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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

On aika muistella kulunutta vuotta ja tietysti 
suunnitella tulevaa.

Kulunut vuosi on Kuopion Insinöörit ry:n os-
alta mennyt vahvan jäsenkasvun merkeissä, kuten 
jo edellisessä lehdessä mainitsin. Vuosikasvuk-
si näyttää tulevan peräti 9 %, johon yksikään 
tämän kokoinen yhdistys ei muissa UIL:n jäseny-
hdistyksissä yltäne. Tulkitsen tämän jäsenten tyy-
tyväisyytenä ja kiitoksena toimintaamme. Samalla 
myös ymmärrän, että työmarkkinatilanne suunnit-
telualan lakkoineen on varmaan vaikuttanut. Oli 
historiallista, että osa insinööreistä meni lakkoon. 
Tavoitteena oli saada työehtosopimukseen ylem-
mille toimihenkilöille jonkinlainen korvaus mat-
koista, jotka tehdään vapaa-aikana. Tietysti myös 
suunnittelualan kuoppakorotus oli toinen tavoite. 
Molemmissa onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Val-
taosa konsulttialan työnantajista oli jo maksanut 
sovittuakin paremmin matka-ajasta, mutta jotkin 
työnantajat olisivat halunneet jatkaa nolla-kor-
vauslinjalla. Osallistuin järjestettyyn lakkosaunaan 
ja tapasin urheita lakkolaisia. Hatunnosto heille!

Järjestökentällä tapahtui viime ja tämän vuoden 
puolella suurehkoja muutoksia. Insinööriliittoon 
liittyi kesällä 2006 tehdyllä päätöksellä Kuntien 
Teknisten KTK:n jäsenliitot. Kuopion Insinöörit 
ry vastusti hanketta ensisijaisesti kahdesta syystä. 
Ensinäkin katsoimme, että keskusjärjestön tulisi 
pysyä puhtaasti insinöörien omana liittona. Tällöin 
mm. RIA:n ja jopa TEK:n olisi aikaa myöten mah-
dollista liittyä kaikkien insinöörien yhteiseen liit-
toon. Kuopion Insinöörit ry on edelleen puhdas 
insinöörien paikallisyhdistys ja sen hallitus, jo-
ka hyväksyy jäsenyyden, ei ole hyväksynyt vielä 
yhtään alemman koulutuksen saanutta ehdokkaan 
tehtävänimikkeistä huolimatta. Toiseksi Kuopion 
Insinöörit ry katsoi, että liittojen fuusio olisi tullut 

Hyvää Joulua 
ja Uutta Vuotta!

valmistella huomattavasti paremmin ja keskustella 
asiasta avoimesti myös paikallistasolla. Helsingin 
Insinöörit ry ja Pieksämäen Insinöörit ry eivät 
hyväksyneet menettelytapoja, vaan tekivät vasta-
lauseen ja purkukanteen Helsingin käräjäoikeu-
teen. 5.12.2007 on em. käräjäoikeus hylännyt 
kanteet ja siten vahvistanut liittofuusion. UIL 
on täten lähes 73 000 jäsenen liitto, johon kuu-
luu myös muita kuin insinöörejä omien jäsen-
järjestöjensä kautta.

Samanaikaisesti Insinööriliiton vanha ja ko-
kenut puheenjohtaja, Matti Viljanen, haki Kes-
kusjärjestö AKAVA:n puheenjohtajaksi ja hänet 
valittiin tehtävään. Tällöin UIL:n puheenjohtaja-
paikka tuli auki ja esitimme siihen monen muun 
yhdistyksen kanssa Pertti Porokaria. Tämä ehdo-
tus hyväksyttiin lopulta selvästi. Toivon, että uu-
si puheenjohtaja saa työrauhan ja yhdessä uuden 
rakentavan hallituksen kanssa vie eteenpäin fuu-
siota jäsenistön selvän enemmistön hengessä, un-
ohtamatta myöskään vähemmistöjä.

Ensi vuosi, 2008, tulee olemaan järjestörinta-
man osalta jälleenrakennuksen vuosi. Meidän yh-
distyksellemme ei tulle vaikeuksia. Haluaisimme 
paikallistasolla tarjota ja järjestää toimintaa kaikille 
insinööreille, mukaan lukien Kuntien Insinöörit ja 
RIA:laiset, mutta tietenkin tässä on huomioitava 
kustannusvastaavuus. Ensi vuoden toimintasuun-
nitelma, joka on toisaalla tässä lehdessä, on poik-
keuksellisen laaja. Tällä toiminnalla pyrimme tar-
joamaan jäsenistöllemme sitä kiinnostavia tapah-
tumia ja hankkimaan jäsenetuja. Huomatkaa uusi 
jäsenetuliike. Tulen tarvitsemaan tämän toimint-
asuunnitelman toteuttamiseen koko hallituksen 
työpanoksen ja pyydän kohteliaimmin tukemaan 
heidän vapaaehtoistyötään. Kiitokset kaikille! 
Olette tehneet hienoa työtä jäsentemme hyväksi. 
Jatkamme ensi vuonna.

Timo Auvinen
timo.auvinen@iwn.fi  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008
Päätoiminnot

1 Viralliset kokoukset
 Kevät- ja syyskokous sääntöjemme mukaisesti
 Osallistutaan UIL:n edustajakokouksiin 23.5. ja 21. – 22.11.2008

2 Hallituksen kokoukset
 Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus tekee yritysvierailuja
 Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös Kinra ry:n edustaja.

3 Tilaisuudet
 3.1 Järjestetään yhteistyössä SPR:n veripalvelun kanssa verenluovutustilaisuus jäsenistölle  

 3.2 Kevättalvella tehdään teatteri- tai konserttimatka.
 3.3 Osallistutaan Akavan kevätkonserttiin 4.4.2008
 3.4 Jäsenmatka Talvivaaran kaivokselle keväällä 2008
 3.5 Tekniikka Kuopio Savonia AMK lukuvuoden päättäjäiset ja stipendien jako
 3.6 Järjestetään muiden insinöörijärjestöjen kanssa yhteisiä tilaisuuksia 
  ( Tahko-Inssit, Jäämaraton, Viinijuhlat ja Kallavesiristeily )
 3.7 Osallistutaan Hyvinkää –Riihimäen Insinöörien järjestämille UIL:n kesäpäiville 1. – 3.8.2008
 3.8 Elokuussa perheristeily
 3.9 Elo- syyskuussa kulttuurimatka Pietariin II
 3.10 Perinteinen Pyhäinpäivän jälkeisen sunnuntain perhelounas

4 Koulutustoiminta
 4.1 Jäsenistöllä on käytettävissään Uuden Insinööriliiton järjestämä koulutus, josta 
  tarkempaa tietoa saa UIL:n koulutusoppaasta sekä Insinööri-lehden ilmoituksista.
 4.2 Ohjataan jäsenistöä ja luottamushenkilöitä osallistumaan UIL:n, YTN:n ja 
  TJS:n järjestämille kursseille.

5 Työsuhde ja sosiaalipolitiikka
 Tuetaan Uutta Insinööriliittoa insinöörikuntaa koskevassa sopimustoiminnassa. 
 Tarjoudutaan osallistumaan alueellisiin asiantuntijaelimiin.
 Toimitaan Uuden Insinööriliiton valiokunnissa.

6 Jäsenpalvelut
 Käytetään hyväksi Uuden Insinööriliiton ja yhdistyksen hankkimia jäsenetuja. 
 Hankitaan uusia jäsenetuliikkeitä.
 (Uusin:Kuopion Elektroniikkatarvike Oy, Niiralankatu 11, 70600 KUOPIO)

7 Harrastustoiminta
 Teatteri:
 Käytetään hyväksi yhdistyksen hankkimia Kuopion kaupunginteatterin vaihtolippuja.
 Musiikki:
 Jatketaan Musiikkikeskuksen esitysten alennuslippukäytäntöä
 Liikunta:
 Keilakerho jatkaa toimintaansa
 Järjestetään ” Tanssii Inssien kanssa” paritanssi koulutus
 Jatketaan Kunnonpaikan alennuslippukäytäntöä
 Viinikerho:
 Viini-Inssit jatkaa toimintaansa.

 Tuetaan myös muuta harrastustoimintaa tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan.

8 UIL:n Itä- ja Kaakkois-Suomen piiritoiminta
 Osallistutaan piirin toimintaan.

9 Tahko-Inssi
 Yhdistyksen jäsenten käytössä on Tahkovuorella sijaitseva Tahko-Inssi-lomahuoneisto. 
 Vuokrahinnasto löytyy Kuopion Inssit-lehdestä.

 Lomahuoneistoa vuokrataan ensisijaisesti omille jäsenille, mutta myös muille UIL-yhteisön 
 jäsenyhdistysten jäsenille ja toissijaisesti muille ulkopuolisille.



5

KUOPION INSSIT4/2007

VIINI INSSIT - LOKAKUU

Italian punaiset lokakuussa

Allora Negroamaro 2003, rypäleenä Negroamaro 100%.  Täyteläinen, ilmavan raikas ja lämmin maku, josta 
löytyy luumua, vaniljaa. Sopivasti happoja ja tanniinia. Varsin passeli peruspunkku.
Pisteet 9,1, hintaan 9,30.

Sartori Valpolicella Classico 2005, rypäleinä Corvina Veronese 50%, Rondinella 40% ja Molinara 10%.  
Keskitäyteläinen, hedelmäinen ja hennon mausteinen, mutta hieman mehumainen. Alkoholi pyrkii läpi 
maussa. 
Pisteet 8,6 hintaan 8,93.

Amarone della Valpolicella Classico 2003, rypäleet Corvina Veronese 70%, Rondinella 25%, Molinara 5%.  
Erittäin täyteläinen, pitkä, jopa viipyilevä ja vahva lääkeyrttinen maku. Lääkemäinen maku tuntuu jopa pu-
reskeltavan paksulta.
Pisteet 14,5 hintaan 32,50.

Poggio al Tufo Rompicollo 2005, rypäleet Sangiovese 60%, Cabernet Sauvignon 40%.
Hapokas, hieman makea, lievästi yrttinen maku, josta löytyy myös kirsikkaa, viikunaa, ja jopa hieman nah-
kaa. Pitkä ja reilu, hieman karhea jälkimaku.
Pisteet 8,9 hintaan 12,00.

Canaletto WMC Montepulciano d’Abruzzo 2005, rypäleenä Montepulciano 100%.  Täyteläinen, roteva, 
hieman mausteinen maku. Hapot ja tanniinit sopivasti tasapainossa, lämmin ja pitkä maku, jossa kypsää kir-
sikkaa. 
Pisteet 8,8 hintaan 7,98.

Virtuoso Syrah 2003, rypäleet Syrah 100%.  Erittäin täyteläinen, pitkä, luumuinen maku, jossa lakritsaa ja 
tammea. 
Pisteet 13,8 hintaan 15,98.
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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 49/2007–32/2008

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 740 370 370
B-kausi 540 270 270
C-kausi 360 180 180

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

2007

Viikko n:o 49 50 51 52

A-kausi     

B-kausi     

C-kausi     

2008    

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                                
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SHANGHAIN MATKA

Terveiset Shanghain valoista!

Noin pari vuotta sitten kävi suomalaisia keskusjär-
jestöjohtajia tutustumismatkalla Kiinassa. Mukana 
myös IL:n puheenjohtaja Matti Viljanen. Palattu-
aan hän vieraili Insinööriliiton yrittäjävaliokunnan 
kokouksessa ja kertoi innostuneesti kokemuksis-
taan ja kehotti yrittäjävaliokuntaa myös käymään 
siellä. Tartuimme kehotukseen ja pitkällisten val-
mistelujen ja budjettivalmistelujen jälkeen matka 
sai toteutuksensa nyt marraskuussa. Matkalla oli 9 
yrittäjävaliokunnan jäsentä ja liiton edustaja. Alus-
ta alkaen suunnittelimme hanketta työmatkana ja 
tällaisena se myös toteutettiin. Muutaman vaihto-
ehdon jälkeen hylkäsimme messumatkan ja valit-
simme kohteeksi Shanghain, jonne useat suoma-
laiset yritykset ovat perustaneet tuotantoa. Vierai-
limme neljässä eri yrityksessä ja kuulimme vielä 
muutaman muun paikallisedustajan esityksiä yri-
tystoiminnasta Kiinassa.

Kaikille on selvää, että mittasuhteet ovat Suomen 
ja Kiinan välillä valtavat, mutta minulle oli kuiten-
kin yllätys, kuinka suunnattomat ne todella ovat. 
Konecranes, jolla on Suomessa useita tuotanto-
paikkakuntia, on perustanut Kiinaan 3 teollisuus-
nostureita valmistavaa tehdasta, joista vierailimme 
kahdella. Suomen markkinoille valmistetaan pää-
osin Suomessa n. 300 – 400 erikokoista siltanos-
turia. Kiinassa näillä kolmella tehtaalla valmiste-
taan n. 80 000 vastaavaa nosturia pääosin Kiinan 
ja muiden maiden markkinoille.

Ymmärrän hyvin käyntini jälkeen Teknia Shanghai 
LTD:n olemassaolon ja sen, että Kuopion kaupun-
gin omistama Teknia on perustanut muutaman 
hengen sivukonttorin Shanghai:hin. Paikallinen 
toimitusjohtaja Robert Lai esitteli meille konttorin 
ja sen henkilökunnan toimintaa. Konttori sijaitsee 
Uuden Pudongin alueella, jonne on asettautunut 
lukuisia uuden teknologian yrityksiä. Kun lisäksi 

huomioidaan Kuopiossa Teknian sijainti lääketie-
teellisen yliopiston läheisyydessä ja sama läheisyys 
Shanghaissa Kiinan erään johtavan lääketieteelli-
sen yliopiston vieressä, ei liene ihme jos suomalais-
ta tietotaitoa halutaan hyödyntää Kiinan suunnat-
tomilla markkinoilla.

Tärkeimpänä asiana Kiinan sijoittumiselle esit-
tivät kaikki tapaamamme yritysjohtajat ja konsul-
tit valmistamista ja tuotteiden toimittamista pai-
kallisille markkinoille. Ei siis kyse ole pelkästään 
halvan työvoiman käyttämisestä. Itse tulin vakuut-
tuneeksi, että Kiinan tuotantokulttuuri ei kilpai-
le Suomalaisen kanssa samassa sarjassa. Meidän 
kannattaa tuottaa täällä korkean teknologian tuot-
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le hymyiltiin, kun ruuan kanssa toivoimme ruoka-
juomaksi olutta. Minä en nähnyt koko matkan ai-
kana ainuttakaan humaltunutta, juopuneesta pu-
humattakaan, vaikka olimme suurkaupungissa. 
Toisena ihmetyksen aiheena oli turvallisuus, jopa 
suurkaupungissakin. Kaikki tapaamamme ihmiset 
sanoivat, että iltaisinkin myös länsimaisten naisten 
oli täysin turvallista liikkua ulkosalla.

Kuopiolaisena rakennusinsinöörinä minua kiin-
nosti luonnollisesti myös rakentaminen. Töitä teh-
dään työmailla seitsemänä päivänä viikossa vuoro-
työtä kellon ympäri. Kaikki näkemämme työmaat 
on jouduttu paaluttamaan, koska koko kaupunki 
sijaitsee suistomaalla. Valokuvasin useita työmaita. 
Junttanin puuttuminen paikallisilta markkinoilta 
ihmetyttää. Markkinoita näyttäisi olevan. Käytetty 
tekniikka oli hidasta ja paljon työtä vaativaa. Oli-
sikohan meillä saumaa koulutukseen ja kaluston 
myyntiin?

Timo Auvinen
timo.auvinen@iwn.fi 

teita, joista tarvitaan lyhyitä sarjoja ja todelliset 
massatuotteet lähellä markkinoita, vaikka Kiinas-
sa. Tapasimme Alteams:llä suomalaisen insinööri-
opiskelijan, joka oli soittanut yksi aamu Jyväsky-
lästä kotoisin olevalle Suzhou:ssa sijaitsevan teh-
taan naispuoliselle tuotantopäällikölle että, ”Minä 
tulen sinne töihin.” Jonka jälkeen hän oli tullut 
todella sinne töihin ja nyt vuodenvaihteessa tulee 
Suomeen puoleksi vuodeksi valmistumaan ja saa-
nee Alteams:ilta vakinaisen paikan todennäköises-
ti oman valintansa mukaan Kiinasta tai Suomesta. 
( http://www.alteams.com )

1,3 miljardin asukkaan Kiinassa eikä 20 mil-
joonan Shanghaissa ei voi käydä ihmettelemättä 
infraa, liikennettä ja sen toimivuutta. Liikenne-
sääntöjä on vain kaksi. 1. Älä aja kenenkään päälle 
ja 2. Älä jää kenenkään alle. Niillä tultiin toimeen 
ja hyvin. Viikon aikana liikuimme paljon myös 
ruuhka-aikoina ja näimme vain yhden pienen pel-
tikolarin jälkiselvittelyjä. Maassa vallitseva keskus-
hallitus ansaitsee hatunnoston monessa suhteessa. 
Siellä osataan ennakoida mm. kasvavat liikenne-
määrät ja varautua niihin. Rannikolle tulevaisuu-
dessa rakennettavaan satamasaareen on jo raken-
nettu monikaistainen moottoritie 32 km pitkänä 
siltana mereen. Ajatelkaa puoleenväliin Helsingis-
tä Tallinnaan!

Muista asioista, jotka olivat minulle yllätyksiä mai-
nittakoon täydellinen alkoholittomuus, joka ei tar-
koita, että sitä ei olisi saatavilla, vaan sitä ei vain 
kerta kaikkiaan käytetä. Meitä ihmeteltiin ja meil-
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VIINI INSSIT - MARRASKUU

Argentiinan punaviinit marraskuussa

Trivento Tribu Bonarda 2006, rypäleenä Bonarda 100%. Viini on ryhdikäs, rehevän mausteinen, pitkä ma-
keahko maku,  jossa hieman vaniljaa ja luumua. 
Pisteet 12,9, hinta 6,98.

Trapiche Reserva Malbec Bonarda 2006, rypäleinä Malbec ja Bonarda. Viinissä maistuu boysenmarjaa, 
lakritsaa ja mausteita. 
Pisteet 11,7, hinta 8,80.

Furia Shiraz 2006.  Täyteläinen, notkea ja hedelmäinen maku, josta löytyy myös hapokkuutta, ja aavistus 
karpaloa. 
Pisteet 10,7, hinta 6,48.

Clos de los Siete 2006, rypäleinä Malbec 30%, Merlot 30%, Cabenet Sauvignon 10%, Syrah 10%.
Täyteläinen, lämmin ja pitkä maku, josta löytyy mausteisuutta, luumua ja sopivasti tanniinia.
Pisteet 13,9, hinta 17,88.

La Celia Pinot Noir Reserva 2004. Keskitäyteläinen kevyen paahteinen maku, josta löytyy myös karpaloa ja 
hieman luumua. 
Pisteet tasan 12, hinta 9,97.

Norton Barrel Select Cabernet Sauvignon 2004. Täyteläinen, tasapainoinen, lämmin ja pitkä maku, hieman 
tamminen, löytyy myös mausteita ja hieman vaniljaa. 
Pisteet 12,1, hinta 8,99.
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Kalkkunaviinit joulukuussa

Paul Zinck Gewürztraminer Prestige 2004, rypäleenä Gewürztraminer 100%. Puolimakea, kukkea, peh-
meähappoinen ja runsas maku, josta löytyy myös aprikoosia.  
Pisteet 14,4 hintaan 14,70.

Drostdy-Hof Chardonnay 2006, rypäleenä Chardonnay 100%.  Kuiva, pirteän hapokas, sitruksinen ja 
runsaan tamminen maku, jossa mukana myös trooppisia hedelmiä.  
Pisteet tasan 11 hintaan 6,98

La Loire Vouvray 2006, rypäleenä Chenin Blanc 100%.  Puolimakea, pirtsakka, kevyen sitruksinen valkkari, 
jossa maistuu myös aprikoosia ja hieman yrttejä. 
Pisteet 11,8 hintaan 8,99.

Cyprus Vines 2005, rypäleet Carignan noir 30%, Grenache 20%, Alicante Bouchet 20%, Cabernet Sauvi-
gnon 12%, Mattari 10% ja Cyprus Mavro 8%. Keskitäyteläinen, hapokas, kevyt maku, jossa hennosti 
yrttiä ja marjaisuutta. 
Pisteet 9,2 hintaan 6,13.

Yali Varietal Shiraz Cabernet 2006, rypäleet Shiraz ja Cabernet.  Keskitäyteläinen, herukkainen ja hieman 
mausteinen maku. 
Pisteet 13,2 hintaan 7,86.

Beaujolais-Villages 2006, rypäleenä Gamay 100%.  Keskitäyteläinen, pehmeä, metsämarjainen maku. 
Pisteet 10,4 hintaan 8,99.

VIINI INSSIT - JOULUKUU
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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

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 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

JÄSENETULIIKKEET



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. 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 €.

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



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2007
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2007
Päivä  Tapahtuma    Klo  Paikka

08.06.2007 Hallitus

06.08.2007 Hallitus

28.08.2007 Kuutamoristeily Osmo –laiva  18-21  Matkustajasatama

  Huom. päivämäärä on muuttunut

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


