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PUHEENJOHTAJAN
palsta

Tätä kirjoittaessani on syyskuun 10. päi
vä. Olen nyt toista päivää Tampereella In
sinööriliiton Järjestöjohdon neuvottelupäi 
villä, jossa keskustelemme ja rakennam
me yhteisiä näkemyksiä ja ajatuksia jäse
niä paremmin palvelevasta Insinööriliitos 
ta. Olen eilen saanut kiitoksen tekemäs
täni työstä jäsenten ja Insinööriliittoyhtei
sön eteen Insinöörigaalassa. Te jäsenet 
olette lähellä sydäntäni ja teidän hyväksi 
on kunnia tehdä vapaaehtoistyötä.

Kesä on kääntymässä syksyksi – Viini
Inssit ja lautapeliillat jatkuvat kesätauon 
jälkeen. Yritysvierailujen sopimiset ovat 
käynnissä ja muutoin keskitymme tule

vien 80vuotisjuhlien järjestelyihin. Muis
tathan, että kaikki tapahtumamme näet 
wwwsivuiltamme, jota kautta hoituu 
myös ilmoittautuminen.

Työmarkkinoilla on parhaillaan menossa 
neuvottelut teknologiateollisuuden palk
karatkaisuksi vuodelle 2023. Insinööriliiton 
yhtenä julkisuuteenkin kerrottuna tavoit
teena on saada kirjattua perhevapaat yk
sityisen sektorin työehtosopimuksiin tasa 
arvoisesti molemmille vanhemmille lyhen
tämättä nykyistä synnyttävän vanhem
man perhevapaan osuutta. Osa työnanta 
jista toki toteuttaa jo nyt parempia perhe
vapaita kuin työehtosopimuksissa on kir
jattu, mutta suuressa osin yrityksiä tässä 
on parannettavaa. Nämä ovat niitä yksit
täisiä konkreettisia asioita, joilla työelä
män ja työntekijöiden tasaarvoa työelä 
mässä voidaan parantaa.

Parhaillaan Insinööriliitto tekee yhteistyötä 
Pyhimyksen kanssa kampanjalla ”Laske
taan taso korkeammalle”. Kampanjassa 
korostetaan matematiikan osaamisen tär
keyttä ja merkitystä. Toivoisin kaikilta teil
tä jäseniltä osallistumista tämän tärkeän 
asian esillä pitämiseen. Pienet lapset aivan 
ensimmäisillä luokilla oppivat uutta innos
tuen kaikesta. Melko pian kuitenkin 
nousee esille kysymys, mihin minä tätä 
tarvitsen. Tuossa vaiheessa meidän äitien 
ja isien sekä etenkin Insinööriäitien ja In
sinööriisien on pystyttävä perustelemaan 
matematiikan tarve käytännön konkreet
tisilla esimerkeillä.

Teille jäsenille haluan toivottaa aurinkoista 
syksyä ja aktiivista osallistumista tapah
tumiimme sekä Insinööriliiton koulutuksiin 
ja tapahtumiin.

Johanna
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GAALAN KIMALLUSTA JA 
kuumenevaa työmarkkinasyksyä

Minulla oli ilo ja suorastaan kunnia olla ja
kamassa Insinööriliiton Vuoden jäsen pal
kintoa syyskuun alkupuolella järjestetyssä 
Insinöörigaalassa. Erityisen tästä tehtä
västä teki se, että palkinto tuli tänne Kuo
pioon, meidän oman yhdistyksemme 
puheenjohtajalle Johannalle. Ja ihan oike
aan paikkaan palkinto tulikin. Johanna on 
jo vuosien ajan ollut mukana toiminnassa 
ja käyttänyt tunteja laskematta ison osan 
vapaaajastaan siihen, että meillä muilla 
Kuopion Insinöörien jäsenillä olisi muun 
muassa monipuolista tapahtumatarjontaa 
työn vastapainoksi. Eikä Johannan panos 
näy pelkästään täällä Kuopiossa, vaan se 
näkyy koko Insinööriliitto yhteisön toi
minnassa, jossa hän on aktiivisesti muka
na kehittämässä meidän järjestötoi 
mintaa. Onnea vielä Johanna! Tarkemmat 
palkitsemiskriteerit löydät toisaalta tästä 
lehdestä.

Nyt järjestetty Insinöörigaala oli historian 
ensimmäinen, mutta jos se meistä on 

kiinni, niin se ei jää viimeiseksi. Gaala on 
hyvä paikka nostaa esille meidän insinöö
rien tekemän työn merkitystä koko yh
teiskuntamme kehityksessä. Nyt 
ensimmäisessä gaalassa palkittiin omien 
järjestöaktiiviemme lisäksi vuoden työ
nantaja, vuoden insinööri ja vuoden insi
nööriteko. Vuoden insinöörityönantaja 
palkinnon sai digitaalisia palveluja tarjoa
va ja kehittävä Gofore, joka alallaan en
simmäisten joukossa laati yrityskohtaisen 
työehtosopimuksen ja on muutenkin an
siokkaasti tehnyt yhteistyötä henkilöstön 
kanssa hyvinvoivan ja menestyvän työyh
teisön luomisessa. Historian ensimmäisen 
Vuoden Insinööri tunnustuksen sai euro
parlamentaarikko Miapetra KumpulaNat
ri. Hän on mm. tehnyt töitä kahdeksan 
vuoden ajan parlamentissa teknologia, 
digitaalisuus ja energiakysymysten paris
sa. Ennen tätä hän on toiminut kansan
edustajana.

Erityisesti vuoden insinööriteko kategoria 
osoittaa sen, miten monipuolisesti ja mo
nialaisesti me insinöörit olemme osana 
yhteiskuntaa. Iltasanomien kanssa teh
dyssä yhteistyössä otettiin vastaan yleisö
ehdotuksia uusista asioista/keksinnöistä/
toimintatavoista, joilla me insinöörit olem
me kehittämässä teknologiaa ja pelasta
massa maailmaa. Ylpeitä voidaan olla 
suomalaisesta laajaalaisesta insinöörio
saamisesta. Vai mitä sanot näistä seitse
mästä loppukilpailuun valitusta innovaati 
osta?

Yleisöäänestyksen tulosten perusteella 
gaalassa julkistettiin kolme eniten ääniä 
saanutta innovaatiota. Kolmanneksi ylsi 
Wärtsilän avaama uusi teknologiakeskus 
Sustainable Technology Hub ja toiseksi 
Injeqin selkäydinnesteen tunnistava äly
neula. Vuoden insinööriteko palkinnon 
voitti Spinnovan SPINNOVA®kuitu ja sen 
valmistusteknologia, jossa puusellusta 
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voidaan valmistaa ympäristöystävällisesti 
täysin kierrätettävissä olevaa tekstiilikui
tua. 

Näiden lisäksi ehdolla insinööriteoksi olivat 
tekstiilijätteen keräämiseen ja kierrätyk
seen uudeksi tekstiilikuiduksi keskittyvän 
Resterin poistotekstiilien mekaaninen kier
rätys prosessi ja Korpikuusen hunajan ja 
Ainsinöörien yhteistyössä luoma pölyttä
jäpenkki, joka mahdollistaa tarhamehi
läisten pesän sijoittamisen vaikkapa 
kaupunkipuistoihin. Ehdolla olivat myös 
Riihimäen kaupungin ja Hämeen ammat
tikorkeakoulun yhteinen avoin Robolab 
hanke, jossa pilotoidaan labramallisen 
robotiikan opiskeluympäristön toteutta
mista sekä Biokaasunpuhdistusyksikkö 
Aeris, joka puhdistaa reaktorissa synty
neen biokaasun ja luo näin biometaania 
sekä sähkö ja lämpöenergiaa. Hyvin mo
nipuolista ja monialaista insinööriosaamis
ta siis!

Ettei elämä ihan pelkkää juhlaa olisi, on 
gaalasta pakko palata arkeen ja työmark
kinoiden kiemuroihin. Tätä kirjoittaessa 
erityisesti sotealan työmarkkinatilanne on 
hyvin tiukasti solmussa ja on vaikea näh
dä, miten tuo tilanne saadaan ratkea
maan. Meidän jäsenkuntaan tilanteella ei 
työehtojen näkökulmasta ole suoraan ko
vin suurta merkitystä, mutta sotepalve
luiden asiakkaana kyllä itse ainakin olen 
hyvin huolissani koko alan tilanteesta ja 

erityisesti siellä työskentelevästä henkilös
töstä. Lentokoneen turvaohjeissakin oh
jeistetaan, että auta ensin itseäsi, jotta 
voit auttaa muita. Sama pätee myös 
työyhteisöihin ja näkyy erityisesti amma
teissa, jossa työtä tehdään toisen ihmisen 
hyväksi; jotta voit tehdä työsi hyvin ja 
auttaa asiakasta, on sinun omat työolosi 
ja oma hyvinvointisi oltava kunnossa.
 
Meidän oman jäsenkunnan osalta sopi
musten tilanne on myös tänä(kin) syksy
nä ajankohtainen. Työehtosopimukset 
ovat kyllä voimassa, mutta mikäli seuraa
van vuoden palkkaratkaisuja ei saada 
tässä lähiviikkoina sovittua ja sen myötä 
sopimukset irtisanotaan puolin tai toisin, 
niin edessä ovat jälleen uudet neuvottelut 
koko sopimuksesta. Ala kerrallaan, tekno
logiateollisuuden alat nyt tässä etunenäs
sä. Ketään ei varmaankaan yllätä, että 
tuosta palkankorotustarpeesta ollaan työ
nantajatahojen kanssa hyvin erimielisiä. 
Mielenkiintoisia aikoja siis eletään taas. 
Jotta pysyt omalta osaltasi ajan tasalla 
työehtojesi tilanteesta, niin muistutan taas 
jäsentietojen (yhteystiedot, työpaikkatie
dot) tarkastuksesta. Vain pitämällä itse ne 
ajan tasalla, saat meiltä juuri sinua kos
kevan ajankohtaisen tiedon.

Marjo Nykänen
Alueasiamies
Insinööriliitto IL ry
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Syksy tuo tullessaan uudet tuulet. Niinpä 
Savoniaammattikorkeakoulukin uudistaa 
yrityksille suunnatut palvelunsa. Avaam
me syyskuun lopulla uudet verkkosivut ja 
myös graafinen ilme muuttuu.

Palvelujemme nimi on yksinkertaisesti: 
Savonia yrityksille. Olemme tuotteistaneet 
palvelukokonaisuudet kolmeen pakettiin: 
EDU, LABS, CENTERS.

Mitä ihmettä ne tarkoittavat?!    

EDU: koulutuksen ja osaamisen palvelut.
LABS: tutkimus, testaus ja laboratorio
palvelut.
CENTERS: suunnittelu ja kehittämispal
velut. 

Avataanpa tarkemmin.

Edu on lyhenne sanasta education eli 
koulutus. Erityisesti panostamme yritysten 
ja yksilöiden työuran eri vaiheisiin jatku
van oppimisen keinoin: koulutusta ja val

mennusta. Osaamista voi syventää tai 
laventaa tarpeesta ja tilanteesta riippuen. 

Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakou
lun tarjonta, erikoistumis ja täydennys
koulutukset ovat oiva tapa kehittää 
itseään ja kollegoitaan.

Labs tulee sanasta laboratories eli labora
toriot. Toki on meille ihan oikeita laborato
rioitakin kuten vesilaboratorio. Sanalla on 
myös laajempi merkitys. Meillä ne sisältä
vät myös tutkimus, testaus ja tuoteke
hityspalvelut. 

Osa vesiteknologian ja EMCtestauspalve
luiden menetelmistä ovat FINAS´n akkre
ditoimia. FINAS on Suomen kansallinen 
akkreditointielin.

Centers tulee sanasta center eli keskus. 
Kyseessä ovat suunnittelu ja kehittämis
palvelut erityisesti liiketoiminnan ja yrittä
jyyden kehittämiseen, graafiseen ja 
visuaaliseen suunnitteluun, palvelumuo
toiluun, digitaalisten ratkaisujen kehittä
miseen sekä hyvinvoinnin 
varmistamiseen. Niin yksilöille kuin työyh
teisöillekin.  

Centerimme siis ovat: Business, Design, 
Digi ja Wellness Center.

Ja mikä parasta. Meillä on viimeisen päälle 
tilat, laitteet ja osaaminen: asiantuntija
palvelut, ammattiosaaminen, pilotit, inno
vaatiot, prototypointi.

Savonia yrityksille palvelulla haluamme 
yhdessä yritysten kanssa rakentaa ja var
mistaa PohjoisSavon positiivisen tulevai
suuden. Ollaan yhteydessä.

Kaija Sääski
yrityspalvelujohtaja
Savoniaammattikorkeakoulu

SAVONIA YRITYKSILLE  
piste i:n päälle
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LUKIJAN KYNÄSTÄ:
Aineksia työmarkkinasyksyyn

Edessä on vaikea työmarkkinasyksy. 
Ylempien toimihenkilöiden osalta, joihin 
valtaosa HI:n jäsenistä kuuluu, syksyn voi 
ennakoida muodostuvan jopa kaikkien ai
kojen vaikeimmaksi. Lohtua tähän voi 
tuoda se, että kysymys on optiovuodesta. 
Jos työmarkkinasopijat katsovat samaa 
leffaa, asioista voitaneen sopia. Odotusar
vot ovat kuitenkin merkittävän kaukana 
toisistaan. Ostovoiman heikkeneminen li
sää neuvotteluiden vaikeuskerrointa.

Edellisen kerran energiakriisi ajoi suoma
laiset säästökuurille vuonna 1973. Maail
manlaajuisen öljykriisin syynä oli Egyptin 
ja Syyrian sota Israelia vastaan.

Tämän päivän tilanne ei siitä juuri poik
kea. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sii
hen liitetyt pakotteet ovat ajaneet 
Euroopan energiakriisiin. Hyökännyt osa

puoli kiristää Eurooppaa energialla ja ai
heuttaa täten taloudellisen kriisin. Hyvin 
usein taloudellista kriisiä seuraa valuutan 
heikkeneminen. Työehtosopimisessa pyri
tään vastaamaan ostovoiman heikkene
miseen, mikä osaltaan lisää inflaatio 
painetta.

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi 
perustuu vientiteollisuuden tuotteista saa
tavien verotulojen tuomaan lisäarvoon ja 
niihin korkealaatuisiin palveluihin, joita 
koulutettu työvoima Suomessa tuottaa. 
Suomen geopoliittinen sijainti Euroopan 
pohjolassa ja kansan suhteellisen pieni 
koko edellyttävät, että Suomessa keskity
tään korkeaa lisäarvoa tuottaviin ratkai
suihin niin tuotteissa kuin palveluissakin. 
Bulkkituotannossa Suomi ei siis suuressa 
mittakaavassa pärjää.
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Pärjääminen edellyttää yhteiskunnan pa
nostusta TKItoimintaan. Oikea taso lienee 
jossain 4 %:n luokassa BKT:sta. Tämä 
vaatii selkeää panostusta valtiolta, joka 
nyt kulkee kriisistä toiseen. Tilannetta ei 
helpota, että pandemia ja energiakriisi 
kurittavat toimijoita laajasti eri aloilla.

Muuttuva työ muuttaa sopimuksia
Koronapandemia nopeutti digitalisaatiota. 
Yhä useampi palvelu ja tuotantoketju on 
digitalisoitu, meillä on yhä enemmän 
asioita, joita kuluttaja voi kotoa käsin 
muokata ja sitten tilata. Digitalisoitu logis
tiikkaketju toimittaa ostopäätöksen mu
kaisen tuotteen tai palvelun kotiin suoraan 
tuottajalta. Välitoimijoita katoaa ja yhä 
useampi transaktio tapahtuu erilaisilla 
alustoilla.

Koronan myötä myös työelämän muutos 
on kiihtynyt. Olemme ottaneet valtavan 
loikan kohti paikasta ja ajasta riippuma
tonta työtä, etenkin ylempien toimihenki
löiden keskuudessa. Työelämä ei palaa 
enää samoille urille kuin ennen pandemi
aa.

Muutokset työelämässä heijastuvat myös 
työehtosopimuksiin. Tampereella 9.9.2022 
järjestetyssä Insinöörigaalassa palkittiin 
muun muassa Vuoden insinöörityönanta
ja. Palkinnon sai Gofore Oyj, yritys joka on 
tehnyt talokohtaisesta työehtosopimuk
sesta kilpailutekijän uutta työvoimaa hou
kuteltaessa.

Tieto ja palvelualan yleissitovuuden pois
tuminen on ajanut yrityksiä enemmän 
paikalliseen sopimiseen, joten talokohtai
sia työehtosopimuksia on syntynyt useita. 
Myös teknologiateollisuuden pääsopimuk
sessa on haasteita. Kuinka kauan sillä on 
yleissitovuus, kun kasvava joukko työ
nantajia ovat tyytymättömiä oman liitton
sa nuivaan linjaan sopia asioita?

Nyt näyttääkin siltä, että olemme kovaa 
vauhtia menossa puhtaasti paikalliseen 

sopimiseen. Emme siksi, että näin yhdes
sä päätettäisiin vaan siksi, että koko työ
markkinajärjestelmä on hajoamassa. 
Neuvottelut alkavat muistuttaa toisiaan, 
aidon sopimisen sijaan kilpaillaan sillä, ku
ka riistää toista eniten. Valtiolla ei ole roo
lia tämän päivän työmarkkinasop 
imisessa, silti se kovasti näppejään on 
sinne tunkemassa.

Jos minä olisin tämän pelin tuomari, dik
taattori, tuomitsisin molemmat neuvotte
levat osapuolet omiin nurkkiinsa, kuin 
nyrkkeilykehässä konsanaan. Kehottaisin 
molempia osapuolia miettimään mikä on 
oikeasti kansakuntamme etu ja mistä toi
minnan lisäarvo oikein muodostuu. Pyy
täisin heiltä sellaista ratkaisua, jossa 
funktionaalinen tulonjako toteutuu suo
malaisten edut huomioiden.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja
Helsingin Insinöörit HI ry

Kuopion Insinöörien 
jäsenenä voit osallistua myös

Helsingin Insinöörien 
järjestämiin tapahtumiin. 

Katso tapahtumat ja lisätiedot:
www.helins.fi/tapahtumat



10 Kuopion INSSIT 3/2022

PUHEENJOHTAJAMME
huomioitiin Insinöörigaalassa

Syyskuun 9. päivä vietettiin Tampereella 
Insinööriliiton Insinöörigaalaa. Tilaisuu
dessa palkittiin Insinöörejä sekä Insinööri
yrityksiä kuudessa eri kategoriassa.  Juh
lassa oli mukana jäsenjärjestöjen, opis 
kelijajärjestöjen, valtakunnallisen järjestö
jen edustajia, Insinööriliiton henkilöstöä 
sekä yhteistyötahoja. Paikalla olivat myös 
eri kategorioiden palkitut ja muut ehdok
kaat. Palkintokategoriat olivat: Vuoden jä
sen, Vuoden järjestö, Vuoden insinööri 
työnantaja, Vuoden luottamusmies, Vuo
den insinööri sekä Vuoden insinööriteko. 
Gaala lähetettiin suorana lähetyksenä 
ISTV:ssä.

Kuopion Insinöörien puheenjohtaja Jo
hanna palkittiin gaalassa Vuoden jäsene
nä. 

Gaalassa kerrotut perustelut valinnalle:
Tämä insinöörijäsen ottaa liittoyhteisön 
hankkeet positiivisesti vastaan ja on aina 
alusta alkaen aktiivinen niiden käytössä. 
Hän esittää usein analyyttisiä ja tarkkoja, 
mutta kuitenkin asiaan perustuvia kysy
myksiä, mikä tukee virheiden ja puuttei
den ratkaisuissa sekä kehitystyössä 
erilaisissa projekteissa ja toimintatapojen 
käyttöönotossa. Hän on aulis auttamaan 
ja tekemään yhteistyötä liittoyhteisössä 
kaikkien kanssa. Esimerkiksi yhteisen ta
pahtumahallinnan osalta hän on sitoutu
nut auttamaan muita jäsenjärjestöjä ja on 
myös miettinyt järjestelmälle insinööri
henkisesti uusia käyttömahdollisuuksia.

Onnittelut Johannalle!

Kuva: Janne Luotola, Insinööriliitto IL ry
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8LUOKKALAISTEN STIPENDIT 
Teemun ajatuksia stipendistä

Kesäkuun alussa Kuopion Insinöörit 
myönsivät 80 euron stipendejä 8luokka
laisille kouluilta tulleiden anomusten pe
rusteella. Yksi tuolloin myönnetyistä 
stipendeistä luovutettiin Juankosken kou
lun Teemu Holländerille.

Koululta tulleessa hakemuksessa kerro
taan Teemusta muun muassa näin: ”Tee
mulla on akateemista uteliaisuutta ja 
voimme hyvin kuvitella hänet aikanaan 
opiskelemaan insinööritieteitä.”

Saimme mahdollisuuden kysyä Teemulta 
mitä hän ajatteli stipendistä ja tunsiko hän 
Kuopion Insinöörit aiemmin.

Stipendi oli tullut yllätyksenä ja hienolta oli 
tuntunut saada se. Näin huomioiminen oli 
antanut hieman lisäpotkua insinöörimäis
ten aineiden opiskeluun. Teemu ei ole 
varma oliko kuullut aiemmin Kuopion In
sinööreistä, mutta hänellä oli herännyt 
kiinnostus tietää meistä lisää. 

Peruskoulun jälkeen Teemun suunnitel
missa on lukioon hakeminen. Isona hän 
haaveilee joko matematiikkaan tai histori
aan liittyvästä työstä.
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TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla
TahkoInssi on Kuopion Insinöörien omistama lomamökki (paritalon puolikas) 
Nilsiän Tahkovuoren maisemissa.

Varustelu
Lomaasunnossa on olohuone/keittiö, makuuhuone, wc ja saunatilat sekä parvi. Vuodepai
kat kuudelle henkilölle (parivuode alakerrassa ja 4 erillistä vuodetta parvella). Keittiön va
rusteluun kuuluu liesi, jääkaappi/pakastin, mikro ja astianpesukone sekä astiasto. Saunassa 
on ainalämmin kiuas. Mökkiin on asennettu ilmalämpöpumppu marraskuussa 2019.

Etäisyydet
Tahkon keskustaan 4 km, Kuopion torille 55 km, hiihtoladut 100 metriä.
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Hinnat jäsenille 1.9.2022  31.1.2023

Viikko 420 € 
Arkena mato 240 €
Viikonloppu pesu 240 €
Lisävuorokaudet 65 € / yö 
Lemmikkimaksu 40 €
 
Hinta sisältää lakanat, loppusiivouksen ja 
takkapuut. 

Vuokraukset ja tiedustelut

johanna.kinnunen@outlook.com 
tai puh. 0442360135
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LIIKUNTA

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia.
Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön.

Jäsenedun käyttö edellyttää Kuopion Insinöörien tai
Kuopiossa opiskelevien IOL:n jäsenten jäsenkortin/mobiilijäsenkortin esittämistä.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 
Tuemme jäsenien käyntiä teatterissa
10 € / lippu. Etuhintaisia lippuja voi ostaa 2 
kpl / jäsen / näytös. 

Jäsen saa edun näyttämällä jäsenkorttia 
Kuopion teatterin lippukassalla 
lunastaessaan lippuaan. Edun suuruus on 
sama näytöksestä riippumatta.

KEILAKUKKO
Jäsenille 4 €:n alennus ratahinnasta + 
kengät veloituksetta. Max. 4 krt/kk. 

RAUHALAHTI BOWLING
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiske
lijoille 2 €:n alennus /rata/tunti.
Max 4 krt/kk.

Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan
listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja
kuittaus. Alennus on ratakohtainen 
=> yksi alennus/rata.

KUOPION TENNISKESKUS
Kuopion Insinöörien jäsenille 4 €:n alennus 
vuoromaksusta jäsenkorttia näyttämällä. 
Max. 4 krt/kk. 

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,50 €
Kuntosali + kylpylä 11,50 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava 
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 € 
Kuntosali 6,50 €
Kuntosali + kylpylä 14 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan 
esittämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jä
senkortin sekä henkilökohtaisella kuittauk
sella.

KULTTUURI

JÄSENEDUT 
vuonna 2022

HYVINVOINTI

PARTURIKAMPAAMO MINTTU
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6
puh. 017 282 7272
10 % alennus palvelun hinnoista

JUMIKAMU
Klassista ja urheiluhierontaa.

10 % alennus hierontojen listahinnoista 
Kuopion Insinöörien jäsenille. 

Alennuksen saat esittämällä jäsenkortin.
Etu ei koske lahjakortteja eikä ole 
yhdistettävissä muihin alennuksiin.
Ajanvaraus puhelimitse tai 
nettiajanvarauksella.
Lisätietoa palveluista nettisivuilta.

http://jumikamu.fi tai 0505668051.
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PARAFUN RY
Kuopion Insinöörien jäsenille 100 € alen
nus varjoliitokurssin hinnasta. Katso lisää 
www.parafun.sporttisaitti.com

KYLPYLÄ FONTANELLA
Kylpyläkäynti 2h 
(tai yhdistelmäkäynti yhteensä max. 2h)
Arkisin 8 € / hlö
La, Su ja pyhäpäivät 9,50  € / hlö

Kuntosali 4,50 € / hlö
Squash (½ h) 4,50 € / hlö

Hinnat voimassa kuopion Insinöörien jäse
nille jäsenkorttia näyttämällä. Käynnit kui
tataan jäsennumerolla kuittauslistaan. 
Jäsenen mukana tuleville perheenjäsenille 
hinnaston mukaiset ryhmähinnat. 

KUOPION SAANA
Kylpylän pääsylippu 12 € / hlö 
(norm. 1518 €).

Kokoustarjouksena VIP Saana 380 €
(norm. 420 €)

IISALMEN UIMAHALLI
Jäsenille tuki 2€ / kerta / jäsen
Edellyttää jäseneltä ilmaisen yrityskortin
hankkimista.

MUUT EDUT

SAVON VARAOSA JA TARVIKE
Jäsenkortilla 2035% alennus kaikista 
autotarvikkeista. (Ei koske tarjoustuottei
ta).

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752.

SPR VERIPALVELU
Kuopion Insinöörien ja SPR veripalvelun 
yhteistyö Kuopion toimiston kanssa jatkuu. 
Kirjaa nimesi listaan, kun käyt 
luovuttamassa verta. Arvomme vuoden 
aikana verta luovuttaneiden kesken 
palkinnon kiitokseksi.

RTV PUIJON VÄRI
Myymälässä/varastossa olevat normaali
hintaiset tuotteet Kuopion Insinöörit ry:n 
jäsenille:

Teknos ja Tikkurila maalit 30 %
Osmo Color tuotteet 15 %
RTV:n omat tapetit 30 %
RTV:n omat keraamiset laatat 30 %
Lamella laminaatit 12 %
Lamella vinyylilankut 13 %
Lamella parketit 10 %

CE Lindgren maalaustyövälineet 30 %
Lindbath khkalusteet 15 %
+ kylpyhuonesuunnitelmat kuvineen veloi
tuksetta, jos materiaalit ostetaan RTV Pui
jon Väristä. 

BAR FREETIME
Biljardi ja pöytäcurlingpelaamisesta
 10 %.

LIIKUNTA
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LOUNASEDUT 

Etuhinta Insinööriliiton jäsenkorttia näyttämällä. 
Katso tarkemmat lisätiedot: www.kuopioninsinoorit.fi/lounasedutjasenille.  

Huom! Etuhinnat saattavat poiketa ilmoitetuista, ravintoloiden muuttaessa lounashintojaan.
Muutoksista voi ilmoittaa myös Kuopion Insinöörien hallitukselle. 

KUOPIO

Amarillo

BURGER5

EHTA

Frans & Sophie

Gastrobar B/P

Harald Kuopio

Intro Social oy

King's Crown

Kuopion Saana

Lounasravintola Mairella

Lounasravintola TehoWatti

Ozaki Sushi

Puijon Maja

Rosso

Trattoria Sorrento

Ravintola Hurma

Ravintola Isä Camillo

Ravintola Komilfo

Ravintola Käskynkkä

Ravintola Pelimies

Ravintola Taikuri

Ravintola Urban

Skilla

Thairavintola Samruai

LounasKahvila Kulta

Ravintola Butterfly

Ravintola Raatihuone

Ravintola Rosso

IISALMI

LAPINLAHTI

Matin ja Liisan asema

LEPPÄVIRTA

Lounasravintola Leppäkerttu

SONKAJÄRVI

Ravintola Hollivoot

Ravintola Palomestari

SIILINJÄRVI

Ravintola Fonte

KylpyläHotelli Kunnonpaikka

Pakkipari
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KUOPION INSINÖÖRIEN
hallitus 2022

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
Johanna Kinnunen Jyri Hakkarainen
044 236 0135 050 366 2415
johanna.kinnunen@outlook.com jyri.hakkarainen@gmail.com

Sihteeri Taloudenhoitaja
Timo Kinnunen Matti Tiihonen
044 785 6229                 0447657085
timo.kinnunen@outlook.com mtiihonen@gmail.com

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen
Heli Luostarinen Arto Räty
heli.luostarinen@hotmail.com inssit.arto@outlook.com

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen
Eeva Ruotsalainen Mikko Ruotsalainen
eeva.j.ruotsalainen@hotmail.com mikko.p.ruotsalainen@gmail.com




