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• Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO
• Puhelin  050 467 4752 
• e-mail     matti.hukkanen@iwn.fi
• Kotisivut     www.kuopioninsinoorit.fi

• Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys  Nordea 202718-157953
        OP 560005-273084
• Julkaisija Kuopion Insinöörit ry
• Painos 1200 kpl
• Perustettu toukokuussa 1989 
• Päätoimittaja Matti Hukkanen
• Painopaikka Kuopion Liikekirjapaino Oy
 www.kuopionliikekirjapaino.fi

KUOPION INSINÖÖRIT RY
Puh.joht. Timo Auvinen
Rypysuontie 57 C 27
70280 KUOPIO
GSM 0400 374 260
e-mail timo.auvinen@iwn.fi

•  Toiminut kerhomuotoisena marraskuusta 1942 I vetäjänään 
 Ilmari Ulvinen

•  Toiminut 06.02.1945 lähtien Yleisen Insinööriyhdistyksen Kuopion   
 alaosastona I puheenjohtajanaan Eino Tomminen

• Rekisteröity Kuopion Insinöörit ry -nimiseksi yhdistykseksi 06.11.1952. 
 I puheenjohtajana toimi Tuomas Soikkeli.
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Sääntömääräinen vuosikokous

Aika:  Keskiviikko, 28.3.2007 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
    sekä
  - hallituksen täydentäminen, Koskinen ja Kumpulainen pyytäneet eroa hallituksen 
    jäsenyydestä paikkakunnalta muuton johdosta. 

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sihteeri Marko Oikariselle  
sähköpostilla: markooik@dnainternet.net, puh 044 300 5198 viimeistään 26.3.07 mennessä.

TERVETULOA !!!

Hallitus
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KUOPION INSINÖÖRIT RY
HALLITUS 2007

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

varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti.hukkanen@iwn.fi

sihteeri
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

rahastonhoitaja
Veikko Taivainen
Puh. (017) 465 1254
GSM 040 542 6134
veikko.taivainen@dnainternet.net

Kinran edustaja
Satu-Maarit Velling
satu-maarit.velling@
student.savonia-amk.fi

Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 77983
johanna.kinnunen@
dnainternet.net

Harri Koskinen 
GSM 040 595 5834

Hannu Kumpulainen
GSM 040 737 2765

Tero Ojanen 
Puh. (017) 361 6099
GSM 044 585 6340
tero.ojanen@dnainternet.net

Vastuualueet:
 - tiedotus: Matti Hukkanen, Johanna Kinnunen 
 - koulutus: Tero Ojanen 
 - opiskelijat: Johanna Kinnunen 
 - Viini-inssit: Tero Ojanen 
 - Tahko Jussi:  Veikko Taivainen
 - keilakerho: Veikko Taivainen 



3

KUOPION INSSIT1/2007

Vuoden vaihteessa yhdistyksessämme tapahtui pu-
heenjohtajan vaihdos. Ilkka Kemppainen luopui 
minulle ja monille muille yllättäen puheenjohta-
juudesta ja allekirjoittaneelle tarjottiin pestiä muu-
taman minuutin varoitusajalla. Monelleko Suo-
messa tarjotaan yli tuhat jäsenisen, arvostetun jär-
jestön puheenjohtajuutta? Kiitos luottamuksesta!

Tavoitteena insinööriys minulla on ollut alle 
kouluikäisestä katsoessani putkimiehen pakkiin, 
jossa oli mitä ihmeellisimpiä työkaluja. Useam-
paan kertaan tämänkin jälkeen on mielikuva in-
sinöörin työstä muuttunut, mutta kunnioitus vain 
kasvanut. Järjestötehtävät aloitin 14 vuotiaana tei-
nikunnassa jatkuen Tekun Oppilaskunnassa ja sit-
temmin kylätoimikunnassa / Pohjois-Savon Ky-
lät ry:n hallituksessa. Kuopion Insinöörit ry:n hal-
litukseen minut valittiin 90-luvun laman aika-
na ja vetämään Pohjois-Savon Avainprojektia Ju-
hani Ylirukan siirtyessä Poriin. Projektissa työllis-
tyi varsin huomattava määrä lamassa työttömäk-
si tai työttömyysuhan alaiseksi jääneitä Akavalaisia 
ja muuten  pitkälle koulutettuja henkilöitä. Pro-
jektin aikana perustettiin mm. Osuuskunta Kuo-
pion Avainosaajat, joka toimii tälläkin hetkellä ak-
tiivisesti.

Oman yrityksen, Savon Lämpökuvaus Ky:n, 
perustin 1981. Toimialana oli rakennusten, teol-
lisuuden ja sähkölaitteiden lämpökuvaus. Työn 
sesonkiluonteisuudesta aiheutuen nykyisestä toi-
meentulosta suurin osa tulee erilaisista rakennus-
alan suunnittelutehtävistä ja konsultoinnista. Suu-
rimpia asiakkaita ovat Metsähallitus ja Ympäristö-
keskus. Viimeisimmissä töissä on joitakin 3D koh-
teita ja näyttää siltä, että niitä saisi tehdä eläkkeel-
le asti, joka on vielä kaukana. Insinööritutkintoni, 
1976, päivittämistä olen hoitanut menemällä mu-
kaan Tampereen Teknisen Yliopiston Kuopiossa 

Puheenjohtajan palsta

järjestämään DI-koulutukseen, josta puuttuu vielä 
tällä hetkellä DI-työ.

Yrittäjänä ja järjestömme edustajana olen toi-
minut Insinööriliiton Yrittäjävaliokunnassa tois-
takymmentä vuotta. Omana ajatuksenani oli luo-
pua Kuopion Insinöörien hallituksen tehtävistä ja 
”ottaa vastaan uusia haasteita” esimerkiksi Pohjois-
Savon Akavassa. Yllätyksenä tuli yhdistyksemme, 
UIL:n Itäsuomen piirin ja Akava Pohjois-Savon 
puheenjohtajuudet.

Akavassa toivoisin voivani vaikuttaa siihen, et-
tä maakunnat pysyisivät asuttuina. Tämä toteu-
tuu, jos työpaikat saadaan pysymään maakunnis-
sa ja valtion virastojen hajasijoitusta tuetaan. Poh-
jois-Savo on hyvä asuin- ja työpaikka-alue kaikille, 
myös akavalaisille. Kuntien kehittäminen ja palve-
lurakenneuudistus ei edellytä akavalaisten työpaik-
kojen vähentämistä ja siirtämistä ruuhkasuomeen. 
Vanhempi pojistani valmistelee väitöskirjaa koto-
aan Hiltulanlahdesta käsin ja tyttäreni opiskelee 
Joensuussa opettajaksi.

Ajatusmaailmaltani olen perinteitä kunnioit-
tava, harkitusti uudistava. Olen ollut aloittamassa 
yhteistoimintaa Kuntien Insinöörien kanssa, mut-
ta en kannattanut koko KTK:n liitosta, koska jär-
jestöön kuuluu paljon muitakin kuin insinöörejä. 
Mutta liittotasolla liittyminen on tämän hetken 
tosiasia. Kuopion Insinöörit ry:n asemaa itsenäise-
nä yhdistyksenä se ei uhkaa millään tavoin, joten 
toivon suotuisan jäsenmäärän kasvun jatkuvan ja 
jäsentemme viihtyvän toimintamme parissa.

Timo Auvinen
insinööri

KUOPION INSINÖÖRIT RY

JATKAA PERINTEISILLÄ URILLA
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Matkaohjelma:
To 12.04.  Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla kohti Nuijamaan raja-asemaa. Pian raja- 
  aseman jälkeen sivuutetaan Viipuri ja jatketaan edelleen matkaa ”pohjolan Venetsiaan”  
  Pietariin. Majoittuminen kaupungin keskustassa olevaan Moskova hotelliin. Päivällinen  
  nautitaan hotellin ravintolassa.

Pe 13.04.  Aamiainen. Päivän aikana tehdään opastettu tutustuminen Pietariin upeaan 300-vuo-
  tiaaseen kaupunkiin. Kierroksen aikana nähdään kaupungin alkuperäinen sydän Pieta- 
  rin ja Paavalin linnoitus sekä Iisakin kirkossa. Saarien, kanavien ja siltojen täyttämä kau- 
  punki on nähtävyys jo itsessään. Viimeisimmän silauksen kaupungille antavat useiden  
  kirkkojen kullatut sipulit, jotka ovat kuin kruunu kaupungin yllä.

La 14.04.  Aamiaisen jälkeen suunnataan kaupungista etelään, jossa tutustaan Tsarkoje Seloon 
  Pushkinissa. Vierailu Pietari Suuren vaimolleen rakennuttamaan Katariinan Palatsiin,  
  joka sijaitsee samalla alueella. Katariinan Palatsin turkoosi, valkoinen ja kultainen jul- 
  kisivu ja monet saleista ja huoneista on huolella ja kauniisti restauroitu, tuhouduttuaan  
  pahasti 2. maailmansodassa. Keisarillisen loistokkuuden voi havaita etenkin Kruunajais- 
  huoneessa, jossa on lukuisia ikkunoita, kultakehyksisiä peilejä, kaunis parkettilattia ja  
  upeasti maalattu katto. Kuuluisa Meripihkahuone on entisöity, vierailu. Lounas.

  Paluu Pietariin. Retkipäivän aikana vieraillaan Euroopan suurimmassa taide- ja kulttuu- 
  rialan museossa, Eremitaasissa. Museon näyttelytiloja on kaikkiaan seitsemässä raken- 
  nuksessa ja museon kokoelmat ovat mittavat. Eremitaašin kokoelma sisältää muun 

  muassa antiikin Kreikan ja Rooman taidetta, sekä etu-, keski- ja itäaasialaista taidetta.

Su 15.04. Aamiaisen jälkeen lähdetään paluumatkalle. Viipurissa pidetään taukoa, jonka aikana voi  
  tehdä tuliaisostoksia tai vaikkapa nauttia lounasta kuulussa Viipurin Pyöreässä Tornissa.  
  Paluu Nuijamaan raja-aseman kautta koti-Suomeen ja lähtöpaikkakunnille.

Hinta:   215 €/henkilö (edellyttää 40 osallistujaa)

Ilmoittautumiset:  Henna Kivinen puh. (017) 4633 666 (Matka-Mainio Oy)

Hintaan sisältyy:
  • Linja-automatkat em. ohjelman mukaan mukavalla turistibussilla
  • Venäjän ryhmäviisumi + minimi matkavakuutus (alennus omalla viisumilla 35 €)
  • Majoitus 2-hengen business luokan huoneissa (1-hh lisä 55 €/3 yötä)

Tarjous: Kuopion Insinöörit ry

HISTORIALLINEN PIETARI 
TO–SU 12.–15.4.2007 (4 PV)

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 23.3.2007
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  • Buffet-aamiaiset hotellissa, päivällinen meno-iltana hotellissa, lounas Pushkinissa
  • Edellä mainitut retket opastuksineen sekä sisäänpääsymaksuineen 
     (päiväohjelma on alustava): Iisakin kirkko, Eremitaasi, Katariinan Palatsi
  • Matka-Mainion matkanjohtajat palvelut koko matkan ajan

Lapsialennukset:
  Lapset alle 18-v. lisävuoteella 2 aikuisen kanssa   alennus 30 €/hlö
  Lapset alle 15-v. (omalla passilla) lisävuoteella 2 aikuisen kanssa alennus 30 €/hlö
  Lapset alle 15-v. (vanhemman passiin merkittynä) lisävuoteella 
  2 aikuisen kanssa      alennus 50 €/hlö
  Lapset alle 2-v. (vanhemman passiin merkittynä) 
  ilman omaa vuodepaikkaa     hinta 55 €/hlö

Moskova Hotelli***, Pietarin historiallisen ja arkkitehtuurin keskustan lähellä sijaitseva hotelli. Hyvän sijain-
tinsa ansiosta hienot Nevan maisemat sekä kaupungin palvelut ovat lähietäisyydellä. Business-luokan huone-
varustuksena: suihku/wc, televisio sekä puhelin. 
Hotellissa on paljon erilaisia palveluita kuten valuutanvaihto, ravintoloita, aulabaari, yökerho, posti, kasino, 
kampaamo jne. 
Osoite: 2, Alexarder Nescky Sq.,  Puh. +7 812 274 0022. Lisästietoa: www.hotel-moscow.ru

Viisumia varten tarvitaan lähtijöiltä: etunimet, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli sekä passinnumero. Passin 
tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista, sillä minimimatkava-
kuutus (jonka matkatoimisto ottaa viisumia varten ei ole kattava). Oma passi otettava mukaan matkalle.
Linja-autossa matkanjohtajalla on vaihdossa ruplia. Suomen valuuttapalvelu tekee valmiiksi ruplanippuja 
(kuitin kera). Niput arvoltaan: 40 €, 60 €, 100 €, 150 € sekä 200 €.
Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitamme, mikäli ryhmä hyväksyy tarjouksemme.

PIETARI

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

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

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

Iisakin kirkko: Iisakin kirkko on Pietarin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Se on maailman neljänneksi korkein 
kupolirakennus (korkeus 101,5 metriä). Kirkkoon mahtuu kaikkiaan 14 000 ihmistä ja sen rakentamiseen 
osallistui neljän vuosikymmenen ajan yli 400 000 ihmistä.
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Kazanin Tuomiokirkko: Kazanin Tuomiokirkko rakennettiin Paavali I:sen  määräyksestä Rooman mallin 
mukaan vuosina 1801-1811. Kirkko nimettiin ”Our Lady of Kazan” – ihmeitä tekevän ikonin mukaan, ja 
nykyään päivittäin lukuisat ihmiset käyvät rukoilemassa  ikonin äärellä. 

Menshikovin Palatsi: Alexander Menshikov (1673-1729) oli Pietari Suuren hyvä ystävä, joka tuli vaatimat-
tomista oloista,  mutta Pietari ylensi hänet herttuaksi ja Pietarin kenraalikuvernööriksi. Pietari Paavalin – se-
kä Krohnstadtin linnoitukset rakennettiin hänen valvonnassaan. 

Pyhän Nikolain Kirkko: Kirkon alue  oli aikoinaan merimiesten asuttama Pietari Suuren aikana, ja ensim-
mäinen puusta rakennettu kappeli Nikolai Ihmeidentekijä rakennettiin heidän kunniakseen  suojelemaan 
merimiehiä.

Jusupovin Palatsi valmistui nykyiseen asuunsa 1830-luvulla ja se on kuulunut Jusupovin aatelisperheelle. 
Palatsin viimeinen omistaja oli Felix Jusupov ja hänen vaimonsa Irina, joka oli Nikolai II:n sisaren tytär. Tun-
netuksi palatsi on tullut Rasputinin murhasta.

Aleksanteri Nevskin luostari on tärkeä hengellisen elämän keskus Pietarissa. Luostarin hautausmaalle on 
haudattu useita venäläisiä merkkihenkilöitä, mm. Lomonosov, Dostojevski ja Tshaikovski. 

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

Pietarhovi: Sijaitsee Suomelahden rannalla 30 km päässä Pietarista. Tämän kesäpalatsin rakennustyöt alkoi-
vat vuonna 1714, Pietari Suuren hallitukaudella. Pietarhovi on tunnettu suihkulähteistään.  Toisen Maail-
mansodan aikana palatsi vaurioitui pahoin, mutta se on suurinosa on kunnostettu entiseen loistoonsa.

Ystävällisin terveisin
Henna Kivinen
MATKA-MAINIO OY
Puh. (017) 463 3666
henna.kivinen@matkamainio.fi

Bussireitti klo

Siilinjärvi mh   05.30
Kuopion Maljalahdenkatu  05.50
Leppävirta Unnukka 06.25
Varkaus mh  06.50
Juva ABC  07.10 

KEILAKERHON PERUSTAMINEN

Yhdistyksen piirissä on herännyt ajatus kasata oma keilailuporukka. Kuopion keilahallin nykyisen 
käytön perusteella paras ajankohta on harrastaa ko. toimintaa tiistai-iltaisin. Asiasta kiinnostuneet tulee 
ilmoittautua 23.3.2007 mennessä allekirjoittaneelle tuntitoivomuksineen.

Keilailuterveisin Veikko Taivainen, 
veikko.taivainen@dnainternet.net tai 040 542 6134 
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SATAKIELEN

SYLISSÄ
Kuopion kaupunginorkesteri
Markku Johansson, kapellimestari
Angelika Klas, sopraano

Kielelliset ja kansalliset rajat ylittävä musiikkimatka 
tarjoaa mm. seuraavat kappaleet:

Tango d’amor
Ich bin von Kopf bis Fuss
I Could Have Danced musikaalista My Fair Lady
Yo Soy Maria Piazzollan tango-oopperasta Maria de Buenos Aires

Konsertin jälkeen tanssiaiset valohallissa

Hinta jäsenille ja puolisoille on 10 €/henkilö.

Nordea Pankki tarjoaa bussikuljetuksen maakunnasta.

AKAVAN KEVÄTKONSERTTI 23.3.2007

AKAVA POHJOIS-SAVO JÄRJESTÄÄ

20 V JUHLAKONSERTIN
PERJANTAINA 23.3.2007 KLO 18.30

KUOPION MUSIIKKIKESKUKSESSA

Varaukset ja lisätietoja 
kuljetusaikatauluista ja -reiteistä:

Matti Hukkanen: 
matti.hukkanen@iwn.fi     

050 467 4752
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Kuopion Insinöörien loma-asunto Tahko-Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maantien 577 ja Sääskiniemen-
tien risteyksestä vasemmalla puolella.
Loma-asunnossa on alakerrassa tilava olohuone/keittiö, makuuhuone, WC, pukuhuone/kuivaushuone, 
pesuhuone, sauna, sekä puuvarasto ja suksivarasto, yläkerrassa on kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneis-
tossa on 9 vuodepaikkaa. Pinta-alaa huoneistossa on 54+17+5 m2. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja asti-
anpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv.
Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoitavan roskat 
pois, imuroivan lattiat sekä pesevän astiat ennen poistumistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen 
päälle.
Tahkon keskustaan on matkaa noin 4 km, hisseille n. 4,5 km, aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtola-
dut että kelkkareitti. 

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

Ota talteen
!

TAHKO INSSI

 TAHKO IN
SSI
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Tahko Inssin vuokrausjakso: viikot 33/2006–32/2007

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen
vuokrattavissa seuraavasti:

• Varaukset Veikko Taivainen 040 542 6134
• Varaus on sitova vasta kun vuokra on 
 maksettu yhdistyksen tilille, muista merkitä 
 viitenumero 3010
• Jäsen, jolla ei ole aiemmin ollut Tahko Inssi 
 vuokrattuna, on etusijalla vuokrauksessa, 
 katso jäljempänä esitettyjä kausiehtoja

Vuokraushinnat:

Viikko 
Ma–Su

Ma–Pe Pe–Su

A-kausi 650 325 325
B-kausi 480 240 240
C-kausi 320 160 160

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12

Ajo-ohje Tahko Inssille

Nilsiästä päin ajetaan tietä 577 Tahkovuoren suun-
taan ja käännytään oikealle Tahkovuoren loma-
alueille Sääskiniementietä pitkin. Edellä mainitus-
ta risteyksestä 900 metrin päässä on vasemmalle 
viitta Talvitahko ja postilaatikko, jossa luku 316.

Siitä eteenpäin 150 metrin päässä onkin taloryh-
män toisessa talossa vasemmalla Tahko Inssi. 
Ensimmäinen talo vasemmalla puolella on kerho-
rakennus.

TAHKO INSSI

90
0 

m

Tie 577

 2006    2007

Viikko n:o 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A-kausi                                 

B-kausi                                 

C-kausi                                

Viikko n:o 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A-kausi                    

B-kausi                     

C-kausi                     
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Veikko (vasemmalla) ja Tero tyytyväisinä 
ruusuineen ja tunnustuspalkintoineen.

HAASTE INSINÖÖREILLE VERENLUOVUTUKSEEN

Ystävän päivänä 14.2. SPR Veripalvelu jakoi tun-
nustuspalkintoja ahkerille verenluovuttajille. Mu-
kana olivat myös 200 kertaa vertaan luovuttaneet 
Tero Ojanen ja Veikko Taivainen. Saavutuksensa 
kunniaksi Tero ja Veikko haastavat kaikki veren-
luovutuskelpoiset alueen insinöörit mukaan tähän 
hyvään ja miellyttävään tapaan auttaa verta tarvit-
sevia sairaita ja onnettomuuksien uhreja. Jokaises-
ta Veripalvelussa käynnistä saa taatusti hyvän mie-
len ja kupin kahvia.

Lauantaina 31.3.06 pidetään koko perheen talvinen puuhapäivä Tahkovuorella. Tukikohtana 
Kuopion Insinöörien Tahko Inssi. Katso sijainti keskiaukeaman ilmoituksesta.

Ohjelmassa hiihtämistä, laskettelua, moottorikelkkailua, makkaranpaistoa sekä muuta talvista 
puuhailua. Hiihto- ja laskettelusukset, lumilaudat, pulkat, liukurit jne. mukaan ja mäkeen.

Ilmoittautumiset sihteeri Marko Oikarinen puh. 044 300 5198 
tai markooik@dnainternet.net 26.3. mennessä.

TALVINEN PUUHAPÄIVÄ TAHKO INSSILLÄ 
TAHKOVUORELLA 31.3.07 KLO 10 ALKAEN

Verenluovutuksen voi aloittaa jokainen terve 
18–59-vuotias, vähintään 50 kg painava henki-
lö ja säännöllistä luovuttamista voi jatkaa kunnes 
täyttää 66 vuotta. Sairaudet ja vaikeat vammautu-
miset sekä monet lääkkeet tuovat vaihtelevia ra-
joituksia luovuttamiseen. Yksityiskohtaisia tietoja 
tästä saa tarvitessaan Veripalvelun henkilökunnal-
ta puh. (017) 366 5500 tai netistä www.veripal -
velu.fi . Kuopion Veripalvelun toimitila on Kaup-
pakeskus Sektorin toisessa kerroksessa, Puijonka-
tu 23. Muut luovutuspaikat ja -tilaisuudet löyty-
vät edellämainitusta nettiosoitteesta.

Säännöllinen verenluovutus on pitkäjänteinen 
harrastus, mutta kerran aloitettuaan sitä ei tule lo-
pettaneeksi. Esimerkiksi Veikolla ja Terolla sitä on 
jatkunut säännöllisenä lähes neljäkymmentä vuot-
ta ja se loppuu vasta, kun ikäraja tulee vastaan.

Siispä kaikki insinöörit nyt sankoin joukoin Ve-
ripalveluun verta tarjoamaan.

Veripalvelun osoite Kuopiossa on 
Puijonkatu 23 (Sektori) 2. krs

Avoinna ma, ti, ja to  klo 11-18 sekä 
ke ja pe  klo 10-16
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Tumma Merlot rypäle on yksi suurista ranskalais-
lähtöisistä maailmanvalloittajista. Tammikuussa 
Viini-insseillä olikin ohjelmassa vertailla eri puo-
lilla maailmaa tuotettuja merlot-viinejä. Osanotto 
oli kiitettävän vilkasta, sillä maistelimme ne kol-
mellatoista suulla tavan mukaan puolisokkona sa-
tunnaisessa järjestyksessä. Perinteen mukaan esitän 
tulokset kuitenkin hintajärjestyksessä halvimmasta 
kalleimpaan.

Halvin oli chileläinen Luna Negra Merlot, hin-
ta 5,98 euroa. Väri oli sinervän punainen. Tuoksu 
oli terävä. Maku kuitenkin pehmeä ja siinä tuntui 
halvan uuden maailman viinin sivumaku. Pisteitä 
tuli näinkin edulliselle viinille hyvin, 11,3 ja kel-
po neljäs tila.

Toisena oli Etelä-Afrikan Obikwa Merlot 2005, 
hinta 6,50 euroa. Väri oli punainen. Tuoksu oli vi-
vahteikas, tuore. Makukin oli tuore mutta tasapai-
noinen. Pisteitä viini sai komeasti 14,1 ja voitti ko-
ko vertailun. Ehdottomasti löytö hintaluokassaan.

Kolmas oli USAn Kaliforniasta, Glen Ellen 
Merlot Reserve 2004, hinta 7,98 euroa. Väri oli 
rusehtavan punainen. Tuoksu oli voimakas. Maus-
sa tuntui sama vivahde kuin ensimmäisessä. 

MERLOT-VIINIT VERTAILUSSA

Pisteitä viini sai 13,2 ja sijoittui kolmanneksi vain 
niukasti kakkostilan hävinneenä.

Neljäs viini oli Australiasta Yalumba Y Series 
Merlot 2004, hinta 9,98 euroa. Väri oli punainen. 
Tuoksu oli voimakkaan marjainen. Maku oli mus-
taherukkainen ja kevyesti tamminen. Pisteitä viini 
sai 13,3 ja vertailun kakkostilan.

Toiseksi kallein oli vain puoliksi Merlot rypä-
leestä mutta alkuperäinen Bordeaux’n viini, Châ-
teau Timberlay 2004, hinta 9,99 euroa. Väri oli si-
nervän punainen. Tuoksu oli tuore, hillomainen. 
Maku oli myös hillomainen ja makeaan vivahtava. 
Pisteitä tämä voimakkaasti mielipiteitä jakava viini 
sai vain 10,4 ja sijoittui vasta viidenneksi.

Kallein viini tuli Italiasta, Cusumano Merlot 
2005, hinta 11,38 euroa. Väri oli sinipunainen. 
Tuoksu oli niukka, tuore ja sulkeutunut. Maku oli 
pehmeä mausteinen, mm. kanelia. Pisteitä tämä 
selvästi kallein viini sai vain 10,3 ja joutui tyyty-
mään viimeiseen sijaan.

Joskus käy näinkin, kun makuasiat ratkaisevat, 
että paremmuusjärjestys on lähes päinvastainen 
kuin hintajärjestys.

Tero.
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7)  Mikä on mielestäsi alueyhdistyksen (Kuo-
pion Insinöörien) tehtävä?
Pitää huolta savolaisista insinööreistä ja järjestää 
heille mukavia yhdessäolon hetkiä     Heidän kaut-
taan on lisäksi oiva mahdollisuus tutustua muihin 
insinööreihin ja vaikuttaa paikallisesti insinööri-
kulttuuria edistäen.

8) Mikä sai sinut innostumaan yhdistyksen 
luottamustehtävistä?
Koin että koulussamme tarvitaan opiskelijatapah-
tumia enemmän kuin niitä oli. Halusin vaikuttaa 
asiaan itse ja lähdin mukaan toimintaan. Vuoden 
aikana meillä olikin neljä massiivista tapahtumaa 
ja niistä yhdistyksemme on saanut paljon kiitosta 
ja uusia perinteitä.

9)  Miten kehittäisit yhdistysten (Kinra ja KI) 
toimintaa, jos saisit täysin ”vapaat kädet”?
Toisin isot inssit ja opiskelijat yhteen jollakin isol-
la, hienolla tapahtumalla. Ei ainoastaan hallituksia 
vaan myös rivijäseniä. Rento yhdessäolo tarjoaisi 
opiskelijoille mahdollisuuden kuulla kokemuksia 
työelämästä ja sen tuomista haasteista. Samoin in-
sinöörit saisivat mahdollisuuden tutustua tulevai-
suuden tekijöihin. Tätä kautta siirtyminen isoihin 
insseihin tulisi monelle varmasti itsestäänselvyy-
deksi. Yhdessä me olemme kuitenkin enemmän ja 
joukossa on voimaa.

10) Terveisiä jäsenille..
Aurinkoista talven jatkoa kaikille. 
Olkaa iloisia ja nauttikaa siitä mitä teette 

Hallituksen uusi opiskelijoiden edustaja 
Satu-Maarit Velling

1)  Nimi, asuinpaikka, oppilaitos, opintojen tä-
mänhetkinen vaihe, opintosuunta jne
Satu-Maarit Velling, 
Kuopio, 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Tekniikka, Kuopio
3. vuosi menossa,
Tietotekniikka, tietojärjestelmien hallinta

2)  Harrastukset
Jumpat, sali, laskettelu, hiihto, musiikin kuunte-
lu, kissat.

3)  Kuinka kauan olet ollut Kinran toiminnas-
sa mukana?
Lähdin luokkani yhteishenkilöksi ensimmäisenä 
lukuvuonna 2004-2005. Toisella luokalla pyrin 
KINRAn hallitukseen, jossa toimin rahastonhoi-
tajana ja tapahtumavastaavana ja nyt vuoden alus-
ta lähtien yhdistyksen puheenjohtajana. Eli kol-
mas vuosi menossa.

4)  Oletko osallistunut aiemmin vastaavan yh-
distyksen toimintaan?
Minussa on asunut pieni järjestöjyrä koko pienen 
ikäni

5)  Mikä ovat mielestäsi tärkeintä Kinran toi-
minnassa?
Jäsenet. On erittäin tärkeää, että insinööriopiske-
lijat tietävät heidän omasta liitosta, joka ajaa vain 
ja ainoastaan insinöörejä koskevia asioita. Haluan 
kertoa liitostamme kaikille ja olla mukana järjestä-
mässä tapahtumia jäsenillemme. 

6)  Millainen on ensivaikutelmasi Kuopion In-
sinöörien toiminnasta?
Koen, että heillä on tarjolla paljon mukavaa toi-
mintaa ja jäsenet otetaan hyvin huomioon.

TULLAAN TUTUKSI
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Hallituksen uusi jäsen Johanna Kinnunen

1)  Nimi, asuinpaikka, valmistumisvuosi ja 
oppilaitos, nykyinen ammatti ja työpaikka
Nimeni on Johanna Kinnunen. Asun perheeni 
kanssa Kuopiossa, josta olen myös kotoisin. Val-
mistuin vuonna 2000 Pohjois-Savon ammattikor-
keakoulusta elektroniikan ja informaatiotekniikan 
insinööriksi. Syksyllä 2006 sain päätökseen Filoso-
fi an maisterin opinnot Kuopion Yliopistossa pää-
aineenani tietojenkäsittelytiede. Nyt työskentelen 
Pelastusopistolla suunnittelijana. 

2)  Perhe
Perheeseemme kuuluu lisäkseni Timo, Henri ja 
Hanna. Hanna syntyi viime maaliskuussa, Hen-
ri on viiden vuoden ikäinen. Timokin on koulu-
tukseltaan insinööri. Myös hän työskentelee tieto-
tekniikan parissa ja on mukana eri yhdistysten toi-
minnassa.

3)  Harrastukset
Tällä hetkellä lapset vievät kaiken mahdollisen va-
paa-aikani, joten harrastukset ovat saaneet jäädä si-
vummalle. Toivottavasti taas jossain vaiheessa pys-
tyn palaamaan rakkaan harrastukseni tanhun pa-
riin.

4)  Kuinka kauan olet ollut Kuopion Insinöö-
rit ry:n jäsen?
Jo opiskeluvaiheessa kuuluin insinööriopiskelija-
liittoon ja valmistuttuani oli luonnollista liittyä 
Kuopion Insinöörien jäseneksi. Olen ollut jäsene-
nä suunnilleen kuusi ja puoli vuotta.

5)  Oletko osallistunut aiemmin vastaavan yh-
distyksen toimintaa?
Olen ollut kiinnostunut yhdistystoiminnasta jo 
pidemmän aikaa. Olen kerennyt osallistua muun 
muassa taloyhtiön hallitukseen ja urheiluseuratoi-
mintaan. Insinöörejä vastaavan yhdistyksen toi-
minnassa en ole aiemmin ollut mukana.

6)  Millainen on ensivaikutelmasi yhdistyksem-
me toiminnasta?
Päällimmäisenä mieleeni on jäänyt yhdistyksen 
lämmin suhtautuminen perheisiin. Yhdistys on 
toiminnassaan pyrkinyt huomioimaan jäsentensä 
lisäksi myös tulevan sukupolven. Yhtenä esimerk-
kinä mainittakoon jo perinteeksi tullut kuutamo-
ilta elokuussa.

TULLAAN TUTUKSI
7)  Mikä on mielestäsi tärkein alueyhdistyksen 
tehtävä?
Mielestäni alueyhdistyksen tärkein tehtävä on ke-
rätä insinöörit yhteen ja saada heille tietoa omista 
eduistaan ja velvoitteistaan. Toisaalta alueyhdistys 
pystyy myös ajamaan meidän tavallisten ihmisten 
etuja korkeammalla taholla, johon yksittäinen in-
sinööri ei kykene.

8)  Mikä sai sinut innostumaan yhdistyksen 
luottamustehtävistä?
Olen näiden reilun kuuden vuoden jäsenenä olon 
aikana huomannut, että meitä nuorempia insinöö-
rejä on hyvin vähän aktiivisesti mukana toimin-
nassa. Minulle tarjottiin mahdollisuutta luotta-
mustehtäviin yhdistyksessä ja olin siitä todella iloi-
nen. Yhdistys ja jäsenet osoittavat näin luottamus-
ta meihin nuorempiin sekä etenkin naisena koen 
sen tärkeäksi. Nyt minulla on todelliset mahdolli-
suudet vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan. Toki 
jäsenenäkin minua kuunneltiin.

9)  Miten kehittäisit yhdistyksen toimintaa, jos 
saisit täysin ”vapaat kädet”?
Vaikka koen yhdistyksen tällä hetkellä hyväksi ja 
toimivaksi, toivoisin saavani jollain keinolla lisää 
nuoria ja vastavalmistuneita mukaan toimintaan. 
Tiedän että yhdistyksemme jäseninä on paljon sel-
laisia, jotka eivät näy toiminnassa mukana. Pyy-
täisinkin heiltä toiveita ja kommentteja siitä, mitä 
toimintamme voisi tulevaisuudessa olla. Tulen var-
masti ajamaan nuorempienkin etuja, kunhan en-
sin saisin ideoita muilta.

10) Terveisiä jäsenille..
Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan. Kyllä me 
siellä tutuiksi tulemme ja mukavaa tulee varmas-
ti olemaan. Tarttukaa ihmeessä hihasta kiinni, kun 
teillä on ajatuksia yhdistyksen toimintaan liitty-
en tai muuten vaan. Pyrin taitojeni mukaan ker-
tomaan yhdistyksen toiminnasta. Ja ennen kaik-
kea olkaamme ylpeitä siitä, mitä me olemme eli 
insinöörejä.

Perhe Kinnunen
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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.

SAVON VARAOSA Kaikki autotarvikk. Merkkituotteita.
JA TARVIKE Oy Tutustu. Jäsenkortilla 20-35% alennus.
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

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 Jäsenkortin esittämällä alennus ratamaksusta 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

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)
Lipun hinta jäsenelle on 8,00 €/lippu (puhenäytelmät).

1) Varaa ensin haluamasi liput teatterin lippukassasta ja laita 
    varausnumero talteen.  

2) Maksa varaamasi liput (8,00 €/kpl) yhdistyksen tilille ja 
    merkitse 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.
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www.kuopionliikekirjapaino.fi

Päivä Tapahtuma Klo Paikka

08.01.2007 Hallitus
05.02.2007 Hallitus
10.02.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
24.02.2007 Musikaalimatka: Marilyn, Mikkeli
26.02.2007 Hallitus
17.03.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
23.03.2007 Akavan kevätkonsertti 18.30 Kuopion Musiikkikeskus
28.03.2007 Kevätkokous 18.00 Nordea
31.03.2007 Koko perheen puuhapäivä  10.00 Tahko Inssi, Tahkovuori
02.04.2007 Hallitus
12.-15.04.2007 Kulttuurimatka Pietariin
21.04.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
07.05.2007 Hallitus
11.05.2007 Viini-inssit 18.00 Kirkkokatu 33
08.06.2007 Hallitus
06.08.2007 Hallitus
30.08.2007 Kuutamoristeily
03.09.2007 Hallitus
01.10.2007 Hallitus
25.10.2007 Syyskokous 18.00 Kuopion OP
04.11.2007 Pyhäinpäivän lounas 13.00
05.11.2007 Hallitus
05.12.2007 Hallitus

TAPAHTUMAKALENTERI 2007
Päivä Tapahtuma Klo Paikka

08.01.2007 Hallitus
05.02.2007 Hallitus
10.02.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
24.02.2007 Musikaalimatka: Marilyn, Mikkeli
26.02.2007 Hallitus
17.03.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
23.03.2007 Akavan kevätkonsertti 18.30 Kuopion Musiikkikeskus
28.03.2007 Kevätkokous 18.00 Nordea
31.03.2007 Koko perheen puuhapäivä  10.00 Tahko Inssi, Tahkovuori
02.04.2007 Hallitus
12.-15.04.2007 Kulttuurimatka Pietariin
21.04.2007 Viini-inssit 17.00 Kirkkokatu 33
07.05.2007 Hallitus
11.05.2007 Viini-inssit 18.00 Kirkkokatu 33
08.06.2007 Hallitus
06.08.2007 Hallitus
30.08.2007 Kuutamoristeily
03.09.2007 Hallitus
01.10.2007 Hallitus
25.10.2007 Syyskokous 18.00 Kuopion OP
04.11.2007 Pyhäinpäivän lounas 13.00
05.11.2007 Hallitus
05.12.2007 Hallitus

TAPAHTUMAKALENTERI 2007




