994 
saakka, jolloin myös rakennusarkkitehtio
piskelijat lähtivät saman yhdistyksen alle 
ja nimeksi muutettiin Kuopion Insinööri ja 
Rakennusarkkitehtioppilaat KINRA ry.
 
Vuodesta 2001 lähtien KINRA ry on toimi
nut uudemman kerran insinööriopiskelijoi
den opiskelijayhdistyksenä rakennus 
arkkitehtiopiskelijoiden perustettua oman 
yhdistyksensä. Tällöin nimeksi muutettiin 
nykyinen Kuopion Insinööriopiskelijat KIN
RA ry. 

15.10.2022 järjestettäviä 40v vuosijuhlia 
varten on perustettu työryhmä jo heinä
kuussa 2021. Työryhmä koostuu nykyisen 
hallituksen jäsenten  lisäksi vuoden 2021 
hallituksen jäsenistä. Opiskelijaaktiivien 
lisäksi Kuopion Insinöörit ry:n hallituksen 
jäsen Mikko Ruotsalainen toimii työryh
män jäsenenä ja hänellä on myös omaa 
historiaa KINRA ry:n hallituksen jäsenenä 
vuosilta 20062009.

Toivomme vuosijuhlatyöryhmän, sekä 
hallituksen kanssa voivamme juhlistaa 40
vuotiasta KINRAa sankoin joukoin vanho
jen ja nykyisten KIO ry:n ja KINRA ry:n 
jäsenten ja aktiivien, sekä muiden sidos
ryhmien kanssa lokakuussa 2022!

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry
Niina Räsänen, puheenjohtaja
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SSTY SAIRAALATEKNIIKAN
päivät 2022

Maanantaina Kuopion junaasemalta ju
nan kyytiin astui useita sairaalatekniikan 
parissa työskenteleviä henkilöistä, joilla oli 
sama määränpää Lahdessa: Vuoden 2022 
Sairaalatekniikan päivät. Tapahtumaan 
kerääntyy ympäri Suomen tekniikan alan 
ammattilaisia eri organisaatioista, kuunte
lemaan luentoja sekä tapaamaan yhteis
työkumppaneita sekä näytteilleasettajia. 

Suomen sairaalatekniikan yhdistys SSTY 
ry on vuonna 1995 perustettu yleishyö
dyllinen yhdistys, jonka perusperiaatteisiin 
sisältyy sairaalatekniikan ja sairaaloiden 
teknisten organisaatioiden toimialaan liit

tyvien asioiden kehittäminen, edistäminen 
ja verkostoituminen niin sairaaloiden kuin 
yritystenkin välillä. Yhdistyksen vuoden 
suurin järjestettävä tapahtuma on Sairaa
latekniikan päivät, joka kerää alan par
haat asiantuntijat ja ammattilaiset 
yhteen.

Yhdistyksen jäsenet ovat siis henkilöitä, 
jotka ylläpitävät tai hankkivat järjestelmiä, 
suunnittelevat sairaaloita, terveyskeskuk
sia ja muita vastaavia tiloja, sekä näiden 
tukitiloja. Ja totta kai yritysjäseniä, jotka 
tuottavat palveluita asiakkailleen. SSTY 
toimii aktiivisesti jaostensa kautta, joita 

Sibeliustalolla näyttelytilassa esillä olevia toimijoita.
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on yhdistyksessä kahdeksan kappaletta: 
Kiinteistöjaos, Turvallisuusjaos, LVIjaos, 
Lääkintätekniikan jaos, Ympäristöjaos, 
Toiminnallinen suunnittelujaos, Sisäil
majaos ja Sähköjaos. 

Sairaalatekniikan päivät alkavat perintei
sesti jaostojen omilla tapaamisilla, joissa 
käydään tarkemmin läpi ajankohtaisia 
asioita, sekä keskustellaan ja verkostoidu
taan kollegojen kanssa. Itse olen mukana 
turvallisuusjaoksessa ja sähköjaoksessa. 
Maanantaina jaostot kokoontuivat hotellin 
luentosaliin ja ilta jatkui sisävesiristeilyn 
merkeissä. Varsinaiset sairaalatekniikan 
päivät alkoivat tiistaina Lahden Sibeliusta

lolla, jossa oli kahdessa kerroksessa näyt
telytiloja, sekä kattava määrä luentoja 
kiinnostavista aiheista. Kaiken kaikkiaan 
sairaalatekniikan päiville osallistui noin 
800 henkilöä. 

Tänä vuonna toimin myös itse luennoitsi
jana aiheenani valvontakameroiden ana
lytiikka ja sen hyödyntäminen. 
Tapahtumapäivien mittaan tapasimme 
tuttuja sekä kävimme kiertelemässä 
näyttelytilassa ja jututtamassa eri yrityk
sien edustajia. Vauhdikkaan päiväohjel
man lomassa ehdimme osallistua myös 
muutamalle asiantuntijaluennolle. Tänä 
vuonna luentojen painopiste tuntui ole
vaan tulevissa hyvinvointialueissa ja nii
den haasteissa, jotka tulevat 
työllistämään paljon terveydenhuollon 
tekniikan parissa työskenteleviä henkilöi
tä. Olemme ison muutoksen kynnyksellä.

Kaksipäiväinen tapahtuma itsessään on 
erittäin kattava ja sen parasta antia ovat 
verkostoituminen, tuttujen näkeminen ja 
jutustelutuokiot. Moni osallistujista onkin 
tullut tutuksi eri hankkeista ja muusta yh
teistyöstä. Koronan takia tapahtumaa on 
jouduttu siirtämään useaan kertaan, joten 
oli mukava päästä pitkästä aikaa ihan 
kasvotusten tapaamaan tuttuja ja verkos
toitumaan uusien toimijoiden kanssa. Sa
malla pääsi tarkemmin tutustumaan 
uusiin tuotteisiin, joita yhteistyökumppanit 
ovat tuomassa myyntiin. 

Mikko Ruotsalainen,
erityisasiantuntija

Tunstall Flamencoviestintäjärjestel
mä
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TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla
TahkoInssi on Kuopion Insinöörien omistama lomamökki (paritalon puolikas) 
Nilsiän Tahkovuoren maisemissa.

Varustelu
Lomaasunnossa on olohuone/keittiö, makuuhuone, wc ja saunatilat sekä parvi. Vuodepai
kat kuudelle henkilölle (parivuode alakerrassa ja 4 erillistä vuodetta parvella). Keittiön va
rusteluun kuuluu liesi, jääkaappi/pakastin, mikro ja astianpesukone sekä astiasto. Saunassa 
on ainalämmin kiuas. Mökkiin on asennettu ilmalämpöpumppu marraskuussa 2019.

Etäisyydet
Tahkon keskustaan 4 km, Kuopion torille 55 km, hiihtoladut 100 metriä.
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Hinnat jäsenille

Viikko masu 380 €, 
mato 220 €, 
viikonloppu pesu 195 €
lisävuorokaudet 55 € / yö, 
lemmikkimaksu 40 €.
 
Hinta sisältää lakanat, loppusiivouksen ja 
takkapuut. 

Vuokraukset ja tiedustelut

johanna.kinnunen@outlook.com 
tai puh. 0442360135
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LIIKUNTA

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia.
Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön.

Jäsenedun käyttö edellyttää Kuopion Insinöörien tai
Kuopiossa opiskelevien IOL:n jäsenten jäsenkortin/mobiilijäsenkortin esittämistä.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 
Tuemme jäsenien käyntiä teatterissa
10 € / lippu. Etuhintaisia lippuja voi ostaa 2 
kpl / jäsen / näytös. 

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

KEILAKUKKO
Jäsenille 4 €:n alennus ratahinnasta + 
kengät veloituksetta. Max. 4 krt/kk. 

RAUHALAHTI BOWLING
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiske
lijoille 2 €:n alennus /rata/tunti.
Max 4 krt/kk.

Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan
listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja
kuittaus. Alennus on ratakohtainen 
=> yksi alennus/rata.

KUOPION TENNISKESKUS
Kuopion Insinöörien jäsenille 4 €:n alennus 
vuoromaksusta jäsenkorttia näyttämällä. 
Max. 4 krt/kk. 

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,50 €
Kuntosali + kylpylä 11,50 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava 
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 € 
Kuntosali 6,50 €
Kuntosali + kylpylä 14 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan 
esittämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jä
senkortin sekä henkilökohtaisella kuittauk
sella.

KULTTUURI

JÄSENEDUT 
vuonna 2022

HYVINVOINTI

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

JUMIKAMU
Klassista ja urheiluhierontaa.

10 % alennus hierontojen listahinnoista 
Kuopion Insinöörien jäsenille. 

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

http://jumikamu.fi tai 0505668051.
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PARAFUN RY
Kuopion Insinöörien jäsenille 100 € alen
nus varjoliitokurssin hinnasta. Katso lisää 
www.parafun.sporttisaitti.com

KYLPYLÄ FONTANELLA
Kylpyläkäynti 2h 
(tai yhdistelmäkäynti yhteensä max. 2h)
Arkisin 8 € / hlö
La, Su ja pyhäpäivät 9,50  € / hlö

Kuntosali 4,50 € / hlö
Squash (½ h) 4,50 € / hlö

Hinnat voimassa kuopion Insinöörien jäse
nille jäsenkorttia näyttämällä. Käynnit kui
tataan jäsennumerolla kuittauslistaan. 
Jäsenen mukana tuleville perheenjäsenille 
hinnaston mukaiset ryhmähinnat. 

KUOPION SAANA
Kylpylän pääsylippu 12 € / hlö 
(norm. 1518 €).

Kokoustarjouksena VIP Saana 380 €
(norm. 420 €)

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

MUUT EDUT

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

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752.

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

RTV PUIJON VÄRI
Myymälässä/varastossa olevat normaali
hintaiset tuotteet Kuopion Insinöörit ry:n 
jäsenille:

Teknos ja Tikkurila maalit 30 %
Osmo Color tuotteet 15 %
RTV:n omat tapetit 30 %
RTV:n omat keraamiset laatat 30 %
Lamella laminaatit 12 %
Lamella vinyylilankut 13 %
Lamella parketit 10 %

CE Lindgren maalaustyövälineet 30 %
Lindbath khkalusteet 15 %
+ kylpyhuonesuunnitelmat kuvineen veloi
tuksetta, jos materiaalit ostetaan RTV Pui
jon Väristä. 

BAR FREETIME
Biljardi ja pöytäcurlingpelaamisesta
 10 %.

LIIKUNTA
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LOUNASEDUT 

Etuhinta Insinööriliiton jäsenkorttia näyttämällä. 
Katso tarkemmat lisätiedot: www.kuopioninsinoorit.fi/lounasedutjasenille.  

Huom! Etuhinnat saattavat poiketa ilmoitetuista, ravintoloiden muuttaessa lounashintojaan.
Muutoksista voi ilmoittaa myös Kuopion Insinöörien hallitukselle. 

KUOPIO

Amarillo

BURGER5

EHTA

Frans & Sophie

Gastrobar B/P

Harald Kuopio

Intro Social oy

King's Crown

Kuopion Saana

Lounasravintola Mairella

Lounasravintola TehoWatti

Ozaki Sushi

Puijon Maja

Rosso

Trattoria Sorrento

Ravintola Hurma

Ravintola Isä Camillo

Ravintola Kallaveri

Ravintola Komilfo

Ravintola Käskynkkä

Ravintola Pelimies

Ravintola Taikuri

Ravintola Urban

Skilla

Thairavintola Samruai

LounasKahvila Kulta

Ravintola Butterfly

Ravintola Raatihuone

Ravintola Rosso

IISALMI

LAPINLAHTI

Matin ja Liisan asema

LEPPÄVIRTA

Lounasravintola Leppäkerttu

SONKAJÄRVI

Ravintola Hollivoot

Ravintola Palomestari

SIILINJÄRVI

Ravintola Fonte

KylpyläHotelli Kunnonpaikka

Pakkipari
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KUOPION INSINÖÖRIEN
hallitus 2022

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
Johanna Kinnunen Jyri Hakkarainen
044 236 0135 050 366 2415
johanna.kinnunen@outlook.com jyri.hakkarainen@gmail.com

Sihteeri Taloudenhoitaja
Timo Kinnunen Matti Tiihonen
044 785 6229                 0447657085
timo.kinnunen@outlook.com mtiihonen@gmail.com

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen
Heli Luostarinen Arto Räty
heli.luostarinen@hotmail.com inssit.arto@outlook.com

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen
Eeva Ruotsalainen Mikko Ruotsalainen
eeva.j.ruotsalainen@hotmail.com mikko.p.ruotsalainen@gmail.com




