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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 1100 kpl
• Perustettu toukokuussa 1989 
• Päätoimittaja Matti Hukkanen
• Painopaikka Kuopion Liikekirjapaino Oy
 www.kuopionliikekirjapaino.fi 

KUOPION INSINÖÖRIT RY
Puh.joht. Ilkka T. Kemppainen
Vuorikatu 6 A 7
70100 KUOPIO
GSM 044 785 3165
e-mail ilkka.kemppainen@sakky.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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JÄSENETUMATKA 
HISTORIALLISEEN PIETARIIN

Järjestämme jäsenetumatkan Pietariin ja ajankohta on torstaista sunnuntaihin
12. – 15.4.2007.  Matkan aikana tutustumme Pietarin historiallisiin nähtävyyksiin ja aikaa 

jää toki myös omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen. Tarkemmat tiedot matkasta seuraavassa 
lehdessä.  Kannattaa varata kalenterista aika tälle matkalle, sillä matkan hinta tulee olemaan

erittäin edullinen sekä ohjelma monipuolinen.
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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. työ (017) 266 7903
  70500 KUOPIO 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 
   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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Yhdistyksen syyskokouksessa 26.10.2006 Kuopion 
Osuuspankin koulutustiloissa oli läsnä yhteensä 13 
jäsentä. Osuuspankin puolesta kokousväen toivotti 
tervetulleeksi pankinjohtaja Hannu Kekki.

Seuraavassa tiivistetty referaatti kokouksen ku-
lusta likimain esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Alkutoimien jälkeen hyväksyttiin hallituksen 
valmistelema toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
kokouksen täydentämänä. Toimintasuunnitelmaan 
on sisällytetty perinteisten tapahtumien lisäksi yksi 
jäsentapahtuma/ -matka jonkin ajankohtaisen tee-
man merkeissä, sekä yksi kulttuurimatka teatteriin 
tai konserttiin.

Harrastustoimintaan uutena on tulossa keila-
kerho. Tahko-Inssin vuokraustoimintaa on jo tä-
män vuoden loppupuolella laajennettu koskemaan 
koko Insinööriliittoyhteisöä.

Talousarvio hyväksyttiin edellä lyhykäisesti esi-
tellyn toimintasuunnitelman mukaisesti, jäsen-
maksu säilyy samana kuin edellisvuonnakin ja 
on 42,-/vuosi. Yhdistyksen talous on ollut ja tul-
lee olemaan varsin vakaalla pohjalla, kiitos hyvin 
kasvaneen jäsenmäärän.  Yhdistyksen jäsenmäärä 
ylitti lokakuussa 1000 jäsenen rajan ja on selvästi 
suurin Insinööriliiton alueyhdistys Itä ja Kaakkois-
Suomen piirien alueella.

Seuraavana olikin vuorossa yleensä syyskokouk-
sien hankalin kohta: hallituksen jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle. Näihin paikkoihin ei jostain 

syystä ole suuremmin pyrkimystä. Ei, vaikka hal-
lituksen jäsenenä pääsee vaikuttamaan varsin mit-
tavasti sekä oman yhdistyksen, että myös Insinöö-
riliiton asioihin, jotka koskettavat läheltä myös itse 
päättäjiäkin. Samalla tulee luoneeksi melkoisen 
kontaktiverkoston, jota voi hyödyntää myös sivii-
litoimessa.  Puhumattakaan liiton tarjoamasta mo-
nipuolisesta ja laadukkaasta koulutuksesta, jota to-
sin voivat hyödyntää myös hallitukseen kuulumat-
tomatkin ns. rivijäsenet.

Tällä kertaa hallituksen kokoonpanoon tuli 
kaksi muutosta: kun nykyinen puheenjohtaja Ilk-
ka Kemppaisen ilmoitti haluavansa vetäytyä pu-
heenjohtajan tehtävistä, valittiin hallituksen ja sa-
malla yhdistyksen puheenjohtajaksi Timo Auvi-
nen, ja uudeksi hallituksen jäseneksi Johanna Kin-
nunen.

Timo Auvinen on tätä kirjoitettaessa valittu 
myös Akavan Pohjois-Savon aluetoimikunnan pu-
heenjohtajaksi. Onnittelut sekä Johannalle että Ti-
molle.

Loppupuoli kokouksesta sujuikin sitten vakiin-
tuneiden nuottien mukaisesti, ainoastaan tilintar-
kastajien valinnassa siirryttiin nyt ulkopuolisiin 
”ammattitilintarkastajiin”, aikaisempien yhdistyk-
sen jäsenistöstä valittujen tilintarkastajien työtä 
millään lailla väheksymättä.  Kuitenkin katsottiin 
yhdistyksen taloudellisen toiminnan olevan jo sen 
verran mittavaa, että tilintarkastuksen hoitaminen 
talkootyönä on jo hieman kohtuutonta.

SYYSKOKOUKSEN 26.10.2006
PÄÄTÖKSIÄ
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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. Pinta-
alaa huoneistossa on 54+17+5 m2. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astianpesukone sekä astiasto, sau-
nassa 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 040-5426134
• 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

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                     



KUOPION INSSIT 4/2006

8

Lokakuussa Viini-inssit etsivät sopivaa viiniä ap-
pelsiinimarinoidulle broilerille. Ehdolle oli ennalta 
valittu kaksi valko-, yksi rosee- ja kolme punavii-
niä, jotka kaikki Alkon suosituksen mukaan käyvät 
broilerille. Maistaminen aloitettiin valkoviineistä 
ja päätettiin punaviineihin. Ryhmien sisällä esitän 
tulokset hintajärjestyksessä, mikä hieman poikkeaa 
maistamisjärjestyksestä.

Ensimmäinen viini on Etelä-Afrikan valkovii-
ni Fair Hills Chardonnay 2005, hinta 7,36 euroa. 
Väri on keltainen, tuoksu hedelmäinen ja aavis-
tuksen tamminen sekä maku pirteän sitruunai-
nen. Sopeutui myös kohtalaisen hyvin broilerille. 
Pisteitä viini sai 14,5 ja sijoittui kokonaisuudes-
saan kolmanneksi.

Toisena viininä oli ranskalainen La Baume 
Viognier 2005, hinta 7,49 euroa. Väri on kullan-
keltainen, tuoksu eksoottisen hedelmäinen ja maku 
runsas. Viini jakoi voimakkaasti mielipiteitä. Pis-
teiden keskiarvoksi tuli 12,5, millä viini sai vii-
dennen tilan.

Kolmantena oli Santa Digna Cabernet Sauvig-
non Rosé 2006 Chilestä, hinta 8,51 euroa. Väri on 
roseeksi runsas punainen, tuoksussa punaheruk-
kaa ja kirsikkaa sekä maku mustaherukkamehua. 
Soveltui erinomaisesti broilerille ja ansaitsi 15,7 
pisteellä kokonaisvoiton. 

Neljäs viini oli unkarilainen punaviini Chapel 
Hill Pinot Noir 2003, hinta 5,98 euroa. Väri oli 
rusehtavan punainen, tuoksu on hento ja maku 
marjaisan hapokas. Vaikka ruoka oli selvästi vii-
nille eduksi, se ei nostanut sijoitusta. 10,8 pisteellä 
tuli selvästi viimeinen sija.

Viidentenä oli italialainen Masi Modello Rosso 
2004, hinta 7,99 euroa. Väri on tumman punai-
nen, tuoksu on muhevan nahkainen ja maku tannii-
ninen. Jätti ruoan hieman alleen, mutta silti pis-
teillä 15,3 kakkostila.

Kuudes viini oli ranskalainen La Ciboise 2005, 
hinta 8,49 euroa. Väri on sinipunainen, tuoksu 
hapahko ja maku tuoreen hedelmäinen. Hieman 
peittää ruoan makua, mutta silti 14,3 pistettä ja 
neljäs tila.

Tero.

VIINIÄ BROILERIN SEURAKSI

Appelsiinibroileri:

n.1 kg  maustamattomia broilerin 
  rintakappaleita
  paprikajauhetta
  vaaleaa maisena suurustetta
1,5 dl  ruokakermaa

Marinadi
2 kpl  appelsiini (miel. Navel) 
1 tölk. tomaattipyrettä
0,5 dl  tummaa siirappia 
0,5 dl  soijakastiketta
1 kpl  valkosipulin kynsi
ripaus jauhettua mustapippuria (ja suolaa)

Appelsiinista puristetaan mehu ja valkosipulin 
kynsi murskataan puristimella. Marinadin ai-
nekset sekoitetaan hyvin keskenään.

Rintakappaleille sirotellaan ympäriinsä 
paprikajauhetta ja ne asetetaan paistopussiin. 
Marinadi kaadetaan broileripalojen päälle. An-
netaan marinoitua muutaman tunnin kyl-
mässä paikassa.

Paistopussiin leikataan höyrynpoistorei-
kä ja paistetaan uunissa 200°C lämmössä n. 45 
minuuttia.

Kastike
Paistopussista kaadetaan marinadi kasariin 
kiehumaan. Lisätään suurustetta tarpeen mu-
kaan ja lopuksi lisätään kerma kastikkeeseen.

Tarjotaan riisin kera.
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Marraskuussa Viini-insseillä oli tilaisuus maistaa 
hirvikeittoa ja valita sille sopiva ruokajuoma viides-
tä erilaisesta  Alkon suosituksen mukaisesta  riista-
viinistä, jotka kaikki ovat tietenkin punaviinejä. 
Tulokset esitän hintajärjestyksessä halvimmasta kal-
leimpaan, mikä hieman poikkeaa maistamisjärjes-
tyksestä.

Halvin viini on portugalilainen Mordago de Sil-
gueiros 2003, hinta 7,64 euroa. Väri on sinertävän 
punainen. Marjaisessa tuoksussa on aavistus saha-
lautaa. Maku on runsaan hedelmäinen ja hieman 
mausteinen. Soveltui myös kohtalaisen hyvin kei-
tolle. Pisteitä viini sai 12,3 ja sijoittui neljänneksi.

Toinen viini tuli Libanonista, Chateau Ksara 
Reserve du Couvent 2004, hinta 8,99 euroa. Väri on 
tummanpunainen, aavistuksen rusehtava. Tuoksu 
on hennon tervainen. Maku on kehittynyt. Viini 
jakoi voimakkaasti mielipiteitä. Pisteiden keskiar-
voksi tuli 10,7, millä viini jäi viimeiseksi.

Kolmantena oli Trio Cabernet Sauvignon Shiraz 
Cabernet Franc 2005 Chilestä, hinta 8,99 euroa. 
Väri on tumma violetti. Tuoksu on tuoreen mar-
jaisa sekä maku hillomaisen mustaherukkainen. 

Soveltui kohtalaisesti keitolle ja ansaitsi 14,7 pis-
teellä kakkostilan. 

Neljäs viini oli Espanjasta Pago del Vicario 
50/50 2004, hinta 13,99 euroa. Väri on mustan 
punainen, Tuoksu on lämpimän paahteinen ja maku 
tervaisen lakritsainen. Viinin suhde ruokaan oli 
neutraali. Pisteitä viini sai 14,3 ja kolmannen tilan.

Viimeinen vaan ei vähäisin oli australialainen 
Yalumba Hand Picked Shiraz Viognier 2004, hinta 
24,50 euroa. Väri on tumman sinipunainen. Vi-
vahteikkaassa tuoksussa tunnistettiin mm. selleriä 
ja kahvia. Maku on hillomainen ja pitkän tannii-
ninen. Ryhmän hirviviinisuosikki sai 15,9 pistettä 
ja selkeän voiton.

Kaikki viinit olivat ihan tasokkaita, joten pisteet 
tulee käsittää vain tätä erää koskeviksi, eikä niitä 
voi verrata muiden maistokertojen pisteisiin. Tällä 
kertaa pisteissä on mukana myös yhteensopivuus 
hirvikeiton kanssa.

Tero.

VIINI-INSSIT HIRVIKEITOLLA
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Insinööriliitto IL ry:n jäsentietorekisterin mukaan 
Kuopion Insinöörit ry:n jäsenmäärä ylitti tuhannen 
jäsenen määrän kuluvan vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. Tämä on osoitus luottamuksesta yhdistys-
tämme kohtaan, mutta myös määrätietoisen yhdessä 
tekemisen tulos. 

Yhdistyksemme on panostanut jo vuosia jäsen-
palveluihin, joita on ollut sekä sielun että ruumiin 
kulttuurin aloilla. Sielua on päässyt ravitsemaan 
sekä Kuopion kaupungin teatteriin että Kuopion 
musiikkikeskukseen, jotka kumpikin ovat yh-
distyksemme jäsenten sekä heidän perheenjäsen-
tensä jäsenetupaikkoja. Vieraissakin olemme pääs-
seet käymään niin pääkaupungissa kuin piirimme 
sisällä muun muassa Varkaudessa ja Joensuussa. 

Ruumista sen sijaan on päässyt kurittamaan Siilin-
järven Kunnon paikkaan - joko uimahallin tai sit-
ten kuntosalin puolelle. Uusimpana jäsenetuna on 
Tahko-Inssi -lomahuoneisto Tahkovuoren alueella 
Nilsiässä, jota jäsenemme voivat vuokrata vapaa-
ajan tai muuhun käyttöön noin puoleen hintaan 
vastaavan huoneiston markkinahinnasta.

Jäsenmäärämme kasvu on ollut viimeisinä vuo-
sina merkittävää niin Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien 
kuin koko liittoyhteisönkin kentässä. Vuosittainen 
kasvu on ollut noin kymmenen prosentin luokkaa. 
Tällaiseen ei kukaan kykene yksin, vaan niin 
kuin aiemmin totesin on se osoitus määrätietoises-
ta tiimityöstä. Tässä työssä ovat olleet mukana yh-
distyksemme hallituksen jäsenet, piiriasiamiehem-
me Eero Seppälä sekä Kinra ry:n hallitus. Halu-
ankin tässä yhteydessä kiittää heitä kaikkia näin 
yhteisesti ja julkisesti.

Sen lisäksi, että kuluvan vuoden aikana saavu-
timme tuhannen jäsenen rajan, on toimintavuosi 
ollut muutenkin varsin tapahtumarikas. Suurim -
pana voitaneen mainita Insinööriliitto IL ry:n 
sääntöjen muuttaminen ja sitä myötä uusi nimi – 
Uusi Insinööriliitto UIL ry –  sekä KTK ry:n jäsenyys
UIL:ssa. Sääntömuutosprosessi ja sen mukanaan 
tuomat muutokset ovat aiheuttaneet paljonkin kes-
kustelua, eikä tehtyjä päätöksiä sekä siihen liittyvää 
prosessia kaikkialla liittoyhteisössämme hyväksytä. 
Toivottavasti se ei tule aiheuttamaan minkäänlaista 
sisäistä hajaannusta. Miten uudet säännöt, uusi nimi 
ja uusi jäsenjärjestö vaikuttavat meidän jäsenten ar-
keen, jää nähtäväksi. Nyt päätökset joka tapauksessa 
on tehty ja niiden kanssa on elettävä. Toivonkin liit-
toyhteisön uudelle hallitukselle runsaasti viisautta 
uuden ”suurliiton” johtamisessa sekä jäsenistön 
uudelleen kokoamisessa. Se on vaativa tehtävä!

Tällä kertaa työrupeamani, joka alkoi vuonna 
1993 ensin yhdistyksen varapuheenjohtajana ja 
jatkui sittemmin vuodesta 2000 puheenjohtajana, 
alkaa olla iltapuolella. Nämä vuodet ovat olleet an-
toisia monessakin mielessä. Eivätkä vähiten siksi, että 
olen saanut tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin ja onpa 
matkalla syntynyt ystävyyssuhteitakin. Toki tämä 14 
vuoden yhtäjaksoinen pesti on myös vaatinut aikaa 
ja ymmärrystä perheeltäni. Haluankin näin lopuksi 
kiittää rakasta vaimoani Heliä sekä rakasta tytär-
täni Saaraa pitkämielisyydestä ja ymmärryksestä; 
nyt olen Teidän!

Ilkka T. Kemppainen

 

TONNI RIKKI!
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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 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)
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 

Savonia ammattikorkeakoulu tarjoaa 
erikoistumisopintoja insinööreille:

Lisätietoja: http://www.savonia-amk.fi /teku/aikuiset/erikopin/




