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Vihdoin on satanut lumi; maa ja puut 

ovat saaneet kauniin valkoisen värin. 

Järvet ovat jäätyneet ja luistinradat 

kunnossa. Synkkä ja pimeä syksy on 

poissa, päivät pidentyneet ja valoi-

suus lisääntynyt. Joululoma on takana 

ja seuraavaksi odotellaan hiihtolomia. 

 

Vuosi on vaihtunut ja yhdistysrinta-

malla on ehkä haasteellisinta aikaa; 

toimintakertomus kuntoon, tilinpäätös 

valmiiksi, vuoden toiminnan suunnit-

telu purkkiin. 

 

Kuopion Insinöörien hallituksen vuo-

den kaksi tärkeintä tavoitetta on tar-

jota jäsenille laadukasta ja tarpeita 

vastaavaa koulutusta sekä uudistaa 

Kuopion Insinöörien säännöt vastaa-

maan nykypäivää. Näiden tavoitteiden 

lisäksi tarjoamme virikkeitä myös va-

paa-aikaan. 

 

Helmikuun alussa osallistuimme minä, 

varapuheenjohtaja sekä sihteeri Insi-

nööriliiton järjestöjohdon neuvottelu-

päiville Jyväskylässä. Päivät kokoavat 

vuosittain yhteen alueyhdistysten ja 

valtakunnallisten yhdistysten edus-

tajia sekä liiton johtoa ja työntekijöi-

tä. Päivien aikana tutustuu uusiin 

henkilöihin ja arkiseen puurtamiseen 

saa yhteistyötahoja yllättäviltäkin 

suunnilta. 

 

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vie-

tämme yhdessä Kuopion Insinöörio-

piskelijoiden KINRAn kanssa ulkoilu-

päivää Kallaveden jäällä. 

 

Sosiaalinen media työnhaussa ja Lin-

kedIn –koulutus pidetään Insinööri-

liiton kanssa yhteistyössä Kuopiossa 

22.3.2014. Koulutustoiveiden osalta 

pyydän, teitä jäsenet, olemaan aktii-

visia ja esittämään toiveenne yhdis-

tykselle niiden toteuttamista varten.  

Tarvitsetteko apua työttömyyden va-

ralta, työnhakua varten vai kenties 

työsuhteen ehtojen ymmärtämisessä. 

 

Kevään aikana on tarjolla jäsenille 

puolisoineen kaksi teatterimatkaa; 

toinen Hämeenlinnaan ”Kersantti Ka-

roliina”-musikaaliin ja toinen Helsin-

kiin UIT:n musikaaliin. Toukokuussa 

on tarkoitus tutustua frisbeegolfin sa-

loihin omien jäsentemme opastuksel-

la. 

Johanna 

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA 
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INSINÖÖRILIITTO 
ITÄ– JA KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI 

Kuopion Insinöörit on Insinööriliiton 

Itä– ja Kaakkois-Suomen piirin jäsen-

määrältään suurin alueyhdistys. Pii-

rimme koostuu kymmenestä alueyh-

distyksestä, useista opiskelijayhdis-

tyksistä sekä muutamista valtakun-

nallisista yhdistyksistä. 

 

Vuoden 2014 aikana tulemme esitte-

lemään Kuopion Inssit –lehdessä 

alueyhdistysten puheenjohtajia. Vuo-

den ensimmäisessä lehdessä voimme 

tutustua Lappeenrannan Insinöörien, 

Pieksämäen Seudun Insinöörien, 

Savonlinnan Insinöörien ja Varkauden 

Insinöörien puheenjohtajiin. 

LAJITUTUSTUMINEN  
FRISBEEGOLF 

Kuopion Insinöörit järjestää toukokuussa 2014 lajitutustumisen frisbeegolfin 

saloihin. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille, niin vanhoille 

harrastajille kuin kokeilunhaluisille aloittelijoillekkin. Kuopion Insinöörit vastaa 

tarvittavista välineistä.  

 

Lisätietoja löytyy Kuopion Insinöörien nettisivuilta lähempänä tilaisuutta. 

 

www.kuopioninsinoorit.fi 
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Reijo Mustonen on Kuopion tekusta 

vuonna 1969 valmistunut rakennusin-

sinööri. Hän on syntynyt Kuusjärvellä 

(nykyisin Outokummun kaupunki) sil-

loisessa Kuopion läänissä. Perheeseen 

kuuluu vaimo ja kaksi lasta sekä yksi 

lapsenlapsi. 

  

Hänen työtehtäviään ovat rakennus-

suunnittelu, arkkitehtuuri ja rakenne-

piirustukset sekä laskelmat, raken-

nustyön valvonta ja osittain myös ra-

kennuttaminen. Nykyisessä työssä Pro 

Agria Etelä-suomi ry:n (aiemmin eri 

nimiä firmalla) palveluksessa hän on 

ollut 43 vuotta. 

  

Mustonen on Lappeenrannan Insinöö-

rit LPR ry:n puheenjohtaja ja jäseniä 

yhdistyksessä on noin 670 henkilöä, 

joista osa kerhojäseniä. Lappeenran-

nan insinööreihin hän liittyi tekusta 

valmistumisen jälkeen. Hän koki LPR 

insinöörien olevan mukava joukko 

johon liittyä ja sitä kautta sai myös 

Insinööriliiton palvelut. 

  

Mustonen on Itä-ja Kaakkois-Suomen 

piirin puheenjohtaja. Lisäksi hän on 

ollut yhtenä suoratoimijana liiton  

kanssa yhteistyössä Maankäyttö-ja 

Rakennuslain uudistyön eri vaiheissa 

puolustamassa meidän insinöörikun-

nan ja opiskelijoiden oikeuksia ja 

niiden säilyttämistä lakiuudistuksessa. 

  

Kysyttäessä, kuinka Lappeenrannan 

Insinöörit tekevät edunvalvontatyötä 

omassa yhdistyksessään Mustonen 

vastaa: Järjestämme työmarkkina-

koulutuksia (yhdessä liiton kanssa) 

sekä ohjaamme jäseniä eteenpäin 

tuen saamiseksi erilaisissa työsopi-

muksiin liittyvissä tilanteissa. 

 

Piirin alueen yhdistysten yhteisiä tilai-

suuksia Mustonen pitää tärkeinä niin 

koulutuksessa kuin virkistäytymises-

sä. 

  

Lappeenrannan Insinöörit hoitavat yh-

distyksen viestintää omien nettisivu-

jen ja jäsentiedotteiden sekä tarvit-

taessa lehti-ilmoitusten välityksellä. 

  

Kuopion Inssit –lehden lukijoille Mus-

tonen haluaa kertoa: 

  

Kuopion Insinöörien toiminta on mi-

nulle tuttua pitkältä ajalta ja toiminta 

on ollut laadukasta sekä yhteistyöky-

kyistä niin  piirin toiminnassa kuin liit-

totasolla. 

  

Toivotan Teille täältä Saimaan etelä-

rannalta Lappeenrannasta parhainta 

menestystä Kuopion Insinöörien jäse-

net, hallitus ja puheenjohtaja. 

 

Kuva: Reijo Mustonen 

LAPPEENRANNAN INSINÖÖRIT RY 
REIJO MUSTONEN 
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VARKAUDEN INSINÖÖRIT RY 
KARI LAITINEN 

Kari Laitinen on 54-vuotias koneinsi-

nööri Varkaudesta. Hänen harrastuk-

sinaan ovat perhokalastus ja Golf. 

  

Kari toimii tällä hetkellä Savopak 

Oy:ssä yksikönjohtajana. Hän kertoo 

aloittaneensa työuranansa 1982 tuo-

tekehitysinsinöörinä, siitä edeten tuo-

tepäällikön kautta tuotantopäälliköksi 

1989 ja 1990 yksikön johtajaksi. Vuo-

teen 1997 hän hoiti oman työnsä o-

hessa tuotantoa sekä materiaali- ja 

kunnossapito-ostoja. 

  

Kari edustaa Varkauden Insinöörit 

ry:tä, jossa hän on toiminut puheen-

johtajana vuodesta 1987 lähtien. Var-

kauden Insinöörit on perustettu 1940 

ja sillä on reilut 500 jäsentä. Yhdis-

tyksen toiminnassa hän on ollut mu-

kana  vuodesta 1982. Ennen puheen-

johtajaksi valintaa hän toimi talou-

denhoitajana. Yhteisten asioiden aja-

minen on aina ollut lähellä Karin sy-

däntä ja hän näki mahdollisuuden vai-

kuttaa Varkauden Insinöörien kautta 

ja nostaa insinöörien statusta alueel-

lamme. 

  

Näin Kari vastasi kysyttäessä Itä- ja 

Kaakkois-Suomen piirissä toimimises-

taan: ”Piiritoiminnassa olen ollut mu-

kana puheenjohtaja urani alusta läh-

tien. 80-luvulla ja osin 90-luvulla Itä- 

Suomen piirin alueella järjestettiin 

mukava lämminhenkinen piiritapahtu-

ma jota kutsuttiin piiripäiväksi. Päivän 

aikana yhdistykset mittelivät joskus 

verenkin maku suussa herruutta len-

topallossa ja keilailussa rouvien tutus-

tuessa ennalta valittuihin vierailukoh-

teisiin. Piiripäivä perinne mittelöineen 

oli Itä- Suomalaisten yhdistysten 

muovaama ja tapahtuman järjesti jo-

kainen yhdistys vuosittain vuorollaan. 

Kaakkois-Suomessa tapahtuma oli 

alun perin vähän toisenlainen, mutta 

ajansaatossa tapahtumat yhdistettiin 

ja silloin 11 yhdistystä (Heinolassa oli 

vielä silloin oma yhdistys) kokoontui 

yhteen viettämään tapahtumarikasta 

päivää joka huipentui illallisilla tapah-

tuneeseen palkintojenjakoon ja yh-

dessäoloon. Toimin Itä-Suomen piirin 

varapuheenjohtajana 1987-88 ja 

puheenjohtajana 1988-2007. Nykyisin 

olen puheenjohtajistossa jäsenenä 

edustamassa yhdistystäni.” 

  

Kysyttäessä Karilta toimimisestaan 

Insinööriliitossa hän kertoo: ”Liittota-

solla toimin tätä nykyä yhdistyksem-

me edustajana liiton edustajakokouk-

sissa. Pari vuotta ennen edustajako-

kouksen puheenjohtajaksi (toimikausi 

1990-2007) valintaa toimin edusta-

jakokouksen varapuheenjohtajana. 

Talousseurantavaliokunnassa jäse-

nenä pari vuotta ja puheenjohtajana 8 

vuotta vuosina 1997-2007. Järjestö-

valiokunnassakin tuli vaikutettua vuo-

det 2004-2011, joten on ollut kunnia 

toimia erilaisissa luottamustehtävissä 

ja antaa oma panoksensa insinööri-

kunnan hyvinvointiin.” 

  

Varkauden Insinööreistä kysyttäessä 

Kari kertoo: ”Alueemme on hyvin 

insinöörivetoinen ja sitä kautta meitä 

insinöörejä on hyvin monissa tehtä-

vissä yksityisellä ja julkisella sektoril-

la. Hyvät verkostot erilaisiin instans-

seihin takaavat sen että pystymme 

vaikuttamaan eri tasoilla. 

 

Yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten 

kanssa hän toteaa: ”Pieksämäen 

kanssa meillä on ollut pitkään yhteisiä 
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tapahtumia yritysvierailujen merkeis-

sä ja sittemmin myös Savonlinna ja 

Mikkeli on ollut kuvioissa mukana. 

Kannatan ehdottomasti enemmän yh-

teistapahtumia, jotta saadaan osallis-

tujamäärää isommaksi ja tapahtu-

mien järjestämistä hivenen jaettua. 

Katson, että tällä toiminnalla on myös 

yhteishenkeä kasvattava vaikutus. 

  

Varkauden Insinöörit viestii jäsenil-

leen nykyisin sähköpostilla ja yhdis-

tyksen omien nettisivujen kautta ta-

pahtumista. Perinteisestä postitukses-

ta on osin luovuttu ja Kari arvelee, 

että lähitulevaisuudessa postituksesta 

luovutaan kokonaan. 

  

Itä– ja Kaakkois-Suomen piiri on 

asettanut Kari Laitisen edustajako-

kouspuheenjohtajaehdokkaaksi. Karil-

le esitettiin kysymys edustajakokous-

puheenjohtajuudesta, johon hän vas-

tasi: ”Kuten aiemmin tuolla kerroin 

toimin melko pitkän rupeaman pu-

heenjohtajana ja voin luvata, että mi-

nulla on edelleenkin annettavaa liitto-

yhteisölle ko. tehtävässä omaten ko-

kemusta ja näkemystä. Puheenjohta-

jan roolihan on hyvin pitkälti kokouk-

sen teknisen puheenjohtajan lisäksi 

tarkkailla edustajakokouksen välisenä 

aikana, että toimitaan linjausten mu-

kaan. Tämän lisäksi asiantuntemuk-

sellani ja kokemuksellani pyrin vaikut-

tamaan, että konsensus lisääntyy ja 

voidaan aidosti yhdessä tuumin kes-

kittyä olennaiseen, sillä tulevaisuuden 

toimintaympäristö ei ainakaan helpo-

tu. Yhdessä voimme vaikuttaa, emme 

yksin.  

 

Lähihistoriassa on tietysti paljonkin 

muistoja, mutta puheenjohtaja urani 

alkuaikoina oltiin kokouksessa Järven-

päässä. Esityslistalle oltiin tuomassa 

isoa asiaa joka olisi silloin vaikuttanut 

yhteisöömme melko voimakkaasti. 

Määrä säännökset vastaan etiikka, tä-

män dilemman kanssa painin hetken 

ja kysyin silloiselta liiton hallinnolli-

selta lakimieheltä, että mitä tehdään. 

Neuvo oli, että puheenjohtaja päättää 

miten menetellään. Valitsin ratkaisun, 

ettei asiaa oteta käsittelyyn ja sen 

jälkeen sitten alkoikin tulla joitakin 

eriäviä mielipiteitä pöytäkirjaan ja 

taisipa sieltä tulla vähän järeämpiäkin 

toimenpidevaatimuksia. Kyllä siinä 

vähän aikaa oli ihmettä kerrakseen, 

mutta kokous vietiin kuitenkin onnelli-

sesti loppuun. Asia tuli sitten ajansaa-

tossa uudelleen käsittelyyn ja hyvin 

valmisteltuna. Hyvässä konsensus 

hengessä asia päätettiin ja hommat 

meni eteenpäin. Pitkällä uralla kuiten-

kin näki sen huiman kehityksen miten 

paljon olemme menneet eteenpäin 

jäseniemme edunvalvonnassa.  

 

Meistä on tullut työmarkkinajärjestö 

sanan varsinaisessa merkityksessä.” 
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PIEKSÄMÄEN SEUDUN INSINÖÖRIT RY 
MATTI HÄKKINEN 

Matti Häkkinen on Pieksämäen Seu-

dun Insinöörien puheenjohtaja, kone-

konstruktiotekniikan Insinööri (KTO 

1969) ja Insinööriliiton hallituksen jä-

sen sekä varapuheenjohtaja. Liittoyh-

teisön henkilöjäseneksi hän on tullut 

vuoden 1969 alussa. 

 

Häkkinen toteaa töistä kysyttäessä, 

että ”Työnantajani” on Eläkevakuu-

tusyhtiö Ilmarinen eli olen eläkkeellä. 

Palkkatyön Häkkinen aloitti jo 16 vuo-

tiaana (aiemmin kesät renkinä) Pa-

raisten Kalkkivuori Oy:n  Montolan 

kaivoksen kunnossapito-osastolla. 18 

vuotiaana hän aloitti Insinöörikoulun 

Kuopiossa. 21 vuotiaana hän sai Insi-

nöörin paperit ja siirtyi sotavaltion 

palvelukseen Lappeenrantaan kenttä-

tykistöön, siellä vierähti seuraavat 11 

kuukautta. 

 

Häkkisen työuralle on kertynyt pituut-

ta 46,5 vuotta. Työtehtäviä (tehtävä-

nimikkeitä) koulun jälkeen ovat olleet 

asennusinsinööri, asennuspäällikkö, 

projektipäällikkö. Työkohteita muun 

muassa: paperi-, kartonki-, sellu-, 

kemian- ja elintarviketeollisuus, höy-

ryvoimalalaitokset, ydinvoimalat, tela-

kat, öljynporauslautat, öljynjalosta-

mot, sillat, teräsrakenteet ja teräsrun-

koiset rakennukset. 

 

Häkkinen on valittu ensimmäisen ker-

ran alueyhdistyksen johtokuntaan 

vuonna 1984 kysymättä häneltä itsel-

tään suostumusta tähän. Näin Häkki-

nen kertoo valituksi tulemisen taus-

toista: ”Minut valittiin 1984, kysymät-

tä minulta mitään. Olin työmatkalla ja 

palattuani kotiin perjantaina, luin 

lauantain lehdestä, että näin oli käy-

nyt. Kun kysyin kokouksessa olleilta, 

miksi näin, he perustelivat, että mi-

nulla on työsuhderiita Kuopion Hovioi-

keudessa ja että asia kiinnostaisi mi-

nua. Oikeassa olivat, sillä reissulla 

olen vieläkin, vaikka olikin tarkoitus 

lopettaa ainakin valtakunnan touhut 

jo 2010, mutta jatkoin, kun pyydettiin 

ehkäpä jopa vaadittiin, tosin päätös 

oli vaikea ja venyi viime metreille.” 

 

Kysyttäessä miksi hän lähti mukaan 

yhdistystoimintaa, hän kertoo: ”Itse-

asiassa lähdin sen ”salavalinnan” 

1984 jälkeen siksi, että voisin auttaa 

muita, ettei heidän tarvitsisi käydä 
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niin kovaa koulua kuin itse jouduin 

sen oikeusprosessin myötä käymään.” 

 

Jo muutaman vuoden kuluttua alue-

yhdistyksen hallitukseen valinnan jäl-

keen hänet valittiin Insinööriliiton val-

tuustoon (1987). Häkkinen on vaikut-

tanut historian kuluessa myös YTN:n 

Teknon taustaryhmässä ja ”takapiru-

na” TES-neuvotteluissa. 

 

Häkkinen on Itä– ja Kaakkois-Suomen 

piirin työvaliokunnan jäsen sekä Itä-

Suomen toiminnallisen työryhmän 

jäsen. 

 

Tiedusteltaessa Häkkisen mietteitä 

piirin toiminnasta, hän vastaa: ”Mie-

lestäni alueen yhdistyksillä on riittä-

västi yhteisiä tapahtumia, mutta mi-

ten niihin kaikkiin saataisiin riittävästi 

osallistujia. Esimerkkinä pari, joihin 

minutkin oli kutsuttu. Toiseen oli il-

moittautunut vain yksi osallistuja mi-

nun ja tilaisuuden pitäjän lisäksi ja 

toiseen kuusi, joista kolme tuli paikal-

le. Jottain piräis tehrä, mutta mitä?” 

 

Pieksämäen Seudun Insinööreillä on 

jäseniä noin 100 (osa vain kerhojäse-

niä). Yhdistys tuo työmarkkina– sekä 

ammatillisaatteellista ilosanomaa 

jäsenilleen tiedoksi kokouksissa ja 

muissa mahdollisissa yhteyksissä. Yh-

distyksen viestintä hoituu jäsenkirjeitä 

lähettämällä (2-3 kpl / vuosi). Sään-

tömääräisistä kokouksista he ilmoitta-

vat, säännöistä johtuen, paikallisessa 

lehdessä.  

 

Häkkinen haluaa sanoa Kuopion Inssit 

–lehden lukijoille,  

 

”PITÄKÄÄ ITSENNE INSINÖÖREINÄ!” 

 

 

 

 

 

Kysyimme Häkkiseltä mitä hän voi 

kertoa Insinööriliiton varapuheenjoh-

tajan roolista ja merkityksestä? 

 

”En osaa sanoa onko varapuheenjoh-

tajan rooli tärkeä, mutta välttämätön 

se kuitenkin on. Puheenjohtajan aika 

on rajallinen ja siksi varapuheenjohta-

jat toimivat hallituksen edustajana 

useissa toimielimissä ja raportoivat 

niistä hallitusta. 

 

Mainittakoon niistä muutamia: halli-

tuksen työvaliokunta (joka valmiste-

lee hallituksen kokoukset ja päättää 

hallituksen sille delegoimat asiat). 

Valiokunnat 3kpl, valtuuskunnat 3kpl, 

Kansko, Insinöörisäätiö, UIL Holding 

(nimi tulee vaihtumaan), Akava, TP, 

DIFF, RKL jne.. 

 

Itse osallistuin vuoden 2013 aikana 

62 kokoukseen ja 11 epävirallisem-

paan tapahtumaan (ei pöytäkirjaa), 

eikä näihin sisältyneet Itä– ja 

Kaakkois-Suomen piirin eivätkä Piek-

sämäen Seudun Insinöörien kokouk-

set tai muut tapahtumat. Vertailuna 

mainittakoon, että hallitus piti, sähkö-

postikokoukset mukaan lukien, 15 

kokousta vuoden 2013 aikana. Eli lo-

puksi, minun kohdallani Insinööriliiton 

varapuheenjohtajan työ on näkymä-

töntä puurtamista jäseni stön 

hyväksi.” 
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SAVONLINNAN INSINÖÖRIT RY 

PANU PANKAKARI 
Panu Pankakari on 54-vuotias auto-/

kuljetus-insinööri Savonlinnasta. Hän 

työskentelee tällä hetkellä Savonlin-

nan kaupungin teknisen toimen työn-

suunnittelijana. Vuodesta 1992 läh-

tien hän on työskennellyt pääsääntöi-

sesti kotimaisten metsäenergianko-

neitten, laitteiden ja järjestelmien ke-

hittämisessä, suunnittelussa, tekni-

sessä piirtämisessä ja rakentamises-

sa. Tämän lisäksi hän on työskennel-

lyt muun muassa hirsirakennustehtä-

vissä. Pankakari on ollut kuusi kertaa, 

yhteensä 7 vuotta, kansainvälisissä 

rauhanturva– ja kriisinhallintatehtä-

vissä. 

  

Pankakari on Savonlinnan Insinöörit 

SI ry:n puheenjohtaja, yhdistyksessä 

on jäseniä noin 230. Savonlinnan Insi-

nöörien ohella hän on aktiivisesti mu-

kana Itä- ja Kaakkois-Suomen piirin 

toiminnassa. Pankakari on piirin vara-

puheenjohtaja. Vuosina 2007-2011 

hän oli piirin edustaja Uusi Insinööri-

liitto UIL:n liittohallituksessa. 

  

Pankakari kertoo olevansa tyytyväi-

nen piirin yhteisiin koulutuksiin ja ta-

pahtumiin. 

  

Kysyttäessä milloin Pankakari on läh-

tenyt mukaan yhdistystoiminaan hän 

vastaa: ”Yhdistystoimintaan/partiotoi-

mintaan taisin syntyä, kun vanhem-

pani olivat aktiivisia partiolaisia, mut-

ta Savonlinnan Insinöörit SI ry:n toi-

mintaan ensimmäisen kerran syysko-

kouksessa 1991; heti valittiin hallituk-

seen. Siitä lähtien mukana ja läpi 

kaikki hallitus jäsenten tehtävät! ” 

  

Pankakari kertoo syyksi SI ry:n toi-

mintaan lähtemiseksi halun vaikuttaa 

edunvalvontaan ja mukana pysymi-

seen on vaikuttanut IKS-piirin upea 

jengi ja yhteishenki. 

  

Kysyttäessä Panulta kuinka Savonlin-

nan Insinöörit hoitavat viestintää jä-

senten suuntaan hän kertoo heidän 

panostaneen sähköpostikirjeisiin ja 

viestintään suhteellisen pienen jäsen-

määrän vuoksi. Vuoden aikana nyt ja 

parina aiempana lähetämme yhden 

paperisen niille jäsenille, joita emme 

tavoita sähköisesti! Päädyttiin siihen, 

kun kirjeiden postitukseen ei tahto-

neet rahkeet riittää ja ensimmäisen 

laajan sähköposti-pikaviestinnän toi-

mivuus sai erittäin hyvän vastaan-

oton, sekä vain positiivista palautetta. 

Tosin pj. (=viestintävastaava) voisi 

olla kuitenkin aktiivisempi! 
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 Kuopion Inssit –lehden lukijoille 

Pankakari  lähettää seuraavat 

terveiset: 

  

Arvoisat Kuopion Inssit -lehden luki-

jat! Meillä on aivan MAHTAVA piiri ja 

kaikki piirimme vastuu-inssit ovat to-

della vakaumuksella sitoutuneet aja-

maan ammattikuntamme edunvalvon-

taa! Jokainen aktiivi lisää sekä alue-

yhdistyksen tai liittomme valtakunnal-

lisen jäsenyhdistyksen toimintaan 

kasvattaa, monipuolistaa ja parantaa 

mahdollisuuksiamme sekä liittotasolla, 

että valtakunnallisesti. Meitä IL:n jä-

seniä on määräämme nähden (n. 70 

000) edelleen huimasti aliedustettuna 

kaikissa valtiomme toimielimissä 

eduskunnasta alkaen. 

  

Poliittisesta puoluekannastamme huo-

limatta toivon ja uskon, että meillä on 

yksi yhteinen puolue ja se on 

INSINÖÖRILIITTO IL ry!  

 

Mukaan ja matkaan! 

Tervetuloa Uralounaalle  
perjantaina 21.3. 
 

Insinööriliitolla on monipuolisia palve-

luita uutta uraa etsiville jäsenilleen. 

Tuemme ja autamme jäseniä työuran 

kaikissa vaiheissa. Tule kuulemaan 

lisää liiton urapalveluista sekä tapaa-

maan muita liiton jäseniä. Samalla 

tarjoamme sinulle lounaan sekä vink-

kaamme myös muista jäseneduista 

kuten palkkaneuvonnasta, työsopi-

muksen tarkistuttamisesta tai mones-

ta muusta jutusta. Paikalla on liiton 

ura-asiantuntija ja asiamies. Uralou-

nas on tarjolla perjantaina 21.3. klo 

11-13 välillä Viikinkiravintola Haral-

dissa, Tulliportinkatu 44, Kuopio. Voit 

ottaa mukaan myös liittoon vielä kuu-

lumattoman kaverisi, hänen liittyessä 

meille saatte molemmat palkinnon 

mukaan.  

 

Ei ennakkoilmoittautumisia, 

tervetuloa! 

INSINÖÖRILIITON  

MONIPUOLISET PALVELUT 
-TULE KUUNTELEMAAN 
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Kevätkokous 20.3.2014 
  

Aika: Torstai, 20.3.2014 klo 18.00 

Paikka: Osuuspankki,  

Tulliportinkatu 38 A-rappu, 3. kerros 

Opastus Osuuspankin edestä 
  

Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen 11§ mainitut asiat: 

· Toimintakertomuksen 

hyväksyminen 

· Tilinpäätöksen vahvistaminen 

· Tilintarkastajien lausunto 

· Tili– ja vastuuvapauden 

myöntäminen 

· Sekä hallituksen täydentäminen 

(1 hallitusjäsen) 

  

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi 

pyydämme ilmoittautumaan 

puheenjohtaja Johanna Kinnuselle 

sähköpostilla:  

 

johanna.kinnunen@dnainternet.net  

Tai puhelimitse iltaisin numeroon  

050 349 7783, 17.3.2014 mennessä. 

  

TERVETULOA! 

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
 

Kutsu kevätkokoukseen 
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Savonia-ammattikorkeakoulussa on 

nyt suuria muutoksia menossa. Am-

mattikorkeakoulujen tuli viime vuonna 

hakea vakinaisia toimilupia ammatti-

korkeakoulu-uudistukseen liittyen ja 

ne astuivat voimaan 1.1.2014.  

 

Savonialle myönnettiin pysyvä toimi-

lupa ja samalla rakennusarkkitehti-

koulutus alkaa uudelleen Kuopiossa. 

Savonia sai myös uuden rehtorin kun 

yhtymävaltuuston kokous valitsi Mervi 

Vidgrénin Veli-Matti Tolpin seuraajak-

si. Uusi rehtorimme järjesti syksyn 

alussa tapaamisen opiskelijoiden 

kanssa Sairaalakadun kampuksella, 

jossa jokaisella opiskelijalla oli mah-

dollisuus käydä juttelemassa uuden 

rehtorimme kanssa. 

 

Savonia on nyt myös siirtymässä kah-

den kampuksen malliin, kun opiskeli-

jat pyritään mahduttamaan Microka-

dun ja Opistotien kampuksille. Sisäil-

maongelmista kärsinyt Sairaalakadun 

kampus suljettiin vuoden vaihteessa 

jolloin sosiaali- ja terveysalan opiske-

lijat siirtyivät Microkadun kampuksel-

le. Kevään tai kesänaikana on liiketa-

louden alan vuoro siirtyä Microkadul-

le.  

 

Insinöörikoulutuksen on kuitenkin tar-

koitus pysyä pääasiassa Opistotien 

kampuksella, eli perinteisellä TeKulla. 

Valitettavasti kuitenkaan koulun kir-

jastoa ei taideta enää TeKulla saada 

pidettyä. Määrärahojen tiukkuuden 

vuoksi Savonia joutuu sen sulkemaan.  

 

Ammattikorkeakoulujen rahoituskin 

on uudistunut, kun 21.11.2013 halli-

tus hyväksyi tuloksellisuutta painotta-

van ammattikorkeakoulujen rahoitus-

mallin. Aikaisemmassa rahoitusmallis-

sa 30 prosenttia rahoituksesta tuli 

suoritetuista tutkinnoista ja 70 

prosenttia sisäänotettujen opiskelijoi-

den määrästä. Uudessa mallissa 15 

prosenttia tulee tutkimus- ja kehitys-

työn perusteella ja 85 prosenttia kou-

lutuksen mukaan. Koulutukseen pe-

rustuva osuus koostuu niin suorite-

tuista tutkinnoista kuin myös vähin-

tään 55 opintopistettä suorittaneiden 

opiskelijoiden määrästä. 

 

Näiden muutosten mukana pyrkii 

myös Kuopion Insinööriopiskelijat 

KINRA ry saamaan opiskelijoiden ään-

tä kuuluviin. Kaikkia muutoksia ei voi 

tehdä vain taloudellisin perustein, 

vaan pitää pyrkiä mahdollisimman hy-

vin pitämään opetuksentaso sellaise-

na kuin se insinööriopiskelijoilla täytyy 

olla, jotta heitä valmistumisen jälkeen 

voidaan insinööreiksi kutsua. 

 

Martti Pulkkinen 

Puheenjohtaja 

KINRA ry 

SAVONIA MUUTOSTEN KOURISSA 
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URHEILUKIIPEILY 

Kiipeily on ihmiselle varsin luontaista 

puuhaa ja kallioisilla ja vuorisilla seu-

duilla se on ollut yksi etenemistapa 

kävelyn rinnalla. On ollut pakko kivetä 

että pääsee liikkumaan arjessa.  1800

-luvulla Ranskassa ja Englannissa 

alettiin kiivetä kallioilla siksi että se 

asetti uudenlaisia haasteita. Helpompi 

reitti olisi ollut varmasti löydettävissä 

mutta halutti in haastaa itseä 

vaikeammalla reitillä. Tästä ideasta on 

nykyaikainen urheilukiipeily saanut 

alkunsa. 

 

Suomessa ensimmäisiä reittejä avat-

tiin Matti A. Jokisen toimesta 1950-

luvulla. Reitit olivat Alppireissujen in-

noittamia mutta kooltaan varsin vaati-

mattomia verrattuna esim. Matter-

hornin huippuun jonka hän kiipesi 

vuonna 1954. Tätä nousua pidetään 

suomalaisen vuorikiipeilyn syntynä.  

1990-luvulla avattiin ensimmäinen 

Suomen sisäkiipeilypaikka Kauniaisten 

palloiluluolaan.  Tämä mahdollisti kii-

peilyn harrastamisen ympärivuotisesti 

myös suomessa. Tästä alkoi urheilu-

kiipeilyn aikakausi.  

Harrastajien määrä suomessa on 

noussut viimeisen 15 vuoden aika 

muutamasta tuhannesta noin 30 000-

40 000 harrastajaan! 

 

Kiipeilyä voi harrastaa monella eri 

tavalla ja luonteeltaan kiipeilyn ala-la-

jit saattavat olla hyvinkin erilaisia. 

Vuorikiipeilyssä kiivetään korkeita 

(usean kilometrin korkuisia) reittejä 

pitkiä aikoja apuvälineiden avustuk-

sella. Tällöin vaadittavia ominaisuuk-

sia ovat kestävyys, sitkeys ja hyvä 

akklimatisoituminen ohueen vuoristo-

ilmaan. Boulderointi on toinen ääri-

pää, siinä kiivetään lyhyitä (lyhimmil-

lään vain muutamia metrejä) mutta 

vaikeita reittejä pelkästään käsiä ja 

jalkoja käyttämällä. Tällöin urheilijalta 

vaadittavia ominaisuuksia ovat sormi-

voima, kehon hallinta ja tekniikka. 

 

Kiipeilyn aloittaminen on nykyään 

helppoa, riittää kun menee kaupalli-

seen kiipeilykeskukseen ja ilmoittaa 

että haluaisin kokeilla kiipeilyä. Pai-

kanpäältä saa tarvittavan opastuksen 

ja tarvittavat varusteet vuokralle. 
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Suurin osa ensikertalaisista aloittaa 

kokeilemalla boulderointia. Boulde-

roinnissa kiivetään ilman köysivarmis-

tuksia max. 5m korkeilla seinillä. Tur-

vallisuuden takaavat puolenmetrin 

paksuiset patjat. Boulderoinnissa 

kiteytyy kiipeilyn hienous. Pääset kes-

kittymään heti itse kiipeilyyn, eikä si-

nun tarvitse huolehtia köysistä, val-

jaista ja erinäisistä metallikilkutti-

mista. Saat tehdä hienoja liikkeitä 

(muuveja) hienoilla otteilla. 

 

Korkeampia seiniä pääsee helpoiten 

kiipeämään kurssin kautta. Varmis-

tustaito, välineet ja solmut on hyvä 

opetella ammattilaisen opastuksella, 

näin pääset turvallisesti lajissa 

liikkeelle. Kiipeily köysien kanssa on 

luonteeltaan enemmän kestävyys pai-

notteista kuin boulderointi reittien pi-

tuuden vuoksi mutta vaatii myös sa-

moja ominaisuuksia kuin boulderointi. 

 

Turvallisuus on varmasti monia kiipei-

lyssä askarruttava asia. Tilastollisesti 

urheilukiipeily on kuitenkin erittäin 

turvallista, turvallisempaa kuten esim. 

monet joukkuelajit.  Lajiin liittyy tie-

tenkin vaaratekijöitä mutta kiipeilyssä 

keskiössä on näiden vaarojen mini-

moiminen. Kiipeilyssä voi haastaa it-

seään juuri itselle sopivalla tavalla jo-

ten riskien hallitseminen on itsestä 

kiinni. Kiipeilyssä jokainen voi hyö-

dyntää omia vahvuuksiaan. Vahva kii-

peää voimalla, notkea hyödyntää liik-

kuvuuttaan, pieni ketteryyttään, iso 

ulottuvuuttaan. Kiipeily on hyvin eri-

tyinen laji juuri tässä mielessä, että 

kovaksi kiipeilijäksi voi tulla millaisilla 

ominaisuuksilla tahansa varustettu 

ihminen! 

 

Kuopiossa on kiipeily lähtenyt kovaan 

kasvuun uuden ki ipei lykeskus 

VOEMA:n myötä. Aktiivisia harrastajia 

on varmasti jo reilu 100 ja joka päivä 

lajia kokeilee noin 10 uutta henkilöä.  

VOEMA on Kuopion ensimmäinen 

nykyaikaiset standardit täyttävä koko-

kansan kiipeilykeskus! 

 

Lisätietoja: 

 

http://www.voema.net 

h t t p s: / / s i t es .goog le . com/s i t e /

kuopionkiipeilyseura/ 

http://www.climbing.fi 

INNOSTUITKO KIIPEILYSTÄ? 

 
Kuopion Insinöörit ry järjestää 

alkukesästä tilaisuuden jossa pääsee 

tutustumaan tarkemmin kiipeilyyn ja 

luonnollisesti kokeilemaan kiipeilyä 

ammattilaisten opastamana. 

 

Tarkemmat tiedot ilmestyy nettisivuille. 

Ennakko ilmoittautumisia otetaan 

vastaan sähköpostiosoitteeseen: 

 

Jyri.hakkarainen@gmail.com tai 

Juho.kauppinen@finsaex.fi 
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TAPAHTUMIA JA ETUUKSIA 

Tervehdys, hyvää alkanutta vuotta ja 

kevättä kaikille. Kuopion Insinöörien 

jäseninä olette oikeutettuja moniin e-

rilaisiin jäsenetuihin. Tässä nopea e-

sittely miten käytät jäsenyyttäsi te-

hokkaasti hyödyksi. Jäsenedut, -pal-

velut, -tapahtumat voidaan jakaa kar-

keasti seuraaviin luokkiin. 

  

1. Kuopion Insinöörien järjestämät ta-

pahtumat/matkat/koulutukset joissa 

paikallinen yhdistys tukee osallistu-

mista yhdistyksen varoilla ja hoitaa 

tapahtuman järjestelyt. 

2. Tuetut jäsenpalvelut Pohjois-Savon 

alueella jäsenille, missä yhdistys tu-

kee palvelua varoillaan sekä yhdistys 

on voinut neuvotellut palvelun tuotta-

jalta alennuksen jäsenille kuten esim. 

uimahalli-, keilaus-, musiikkikeskus- 

ja teatterialennuksien kohdalla. 

3. Insinööriliiton tapahtumat joihin 

osallistumista Kuopion Insinöörit tuke-

vat.  

4. Insinööriliiton tai Akavan tarjoamat 

jäsenpalvelut ja jäsenedut jotka ovat 

saatavissa valtakunnallisesti.  

 

Kuopion Insinöörien tarjoamat edut 

vain omille jäsenille löytyvät Kuopion 

Inssit lehden lopusta. Edut ovat saa-

tavilla jäsenkorttia näyttämällä. Osas-

sa jäsenetupaikoista tulee mahdolli-

seen listaan täyttää edun saadakseen 

oma jäsennumero, allekirjoitus yms. 

Toimintamme elää ja niinpä pienoisia 

muutoksia eduissakin tapahtuu aika 

ajoin. Nopeasti ilmaantuvat tapahtu-

mat ja hetkelliset edut eivät aina ker-

keä lehteen, joten kannattaa tarkkail-

la myös nettisivustoa www.kuopionin-

sinoorit.fi. Valtakunnalliset Insinöörilii-

ton edut löytyvät www.ilry.fi kohdasta 

Edut ja palvelut -> jäsenedut. Akavan 

kautta saatavat jäsenedut löydät hel-

poiten osoitteesta www.jasenedut.fi.  

Tulevaa koulutuksista:  

Koulutuspuolella pyrimme lisäämään 

tapahtumia yhdessä liiton kanssa ja 

alkukeväästä järjestämme mm. Lin-

kedIn koulutuksen 22. maaliskuuta. 

Myös liiton järjestämät muut koulu-

tukset ovat jäsenistön saatavissa. 

Kuopion Insinöörit järjestää myös itse 

koulutuksia jos jäsenistöllä on esittää 

toiveita koulutustarjonnasta.  

 

Ylösnosto kerhotoiminta:  

Kuopion Insinöörien kehuttu kerho 

Viini-Inssit jatkaa myös edelleen toi-

mintaansa. Tällä hetkellä etsinnässä 

kerholle on uusi vakinainen kokoontu-

mistila, mutta toimintaa on etsinnästä 

huolimatta tapaaminen kerrallaan 

ki innostunei l le i lmoi tettavassa 

sijainnissa. Uudet kasvot ovat myös 

tervetulleita. Osallistujat tuovat kuusi 

lasia mukanaan yksi kullekin viinille ja 

kulut jaetaan osallistujien kesken 

yleensä n.15-20e. Yhteydenotto/

ilmoittautuminen Matti Hukkasen 

kautta, matti@hukkaset.fi 

 

Lisäykset harrastamiseen:  

Keilauspuolella on tullut joulukuussa 

IsoCeen BowlD1ner -keilausmahdolli-

suus.  

 

Yhteiset tapahtumat: 

Tapahtumia järjestämme entiseen 

malliin ja mahdollisesti joitain uusia-

kin tapahtumia tulee mukaan, tapah-

tumat alkavat mahdollisesti kelkkasa-

farilla (keleistä riippuen, voi olla myös 

mönkijä yms.) tai sitten 9.3. kokoper-

heen keväisellä riehalla Kallaveden 

äärellä. Kulttuurimatkojen kanssa ko-

keilemme tänä vuonna uutena mah-

dollisuutena tarjota jäsentukea joil-

lekin valmiille pakettimatkoille kuten 

esim. Teatterimatka Hämeenlinnaan 

katsomaan Kersantti Karoliinaa. 
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Ay-jäsenpalvelut ja muut palvelut: 

Insinööriliitto tarjoaa jäsenistölleen 

työsuhdeneuvontaa puhelimitse tai 

sähköpostitse. Urapalveluista saat a-

pua työnhakuun, urakehitykseen ja 

palkkaukseen liittyvissä asioissa. Jä-

senetupalveluista löydät jäsenyyteen 

liittyviä asioita: jäsenmaksun suu-

ruus, alennusperusteet, kassaan liitty-

minen ym. Lisäksi Insinööriliiton si-

vustoilta löydät erilaisia työelämäop-

paita ja tilastoja sekä tutkimuksia. 

 

Jäsenistölle on tarjolla erilaisia etuuk-

sia liiton neuvottelemana tai tarjoa-

mana. Insinööri –jäsenlehti tulee jä-

senten kotiin ja voit myös lukea sitä 

sähköisenä verkosta. Muita lehtitar-

jouksia löytyy muun muassa Sanoma 

Magazinesin, Otavamedian ja Talen-

tumin lehdistä. Matkustusetuuksina 

Tallink Silja ja Club One tarjoavat si-

nulle mahdollisuuden liittyä Club One 

jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta

-asiakasohjelmamme keskimmäiselle 

Silvertasolle. Autovuokraamo Hertz 

tarjoaa Insinööriliiton jäsenille erikois-

hinnat niin koti- kuin ulkomailla. Mat-

kavakuutukset liittyvät luonnollisesti 

j äsenyyteen .  O i keustu rva  ja 

vakuutukset kuuluvat osana jäsen-

etuihin. Insinööriliiton jäsenet ovat 

vakuutettuja niin työelämän tilantei-

den kuin vapaa-ajankin varalta. Va-

kuutussopimuksemme on tehty If 

vahinkovakuutusyhtiö Oy:n. Insinööri-

liiton jäsenenä saat myös alennusta 

muista, itse ottamistasi Ifin vakuutuk-

sista. 

 

Lomailussa voi myös hyödyntää Insi-

nööriliiton tarjoamia mökkejä; Vieru-

mäen alueella Insinööriliitolla on kah-

den huoneiston paritalo. Kopparön Lo-

mamajat sijaitsevat Tammisaaren 

Skåldön saarella rauhallisella Koppa-

rön virkistysalueella. Ruska Rukan 

mökki on viihtyisä ja edustava 12 

hengen mökki kolmella makuuhuo-

neella. Insinööriliitto-yhteisön jäsenet 

voivat myös vuokrata Varkauden, 

Pohjois-Karjalan, Lappeenrannan, 

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen 

Seudun Insinöörien sekä Valtion Insi-

nöörien tukisäätiön osa omistamia 

Kolilla sijaitsevia huviloita jäsenetu-

hintaan.  

 

Liiton jäsenet voivat myös hakea sti-

pendiä insinööritutkintoa täydentävää 

koulutusta tai insinööritieteitä hyö-

dyntävää tutkimustyötä varten. Sti-

pendejä ei myönnetä tutkintoon joh-

tavaan koulutukseen. 

 

Insinööriliitto on oikea liitto myös yrit-

täjille ja ammatinharjoittajille. Käy-

tännössä kaikki Insinööriliiton edut ja 

palvelut ovat myös yrittäjäjäsenten 

käytettävissä. 

KUOPION WINE FESTIVAL 2014 
 

Kuopion Insinöörit ovat varanneet Kuopion Wine Festival 2014 

tapahtumasta viinituvan maanantaille 30.6.2014. Tule kanssamme 

viihtymään. Illan artisteina ovat: 

 

Kolmas Nainen - DJ Salsa Sinisalo - Jukka Poika 
 

Lisätietoja: www.kuopionwinefestival.fi & www.kuopioninsinoorit.fi 

Ennakkoilmoittautumiset Johannalle - johanna.kinnunen@ dnainternet.net 
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Muistathan - UIL:n aluetoimisto Kuopiossa 
Marjo Nykänen 

Alueasiamies, Itä- ja Kaakkois-Suomi 

Uusi Insinööriliitto UIL ry 

PL 1199 (Microkatu 1) 

70211 KUOPIO 

  

Puh. +358 201 801 836 

E-mail marjo.nykanen@uil.fi  

KOULUTUS - SOSIAALISEN MEDIAN 
TYÖNHAKU JA  LINKEDIN 

Tervetuloa Insinööriliiton ja Kuopion Insinöörien järjestämään Sosiaalinen media 

työnhaussa ja LinkedIn -työpaja koulutustilaisuuteen. Kouluttajana toimii SoMe 

rekrytoinnin huippuasiantuntija Tom Laine.  

 

Koulutus on kaikille Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsenille maksuton. 

Osallistujille tarjotaan aamupala ja lounas. 

 

Aika: la 22.3.2014 alkaen kello 9.00 

Paikka: Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2, Kuopio 

Ilmoittautuminen: 17.3. klo 12.00 mennessä sähköisellä lomakkeella linkki 

Kuopion Insinöörien nettisivuilla 

   

Ohjelma:  

 

09.00 Aamupala hotellin ravintolassa 

10.00 Tilaisuuden avaus 

10.05 Työnhaku Sosiaalisessa mediassa, Tom Laine 

13.00 Lounas 

14.00 LinkedIn Workshop 

17.00 Tilaisuus päättyy 
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RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUS 
TAKAISIN SAVONIAAN 

Savonia-ammattikorkeakoulu sai py-

syvän toimiluvan vuoden alussa ja o-

sana päästöstä oli rakennusarkkitehti-

koulutuksen myöntäminen Savonialle. 

Koulutus on ollut tauolla jo toistakym-

mentä vuotta. Pitkän tauon jälkeen ei 

ole ongelma Savonialle aloittaa koulu-

tusta uudelleen. 

 

 ”Kun rakennusarkkitehtikoulutus lo-

petettiin 90-luvun lopulla, Savonia-

ammattikorkeakoulu päätti kuitenkin 

jatkaa rakennusinsinöörien rakennus-

suunnitteluorientoitunutta opetusta, 

aina tähän päivään asti, joten raken-

nussuunnittelun osaamisresursseja on 

ylläpidetty ja kehitetty. Tämä takaa 

laadukkaan koulutuksen uudelleen al-

kamiseen. Koulutuksen oppimissisäl-

töjen suunnittelu on toteutettu yhteis-

työssä muiden RA-koulutusta aloitta-

vien ammattikorkeakoulujen kanssa”, 

kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun 

rakennus- ja ympäristöalan  koulutus- 

ja kehittämispäällikkö Markku Oika-

rinen. 

 

Rakennusalalta on eläköitymässä suu-

ri joukko rakennussuunnittelijoita ja 

näin ollen alalle tarvitaan lisää am-

mattitaitoisia suunnittelijoita. Oikari-

nen uskoo, että työelämän ja raken-

nusalan muutosten vuoksi suunnitteli-

joiden osaamiseen kohdistuu uusia 

vaatimuksia ja tarpeita. Tarvitaan 

monipuolista ja käytännönläheistä 

suunnittelijaosaamista, joihin uusi 

rakennusarkkitehtikoulutus vastaa 

erinomaisesti. Syksyllä aloitetaan ra-

kennusarkkitehtien koulutus neljällä 

paikkakunnalla, Helsingissä, Tampe-

reella, Oulussa ja Kuopiossa, yhteen-

sä 120 uutta opiskelijaa aloittaa vuo-

sittain. 

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa 

monipuoliset valmiudet toimia raken-

nussuunnittelijana ja asiantuntijana 

rakennetun ympäristön suunnittelun 

eri tehtävissä mm. arkkitehti- ja insi-

nööri- toimistoissa, pientaloteollisuu-

den suunnitteluosastoilla, rakennus-

tuoteteollisuudessa ja rakennuttajay-

ritysten, kuntien, kaupunkien ja jul-

kisyhteisöjen palveluksessa. Uusi kou-

lutus antaa yhdessä työkokemuksen 

kanssa valmiuden vaativien (A) ra-

kennussuunnittelukohteiden suunnit-

teluun, selvittää Oikarinen. 

  

Entä, mikä on Markun oma mielipide 

ja odotukset rakennusarkkitehtikoulu-

tukselta?  

 

 ”Koulutuksen järjestäjänä olemme ol-

leet erittäin tyytyväisiä saamaamme 

toimilupaan aloittaa rakennusarkki-

tehtikoulutus. Lisäksi koulutus on he-

rättänyt erittäin paljon positiivista 

kiinnostusta, joten uskoisin 3.3-1.4 

yhteishaussa saavamme hyvin moti-

voituneita opiskelijoita. Koulutus täy-

dentää Savonian erittäin laajaa raken-

nusalan koulutusta tuomalla siihen li-

sää osaamista rakentamisen laatuun 

ja kokonaishallintaa. Koulutuksen pro-

jektimainen opetussuunnitelma mah-

dollistaa myös loistavat  mahdollisuu-

det toteuttaa monialaisempia yritys-

projekteja yhdessä rakennusinsinööri- 

ja rakennusmestariopiskelijoiden 

kanssa ja tiivistäen yritysyhteistyötä 

edelleen.” 

 

Martti Pulkkinen & Simon Brown 
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HALLITUS 2014 

Puheenjohtaja  

Johanna Kinnunen 

050 349 7783 

johanna.kinnunen@ 

dnainternet.net 

Taloudenhoitaja  

Simo Turunen 

040 729 1417 

sjturun@gmail.com 

Mohamed Mursal 

mimursal@gmail.com 

 

 

Varapuheenjohtaja  

Jyri Hakkarainen 

050 366 2415 

jyri.hakkarainen@ 

gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petri Tossavainen 

petrit@dnainternet.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sihteeri  

Timo Kinnunen 

044 785 6229 

timo@savonia.fi 

 

 

Juho Kauppinen 

040 528 2052 

Juho.kauppinen@ 

finsaex.fi 
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TAHKO INSSI 

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 

maantien 577 ja Sääskiniementien 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. Huoneistossa on parisänky 

alakerrassa ja 5-6 vuodepaikkaa parvella.  

Pinta-alaa huoneistossa on 54+17 m2.  

 

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astian- 

pesukone sekä astiasto, saunassa 

ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv. 

Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät 

v u o k r a u k s e e n .  V u o k r a l a i s e n 

edellytetään kuitenkin hoitavan roskat 

pois, imuroivan lattiat sekä pesevän 

astiat ennen poistumistaan. Käytetyt 

liinavaatteet kasataan vuoteen päälle. 

  

Hintaan sisältyy polttopuut. 

 

Tahkon keskustaan on matkaa noin 

4km, hisseille 4,5 km. Aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtoladut että 

kelkkareitti.  

 

 

2014 Viikko ma-pe pe-su 

A-kausi 680 420 340 

B-kausi 500 310 240 

C-kausi 280 180 140 

Viikko nro 16 17 18 19  -  24 25 26  -  44 45 46 47 48  -  52 

A-kausi                     

B-kausi                     

C-kausi                     

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

A-kausi                               

B-kausi                               

C-kausi                               
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JÄSENETUJA VUONNA 2014 

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 esittämistä. 

Kulttuuri 
 

MUSIIKKIKESKUS 
Konserttiliput (enintään 2 kpl/jäsen)  
 
Liput varataan normaalisti lippukassalta. 

Lippuja lunastettaessa esitetään 
jäsenkortti ja lippukassa vähentää lipun 
hinnasta jäsenedun 5 €/lippu.  
 

Aikaisemmista ilmoituksista poiketen 

musiikkikekuksella voi nykyään maksaa 
pankki– ja luottokortilla. 
 
 

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 
Teatteriliput (enintään 2 kpl/jäsen) 
  

Hinta jäsenelle on 15,00 €/lippu 
(puhenäytelmät). 
 
1) Varaa ensin liput teatterin 
lippukassasta (saat varausnumeron) 

2) Maksa varaamasi liput (15,00 €/kpl) 

yhdistyksen tilille ja merkitse 
maksutositteeseen viitenumeroksi 3450. 
3) Lunasta liput maksutositetta ja 
varausnumeroa vastaan Teatterin 
lippukassalta.  
 
Huom: Musikaalit tai vastaavat näytökset 

ovat kalliimpia kuin puhenäytelmät, ja 

tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi 
sinulta peritään näytöksen kalleuden 
mukainen hinnan erotus. 
 
HUOM! Kaupunginteatteri on remontissa 
ja näytännöt ovat tulevan kevään 

Puistokoululla ja Yhteiskoululla. 
 

Liikunta 
 
KUOPION KEILAHALLI ja  
RAUHALAHTI BOWLING 
Alennus ratahinnoista –10 % ja lisäksi 
 

Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti,  
     max 4 krt/kk 
Opiskelijoille 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 (keilaaja määrästä 
riippumatta) 
 
KUNNONPAIKKA VUORELA 
Kylpyläkäynti:  
8,00 €/aikuinen  

4,70 €/lapsi 
 
Kuntosalikäynti: 5,50 €/henkilö 

 
Kuntosali- ja kylpyläkäynti  
yhteensä 11,00 €/ henkilö 

 
Liput saa kassalta alennettuun hintaan 
esittämällä Insinööriliiton tai Kuopion 
Insinöörien jäsenkortin sekä 
henkilökohtaisella kuittauksella. 
 

Alennus koskee jäsentä, puolisoa ja 

lapsia/lapsenlapsia. 
 
Max. 6 kertaa/kk 
 
CAFE FREETIME 
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio 
Jäsenkortilla biljardin ja snookerin 

pelaamisesta alennus 20 %. 
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JÄSENETUJA VUONNA 2014 

 
 
IISALMEN PELIXIR 
Alennus ratahinnoista –10 % ja lisäksi 
Jäsenille 4€:n alennus / rata / tunti, 

 max 4 krt/kk 
 
Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan 

listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja 
kuittaus. Alennus on ratakohtainen => 
yksi alennus/rata (keilaaja määrästä 
riippumatta) 

 
IISALMEN UIMAHALLI 

Jäsenille tuki 2€ / kerta / jäsen 
Edellyttää jäseneltä ilmaisen yrityskortin 
hankkimista. 
 
BOWL D1NER –KEILARATA 

Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti,  
     max 4 krt/kk 
Opiskelijoille 2 €:n alennus /rata/tunti, 
     max 4 krt/kk 

 
Kenkävuokra sisältyy ratahintaan 
 

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

 

Hyvinvointi 
 

PARTURI-KAMPAAMO MINTTU 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6  
Puh. (017) 282 7272 
 
-10 % palvelun hinnoista 

 
 
HYVÄN TUULEN TUPA 
Rypysuontie 68 (Rypysuon 
kauppakeskus) 
70280 Kuopio 
Sirkka-Liisa Savinainen 

Puhelin 0504132650  
 

- 10 % palvelun hinnoista 

INSSISAUNA 
Kuopion Insinöörien jäsenkortilla - 25 % 
listahinnoista. 

www.inssisauna.fi   
Juho Kauppinen puh . 040 - 528 2052 

 
Muut 

 
KUOPION KELLO JA KULTA OY 
Kuopion Prismassa, kauppakeskus 
Minnassa ja kauppakeskus Ikanossa  

 
Jäsenkortilla normaalihintaisista 
tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin: 

 Kalevala Koru 15%  

 Pöytähopeat päivän hinnoin 

 Korjaustöistä ei alennusta 

Prisman liikkeessä kaikista ostoista saa S

-Bonusta. 
 
 
POHJOIS-SAVON OSUUSPANKKI 
Kysy edut suoraan pankista. 
 
 

NORDEA 
Kysy edut suoraan pankista. 

 
 
KUOPION ELEKTRONIIKKATARVIKE 
-10% myymälähinnoista, ei koske 

tarjoustuotteita. 
 
 
SAVON VARAOSA JA TARVIKE 
20-35% alennus kaikista autotarvikkeista 

(Ei koske tarjoustuotteita) 
 

 
SHELL PÄIVÄRANTA 
Alennus auton pesusta 30%. Pikaruoka 
ja vitriinituotteista 10%. Öljyistä, 
autotarvikkeista, ja -kemikaaleista 10%. 
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ULKOILUPÄIVÄ 9.3.2014 
 

Kuopion Insinöörit ry ja Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry 

järjestää ulkoilupäivän Ice Marathon radan laavulla  
 

sunnuntaina 9.3.2014 klo 10-13. 
 

Paikka sijaitsee Kuopion laivasataman edustalla 
Vasikkasaaren kupeessa. Ohjelmassa mm. Hankipalloilua, 

lumenveistoa, grilli on kuumana ja tarjolla  
makkaraa sekä mehua. 

 

Tervetuloa koko perheen voimin! 


