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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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Yhdistyksemme puheenjohtajana 1990–1996 toiminut 

Martti Nevantie täyttää 60 vuotta 12.8.07.

Yhdistyksen väki onnittelee lämpimästi. 

Juhlat pidetään kuulemma vain perhepiirissä.

PS. Onnea Martille myös Uuden Insinööriliiton 
vaalivaliokunnan puheenjohtajan toimeen.
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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 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net 

Ilkka Kemppainen 
GSM 044 785 3165

Simo Turunen
GSM 040 729 1417

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 
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Toukokuussa Viini-inssit tutustuivat Alsacen viinei-
hin.  Alsace on arvostettu, pääasiassa valkoviineihin 
keskittynyt viinialue koillisessa Ranskassa. Aluetta 
tarkempaa tuotantopaikan määritystä ei yleensä Al-
sacen viineissä näy, vaan ne ovat tuottajiensa lajike-
viinejä tai sekoituksia. Maistettavana meillä oli yksi 
kuohuviini ja punaviini sekä neljä valkoviiniä. Aloi-
timme kuohuviinillä ja lopetimme punaviiniin. Val-
koviinit maistoimme puolisokkoina arvotussa järjes-
tyksessä mutta tässä ne esiintyvät hintajärjestyksessä 
halvimmasta kalleimpaan. 

Kuohuviini oli  Wolfberger Cremant d’Alsace 
Brut, hinta 12,40 euroa. Keltaisessa viinissä on run-
saasti pieniä kuplia, tuoksu on hiilihappoinen ja 
hennon pähkinäinen ja maku pirteän hapokas ja aa-
vistuksen päärynäinen. Pistekeskiarvoksi kuohuviini 
sai 13,8 ja sijoittui kaikkiaan toiseksi.

Halvin valkoviini oli Pinot Blanc Klevner Reser-
ve 2004, hinta 8,69 euroa. Väri on keltainen, tuoksu 
runsaanlainen ja maku on pehmeä ja hennon bitteri-
nen. 11,8 pisteellä viini oli vertailun viides.

Toinen valkoviini oli Gisselbrecht Gewurstrami-
ner 2005, hinta 12,50 euroa. Väriltään kullan keltai-
nen viini tuoksuu hunajaisen aromaattiselta ja ma-
ku on makeahkon vähähappoinen, mutta aromikas. 
Viini sai pisteitä 14,6 ja sijoittui kärkeen.

Kolmas valkoviini oli luomua, Andre Stentz Ries-
ling 2005, hinta 13,37 euroa. Väri on kullankeltai-
nen, tuoksu on hennon petroolinen ja maku raik-
kaan hapokas, tasapainoinen. Pisteitä viinille kertyi 
12,7 ja sijoitukseksi kolmas.

Kallein valkoviini oli Trimbach Pinot Gris Reser-
ve 2003, hinta 16,49 euroa. Väri on keltainen, tuok-
su kevyehkö ja maussa on hennosti makeutta ja päh-
kinää. Pisteitä viini sai 12,4 ja neljännen sijan.

Viimeisenä oli valikoiman ainoa punaviini Paul 
Zinck Pinot Noir Prestige 2004, hinta 13,30 eu-
roa. Väri on sinertävän punainen, punaviinille ohut, 
tuoksu on marjainen. Maku on hapokas, mehumain-
en. Pisteitä kertyi 9,3 ja selkeä jumbosija

Alsacen valkoviinit ja Cremant-kuohuviini ovat 
korkealaatuisia ja selkeästi rypäleelle tyypillisiä. 
Niissä hinta vastaa keskimäärin laatua. Sensijaan 
punaviini on lajissaan varsin kevyttä tavaraa.

Tero

ALSACEN VIINEJÄ
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Maaliskuussa Viini-inssit jatkoivat tulevan kesän Kuopion Viinijuhlien teeman käsittelyä Portugalin punavi-
ineillä.  Portugalin viineihin antaa lisää mielenkiintoa se, että ne valmistetaan paikallisista, perinteisistä 
rypäleistä. Tapamme mukaisesti maistoimme ne puolisokkoina arvotussa järjestyksessä. Esittelyjärjestys on 
tästä poiketen halvimmasta kalleimpaan.

Halvin oli Quinta da Espiga 2005, hinta 5,99 euroa. Väri on sinervän punainen, tuoksu niukka, hapahko 
ja maku pehmeä ja hennosti mokkainen. Pistekeskiarvoksi viini sai 12,1 ja neljännen sijan.

Toisena oli The Cork Grove 2004, hinta 6,94 euroa. Väri on tumman sinertävän punainen, tuoksu mar-
jaisen herukkainen ja maku tuoreen marjainen ja kiristävä, mutta jälkimaku jo miellyttävämpi. 11,5 pisteellä 
viini sai vertailussa viidennen sijan.

Kolmas oli Dom Dinis Reserva Tinto 2001, hinta 7,92 euroa. Väriltään punainen viini tuoksuu kehit-
tyneen hedelmäiseltä ja maku on vivahteikas, mutta hieman kiristävä. Viini sai pisteitä 12,6 ja sijoittui kak-
koseksi.

Neljäs viini oli Fonte de Beco 2005, hinta 8,19 euroa. Väri on violetti, tuoksu on makean marjainen ja 
voimakkaassa maussa on suklainen jälki. Pisteitä viinille kertyi 11,7 ja se riitti vasta viimeiseen sijaan.

Toiseksi kallein viini oli Dona Ermelinda 2004, hinta 9,99 euroa. Väri on punainen, tuoksu hillomaisen 
marjainen ja maku pehmeän mehumainen. Pisteitä viini sai 12,5 ja sijoittui kolmanneksi.

Viimeisenä siis kalleimpana oli Quinta do Encontro Superior 2001, hinta 11,70 euroa. Väri on hieman 
rusehtavan punainen, tuoksu on runsas, kirsikkainen ja nahkainen. Maku on miellyttävän mausteinen ja 
monipuolinen. Pisteitä kertyi 12,7 ja se toi niukan voiton. 

Yhteenvetona voi todeta, että kaikki nämä viinit antavat hyvän vastineen hinnallensa kuten portugalilaiset 
punaviinit yleensäkin. Erityisesti huokeimmat viinit ovat hintaluokkansa parhaimmistoa.

Tero

PORTUGALIN PUNAVIINEJÄ
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Huhtikuussa Viini-inssit jatkoivat edelleen Kuo-
pion Viinijuhlien teemassa Portugalin valkoviineil-
lä.  Alkon erittäin suppean portugalin valkoviini-
valikoiman takia mukana on myös yksi rose.  Nä-
mäkin viinit on kaikki valmistettu pääosin paikalli-
sista, perinteisistä rypäleistä. Tapamme mukaisesti 
maistoimme ne puolisokkoina arvotussa järjestyk-
sessä. Esittelyjärjestys on tästä poiketen halvimmas-
ta kalleimpaan. Roseviini maistettiin viimeisenä.

Halvin oli Vinho Verde, Gazela 2006, hinta 
6,50 euroa. Pirskahteleva viini on kalpean keltai-
nen, tuoksultaan kirpeän pirtsakka. Sitruunaisen 
hapokas maku jättää hiivaisen jäljen. Pistekeskiar-
voksi viini sai 10,9 ja jumbosijan.

Toisena oli Periquita White 2005, hinta 6,93 
euroa. Tämä Alkon tilausvalikoiman tuote löytyy 
Kuopion Sokoksen myymälästä. Väri on kullankel-
tainen, tuoksu on kuivattuja hedelmiä ja maku on 
rusinainen ja persikkainen. 12,1 pisteellä viini oli 
vertailun paras.

Kolmas oli Serras de Azeitao 2006, hinta 6,98 
euroa. Väriltään vaalean keltainen viini tuoksuu 
pehmeästi kukkaiselta ja maku on neutraali, mut-
ta maukas. Viini sai pisteitä 11,8 ja sijoittui kol-
manneksi.

Neljäs viini oli Quinta da Alorna 2005, hinta 
7,29 euroa. Väri on keltainen, tuoksu on pistävän 
voimakas ja maku tasapainoisen neutraali. Pistei-
tä viinille kertyi 11,0 ja se riitti jaettuun neljän-
teen sijaan.

Kallein valkoviini oli Evel 2006, hinta silläkin 
vain 8,61 euroa. Väri on vaalean keltainen, tuok-
su kirpeän mausteinen ja maku hapokas, aavistus 
ananasta. Pisteitä viini sai 11,0 ja jakoi neljännen 
sijan.

Viimeisenä oli lajinsa todellinen klassikko Ma-
teus Rose, hinta 6,98 euroa. Pirskahteleva viini 
on väriltään vaalean punainen, tuoksu on kirpeän 
puolukkainen. Maku on tyypillisen marjainen ja 
puolikuiva. Pisteitä kertyi 11,9 ja rose sijoittui val-
koviinien joukossa kakkoseksi. 

Portugalissa valkoviinit eivät ole läheskään pu-
naviinien tasoisia, mutta hinnaltaan edullisina ne 
omassa lajissaan puolustavat paikkaansa.

Tero

PORTUGALIN VALKOVIINEJÄ
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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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Kuopion Insinöörit järjesti jäsenilleen kulttuu-
ripitoisen tutustumismatkan Pietariin 12.-15-4-
2007.

Matkaan pyydettiin myös Savon arkkitehtien ja 
Kuntien insinöörien jäseniä perheineen ja mukaan 
saatiinkin täysi bussillinen väkeä.

Matka onnistui jopa odotettua paremmin jos-
ta kiitokset matkan järjestäjälle Matka-Mainiolle 
ja Henna Kiviselle. Samoin Pietarin paikallisop-
paamme oli todella kaikin puolin erinomainen.

Koska matka onnistui näin hyvin, päätettiin 
jo tulomatkalla järjestää syksyllä 2008 uusi mat-
ka Pietariin ja tutustua niihin kohteisiin, jotka nyt 
jäivät käymättä.

Seuraavassa muutamia kuvia matkalta. 

KULTTUURIMATKA 
PIETARIIN 12.-15.4.2007
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Jo perinteeksi muodostuneen koko perheen kuuta-
moillan tapahtumapaikkaa on muutettu Päiväran-
nasta vähän enemmän järvelle päin: lähdetään Ka-
llavedelle risteilemään.

Kun pitkäaikainen yhteistyökumppanimme 
Kuopion Osuuspankki lupautui kustantamaan lai-
vamatkan, oli hallituksen helppo päättää kuutam-
oillan siirtämisestä uuteen ympäristöön.

Osmo laivalle on kutsuttu Kuopion insinöör-
ien omien perheiden lisäksi RIA:n ja Kuntien in-
sinöörien jäseniä perheineen. Olemme tällä tavoin 
aiemminkin herätelleet paikallisten insinööri-
järjestöjen yhteistoimintaa aloittaen täältä helpom-
masta päästä, koko perheelle suunnatusta yhteis-
estä tapahtumasta.

Toivotamme varsinkin oman jäsenistömme per-
heineen sankoin joukoin mukaan kuutamoristei-
lylle tiistaina 28.2.07.

Osmo laiva lähtee Kuopion matkustajasatamasta 
klo 18 ja palaa satamaan klo 21.

Matkan hintaan kuuluu iltapala buffet ja kaksi 
kaatoa viiniä, olutta, limsaa, tai vettä maun mukaan.

Säävarauksia ei juuri tarvitse tehdä, Osmon sis-
ätiloihin mahtuu tarvittaessa koko joukko.

Kuutamoristeilyn hinta on 10,-/aikuinen, 
lapset ikään katsomatta 0,-

Risteilylle on suunnitteilla ohjelmaakin sekä 
lapsille että aikuisille, mutta eipä paljasteta sitä 
vielä…

Ja aikaa jää myös Kallaveden upeiden maisem-
ien katselemiseen sekä seurusteluun.

Kaikki siis mukaan täyden kuun aikaan tiistaina 
28.8.07 klo 18-21 risteilemään iloisessa insinööri-
seurassa, ja puolisot sekä lapset mukaan.

Ilmoittautumiset maksamalla osallistumismaksu 
yhdistyksen tilille 4.8.07 mennessä ( tilinumerot 
kannen sisäsivulla).

KUUTAMORISTEILY MS OSMOLLA 
TIISTAINA 28.8.07

Merkitse maksun viestiosaan nimesi sekä montako 
aikuista ja lasta osallistuu.

Tervetuloa risteilemään!



11

KUOPION INSSIT2/2007

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. 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 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.



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2007
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2007TAPAHTUMAKALENTERI 2007
Päivä  Tapahtuma    Klo  PaikkaPäivä  Tapahtuma    Klo  Paikka

08.06.2007 Hallitus08.06.2007 Hallitus

06.08.2007 Hallitus06.08.2007 Hallitus

28.08.2007 Kuutamoristeily Osmo –laiva  18-21  Matkustajasatama28.08.2007 Kuutamoristeily Osmo –laiva  18-21  Matkustajasatama

  Huom. päivämäärä on muuttunut  Huom. päivämäärä on muuttunut

03.09.2007 Hallitus03.09.2007 Hallitus

01.10.2007 Hallitus01.10.2007 Hallitus

25.10.2007 Syyskokous    18.00  Kuopion OP25.10.2007 Syyskokous    18.00  Kuopion OP

04.11.2007 Pyhäinpäivän lounas   13.0004.11.2007 Pyhäinpäivän lounas   13.00

05.11.2007 Hallitus05.11.2007 Hallitus

05.12.2007 Hallitus05.12.2007 Hallitus




