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

• Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys  Nordea 202718-157953
        OP 560005-273084
• Julkaisija Kuopion Insinöörit ry
• Painos 1300 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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SYYSKOKOUSKUTSU
Aika: Torstai, 16.10.2008 klo 18.00
Paikka:  Kuopion Osuuspankin koulutustilat, Tulliportinkatu 38,  2.krs
              Huom:  sisäänkäynti Tulliportinkadun puolelta välikköön ja ovi vasemmalla

Käsiteltävät asiat:
Sääntöjen 11§ mainitut asiat:
- toimintasuunnitelman hyväksyminen
- talousarvion hyväksyminen
- jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset
- valitaan hallituksen puheenjohtaja (2v kausi), nyt Timo Auvinen
- valitaan hallituksen kolme jäsentä (2v kausi): erovuorossa Johanna Kinnunen, 
  Marko Oikarinen ja Veikko Taivainen.
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
- määrätään lehti, missä kokouskutsut julkaistaan

Syyskokoukseen osallistuva jäsen saa 10,- alennuksen Pyhäinpäivän lounaan hinnasta.

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sihteeri Marko Oikariselle:
044-300 5198 tai markooik@dnainternet.net viimeistään 13.10.08 mennessä.

TERVETULOA !!!
Hallitus
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2008-2009
Hannu Kumpulainen 
hannu.kumpulainen@
luukku.com

2008-2009
Simo Turunen
GSM 040 729 1417

2008-2009
Janne Siponen
janne_siponen01@hotmail.com

Kinran edustaja: 
Jyri Hakkarainen
jyri.hakkarainen@student.savonia.fi  

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2008

2007-2008
puheenjohtaja
Timo Auvinen
GSM 0400 374 260
Fax (017) 263 4355 
timo.auvinen@iwn.fi 

2008-2009
varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti@hukkaset.fi 

2007-2008
sihteeri
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

2007-2008
rahastonhoitaja
Veikko Taivainen
Puh. (017) 465 1254
GSM 040 542 6134
veikko.taivainen@dnainternet.net

2007-2008
Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net

 Vastuualueet:
 - tiedotus: Matti Hukkanen, Johanna Kinnunen 
 - koulutus: Janne Siponen 
 - opiskelijat: Johanna Kinnunen 

 - Viini-inssit: Matti Hukkanen/Simo Turunen 
 - Tahko Inssi:  Veikko Taivainen
 - keilakerho: Veikko Taivainen
 - tapahtumat: Hannu Kumpulainen/Simo Turunen 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Moi taas!

Paljon on tapahtunut viime lehden ilmestymisen 
jälkeen.

Kuten edellisessä lehdessä kommentoin, UIL:n 
hallitus hyllytti puheenjohtaja Porokarin. Hallitus 
kutsui myös ylimääräisen edustajakokouksen 1.8. 
käsittelemään puheenjohtajan erottamista. Kui-
tenkin 11 pai-kallisyhdistystä vaati edustajakoko-
uksen koollekutsumista myös hallituksen luotta-
muksen mittauttami-seen. Tämäkin 2. ylimääräi-
nen edustajakokous pidettiin 1.8.2008. Ensim-
mäisessä ylimääräisessä koko-uksessa Porokari sai 
edustajakokouksen luottamuksen äänin 44 – 23 ja 
toisessa kokouksessa hallitus kollektiivisesti erotet-
tiin äänin 49 – 18. Edustajakokous on Uusi Insi-
nööriliitto UIL ry:n korkein päättä-vä taho ja sen 
sai Porokaria hyllyttämään ryhtyneet tuta.

Liitolle valittiin uusi hallitus, johon vanhasta 
vain Porokaria koko ajan kannattaneet. Valituk-
si tuli myös kunnallisia järjestöjä edustava PTL:n 
pj Aulis Huikko ja valtiollista sektoria edustavaksi 
TIELI ry:n pj Pekka Liimatainen, molemmat liiton 
varapuheenjohtajiksi. Molempien mainittujen va-
rapuheen-johtajien valinta kestää vain marraskuun 
edustajakokoukseen asti, koska valtion ja kuntien 
sektoreiden edustajat jättivät eriävän mielipiteensä 
jälkimmäisen ylimääräisen edustajakokouksen lail-
lisuudesta ja katsovat, että mainitut varapuheen-
johtajat eivät ole ”oikean” tahon ehdokkaiksi aset-
tamia. Varapuheen-johtajien valintaan palataan si-
ten marraskuun edustajakokouksessa.

Kesä on siis mennyt kesää odotellessa ja järjes-
töasioita tehden. Lomaa olen joutanut pitämään 
vain pe-rinteisen viikon Norjan kalastusmatkan 
verran. Oli muuten kurjat säät sielläkin. Leiri n. 
400 m korkeal-la ja pilvien alareuna 300 metris-
sä suurimman osan ajasta. Yhden kerrankin yli 
500 metriä korkealla olevalla tunturijärvellä virve-
liä viskatessa se hävisi joka kerta sumun sisään ja 

sai kelata jonkin aikaa, ennen kuin siiman ja ve-
den leikkauskohta tuli näkyviin. No ei siellä ka-
latkaan uistinta nähneet. Paluu-matka leirille oli 
mielenkiintoinen. Näkyvyys 30 m, matkaa n. 5 
km. Suuntaa ei saa mistään. Insinöörillä on tietys-
ti näissä olosuhteissa kompassi tai kuten minulla 
navigaattori ja siihen tietysti varaparistot. Autolle 
löysin ja sen sivupeilistä muovikassillisen sinisim-
pukoita, jotka turkulaiset autonaapurit olivat jää-
meren rannalta itse keränneet. Nähdessään minun 
tulevan, toivat he vielä pari desiä valkoviiniä, jossa 
simpukat piti keittää. Tämän Norjan matkan har-
voja huippuhetkiä oli nauttia jälkiruuaksi valkovii-
nissä keitettyjä sinisimpukoita aiemmin kalastetun 
rautukeiton jälkeen.

Mutta palatakseni järjestöasioihin, Uusi Insi-
nööriliitto UIL ry:n hallitus kokoontui toiseen ko-
koukseen-sa Kuopiossa ja osallistui järjestämääm-
me risteilyyn Osmo laivalla. Hallituksen sisäinen 
henki ja toi-mintatarmo ovat hyvät. Asioita hoide-
taan rakentavasti yhteistyössä. Marraskuun edusta-
jakokoukseen tulevat mainittujen varapuheenjoh-
tajien uudelleen valinnat / 2. ylimääräisen edus-
tajakokouksen päätös-ten vahvistaminen, budjet-
ti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 ja jäse-
nyysstrategiasta päättäminen. Lisäksi ensi vuonna 
liitto täyttää kunnioitettavat 90 vuotta, joten jär-
jestöasioita hoidetaan kuopiolais-tenkin hallituk-
sen jäsenten toimesta kaikissa liiton valiokunnis-
sa ja paikallisesti.

Liitto on hoitanut myös järjestöpoliittisen krii-
sin ajan kaikki jäsenistönsä työsuhdeasiat valtiolli-
sella, kunnallisella ja yksityisellä sektorilla. Meillä 
on hyvä liitto!

Timo Auvinen  puheenjohtaja
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Perinteisesti vietämme sunnuntaisen iltapäivän Pyhäinpäivän lounaan merkeissä ja yhtä 
perinteisesti varsinaista Pyhäinpäivää seuraavana sunnuntaipäivänä 2.11.2008 klo 13.00. 
Lounaspaikkana on Kummisedän aitta osoitteessa Minna Canthinkatu 44 Kuopio.

Lounas  seuraavan menun mukaisesti:

Alkujuomana Omenaviettelys

*
Porokeittoa

   Talon leipää ja levitettä

*
Paistettua lohta
Tattikastiketta

Lämmintä perunasalaattia
Paahtojuureksia

*
Omenapiirakkaa
Vaniljakermaa

*
Kahvia, teetä

Alahovin likööri

Lounaan jäsenhinta: -  aikuiset 15,-
   -  lapset 4v – 11v 7,-
   -  lapset alle 4v 0,-

Jäsenhinta koskee jäsentä, puolisoa sekä lapsia.

Mummit ja vaarit ym. lähisukulaiset ovat tervetulleita, heille lounaan hinta on 25,-/ henkilö.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.08 pankin kautta maksamalla osallistujien maksut jommalle-
kummalle yhdistyksen tilille.
Merkitse pankkisiirron viestiosaan: ’Pyhäinpäivä’, oma nimesi, aikuisten ja lasten lukumäärä.

Tervetuloa

KUTSU PYHÄINPÄIVÄN LOUNAALLE 
2.11.2008
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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 33/2008–32/2009

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen
vuokrattavissa seuraavasti:

• Varaukset Matti Hukkanen 050 4674 752
• 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 780 400 400
B-kausi 560 290 290
C-kausi 360 180 200

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

2009    

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                                

2008    

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

A-kausi                     

B-kausi                     

C-kausi                     
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Laiva ja risteilijät Keilankannan kanavassa

UIL:n hallitus piti kokouksensa Kuopiossa ja osal-
listui kokouksen jälkeen kanssamme risteilylle

KUOPION KUOPION 
INSINÖÖRIEN INSINÖÖRIEN 

KUUTAMORISTEILY KUUTAMORISTEILY 
14.8.200814.8.2008
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Myös UIL:n puheenjohtaja vieraili viinijuhlilla 

Viini-inssien puolisoita sekä vierailijoita

VIINI-INSSIT VIERAILIVAT VIINI-INSSIT VIERAILIVAT 
KUOPION VIINIJUHLILLAKUOPION VIINIJUHLILLA

Viini-inssejä sekä puolisoita tutustumassa 
Argentiinalaisiin viineihin

Viini-inssien elinikäiselle presidentille Tero Ojaselle
luovutettiin muistoksi insinöörien lasilautanen.
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Heinäkuu 2008                                                Työttömyysaste 9,8 %  (-0,7 %)

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa lähes -10 % vähemmän kuin vuosi sitten. Touko- ja kesäkuusta 
työttömien määrä kasvoi ajankohdalle tyypilliseen tapaan vastavalmistuneiden tullessa työmarkkinoille ja 
eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyessä heinäkuun aikana. Kesäkuun tavoin työttömyys laski Poh-
jois-Savossa maan keskimääräisiä lukuja enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä Pohjois-Savossa oli heinäkuun lopussa lomautetut mukaan lukien 11 414. Las-
kua edellisestä heinäkuusta oli 1 218 henkilöä. Kesäkuusta työttömien luku kasvoi 4,6 %. Muutos oli tavanomai-
nen. Lomautettujen määrä laski vajaat -4 % viime heinäkuusta. Työttömyyseläkkeellä olevien joukko jatkoi vuosi 
sitten alkanutta kasvua. Luku oli runsaat 6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Ikäluokittain tarkasteltuna työttömyys aleni yli 60-vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä. Eniten supis-

tui 55 – 59-vuotiaiden määrä.. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kuukauden lopussa 2 123. Määrä 
oli -9,3 % pienempi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien joukkoa vähentää nopeutuva eläkkeelle siirtyminen.

Työttömien työnhakijoiden määrä aleni suurimmassa osassa Pohjois-Savon kuntia, suhteellisesti eniten Tervos-
sa, Varpaisjärvellä, Tuusniemellä ja Iisalmessa. Työttömien määrä lisääntyi kolmessa kunnassa, Maaningalla, Vie-
remällä ja Pielavedellä. Korkeimmat työttömien osuudet työvoimasta olivat Varkaudessa 12,8 %, Kaavilla 11,8 % 
ja Kuopiossa 11,8 %.

Matalimmat työttömyysasteet olivat Tervossa 6,1 %, Nilsiässä 6,5 % ja Siilinjärvellä 7,0 %. Iisalmen työttö-
myysaste oli 10,4 %. Kuntakohtaiset alenemat työttömyydessä ovat keskittyneet aiemmin korkeammasta työttö-
myydestä kärsineisiin kuntiin. Tätä selittää osaltaan ikääntyminen ja osaltaan normaalin kitkatyöttömyyden rajan 
läheneminen joissakin kunnissa.
Suurten kaupunkien korkeahkot työttömyysasteet johtuvat vastavalmistuneiden sijoittumisesta kaupunkeihin. 
Pienissä maaseutukunnissa ikääntyneitä työttömiä on paljon ja osa tästä joukosta on jo siirtymässä eläkkeelle.

Työlllisyystilanne kehittynee edelleen suotuisasti eikä suoranaisia merkkejä käänteestä ole. Rakennusalan työt-
tömyyden vähäinen nousu, tiedossa olevat lomautukset sekä valtakunnallisen työttömyyden aleneman hidastumi-
nen saattavat olla merkki syksyn aikana tapahtuvasta tilanteen tasoittumisesta.
Lukumääräinen työttömyyden alenema jatkunee vielä syksyn ajan, mutta vauhti hiljennee valtakunnalliselle tasol-
le. Työttömyyden laskua Pohjois-Savossa edesauttaa 40-luvulla syntyneiden suurten ikäluokkien eläkkeelle siirty-
minen

Heinäkuu 2008                                                Työttömyysaste 9,8 %  (-0,7 %)

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa lähes -10 % vähemmän kuin vuosi sitten. Touko- ja kesäkuusta 
työttömien määrä kasvoi ajankohdalle tyypilliseen tapaan vastavalmistuneiden tullessa työmarkkinoille ja

POHJOIS-SAVON TYÖVOIMA- JA 
ELINKEINOKESKUS TYÖLLISYYSKATSAUS
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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

ASUNTO KUOPIO OY LKV Asunto-osakkeiden välityspalkkio alkaen
p. (017) 279 8900 4,3% - jäsenetu 0,5 % = 3,8 % sis. ALV. Arvioinnit
asuntokuopio@kiinteistomaailma.fi  sopimuksen mukaan riippuen kohteen sijainnista.

KODIN ELEKTRONIIKKA

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

KUOPION 
ELEKTRONIIKKATARVIKE OY           Jäsenetu: -10% myymälähinnoista, ei koske tarjoustuotteita
Niiralankatu 11, 70600 Kuopio
p. (017) 2627 009   
www.elektroniikkatarvike.com

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. 
  
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.

Kuopion Insinöörien jäsenedut:
Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin:
- Kalevala Koru 
- 15% - Pöytähopeat päivän hinnoin 
- Korjaustöistä ei alennusta
Kaikista ostoista saa S-Bonusta

Jä d k i i jä j h h kilök h i kä öö Jä d

JÄSENETULIIKKEET



KEILAILU

KUOPION KEILAHALLI Jäsenkortin esittämällä alennus ratamaksusta 4,-/tunti.
 Koskee myös perheenjäseniä
UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 6,80 E aikuiset, 3,30 E lapset 
Vuorela Kuntosali: 4 E/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 10 E
 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. 18   (ei koske tarjoustuotteita) + kanta-asiakasedut
Kauppakeskus Minna

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 maksu-
     tositteeseen 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 puhe-
näytelmät, ja tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi sinulta peritään 
näytöksen kalleuden mukainen hinnanerotus. Tällöinkin saat lippusi 
ryhmäalennuksen mukaisella hinnalla.

 .

PANKKIPALVELUT

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

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

1.3.2008 alkaen



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2008
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2008
Päivä  Tapahtuma   Klo  Paikka
06.10.2008 Hallitus
16.10.2008 Yhdistyksen syyskokous 18  Kuopion Osuuspankki
02.11.2008 Pyhäinpäivän lounas  13  Ilm. myöhemmin
03.11.2008 Hallitus
05.12.2008 Hallitus


