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Kuopion Insinöörit ry 
 

SYYSKOKOUSKUTSU 
 

 

 

Sääntömääräinen vuosikokous 
 

Aika:  Torstai 27.10.2011 klo 18.00 
Paikka:  Kuopion Osuuspankin koulutustilat, 

  Tulliportinkatu 38, 2. krs 
   

  
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ mainitut asiat sekä 

muut kokouskutsussa mainitut asiat: 

 
 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 

 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen 

 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja mat-

kakorvaukset 

 * valitaan hallituksen varapuheenjohtaja (2v kausi) 

 * valitaan hallituksen kolme jäsentä (2v kausi) 

 hallituksen mahdollinen täydentäminen 

 valitaan tilin– ja toiminnantarkastajat ja heidän varat 

 määrätään lehti, missä kokouskutsut julkaistaan 

 
Tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sih-

teeri Jyri Hakkaraiselle viimeistään 21.10.2011. 
 

jyri.hakkarainen@gmail.com (tai 050 366 2415)  
 

TERVETULOA! 
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HALLITUS 2011 

Puheenjohtaja  

Timo Auvinen 

040 037 4260 

timo.auvinen@iwn.fi 

 

Taloudenhoitaja  

Simo Turunen 

040 729 1417 

sjturun@gmail.com 

Marko Oikarinen 

044  300 5198 

markooik@  

dnainternet.net 

 

Varapuheenjohtaja 

Matti Hukkanen 

050 467 4752 

matti@hukkaset.fi 

 

Johanna Kinnunen 

050 349 7783 

johanna.kinnunen@ 

dnainternet.net 

Janne Siponen 

050 544 4081 

janne_siponen01@  

hotmail.com 

 

Sihteeri  

Jyri Hakkarainen 

050 366 2415 

jyri.hakkarainen@ 

gmail.com 

Timo Kinnunen 

044 785 6229 

timo@savonia.fi 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Moi kaikki! 

 

Oletteko tulleet ajatelleeksi, että päivä 

alkaa pidetä jo 3 kuukauden kuluttua. 

Tämä pimein jakso ei kestä enää kau-

an. Tämä tuli mieleeni ensimmäisen 

kerran tässä upeiden kuutamoiltojen 

yhteydessä ja toisen kerran öisessä 

vesisateessa kotiin tullessa. Väliin tai-

taa kyllä mahtua mielestäni sään puo-

lesta ikävin vuodenaika. 

 

Syksystä on tulossa erityisen mielen-

kiintoinen, erityisesti keskusjärjestöm-

me osalta. Sain yllättäen viime pääkir-

joituksestani palautetta Helsingin Insi-

nöörit ry:n hallituksessa istuvan oman 

jäsenemme taholta sekä järjestöjohta-

jalta, jotka molemmat esittivät, että 

kommenttini liiton tileistä sisälsi vir-

heitä ja vaativat oikaisua. Kuten kir-

joituksessani ilmaisin, meille luovutet-

tujen lukujen vertailusta pari hallituk-

semme jäsentä laati kysymyslistan, 

joka esitettiin kevään edustajakokouk-

sessa. Suoria vastauksia ei siellä saa-

tu, eikä kysymyksiin ole vastattu lupa-

uksista huolimatta tähänkään päivään 

mennessä. Viime vuoden tilit kuitenkin 

hyväksyttiin, koska ne eivät sisältä-

neet väärinkäytöksiä ja tilintarkastajat 

olivat ne hyväksyneet. Tilikarttaa 

muokkaamalla saadaan ne näyttä-

mään nollatulokselta. Kävimme viime 

lauantaina 17.9. Järjestöjohdon neu-

vottelupäivillä, jossa tilintarkastaja 

esitteli tämänhetkistä tilannetta. Esit-

tely osoitti virheistä huolimatta, että 

liittomme talous on miinuksella. Olisi 

ollut hyvä, jos osa siitä miinuksesta 

olisi esitetty jo viime vuoden tileissä. 

 

Miksi tällaista peliä käydään? Kysymys 

on liiton puheenjohtajapelistä. Nykyi-

nen puheenjohtajamme valittiin mi-

nun / meidän / Itä-Suomen vahvalla 

kannatuksella silloisessa tilanteessa, 

parempi kahdesta ehdokkaasta. Olen 

edelleen silloisen ratkaisun takana. 

Tilanne on kuitenkin muuttunut. En-

nen kuin yhtään vastaehdokasta ny-

kyiselle puheenjohtajalle oli edes ole-

massa, Helsingin Insinöörit ry:n pu-

heenjohtaja, liiton varapuheenjohtaja, 

kävi valitsemilleen meidän yhdistyk-

sen hallituksemme jäsenille nykyisen 

puheenjohtajan vaalikampanjaa. Kam-

panja sisälsi muutamia teesejä, joista 

mainittakoon mm. opiskelijoiden ääni-

vallan pienentäminen.  Lisäksi tuotiin 

selvästi esille, että kenenkään henkilö-

kunnasta ei sovi asettautua kilpaile-

vaksi ehdokkaaksi työstä erottamisen 

uhalla. 

 

Nyt meillä on olemassa myös toinen 

ehdokas: Marko Koskela. Hän on toi-

minut Insinööriliitto ry:n hallituksessa, 

opiskelija-asiamiehenä ja toiminnan-

johtajana sekä mm. Helsingin Insinöö-

rit ry:n hallituksen jäsenenä. Hän on 

selvästi demokraattisempaa ajattelu-

maailmaa edustava. Lyhyessä pääkir-

joituksessa ei voi tuoda esille kaikkia 

asiaan vaikuttavia seikkoja, mutta 

Markon esitellessä itsensä hallituksel-

lemme, sai hän kaikilta läsnä olleilta 

selvän hyväksynnän. Yhdistyksemme 

osalta tilannetta sotkee tällä hetkellä 

vahva painostus. 

 

Kuvittelen, että voimamme on avoi-

muus, jota pyrimme noudattamaan 

omassa toiminnassamme. Hallituk-

semme tulee käsittelemään asian vielä 

kerran 1.10. Tahko-Inssillä pidettä-

vässä kokouksessa ja julkaisee tämän 

jälkeen päätöksensä. Yhdistykselläm-

me on kaksi ääntä ja hallituksen 

enemmistö ratkaisee molempien ääni-

en saajan. Asiassa on pidettävä selkä-

ranka painostuksesta huolimatta. Mi-

nunkin ehdokkaani on Marko Koskela. 

           

 

Timo Auvinen, puheenjohtaja 
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Pikkujoulut 
 

Kalenteritytöt, Kaupungin teatteri  

Kolmen ruokalajin illallinen, Ravintola OS 
 

 
”Kalenteritytöt on haikean hauska kertomus ystävyydestä, sitou-

tumisesta, rakkaudesta, kaipuusta ja surustakin. 

 

Näytelmä kertoo komediallisin sävyin aikaansaavasta naisporu-

kasta, joka osallistuu pienellä kotipaikkakunnallaan hyväntekeväi-

syystempauksiin. Kun ryhmän yhden jäsenen mies sairastuu va-

kavasti, he saavat kimmokkeen tehdä jotain erityistä. On kerättä-

vä rahat sairaalan ankean tapaamishuoneen sohvaan - ja tapa 

jolla ne kerätään on sanalla sanoen raflaava. Näistä kotiäideistä 

ja virkanaisistako hehkeitä kalenterikaunottaria? Eevan puvussa-

ko kameran eteen? Tarinan edetessä nähdään, kuinka huima 

suunnitelma toteutuu. 

 

Rooleissa Riina Björkbacka, Annukka Blomberg, Sari Happonen, 

Henna Haverinen, Lotta Huitti, Tommi Kekarainen, Lina Patrikai-

nen, Katri-Maria Peltola, Ilkka Pentti, Seija Pitkänen, Virpi Raut-

siala ja Tarmo Valkonen.” 

 
 

Näytös teatterilla alkaa klo 14, jonka jälkeen siirrymme yhdes-

sä OS ravintolaan nauttimaan kolmen ruokalajin illallista. 
 

 
Hinta jäsenille avec 60 €/henkilö (sis. teatterilipun väliaikatar-

joilulla ja illallisen ruokajuomineen).  
 
 

HUOM! Osallistumalla Kuopion Insinöörien vuosikoko-

ukseen, saat hinnasta 20 € alennuksen. 

 

Ilmoittautumiset sihteeri Jyri Hakkaraiselle viimeis-

tään 6.11.2011. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. 

 

Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruokarajoitteet. 

Maksuohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Kesäinen ilta Pölhönsaaren grillikodalla 6.7.2011 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vietimme heinäkuun lämpimillä makkaranpaistoillan Saaristokadun 
varrella sijaitsevalla Pölhönsaaren grillikodalla. Paikalle saapui jäseniä 

perheineen kävellen, pyöräillen ja yksi pariskunta myös veneellä. 
 

Kiitos osallistuneille. 

Perheiden pikkujoulut 
 
Torstaina 15.12.2011 klo 17.30 alkaen 

Poukaman leirikeskuksessa (Poukamantie 105). 
 
Ohjelmassa mm. kahvit, glögit ja mehut piparin 

kera sekä lapsille jouluista askartelua. 
 

Ilmoittautumiset Johanna Kinnuselle              
johanna.kinnunen@dnainternet.net  
viimeistään 1.12. 

 
 

Ajo-ohje kaupungista: 
Puijonkatu - Puijonristeys - Kallantie n. 2km. 
Tienviitta POUKAMA leirikeskus vasemmalle. 

 
Ajo-ohje viitostieltä: 

Liittymä moottoritieltä, Tienviitta Päiväranta - Kettulanlahti - Keskus-
taan, Tienviitta POUKAMA leirikeskus oikealle. 
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Akava Pohjois-Savo Brysselissä 

Akava Pohjois-Savon aluetoimikunta 

oli jo pitkään toivonut kutsua Brysse-

liin ja viimein saimme kutsun Varkau-

desta ponnistaneelta alueemme aino-

alta europarlamentaarikolta Keskus-

tan Riikka Mannerilta. Matka tehtiin 

25.-27.5.2011 ja sen tarkoituksena 

oli tutustua EU:n toimintaan ja viedä 

omia terveisiä akavalaisilta sekä tie-

tenkin omilta taustajoukoiltamme eli 

insinööreiltä. 

 

Kutsu aluetoimikunnalle tuli lopulta 

nopealla aikataululla, joten kaikki ei-

vät valitettavasti onnistuneet raivaa-

maan kalentereihinsa tilaa. Ilmoittau-

tumisinnokkuutta silti riitti ja mat-

kaan lähti 15 henkeä, joten matkalla 

oli allekirjoittaneet aluetoimikunnan 

jäseninä ja Matti Hukkanen vanhana 

puheenjohtajana. Lisäksi aluetoimi-

kunnan kanssa yhteistyötä tekevistä 

oli mukana mm. alueasiamiehemme 

Eero Seppälä ja Panu Pankakari eli 

joukko oli vahvistettuna muutamalla 

alueen insinöörillä, jotka hoitavat ak-

tiivisesti edunvalvontaamme.  

Lähtöpäivä keskiviikko 25. touko-

kuuta 

 

Lähtöpaikkaan Rissalan lentokentälle 

kokoontui keskiviikkoaamuna jo klo 

5:30 innokasta väkeä nappaamaan 

aamukoneen Helsinkiin ja edelleen 

Brysseliin. Olimmekin Brysselissä aa-

mulla 9.15 paikallista aikaa. Perillä 

Riikka Mannerin pirtsakka avustaja, 

lapinlahtelainen Riikka Juntunen kerä-

si Euroopan unioniin tutustumaan tul-

leen seurueen kokoon lentokentällä. 

Samalla matkalla Akava Pohjois-

Savon lisäksi oli myös STTK:n Plus-

Miinus30-verkosto ja Riikkaa vaali-

työssä tukeneita henkilöitä Varkau-

desta. Kokonaisuudessaan meitä oli 

siis 34 henkilön ryhmä tutustumassa 

EU:n toimintaan. Lisäksi mainittavaa 

on, että matkaan osallistuneista 

STTK:n edustajat mukaan luettuina 

(heistä 1 valmistui matkan aikana in-

sinööriksi), ainakin 9 oli insinööriä, 

joten edustuksemme oli vähintäänkin 

vahva. 
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Lentokentältä matkasimme linja-

autolla Hotelli Bedfordiin jättämään 

matkatavaroita, jonka jälkeen suun-

tasimme välittömästi varsinaiseen 

asiaan. Ensimmäisenä vierailukoh-

teena meillä oli Suomen pysyvä 

edustusto Euroopan unionissa kello 

10.30. Siellä erityisasiantuntija Pau-

liina Porkka esitteli meille, kuinka he 

valmistelevat asioita ja ovat yhtey-

dessä Suomen ministeriöihin, sekä 

tukevat meidän meppejä päivittäi-

sessä työssä. Pauliinan omiin työteh-

täviin kuuluu työmarkkina- ja työlli-

syyspolitiikka, työllisyyskomitea ja 

työelämäkysymykset. Näitä asioita 

aluetoimikuntakin hoitaa omalla alu-

eellaan Pohjois-Savossa. Tutustumi-

sen jälkeen vuorossa oli pikainen 

lounas aivan edustuston naapurissa, 

jossa myös Riikka Manner perhei-

neen liittyi joukkoon.  

 

Lounaan jälkeen tutustuimme pal-

kansaajajärjestöjen yhteiseen edus-

tustoon FinUnions:iin, International 

Trade Union Housessa, jossa sijait-

see monien jäsenmaiden palkansaa-

jajärjestöjen toimistoja. Toimistolla 

kuulimme STTK:sta tänne sijoitetun 

johtaja Risto Kousan esityksen, kuin-

ka suomalaiset työntekijäjärjestöt 

ajavat FinUnions:in kautta jäsentem-

me asiaa EU tasolla.  

 

FinUnions esittelyn jälkeen suun-

tasimme vielä kello 16.30 Euroopan 

komissioon, noin 2.500 henkilöä 

työllistävään päärakennukseen Ber-

laymontiin, tapaamaan talouskomis-

saari Olli Rehnin kabinettipäällikköä, 

Timo Pesosta. Timon kanssa kävim-

me komission istuntohuoneessa läpi 

komission tekemisiä, kuinka komis-

saarien kabinetit valmistelevat asi-

oista ja kuinka päätöksen teko ylei-

sesti EU:ssa toimii. Komissio on Eu-

roopan unionin toimielin, joka koos-

tuu komission jäsenistä ja virkamie-

histä. Sen tehtävänä on edustaa ja 

puolustaa yhteisön etua. Komissio 

valmistelee ja panee täytäntöön yh-

teisön sopimuksia sekä talousarvion 

ja valvoo perustamissopimuksen so-

veltamista. Nykyistä komissiota kut-

sutaan nimellä Barroson II ja se 

koostuu kaikkien 27 EU:n jäsenvalti-

on komissaareista. Suomalaisista ko-

missiossa toimii Olli Rehn vastaten 

talous- ja raha-asioista. Hän ei kui-

tenkaan edusta pelkästään Suomea 

vaan koko EU:a. Komisarioiden alai-

sina varsinaista toimintaa hoitavat 

kabinettipäälliköt ja kabinettien jäse-

net.  

 

Toiminnan esittelyn yhteydessä syn-

tyi mielenkiintoinen keskustelu direk-

tiivien käsittelyvaiheista sekä loppu-

tuloksista. Niitä laativat ihmiset kaik-

kine inhimillisine ominaisuuksineen. 

Aina ei asiaa tunneta kovin syvälli-

sesti. Esimerkkinä todettiin ns. kala-

kukkodirektiivi. Välimerellä pienka-

lastajien kylmäketju ei ole kovin vah-

va, mutta Suomessa pilkkiahventen 

kylmäketjulta ei voi välttyä, vaikka 

haluaisikin. Valmiiksi pilaantuneesta 

kalasta ei kukaan halua tehdä kala-

kukkoa, koska valmiin tuotteen ar-

vosta suurin osa on työtä, eikä ka-

laa. 

 

Komisario esittelyn jälkeen päivä oli 

jo kääntynyt alkuiltaan ja suunnis-

timme illastamaan lähiravintolaan pi-

kaisen hotellikäynnin jälkeen. 

 

Torstai 26. toukokuuta 

 

Torstaina hyvin valvotun yön jälkeen 

ohjelmamme oli jatkuva kello 9.30. 

Aamupalan jälkeen siirryimme jalan 

pari kilometriä Elinkeinoelämän kes-

kusliiton EK:n Brysselin toimistolle, 

kuulemaan asiantuntija Minna Etu-

Seppälän esitystä heidän työstään, 

EU päätöksen tekoon vaikuttamises-

sa. Minnan asiantuntemus sijoittui 

myös meitä kiinnostaviin elinkei-
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noelämän aiheisiin. Syvällisin keskus-

telu käytiin ns. raskausdirektiivistä, 

josta hiljattain oli käyty karkuun 

päässyt keskustelu äitiysloman rahoi-

tuksesta. Jotkut MEP:it olivat ryhty-

neet kilpailuun, jossa pyrittiin 

”parhaaseen” tarjoukseen äitiysloman 

ajan korvaukseksi ja päädyttiin 100 

% palkasta työnantajien rahoittama-

na. Lopputulokseksi olisi tullut 100 % 

este äitiyteen potentiaalisten naisten 

työllistymiselle! Peli vihellettiin on-

neksi poikki. Akavahan keskittyi halli-

tusohjelmatavoitteessaan loman pi-

tuuden kasvattamiseen erityisesti isi-

en osalta. 

 

Naisvaltaisen alan työnantajana olen 

itse ehdottamassa kokonaisvaltaista 

mallia, jossa vanhempain loman / - 

vapaan kesto siirrettäisiin lainsäädän-

nöllä määriteltäväksi ja rahoitus Ke-

lalle kaikkien työnantajien yhteisesti 

sosiaaliturvamaksulla maksettavaksi. 

Tämä toisi todellisen tasa-arvon työ-

elämään ja ammattiliittojen TES-

kilpailu päättyisi. Perusteet naisten 

pienemmästä palkasta katoaisivat 

(Timo Auvinen) 

 

EK:n tiloista jatkoimme vierailun pää-

tyttyä matkaamme Euroopan parla-

mentin tiloihin. Euroopan parlamentil-

la meille tarjottiin lounas ja lounaan 

jälkeen meidät otti vastaan (Members 

of Europe Union = MEP) Riikka Man-

ner, joka kertoi meille omista työteh-

tävistään ja toiminnasta europarla-

mentaarikkona. Riikan yhtenä paino-

pisteenä on aluepolitiikka, jota alue-

toimikuntammekin hoitaa. Riikan jäl-

keen parlamentin suomalainen avus-

taja esitteli myös parlamenttia ja sen 

toimintaa. Pienessä kokoustilassa pi-

detyn osuuden jälkeen kävimme Rii-

kan kanssa myös tutustumassa lehte-

reiltä istuntosaliin ja siellä tapahtu-

vaan toimintaan. Salissa, jossa ko-

neistomme rattaat pyörivät (hitaasti), 

oli edustajien paikkojen lisäksi yleisö-

lehteri ja työtilat tulkeille. Kokouksis-

sahan käytettään 23 kieltä. Paikkoja 

pelkästään MEP:lle oli yli 700. Lopulli-

set päätökset tosin tehdään Euroopan 

parlamentin täysistunnoissa Stras-

bourgissa, jonne koko sirkus siirre-

tään muutaman kerran vuodessa 

kymmenillä rekka-autoilla ja lentoko-

neilla. Esittelyn jälkeen kokoonnuim-

me vielä parlamentin aulaan EU-

maiden lippurivistön eteen ryhmäku-

vaa varten.  

 

Parlamentin jälkeen meille oli jätetty 

iltapäivälle vapaa-aikaa. Illalla meillä 

oli sitten Riikka Mannerin emännöimä 

yhteisillallinen. Illallisella luovutimme 

hänelle Akavan lahjana lautasen kii-

toksena kutsusta ja saamastamme 

opista Euroopan unionista. Oli miellyt-

tävä katsoa hänen perhettään ja toi-

mintaansa, jossa pienen lapsen hoito 

ja MEP:n tehtävät on pystytty yhdis-

tämään kummankaan kärsimättä. Vä-

litimme hänelle myös Akavan juuri 

sillä hetkellä vasta valitun puheenjoh-

tajan henkilökohtaiset terveiset ja to-

teamuksen järjestäytymisestä samas-

sa Ekonomiliitossa. Riikalla on useita 

akateemisia loppututkintoja. Riikka 

Juntuselle luovutimme insinöörilauta-

sen kiitoksena matkajärjestelyistä ja 

yhteistyöstä. Meitä koskettavia asioita 

käsiteltiin useissa yhteyksissä. Asioi-

na olivat ”Työaikadirektiivin” käsitte-

lyvaihe ja sen sisältö. Tästä esitin 

huolemme myös EK:n edustajalle. 

Pelkäämme ylempien toimihenkilöi-

den jäävän työaikalainsäädännön ul-

kopuolelle. Keskustelimme tästä mm. 

lääkäreiden päivystysajat esimerkki-

nä. Minna Etu-Seppälä rauhoittelii 

meitä ja totesi meidän uhkamme ole-

van vain joidenkin työnantajien ta-

voitteena. Toisena meitä insinöörejä 

koskettavana asiana keskustelimme 

Riikka Mannerin, hänen erikoisavusta-

jansa Riikka Juntusen ja EK:n edusta-

jan kanssa rakennusmääräyskokoel-

man A2 sisällöstä. Tämähän koskee 
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rakennusalan suunnittelijoiden päte-

vyyksiä ja insinöörien ammatinhar-

joittamista. 

 

Perjantai 27. toukokuuta 

  

Viimeisenä päivänä päivälle vapaaeh-

toiseksi ohjelmaksi oli hankittu mat-

kaopas Kaarina Leskisen, Miss Suomi 

vuodelta 1962, ohjaama kaupunki-

kierros jalan ja lentokentälle siirryt-

täessä bussilla. Leskinen kertoi asu-

neensa kaupungissa jo 40 vuotta. 

Kävimme katsomassa Brysselin kuu-

luisinta nähtävyyttä, Manneken Pis-

siä, eli kaupungin vanhassa osassa 

sijaitsevaan pientä poikaa esittävään 

pronssipatsasta. Vanhan osan käve-

lykierroksella kävimme myös suklaa-

kaupassa ostamassa belgialaista suk-

laata sekä Grande place aukiolla. Au-

kiota ympäröi todella vanhoja käsi-

työläisten järjestöjen upeita raken-

nuksia. Jalan suoritetun kierroksen 

jälkeen oli aika mennä takaisin hote-

lille noutamaan matkatavarat ja 

nousta linja-autoon. Bussissa Kaarina 

piti vielä erittäin asiantuntevan esit-

telyn Brysselin historiasta ja nykypäi-

västä. Matkalla lentokentälle kiersim-

me mm. EU-rakennusten, kulttuuri-

historiallisten kohteiden, puistojen ja 

kuninkaan palatsin kautta Atoniumil-

le, vuoden 1958 maailmannäyttelyyn 

valmistuneelle 103 metriä korkealle 

monumentille, josta suuntasimme 

lentokentälle. 

 

Valitettavasti samalle päivälle sattui 

myös Helsinki-Vantaalla maapalvelu-

henkilökunnan ulosmarssi, joten len-

tomme takaisin Suomeen ei sujunut 

aivan ongelmitta. Lentojen myöhäs-

tymisien vuoksi saavuimme Kuopioon 

vasta pitkälti yli kolmelta yöllä, mat-

kalaukkujen jäädessä Helsinkiin joi-

denkin matkalaisten osalla useiksi 

päiviksi. 

 

 

Matkan yhteenveto 

 

Yhteenvetona Brysseliin tutustumi-

sesta voidaan todeta matkan opetta-

neen paljon EU:n toiminnasta. Mat-

kalle lisäarvoa toi se, että osallistuja-

ryhmä tutustui toisiinsa paremmin ja 

aluetoimikunta tulee saamaan uutta 

virtaa myös siitä. Mukana olleille au-

keni EU:n peruskuviot ja saatiinhan 

lisäksi itse koettuna ja nähtynä tode-

ta, että Euroopan Unioni on oikeasti 

olemassa. Muutoin kiitän Riikka Man-

neria kutsusta ja toista Riikkaa sekä 

Kimmo Valtaa järjestelyistä. Matka 

oli hyvä, asiapitoinen ja hyödyllinen. 

Jo matkan aikana luovutimme kaikille 

esittelyjä pitäneille insinöörilautasen 

kiitokseksi esittelyistä. 

 

Teksti ja kuvat: Kuopion Insinöörien 

puheenjohtaja Timo Auvinen ja sih-

teeri Jyri Hakkarainen, jotka olivat 

mukana Brysselin matkalla.  
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Kuutamoilta  

Tikkalansaaressa 11.8.2011 

Kuopion Insinöörit vietti perinteistä 

kuutamoiltaa elokuun toisena torstai-

na eli tänä vuonna 11.8.2011. Tä-

mänkertainen tilaisuus oli järjestetty 

Kuopion kaupungin leirikeskuksessa 

Tikkalansaaressa. Muutamana edelli-

senä vuonna tapahtuma on ollut jär-

jestetty jossain muodossa aina sisä-

vesilaivoilla, mutta tänä vuonna palat-

tiin takaisin vuosien takaiseen tapaan, 

jossa pysyttiin kovalla maalla. Paikalle 

osallistuikin noin 30 insinööriä tai hei-

dän läheisiään. Osallistujia saapui niin 

juosten, pyöräillen, autoilla kuin vesi-

jetilläkin. Keli päivälle oli hieman vaih-

televa ja tuulinen. Onneksi tilaisuuden 

aikana ei saatu kuin hetken ajan ai-

van pientä tihkusadetta.  

 

Tilaisuuteen asiapainotteiseksi ohjel-

maksi oli järjestetty esittely Kallansil-

tojen siltatyömaasta. Liikenneviraston 

Hannu Nurmi, joka toimii hankkeen 

projektipäällikkönä, esitteli siltatyö-

maan vaiheita sekä tulevaa lopputu-

losta PowerPointin, animaatioiden se-

kä karttojen avulla. Esityksen aikana 

kuultiin paljon mielenkiintoisia tausto-

ja erilaisiin ratkaisuihin, joita suunni-

tellessa oli jouduttu miettimään. Hu-

vittuneisuutta ihmisissä herätti kovas-

ti liito-oravia varten suunnitellut ja 

rakennetut ”tolppa-tiet” Vuorelassa. 

Tilaisuudessa Hannu vastasi myös 

moniin meille kuulijoille syntyneisiin 

kysymyksiin.  
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Vapaampana ohjelmana tilaisuudessa 

oli sitten saunomista, makkaranpais-

toa ja kahvittelua. Paikalle oli tuotu 

KINRAn omistuksessa oleva INS-

SIsauna kaikkien kokeiltavaksi. Myös 

leirikeskuksen oma sauna oli lisäksi 

kuumana ja järvessä vesi oli mukavan 

viileää vilvoittelua varten. INSSIsauna 

saikin arvovaltaiselta saunojakunnalta 

hyväksynnän löylyilleen. Myös makka-

rat ja muut tarjoilut löysivät hyvin 

tiensä osallistujien vatsaan. Lapsille 

iltaan oli järjestetty mölkkyä, pallope-

lejä jne. jotta myös kaikkein pienim-

mät viihtyivät paikalla. 

 

Kiitämme tapahtumaan osallistuneita. 

Seuraava kuutamoilta järjestetään 

ensivuoden elokuussa, toisena torstai-

na. Ideoita illan järjestämispaikasta ja 

toivotusta ohjelmasta otetaan vastaan 

mielellään.  

 

 

Kuva: Janne Siponen 

Teksti: Jyri Hakkarainen 
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UIL:n puheenjohtajaehdokkaiden haastattelu 17.9.2011 
 

Puheenjohtajaehdokkaat listasivat UIL:n kehittämiskohteita vuorotellen. Kohtei-

ta listattiin yhteensä yksitoista.  

 

Tässä heidän esittämät kehittämiskohteet: 

 

 Jäsenyhdistysten hankkiminen (kuten Tietoalan toimihenkilöt) 

 Jäsenpito 

 Henkilöstön kehittäminen (koulutus, poissaolojen vähentäminen) 

 Yhteistyökyky 

 Teollisuuden palkansaajiin panostaminen 

 Läpinäkyvyyden korostaminen liiton toiminnassa 

 UIL:n talouden kehittäminen 

 Aluetoiminta ja sen kehittäminen 

 TES-toiminnan kehittäminen 

 Liiton hallintokäytäntöjen uudistaminen / tarkastaminen 

 Koulutuspoliittinen edunvalvonta 

UIL:n puheenjohtajaehdokkaat 

Marko Koskela ja Pertti Porokari 

Kuva: Jyrki Koskinen 
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Insinööri Pertti Porokari 

Pertti Porokari on toiminut Uuden Insinöö-
riliiton puheenjohtajana yli neljä vuotta. 
Liiton palveluksessa hän aloitti asiamiehe-

nä vuonna 2003. Ennen järjestöuraa hän 
työskenteli yksityissektorilla teknologiate-
ollisuudessa.  

Koko työuransa ajan Pertti Porokari on 
ollut aktiivisesti mukana yritysyhdistys- ja 
luottamusmiestoiminnassa, joten koke-

musta työmarkkinatoiminnasta 46-
vuotiaalle euroinsinöörille on kertynyt jo 
lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta.  

– Tulevaisuudessa näen UIL:n entistä voi-

makkaampana työmarkkinatoimijana, jo-
ka neuvottelee työehtosopimuksia, ja sitä 
kautta suoraan rahaa jäsenilleen, Pertti 

Porokari vakuuttaa. 

Liiton talous kuntoon 

Liiton kokemien suurien muutosten takia 
puheenjohtajakauden ensimmäiset vuodet 

olivat haastavia.  

– Talouden korjaaminen on ollut kriittisin 
haaste, mutta siinä onnistuttiin. Kolmessa 
vuodessa talous on vakautettu. Jäsenetu-
ja ei kuitenkaan kavennettu tai palveluta-

soa laskettu, summaa Pertti Porokari. 

Merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 

jäsen- ja liittovakuutusten vakuutusyhtiön 
sekä jäsenetulehden kustantajan vaihta-
misesta ja toimintoja järkeistämällä. Toi-
mintoja on tarkoitus kilpailuttaa lisää jat-
kossa.  

– Jäsenetuja on ajan hengen ja jäsenten 
tarpeiden mukaan monipuolistettava ja 
lisättävä. 

Kasvua uusista jäsenistä 

Syksy on alkanut vahvasti positiivisissa 
merkeissä. Jäsenkehityksen hidastuminen 

pysäytettiin kerta heitolla, kun Tietoalan 
toimihenkilöt liittyivät Uuteen Insinööriliit-
toon. 

– Saamme olla ylpeitä, että Tietoalan toi-
mihenkilöt valitsivat meidät. Liittomme on 
siis houkutteleva ulkoapäin. Tietoalalla on 
valtava jäsenpotentiaali myös jatkoa aja-

tellen, Pertti Porokari toteaa tyytyväisenä. 

Vaikuttamisen avainpaikat 

Puheenjohtaja Pertti Porokarin laajaan 

toimenkuvaan kuuluu lisäksi YTN:n ja 
Akavan varapuheenjohtajuudet sekä Teol-
lisuuden Palkansaajien puheenjohtajuus. 
Akavalaisilla ei ole aiemmin ollut puheen-

johtajia TP:ssa.  

– Puheenjohtajakauden tavoitteena on 
vahvistaa Teollisuuden Palkansaajien ase-

maa työmarkkinakentässä. Hyvät edelly-
tykset tälle ovat olemassa, koska suhteet 
muihin järjestöihin ovat kunnossa, painot-

taa Pertti Porokari. 

Teollisuuden Palkansaajiin kuuluu neljä-
toista jäsenliittoa, jotka edustavat yhdes-
sä lähes kahdeksaasataatuhatta yksityi-
sen sektorin palkansaajaa. TP koordinoi 

syksyn vaikeita neuvotteluja.  
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Olen ehdolla Uuden Insi-
nööriliiton puheenjohtajak-
si. Seuraavassa kerron 
taustoistani sekä näkemyk-
sistäni liiton kehittämiseksi. 

 

UIL:n puheenjohtajan teh-
tävä on haastava. Erityisen 
tärkeänä näen liiton ulkoi-
sen vaikuttavuuden lisäämi-
sen ja sisäisen vahvuuden 
voimistamisen. Jäsenhan-

kintaa on terävöitettävä 
sekä taloutta tasapainotet-
tava.  

 
Uusi Insinööriliitto on mi-
nulle hyvin tuttu niin sisältä 

kuin toimintaympäristönsä 
osalta. Olen toiminut liitto-
yhteisössä erilaisissa luotta-
mus- ja toimihenkilötehtä-
vissä vuodesta 1991. Haen 
marraskuussa pidettävältä 

edustajakokoukselta valta-

kirjaa kehittää liitosta yhte-
näinen ja vaikutusvaltainen. 
Tähän kehitystyöhön haluan 
mukaan kaikki liiton jäse-
net. 
 
Uusien toimintamallien ja -

logiikoiden kehittäminen 

edellyttää näkemystä tule-

Insinööri Marko Koskela 

Marko on 40-vuotias AMK-insinööri (tuotantotalous) 
Järvenpäästä 

 
Kahden pojan isä ja naimisissa, vaimo Anne on myös 

insinööri 
 
Työskentelee kaupallisena johtajana IT-alan kasvuyri-
tys Solu Digital Oy:ssä. Toiminut aiemmin mm. johdon 
konsulttina, yksikön johtajana, projektipäällikkönä ja 
asiamiehenä. 
 

Kokemus Uudesta Insinööriliitosta: liittohallituksen jä-
senyys, koulutus- ja teollisuuspoliittisen valiokunnan 
puheenjohtajuus, Helsingin Insinöörien hallituksen jä-
senyys, Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtajuus ja 
European Young Engineersin puheenjohtajuus sekä 
Insinööriliiton asiamiehen ja IOL:n toiminnanjohtajan 

tehtävät 
 
Harrastaa musisointia, kunnallispolitiikkaa, kirjallisuutta 

ja kuntoilua 

vasta. Tätä tulevaisuuslähtöistä toimintatapaa haluan 
edistää Uuden Insinööriliiton puheenjohtajana. 
 
Edunvalvonta on toimintaa, jossa on oltava vahva tahto 

ja riittävä voima. Vahva tahto syntyy kun yhdessä ase-
tamme tavoitteet ja luomme kestävää tulevaisuuskuvaa. 
Tahto mahdollistaa voiman. Uudelle Insinööriliitolle 

edunvalvonnassa keskeisiä ovat työmarkkina-, elinkeino
- ja koulutuspolitiikka. Aloitteellisuus tuo tuloksia. Ylem-
pi ammattikorkeakoulututkinto, matka-ajan palkka ja 
työaikalaki ovat loistavia esimerkkejä siitä, miten yhte-

näisyys ja vahva tahto ovat tuoneet tuloksia. Tällä aloit-
teellisella ja positiivisella tiellä meidän pitää jatkaa. 
 
Liitto on perustettu jäseniään varten. Toiminnan tulee 
lähteä jäsenkunnan tarpeista. Tarpeita on monenlaisia, 

sillä jäsenten tarpeet vaihtelevat työuran aloittamisesta 

eläköitymiseen, työttömyydestä urahallintaan. Liitto pal-
velee jäseniä monin eri tavoin. Kiteyttämällä paremmin 
palvelukokonaisuudet eri elämäntilanteisiin ja tehosta-
malla palveluprosesseja on jäsenten helpompaa ja luon-
tevampaa hyödyntää palveluita. Lähiajan tulevaisuutta 
ovat sähköiset palvelut, mutta tässäkin kehittämisen 
lähtökohtana tulee olla jäsenen tarpeet ja asioinnin vai-

vattomuus. 

 
Tätä päivää leimaavat suuret muutokset. Osaan voimme 
vaikuttaa ja osaan emme. Päästäksemme tuloksiin, mei-
dän on oltava yksituumaisia, yhtenäisiä ja valmiita toi-
mimaan nopeasti. Tähän kaikkeen tarvitaan johtajuutta. 
Olen siihen valmis. 
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Tahko Inssi 

Viikko nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

Viikko nro 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

A-kausi                

B-kausi                

C-kausi                

Vuokrausta hoitaa: 

Matti Hukkanen puh. 050 4674 752 

 

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja  

päättyy klo 12 

Kuopion Insinöörien loma-asunto Tahko-Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maan-

tien 577 ja Sääskiniementien risteyksestä vasemmalla puolella. 

 

Loma-asunnossa on alakerrassa tilava olohuone/keittiö, makuuhuone, WC, pu-

kuhuone/kuivaushuone, pesuhuone, sauna, sekä puuvarasto ja suksivarasto, 

yläkerrassa on kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneistossa on 7 vuodepaikkaa ja 

vuodesohva. Pinta-alaa huoneistossa on 54+17 m2.  

 

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astian- 

pesukone sekä astiasto, saunassa ainaläm-

min kiuas, oleskelutilassa on tv. Liinavaat-

teet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. 

Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoita-

van roskat pois, imuroivan lattiat sekä pe-

sevän astiat ennen poistumistaan. Käyte-

tyt liinavaatteet kasataan vuoteen päälle.  

Hintaan sisältyy polttopuut. 

 

Tahkon keskustaan on matkaa noin 4 km, 

hisseille 4,5 km. Aivan tontin vierestä kul-

kee sekä hiihtoladut että kelkkareitti.  

 

 

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

2011 Viikko ma-pe pe-su 

A-kausi 650 340 320 

B-kausi 480 250 230 

C-kausi 300 170 170 
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ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK  
 
 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK aloitti toi-
mintansa virallisesti 2005 alusta, jolloin 
lakkautettiin Teollisuuden ja työnantajain 
keskusliitto TT ry ja Palvelutyönantajat ry.  
 
EK on työnantajajärjestö, jonka jäseninä 
ovat 27 toimialaliittoa. Yritykset liittyvät 
toimialaliittonsa jäseniksi ja samalla myös 
keskusliitto EK:n jäseniksi. 
 

EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä 
toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä:  

 27 jäsenliittoa  

 16 000 jäsenyritystä 

 Yli 70 % Suomen BKT:stä  

 Yli 95 % maamme viennistä  

 Noin 950 000 työntekijää  
Jäsenkunnastamme PK -yrityksiä on 96 % 
ja alle 20 henkeä työllistäviä yrityksiä 64 
%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EK:n organisaatio 
 
EK:n sektorit ovat: 
 
Infrastruktuuri 

• Energia 
• Logistiikka 
• Luonnonvarat 
• Rakennettu ympäristö 
• Ilmasto 
• Ympäristöliiketoiminta (cleantech) 
• Vastuullinen yritystoiminta 

 
Innovaatioympäristö ja osaaminen 

• Koulutus    
• Työvoima ja maahanmuutto 
• Innovaatioympäristö 
• Yritysten kasvu ja kansain-

välistyminen 
• Ennakointi 
• Tietoyhteiskunta 

 
Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka 

• Työ- ja sosiaalilainsäädäntö 
• Yrityslainsäädäntö 
• Kilpailu ja EU-juridiikka 
• Yritysturvallisuus 
• Kauppapolitiikka  

 
Talouspolitiikka 

• Talous 
• Verotus 
• Suhdanteet 
• Työllisyys 
• Hyvinvoinnin rahoitus 

 
Työmarkkinat 

• Sopimustoiminta  
• Työelämän kehittäminen 
• Ansiokehitys- ja työmarkkina-

selvitykset 
• Työmarkkinatilastot 

 
EK nimittää vuosittain useita yritysedusta-
jista koostuvia valiokuntia asiantuntijoiden 
tueksi ajankohtaisiin edunvalvontakysy-
myksiin. 
 
 

EK:n visio ja toiminta-ajatus 

 
Visio 
 
EK on osaavin, asiantuntevin ja vaikutusvaltaisin 
yhteiskunnallinen vaikuttaja  
 
Toiminta-ajatus 
 
EK rakentaa  
yrityksille  
maailman  
parhaat  
toimintaedellytykset 
 
EK:n arvot 
 

 Yritysten menestys 

 Tulevaisuuden tekeminen 

 Vahva osaaminen 

 Hyvä työyhteisö 
 
 

Elinkeinoelämän keskusliitto 
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Edunvalvonta 
 
EK:n tavoitteena on luoda suomalaiselle 
yritys- ja elinkeinotoiminnalle parempi ja 
kilpailukykyisempi toimintaympäristö. 
 
EK edistää yrittäjyyttä, markkinataloutta, 
terveistä liiketoiminnan muotoja ja kan-
sainvälistymistä.  
 
EK valvoo elinkeinoelämän yhteisiä etuja 
aluetasolla, Suomessa, Euroopan unionis-
sa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. 
 
Yhä suurempi osa yritystoimintaan vaikut-
tavista päätöksistä tehdään Euroopan 
unionissa. EU on tärkeä kauppapoliittinen 
toimija ja Suomelle merkittävä markkina-
alue. EK:lla on oma toimisto Brysselissä. 
 
EK kuuluu Euroopan elinkeinoelämän kat-
tojärjestöön BusinessEuropeen, joka on 
Euroopan yritysten yhteinen äänitorvi EU.n 
päätöksentekoon. 
 
EK on edustettuna myös Euroopan talous- 
ja sosiaalikomiteassa ETSK:ssa. Lisäksi 
EK toimii läntisten teollisuusmaiden järjes-
tössä OECD:ssä ja kansainvälisessä työ-
järjestössä ILO:ssa. 
 
 
0

 
 
 
 
 
Aluetoiminta 
 
EK:n aluetoiminta vaikuttaa elinkeinoelä-
mälle myönteiseen päätöksentekoon kat-
tavasti koko Suomen alueella keskeisissä 
aluehallinnon ja maakuntien sidosryhmä-
elimissä tavoitteenaan hyvä toimintaympä-
ristö yrityksille. 
 
Aluetoiminnan tärkeimmät sidosryhmät 
alueilla ovat: ELY- ja AVI-aluehallinto-
viranomaiset, muut alueelliset yritysten 
toimintaan vaikuttavat organisaatiot, am-
matillisen koulutuksen järjestäjät, ammatti-
korkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut, 
maakunnalliset liitot ja keskeiset kaupungit.  
 
Aluetoimistot välittävät EK:n viestejä alueil-
le ja alueiden näkemyksiä EK:n kannan-
muodostukseen.  
 
Aluetoimistojen työn tueksi ELY-keskus-
alueittain perustetut EK:n neuvoa-antavat 
aluejohtokunnat koostuvat 10–15 eri alojen 
yritysjohtajasta. Ne välittävät alueiden elin-
keinotoiminnan tarpeita EK:n edunvalvon-
tatyöhön. 
 
Aluetoimistot sijaitsevat Turussa, Tampe-
reella, Oulussa ja Kuopiossa. Kuopion toi-
miston ydintoimialue on Etelä-Savo, Poh-
jois-Karjala ja Pohjois-Savo. 
 
Kuopion toimiston yhteystiedot: 
Aluepäällikkö Jarmo Immonen 
EK Kuopio 
Kasarmikatu 2 
70110 Kuopio 
jarmo.immonen@ek.fi 
p. +358 40 5969 327 
 
Linkkejä: 
http://www.ek.fi 
http://www.ek.fi/ek/fi/prima/index.php 
http://www.businesseurope.eu 
 

Komissio 
Euroopan 

parlamentti 
Ministeri- 

neuvosto 

Ministeriöt ja 

EU-edustusto 

• pyydetyt EK:n ja Businesseuropen lausunnot 

• oma-aloitteiset kannanotot ja suositukset 

• osallistuminen komiteoihin ja valmistelujaos-
toihin 

• kuulemistilaisuudet Suomessa ja Brysselissä 
suorat yhteydet Brysselissä 

Businesseurope 

 
 
 
 

Alakohtaiset liitot 

EK 
 

Sektorit 

 Jäsenliitot 
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Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö  

JUKO ry 
 

JUKO ry on Akavalaisten liittojen muo-

dostama julkisalan koulutettujen neu-

vottelujärjestö. Kuntien, valtion, yli-

opistojen ja kirkon pääsopijajärjestö-

nä se valvoo yli 200 000 palkansaajan 

etuja. 

 

UIL hoitaa JUKOn kautta valtion, yli-

opistojen ja seurakuntien palvelukses-

sa olevien jäsentensä työmarkkina-

asioita. Lisäksi JUKOn kautta hoide-

taan kuntapuolen opetusalan virka- ja 

työehtosopimus, OVTES, asiat. JUKO 

on yhtenä allekirjoittajana valtion, yli-

opistojen, seurakuntien ja kunnan vir-

ka- ja työehtosopimuksissa. 

 

JUKOlla on neuvottelukunnat valtion, 

yliopistojen, seurakuntien ja kunnan 

asioita varten. JUKOn valtion neuvot-

telukunnassa on UIL:llä varaedustajan 

paikka. Paikallistasolla JUKOlla on kat-

tava luottamusmiesverkosto. JUKOlai-

sista pääluottamus-miehistä löytyy 

myös kaksi päätoimista UIL-taustaisia 

luottamusmiestä.  

 

                      Lisätietoja  

www.juko.fi 

Tekniikka ja Terveys KTN 
ry 

KTN ry on 14 liiton muodostama neuvot-

telujärjestö, joka edustaa 20 000 kunti-

en, kuntayhtymien ja kunnallisten osa-

keyhtiöiden palveluksessa olevaa ja/tai 

esimiesasemassa olevaa sekä teknisen 

koulutuksen saanutta teknistä toimihen-

kilöä ja terveydenhoitajaa. KTN ry jä-

senliitoista merkittävä osa on Akavalai-

sia liittoja ja osa STTK:laisia.  

 

KTN on yksi neljästä kunta-alan pääso-

pijajärjestöstä, jonka kautta UIL hoitaa 

jäsentensä etuja. Se neuvottelee ja te-

kee keskustason virka- ja työehtosopi-

muksia yhdessä muiden pääsopijajärjes-

töjen ja Kuntatyönantajat KT:n kanssa. 

KTN on mukana sopimassa Kunnallisesta 

yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 

(KVTES) ja Kunnallisesta teknisen henki-

löstön virka- ja työehtosopimuksesta 

(TS) sekä kuntaa lähellä olevien yritys-

ten PTY-TES. Lisäksi KTN mm. tekee 

muita erillisiä virka- ja työehtosopimuk-

sia, työsuojelusopimuksia ja ryhmähen-

kivakuutussopimuksia.  

 

Paikallistasolla KTN:llä on kattava pai-

kallisyhdistysverkosta, myös UIL-

taus ta i s i a  henk i l ö i tä  on  KTN -

paikallisyhdistysten hallinnossa ja luot-

tamusmiehinä. UIL:n edustaja toimii 

KTN toisena neuvottelija kunnan TS-

sopimuspöydässä. 

                       Lisätietoja www.ktn-ry.fi 

Akava 
 

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Myös Uusi Insinööri-

liitto UIL ry on Akavan jäsen. Akavaan kuuluu 34 liittoa, joissa on yli puoli miljoo-

naa jäsentä. 

 

Akava-yhteisö poikkeaa muista palkansaaja keskusjärjestöistä siinä, että pääsään-

töisesti Akavalaiset liitot ovat koulutuspohjaisia eikä sopimusalakohtaisia. Työ-

markkina-asiat hoidetaan neuvottelujärjestöjen kautta. Liiton jäsenen ei tarvitse 

vaihtaa liittoa jos hän siirtyy esim. kuntasektorilta valtiolle tai yksityiselle sektoril-

le, koska liitot ovat neuvottelujärjestöjen jäseniä. 

              Lisätietoja www.akava.fi 
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Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry 

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Aka-

van yksityisen sektorin neuvottelujär-

jestö, YTN hoitaa liiton jäsenen edun-

valvonta-asioita. UIL ry on YTN ry:n 

jäsen. YTN:n jäsenmäärä on vahvassa 

kasvussa ja jäseniä on jo yli 150 000 

ja YTN on monilla aloilla merkittävin 

työntekijäryhmä. 

 

YTN vastaa Akavan jäsenkentässä 

ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- 

ja sopimustoiminnasta teollisuudessa 

sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tär-

keimpänä tavoitteena on ylempien 

toimihenkilöiden ansiotason ja työeh-

tojen parantaminen mm. vahvistamal-

la teollisuuden ja palvelualojen sopi-

mustoimintaa. YTN merkittävä toimin-

ta tapahtuu sopimusala kohtaisissa 

taustaryhmissä ja yritysyhdistyksissä. 

 

YTN:n neuvottelemissa sopimuksissa 

on sovittu työsopimuslakia täydentä-

västi esimerkiksi sairausajan palkasta, 

lomarahasta, perhevapaista, työaiko-

jen joustavuudesta, vuosiloman sääs-

tömahdollisuuksista, luottamusmies-

järjestelmästä sekä neuvottelu- ja so-

vittelumenettelystä. 

 

YTN:llä on varsin kattava luottamus-

miesverkosto. UIL-taustaisia henkilöi-

tä toimii eri YTN-taustaryhmissä, YTN-

hallituksessa, yritysyhdistyksissä ja 

luottamusmiehinä. UIL:n edustajia 

toimii usealla sopimusalalla neuvotte-

lijana. 

 

YTN-varapuheejohtajana toimii UIL:n 

puheenjohtaja Pertti Porokari. 

 

                        Lisätietoja  

www.ytn.fi 

 

 

Teollisuuden  
palkansaajat TP 

 

Teo l l i suuden  pa l kan saa j a t  -

neuvottelukunta (TP) on neljäntoista 

teollisuusaloilla ja teollisuuden palve-

lualoilla toimivan ammattiliiton rekis-

teröimätön yhteistoimintaorganisaatio, 

joka on perustettu 26.10.1993. 

 

TP:n jäsenliitot ovat Ammattiliitto 

PRO, Erityisalojen Toimihenkilöliitto 

ERTO, Metallityöväen Liitto, Paperiliit-

to, Puu- ja erityisalojen liitto, Raken-

nusliitto, Sähköalojen Ammattiliitto, 

Suomen Ekonomiliitto SEFE, Suomen 

Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Suo-

men konepäällystöliitto, Tekniikan 

Akateemisten Liitto TEK, Teollisuus-

alojen ammattiliitto TEAM, Tradenomi-

liitto TRAL, Uusi Insinööriliitto UIL. 

 

TP-liitot edustavat yhdessä yli kah-

deksansadantuhannen yksityisen sek-

torin palkansaajaa yli palkansaajakes-

kusjärjestö rajojen. 

 

Neuvottelukunta edustaa jäsenliitto-

jaan yhteiskunnallisessa edunvalvon-

nassa, yhteen sovittaa jäsenliittojen 

sopimustavoitteita ja pyrkii yhteistoi-

minnan avulla vahvistamaan liittojen 

ay-työtä toiminnan eri alueilla. Yhteis-

työn avulla pyritään myös jäsenistön 

ay-valmiuksien ja työmarkkina-

aseman vahvistamiseen. 

 

TP:n toimintaa johtaa neuvottelukunta 

eli hallitus. Sisältöasioita valmistelee 

viisi vakituista asiantuntijatyöryhmää: 

ansioturva-, sopimuspoliittinen-, teol-

lisuuspoliittinen-, työympäristö-ja yh-

teistoimintaryhmä. 

 

TP:n puheenjohtajana on UIL:n pu-

heenjohtaja Pertti Porokari ja sihteeri-

nä UIL:n neuvottelujohtaja Ismo Kok-

ko. 

                     Lisätietoja                                     

www.tpneuvottelukunta.net 
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Kuopiossa jokaisen kuopiolaisen insi-

nööriopiskelijan tukena ja turvana 

työelämässä toimii Insinööriopiskeli-

jaliiton paikallisyhdistys KINRA ry. 

Meidän kauttamme opiskelijat saavat 

apua, kun he ovat menossa kesätöi-

hin tai siirtymässä kokonaan työelä-

mään.  

 

Pidämme monenlaisia ständejä kou-

lumme aulassa ja infoja luokissa 

muistutellaksemme opiskelijoita am-

mattiliiton ja työttömyyskassan ole-

massaolosta ja niiden eduista. Moni-

kaan uusi opiskelija ei tiedä ammatti-

liiton jäsenyyden tärkeydestä saatika 

ole koskaan kuullut mikä on työttö-

myyskassa. Tämän vuoksi pyrimme 

kiertämään jokaisen ensimmäisen 

vuosikurssin luokan tiedottaen näistä 

asioista. 

 

Seuraamme myös jatkuvasti paikalli-

sella tasolla koulutuksen tasoa ja 

opiskelijoiden kohtelua. Päätehtä-

vämme on kuitenkin tarjota tietoa 

työelämän pelisäännöistä, ja varmis-

taa ettei opiskelijoita kohdella epäoi-

keudenmukaisesti. Työelämä on mo-

nelle, varsinkin opiskelijalle, kova ja 

kylmä paikka, jossa sääliä ei tunneta. 

Meidän kauttamme voi saada kaltoin-

kohdeltuna tarvittaessa mm. laki-

miespalveluja, joiden avulla opiskeli-

jakin saa tarvittaessa ansaitsemaansa 

oikeutta.  

 

Opiskelijan ongelma     
työelämässä 
 
Opiskelija sai vain Kelan tukea yksin 

elämiseen opiskelukaupungissaan. 

Näinpä hän päätti hakea osa-aikaista 

työtä rahoittaakseen elämisensä.  

Hän sai töitä eräästä siivous- ja kiin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teistöpalvelualan yrityksestä. Työso-

pimuksessa mainittiin tietty tuntimää-

rä töitä viikossa työnantajan määrää-

mässä paikassa TESsin mukaisella 

palkalla. Töiden piti alkaa heti. Opis-

kelija ei kuitenkaan sopimuksen teon 

jälkeen enää saanut yhteyttä työnan-

tajaansa ja jäi ymmällään toimetto-

maksi toistaiseksi voimassaoleva so-

pimus kädessään. 

 

Eräänä päivänä hän sattui huomaa-

maan KINRAlaisten ständin koulun 

aulassa ja meni kysymään onko asial-

le mitään tehtävissä. Häntä neuvot-

tiin jäsenenä ottamaan yhteyttä liiton 

lakimieheen esimerkiksi sähköpostit-

se. Ja näin opiskelija toimi. 

 

Liiton lakimiehen avustamana opiske-

lija sai purettua työsopimuksensa. 

Opiskelija sai myös asialliset korvauk-

set menetetyistä ansioistaan, jotka 

hän olisi tienannut työsopimuksen 

mukaisilla työtunneilla. 

 

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry 

Jenni Vaihoja 

 

Opiskelijoiden edunvalvontaa 
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Jäsenetuja vuonna 2011 

Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja 
perheen henkilökohtaiseen käyttöön.  
Jäsenedun käyttö edellyttää Insinöörilii-
ton, IOL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen-

kortin esittämistä. 

KUNNONPAIKKA Vuorela 
Allasosasto:  
6,50 € aikuiset, 3,50 € lapset 
Kuntosali: 4 €/henkilö 

Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 
10 € 
 

Liput saa kassalta alennettuun hintaan 
esittämällä Insinööriliiton tai Kuopion 
Insinöörien jäsenkortin sekä henkilö-
kohtaisella kuittauksella. 

 
KUOPION, LIPPUMÄEN JA IISAL-
MEN UIMAHALLLIT 
Kertamaksuhinnoista jäsenkortilla 
1,30 € alennus (etu jäsenelle ja mu-

kana urheilevalle puolisolle) 

KUOPION OSUUSPANKKI 
Kysy edut suoraan pankista. 
 
NORDEA 

Kysy edut suoraan pankista. 

KUOPION KEILAHALLI ja RAUHA-
LAHTI BOWLING 
Jäsen: alennus 4 €/rata/tunti, max 4 
krt./kk 

Opiskelijajäsen: alennus 2 €/rata/
tunti, max 4 krt./kk 

 
Keilailukerrat merkittävä hallilla ole-
vaan listaan: nimi, jäsen nro, 
puh. ja kuittaus  
Alennus on ratakohtainen => yksi 

alennus/rata (keilaaja määrästä riippu-
matta) 

Parturi-Kampaamo MINTTU 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6  
Puh. (017) 282 7272 
 

-10 % palvelun hinnoista 

KUOPION KELLO JA KULTA OY 
Kuopion Prismassa ja kauppakeskus 
Minnassa  
 

Jäsenkortilla normaalihintaisista tuot-
teista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin: 

 Kalevala Koru 15%  

 Pöytähopeat päivän hinnoin 

 Korjaustöistä ei alennusta 

Prisman liikkeessä kaikista ostoista saa 
S-Bonusta. 

Cafe Freetime 
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio 

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin pelaa-
misesta alennus 20 %. 

SHELL KUOPION LINJA-AUTOASEMA 
Alennus pesun hinnasta ja öljyistä 20% 
 
SHELL PÄIVÄRANTA 

Alennus auton pesusta 30%. Pikaruoka 
ja vitriinituotteista 10%. Öljyistä, auto-
tarvikkeista, ja -kemikaaleista 10%.  

KUOPION ELEKTRONIIKKATARVIKE 
-10% myymälähinnoista, ei koske tar-
joustuotteita. 

SAVON VARAOSA JA TARVIKE 
20-35% alennus kaikista autotarvikkeista 
(Ei koske tarjoustuotteita) 
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Jäsenetuja vuonna 2011 

 

 

Uusi Insinööriliitto UIL ry 
 

Muistathan myös UIL:n tarjoamat jäsenedut jäsenilleen. 

 

Uusi Insinööriliiton (UIL) jäsenet pääsevät hyödyntämään liiton kattavia jä-

senetuja ja –palveluita. Jäsenetuihin ja –palveluihin kuuluvat mm.  

 Työttömyyskassa 

 oikeusturva– ja vastuuvakuutus sekä vapaa-ajan tapaturma– ja 

matkustajavakuutus 

 työ– ja virkaehtosopimukset, työsuhdeneuvonta, urapalvelut ja 

palkkaneuvonta  

 

Lisätietoja Uuden Insinööriliiton tarjoamista jäseneduista ja –palveluista 

UIL:n www-sivuilta www.uil.fi 

 

UIL:n yhteystiedot 

 

Puhelinvaihde 0201 801 801 

Faksi 0201 801 880 

 

etunimi.sukunimi@uil.fi 
 

Jäsentietopalvelun puhelin 

020 693 877 

(ma-ti, to-pe klo 10-14) 

 

Työsuhdeneuvonta puhelin 

020 693 858 

(ark. klo 9-13.30) 

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 
Teatteriliput (enintään. 2 kpl/jäsen) 
  

Hinta jäsenelle on 15,00 €/lippu 

(puhenäytelmät). 
1) Varaa ensin liput teatterin lippu-
kassasta (saat varausnumeron) 
2) Maksa varaamasi liput (15,00 €/
kpl) yhdistyksen tilille ja merkitse 
maksutositteeseen viitenumeroksi 
3450. 

3) Lunasta liput maksutositetta ja va-

rausnumeroa vastaan Teatterin lippu-
kassalta.  
Huom: Musikaalit tai vastaavat näy-
tökset ovat kalliimpia kuin puhenäy-
telmät, ja tällöin lippuja lippukassalta 

lunastaessasi sinulta peritään näytök-
sen kalleuden mukainen hinnan ero-
tus. 

MUSIIKKIKESKUKSEN PALVELUT 
Liput (enintään. 2 kpl/jäsen) varataan 
normaalisti lippukassalta. Lippuja lu-

nastettaessa esitetään jäsenkortti ja 

lippukassa vähentää lipun hinnasta 
jäsenedun 5 € / lippu.  
 
Huomioi, että oman osuutesi maksami-
seen lippukassalle kelpaa vain kätei-
nen, ei pankki- eivätkä luottokortit. 
Tämä johtuu lippukassan tietojärjestel-

mästä. 

INSSIsauna 
Kuopion Insinöörien jäsenkortilla - 25 % 
listahinnoista. 
www.inssisauna.fi   

Juho Kauppinen puh . 040 - 528 2052 
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Suomen Graafiset palvelut Oy 
www.graafisetpalvelut.com 

 
 

NettiTieto Oy 
www.nettitieto.fi 

http://www.graafisetpalvelut.com
http://www.nettitieto.fi

