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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
Kuopion Insinöörien puheenjohtajana 

on ollut huolestuttavaa seurata kes-

kustelua pelastusalan insinöörikoulu-

tuksen (palopäällystö) tulevaisuudes-

ta. Koulutusta järjestetään pelastus-

opistolla Kuopiossa, mutta tutkinto 

on Savonia ammattikorkeakoulun. 

Savonian säästötarpeet ja ammatti-

korkeakoulujen ylläpitäjille perusra-

hoituksen myöntämisen perusteiden 

muuttuminen aiheuttavat haasteita 

eritoten pelastusalan insinöörikoulu-

tuksen rahoitukseen. Tällä hetkellä 

näyttää, että rahoituksen muuttumi-

sen vaikutus on todella merkittävä 

Pelastusopistolla järjestettävän 

insinöörikoulutuksen osalta. Onneksi 

opetus- ja kulttuuriministeriö on a-

settanut työryhmän, jonka tavoittee-

na on laatia ehdotus ammattikorkea-

koulujen rahoitusmallin uudistami-

seksi. Tavoiteaikataulu on, että se 

voidaan ottaa käyttöön vuodesta 

2017 alkaen.  

 

Palopäällystötutkinto on mielestäni 

verrattavissa pelastusopiston muihin 

kansalaisten turvallisuutta edistäviin 

tutkintoihin. Kuulostaa huolestutta-

valta, että tähän tutkintoon tehtäisiin 

merkittäviä muutoksia rahan vaati-

muksesta unohtaen kansalaisten tur-

vallisuus. Täytyy toivoa, että Pelas-

tusopisto, Savonia ammattikorkea-

koulu, sisäministeriö ja muut asiasta 

päättävät tahot päätyvät lopulta mei-

dän kaikkien turvallisuutta lisäävään 

ratkaisuun. 

 

Marraskuun viimeinen viikko on ollut 

suomalaisille hyvin koskettavaa ai-

kaa. Alkuviikosta uutisoitiin SAK:n, 

STTK:n ja Akavalaisten suunnittele-

van uutta palkansaajien keskusjär-

jestöä. Lehdistä vaihdellen uutiset o-

livat erilaisia ja faktaa oli välillä vai-

kea löytää. Akavan puheenjohtaja 

ennätti jo lausumaan, että Akava irti-

sanoutuu tällaisesta koska hänen 

mielestään täytyy tulevaisuudessakin 

olla oma korkeasti koulutettujen etu-

ja ajava keskusliitto. Insinööriliitto IL 

ry – yksi Akavan suurimmista liitoista 

- haluaa kuitenkin olla mukana sel-

vittämässä uuden keskusliiton mah-

dollisuuksia ja hyötyjä, päätöksen a-

siasta on tehnyt Insinööriliiton halli-

tus. Insinööriliitto on 25.11.2014 jul-

kistanut asiasta tiedotteen. 

 

Tiedotteessa todetaan muun muassa,   

 

”Tämä on juna, josta ei voi jäädä 

pois. Tarkoitus on luoda Elinkeinoelä-

män keskusliitto EK:lle riittävän suuri 

vastavoima. Palkansaajapuoli on vii-

me aikoina ollut riittävän monta ker-

taa ottavana osapuolena. Suunta on 

saatava muuttumaan, Porokari 

sanoo.” 

 

Toinen seurattu uutinen on ollut kes-

kustelu ja äänestys eduskunnassa ta-

sa-arvoisesta avioliittolaista ja ennen 

kaikkea äänestyksen lopputulos. Ot-

tamatta kantaa sen enempää kum-

paankaan asiaan, voi kuitenkin tode-

ta, että Suomi ja sen kansalaiset 

ovat muuttumassa ja muutoksiin on 

sopeuduttava. 

 

Insinööriliiton syysedustajakokous pi-

dettiin Helsingissä 21.-22.11. Ko-

kouksessa käsiteltiin hallituksen esi-

tys vuoden 2015 toimintasuunnitel-

maksi ja talousarvioksi. Sääntömää-

räisten asioiden lisäksi kokouksen o-

heen oli järjestetty kaksi asiantunti-

jaa luennoimaan ajankohtaisista asi-

oista. Kuulimme valtiovarainministeri 

Antti Rinnettä ja EK:n toimitusjohtaja 

Jyri Häkämiestä.  
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Lokakuun lopussa oli Kuopion Insi-

nöörien vuosikokous, jossa hyväksyt-

tiin yhdistykselle toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio tulevalle vuodelle. 

Haluan kiittää kokoukseen osallistu-

neita. 

 

Tässä vaiheessa on myös aika kiittää 

jäseniämme kahden vuoden yhteis-

työstä puheenjohtajuusaikanani. 

Puheenjohtajan tehtävä on raskas, 

mutta samalla antoisa ja itsestään 

oppii paljon uutta. Syyskokous valitsi 

minut jatkamaan tässä tehtävässä 

seuraavat kaksi vuotta. Ottakaa siis 

rohkeasti yhteyttä minuun yhdistyk-

semme asioissa. 

 

Näin YT-neuvotteluiden aikana ha-

luan muistuttaa teitä jäseniä ammat-

tiliittoon kuulumisen tärkeydestä ja 

siitä, ettette arkaile kysyä neuvoja. 

Muistattehan, että meillä on Kuopios-

sa Insinööriliiton toimipiste, josta ta-

voitatte alueasiamiehen.  

 

Rauhaisaa joulukuuta ja alkuvuotta 

2015. 

 

-Johanna- 
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SYYSKOKOUSKUULUMISET 

Kuopion Insinöörit ry:n yhdistyksen 

sääntömääräinen kokous järjestettiin 

torstaina 30.10.2014 hotelli Savonian 

kokoustilassa klo 18:00 alkaen. Ko-

koukseen osallistui 10 jäsentä. Ko-

kouksessa käsiteltiin sääntömääräi-

set asiat kuten toimintasuunnitelman 

ja talousarvion hyväksyminen vuo-

delle 2015 sekä valittiin erovuorossa 

olevien hallitusjäsenten tilalle uudet 

toimijat vuodelle 2015. Valitettavasti 

yhdistyksen kokouksen osanottaja-

määrä on jäänyt vuosi toisensa jäl-

keen varsin alhaiseksi, ottaen huomi-

oon yhdistyksen jäsenmäärän. Tässä 

artikkelissa on avattu hieman ko-

kouksen kulkua ja mitä kokouksessa 

sitten oikein päätettiin. 

 

Yhdistyksen kokous on yhdistyksen 

ylin päättävä elin jonka päätöksien 

mukaan yhdistyksen toimijat tekevät 

työtään. Yhdistyksen kokous luo toi-

mijoille suuret linjat ja puitteet joiden 

mukaan hallituksen jäsenet pyörittä-

vät toimintaa. Kokouksen tahdon to-

teuttaminen onnistuu helposti kun 

kokouksessa on laadittu selkeät do-

kumentit toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta. Tällöin hallituksen on 

helppo toimia läpi vuoden ja vastaa-

vasti yhdistyksen jäsenet voivat ha-

lutessaan seurata kuinka hyvin halli-

tus on onnistunut työssään toteuttaa 

yhdistyksen kokouksen tahtoa. 

Yhdistyslaissa ja yhdistyksen sään-

nöissä on kirjattu mitä kaikkea yhdis-

tyksen kokouksissa tulee päättää, 

tällainen asia on esim: jäsenmaksun 

suuruus.   

 

Jokainen yhdistyksen jäsen voi saa-

pua yhdistyksen kokoukseen ilmaise-

maan oman mielipiteensä yhdistystä 

koskeviin asioihin ja vaikuttaa niihin 

omalla osuudellaan. Toivoisimmekin 

että useampi yhdistyksen jäsen pys-

tyisi osallistumaan yhdistyksen ko-

kouksiin, jotta yhdistyksen jäsenistö 

olisi edustettuna mahdollisimman 

laajasti. Mikäli jäsen ei pääse paikalle 

ei se missään nimessä ole este vai-

kuttaa yhdistyksen kokouksissa. Jä-

senistö voi tuoda hallituksen tietoi-

suuteen asioita joita haluavat ko-

kouksessa käsiteltävän. Näissä ta-

pauksissa on aina suotavaa että käsi-

teltävät asiat toimitetaan yhdistyksen 

puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen 

kokousta, jotta hallitus pystyy val-

mistelemaan kokousta mahdollisim-

man paljon. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

sisältää suuntaa antavia viitteitä mm. 

pidettävistä kokouksista, edustuksis-

ta liittoyhteisössä, koulutustoimin-

nasta sekä yleisestä toiminnasta. Ta-

lousarvio luodaan toimintasuunnitel-

man pohjalta. Nämä kaksi asiakirjaa 

tukevat toisiaan. Toisessa on kerrottu 

mitä tehdään ja toisessa on käsitelty 

tekemisen rahankäyttö. 

 

Syyskokouksessa päätettiin myös 

ensivuoden jäsenmaksun suuruus. 

Kuopion Insinöörien jäsenmaksun 

suuruudeksi päätettiin 42€/vuosi ja 

se on mukana liiton jäsenmaksussa, 

aivan kuten työttömyyskassamaksu 

mikäli jäsen on myös kassanjäsen. 

Kokouksessa keskusteltiin myös halli-

tuksenjäsenten palkkioista. Aikai-

semmin hallituksen jäsenille ei ole 

maksettu toiminnasta palkkioita, eikä 

niitä makseta jatkossakaan. On kat-
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sottu että hallitustoiminta tulee pe-

rustua vapaaehtoisuuteen ja tahtoon 

tehdä asioita yhteisen hyvän puo-

lesta. 

 

Hallituksen jäsenten toimintakausi on 

kaksi vuotta ja erovuorossa olevien 

henkilöiden tilalle valitaan uudet toi-

mijat. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 

hallitus koostuu puheenjohtajasta, 

varapuheenjohtajasta sekä kuudesta 

jäsenestä. Erovuorossa olevat 

hallituksen jäsenet olivat Johanna 

Kinnunen, Juho Kauppinen, Mohamed 

Mursal ja Petri Tossavainen. Erovuo-

roisista Johanna Kinnunen valittiin 

jatkamaan yhdistyksen puheenjohta-

jana. Muista erovuoroisista Juho 

Kauppinen valittiin jatkamaan halli-

tuksessa. Sen sijaan Mohamed Mur-

sal ja Petri Tossavainen jättäytyivät 

pois hallitustoiminnasta. Kuopion In-

sinöörit ry kiittää pois jääneitä anta-

mastaan panoksesta yhdistyksen toi-

minnassa. Pois jääneiden tilalle halli-

tukseen valittiin uudet aktiivit Tapio 

Helminen sekä Heli Luostarinen. 

 

Jos Sinusta tuntuu että haluaisit läh-

teä mukaan pyörittämään yhdistyk-

sen toimintaa niin ota rohkeasti yh-

teyttä. Tavoitteena on jakaa tehtäviä 

tasaisesti kaikkien toimijoiden kesken 

ja luonnollisesti jokainen osallistuu 

toimintaan sillä panoksella kuin pys-

tyy. On tärkeää ymmärtää että toi-

mintaa ei tehdä hampaat irvessä 

vaan hyvällä sykkeellä rennossa il-

mapiirissä. Toki pitää myös muistaa 

että hallitus jäsenen toimi on luotta-

mustehtävä ja sovitut tehtävät pitää 

suorittaa.  

 

-Juho Kauppinen- 

LAJITUTUSTUMINEN SISÄKIIPEILYYN 
 

27.1.2015 - Kiipeilykeskus Voema 

 

Kuopion Insinöörit tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden päästä 

tutustumaan ohjatusti sisäkiipeilyyn Kuopion kiipeilykeskus Voemalla 

27.1.2015. Tilaisuudessa pääsee tutustumaan boulderointiin sekä 

yläköysikiipeilyyn. Kiipeilyn saloihin johdattaa Voeman ohjaaja joka pitää 

huolen että jokaiselle löytyy juuri oikean tasoiset haasteet.  

Tilaisuuden kesto on noin 1,5-2 tuntia.  

 

Tilaisuus on Kuopion Insinöörien jäsenille maksuton.  

Ilmoittaudu nopeasti koska ryhmäkoko on rajoitettu. 

Ilmoittautumiset ottaa vastaan: 

 

Juho Kauppinen 040-528 2052, 

juho.e.kauppinen@gmail.com 

 

http://www.voema.net/fi/ 
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SUOMALAISIA MAAILMALLA 

Taustaa: 

Portugalissa ei ole kulttuuriministeri

(öt)ä vaan maan niukkoja kulttuuri-

määrärahoja ohjaa valtiosihteeri. 

Portugalissa on kuitenkin erittäin 

merkittävä kulttuurisäätiö, Fundaҫão 

Calouste Gulbenkianin, jonka koko-

naismäärärahojen sanotaan olevan 

suuremmat, kuin valtion budjetin.  

 

Reilu viisi vuotta sitten säätiö valitsi 

Lissabonissa sijaitsevan upean kult-

tuuritalonsa johtoon Helsingin Juhla-

viikkoja 12 vuotta vetäneen Risto 

Niemisen. Hänellä on nyt käytettävis-

sään 12 milj. €, josta n. 9 milj. Me-

nee yli 70 henkiselle kuukausipalk-

kaiselle sinfoniaorkesterille ja puoli-

ammattilaiselle kuorolle. Nieminen 

valittiin toiselle viisivuotiskaudelle tä-

nä keväänä. Hänen sanotaan ”tuulet-

taneen” menestyksellä taloa ja saa-

neen vakiintuneen perinteisen yleisön 

lisäksi paljon uutta kulttuurinälkäistä 

ja nuorta kuulijaa noin tuhat henkeä 

vetävään katsomoon. Nieminen on 

valinnut nuoren suomalaisen Susan-

na Mälkin vakituiseksi päävierailija / 

kapellimestariksi. 

 

Arvostettu portugalilainen kulttuuri-

kriitikko Jorge Calado kehuu Niemistä 

ja hänen ”tuuletustaan” ja toisen 

suuren kaupungin, Porton, kulttuuri-

talon, Porto Casa da Musican, johtaja 

António Pacheco, tukee Niemistä ja 

hänen päätöksiään. 
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Uma noite na Ópera -Oopperailta 

 

Nyt 13. ja 14. marraskuuta Nieminen 

ja todennäköisesti Mälkki olivat saa-

neet meidän suomalaisten varsinai-

sen maailmantähden, Karita Mattilan 

( sopraano ), vierailijakseen.  

 

Katsomo oli ainakin toisena päivänä 

täysi, kun yli 80 henkinen täysin am-

mattilaismuusikkojen miehittämä sin-

foniaorkesteri säesti Susanna Mälkin 

johdolla Karitaa. Meitä suomalaisia 

oli saapunut tilaisuuteen yhdellä bus-

silla 45 henkeä Etelä-Portugalista ja 

suurin piirtein saman verran omilla 

kyydeillään eri puolilta Portugalia. 

Muun muassa Lissabonissa sijaitse-

van Euroopan Unionin Merenkulun 

turvallisuusviraston, EMSAn, suoma-

lainen johtaja oli seuraamassa esitys-

tä. 

 

Orkesteri aloitti Susannan johdolla: 

Carl Maria von Weberin Abertura da 

ópera Der Freischütz:lla ja lämmitti 

onnistuneesti yleisön odottamaan Ka-

ritaa. Karita aloitti Alfredo Catalanin 

La Wally oopperan ”Ebben! Ne andra 

lontana” aarialla ja räjäytti yleisön. 

Aplodeista ei meinannut tulla loppua 

ja ne ennakoivat esityksen venyvän 

ajallisesti pitkäksi. Seuraavaksi siir-

ryttiin Giuseppe Verdin alkusoittoon 

oopperasta La forza del destino ja 

Karitan esittämään Un ballo in 

maschera aariaan: ”Morró, ma prima 

in grazia”, jossa hänen sopraanonsa 

soi sydäntä särkevän kauniisti. 

 

Tauon jälkeen orkesteri aloitti Anto-

nín Dvořák Danҫas eslavas op. 46 

valitut kolme osaa, joiden loppuun 

kuului Karitan esittämä aaria ooppe-

rasta Rusalka ”Pisen Rusalky O 

Mesiku”. Pitkien aplodien jälkeen sin-

foniaorkesteri  jatkoi Richard Straus-

sin Suite de Der Rosenkavalier, op. 

59 osioilla. Yleisö kuunteli esitystä 

absoluuttisella hiljaisuudella lähes 

hengittämättä. Esitys päättyikin pit-

kään hiljaisuuteen ennen räjähdystä. 

Iso sinfoniaorkesteri ja tietenkin Sus-

anna saivat valtavat aplodit. 

 

Tilaisuuden virallisen ohjelmiston lo-

puksi Karita tuli esittämään edellisiä 

kevyemmän aarian ”Meine Lippen, 

sie küssen so heiss”  Franz Lehárin 

oopperasta Giuditta, jonka jälkeen 

yleisö nousi kokonaisuudessaan 

seisomaan ja aplodien lisäksi olisi ha-

lunnut aariaa mukaillen suudella kuu-

masti Karitaa. Aplodit jatkuivat ja 

jatkuivat. Karitan eläytyminen ja ääni 

murskasivat yleisön kaikki patoutu-

mat. Aplodien välillä Karita piti pie-

nen kiitospuheen, jossa kiitti orkeste-

ria yhdessä vietetystä harjoitusvii-

kosta ja tietysti Susannaa ja lopulta 

esittikin orkesterin säestämänä yli-

määräisen numeron, jonka nimi ei 

jäänyt tunnettavuudestaan huolimat-

ta mieleeni. 

 

Aplodien jatkuessa Karita sai ilmei-

sesti takahuoneessa meidän suoma-

laisten tuomat kukat ja kortin, koska 

hän tullessaan jälleen kiittämään y-

leisöä mainitsi, että ”oli kuulevinaan 

suomalaisten ääniä”. Totta kai vilku-

timme hänelle ja hän vastasi meille 

kiitokseksi laulamalla ilman säestystä 

kauniilla sopraanollaan suomeksi 

”Aamulla varhain, kun aurinko nou-

si”. Aplodien jälkeen, todetessaan 

englanniksi laulun sanat niin su-

rullisiksi, että niitä ei kannata kään-

tää, yleisö puhkesi nauramaan. Ko-

konaisuudessaan konsertti kesti yli 

puoli tuntia sille varatun ajan ja ylitti 

myös kaikki odotukset. Suomalai-

semme ovat varsinaisia timantteja ja 

upeita lähettiläitä maailmalla. Vahin-

ko, että Portugalissa ei ole tapana 

antaa näkyvästi kukkia solisteille lop-

puaplodien yhteydessä. 

 



 

Kuopion Inssit 4/2014  10 

Susanna Mälkin ovat kouluttaneet 

Jorma Panula, Eri Klas ja Leif Se-

gerstam mahtavaksi sinfoniaorkeste-

rin pirskahtelevaksi johtajaksi, joka 

hennosta olemuksestaan huolimatta 

saa täysilukuisen instrumenttinsa 

soimaan kauniisti. Orkesterissa soit-

tavat mm kiinalaiset  maailmantäh-

det Bin Chao ja Lu Zheng, Varuojan 

Bartikian Armeniasta ja Marc Ramirez 

Filippiineiltä. Fundaҫão Calouste 

Gulbenkianin Orquestra de Câmara 

Gulbenkian on alun perin aloittanut 

pysyvällä kokoonpanolla 1962. Mei-

dän kaikkien tuntemasta Karitasta on 

myös hyvät meriitit käsiohjelmassa. 

 

Albufeira 19.11.2014 

 

Lähteet: 

Taustatiedot: Helsingin Sanomien 

kulttuuriliite: 7.6.2014 Pilvikki Kause 

 

-Timo Auvinen- 
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INSSIT JÄÄKIEKKOPELISSÄ 

Kuopion Insinöörit järjesti jäsenistöl-

leen vapaamuotoisemman jäsentilai-

suuden 27.11.2014 KalPa – Lukko 

jääkiekko ottelun yhteydessä. Jo ai-

kaisin syksyllä valittuna tilaisuutena 

valinta osui hyvin ja illan peli oli lii-

gan kärkiottelu. Laatu kiekkoa oli siis 

luvassa. Tilaisuuteen osallistui lopulta 

15 jäsentä. 

 

Puolitoista tuntia ennen ottelun alkua 

kokoonnuimme Kasarmikadulle Bier-

stubeen vaihtamaan kuulumisia, mil-

tä kenenkin työelämä näyttää ja ylei-

sesti vain tutustumaan toisiimme. 

Samalla nautimme myös pientä suo-

lasta ja varsinaisia oluttuvan antimia. 

Mukaan tilaisuuteen pääsi paikalle 

myös Kuopiossa toimipistettään pitä-

vä ja KalPan värejä tunnustava Insi-

nööriliiton alueasiamiehemme Marjo 

Nykänen. Bierstubesta sitten siir-

ryimme jalan lyhyen siirtymän hallille 

ennen ottelun alkua. 

 

Ottelun kaksi ensimmäistä erää näyt-

ti numeroiden valossa vielä KalPalle 

hyvältä. Toiselle erätauolle siirryt-

täessä peli oli 2-0. Kolmannessa e-

rässä viimeisellä 10 minuutilla sitten 

Lukko tuli ja vei pelin. Loppunumerot 

illalle olivat 2-3. Juhlittavaa pelin jäl-

keen siis ei ollut ja ehkä pelistä läm-

pimin muisto onkin tauoilla nautti-

mamme kuumat makkarat tai kuu-

mat kahvit munkkien kanssa. Kiitok-

set osallistuneille loistavasta peliseu-

rasta! 

 

Jos sinusta tuntuu että et ollut kuul-

lut tilaisuudesta ja olisit halunnut o-

sallistua, tarkasta että sinulla on si-

nun yhteystiedot ajan tasalla jäsen-

rekisterissä, joka löytyy osoittesta: 

 

www.ilry.fi/muutos 
 

Mainostamme tilaisuuksia jäsenistölle 

lehdissä, sähköpostilla sekä www-si-

vuilla. Mainostus kanava riippuu tilai-

suuden markkinoinnin aikajänteestä. 

Otamme vastaan myös toiveita erilai-

sista jäsentilaisuuksista.  

 

-Jyri Hakkarainen- 

Muistathan - IL:n aluetoimisto Kuopiossa 
Marjo Nykänen 

Alueasiamies, Itä- ja Kaakkois-Suomi 

Insinööriliitto IL ry 

PL 1199 (Microkatu 1) 

70211 KUOPIO 

  

Puh. +358 201 801 836 
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UUSI HALLITUSJÄSEN ESITTÄYTYY 
TAPIO HELMINEN 

Päivää Insinöörit! 

 

Olen vuonna 2011 valmistunut ym-

päristöteknologian insinööri, joka 

monien muuttojen jälkeen on pääs-

syt muuttamaan yleistä muuttovirtaa 

vastaan, pois pääkaupunkiseudulta 

takaisin Kuopioon. 

 

Jo opiskeluaikana vaikutin Kuopion 

Insinööriopiskelijat KINRA ry:n halli-

tuksessa ja silloin kylvetty kipinä vai-

kuttamiseen ja yhdessä tekemiseen 

on yhä tallella ja voimissaan. KINRA 

aikoina puuhasin paljon muun muas-

sa tiedottamisen ja graafisen esittä-

misen parissa. 

 

 

Työskentelen tällä hetkellä esimie-

henä teollisuuden vaativien puhtaa-

napitotöiden parissa, joissa töiden 

turvallinen suorittaminen, vaarojen 

ennakointi ja arviointi sekä saumaton 

luottamus työntekijöiden välillä ovat 

avain onnistuneeseen työpäivään. 

 

Vapaa-aikani saan kulutettua ameri-

kan autojen, musiikin ja lumilautailun 

parissa. 

 

-Tapio Helminen- 

UUSI HALLITUSJÄSEN ESITTÄYTYY 
HELI LUOSTARINEN 

Tervehdys jäsenet, 

 

Olen ollut Kuopion Insinöörien jäsen 

vuodesta 2000, jolloin valmistuin in-

sinööriksi (AMK) sähkötekniikan kou-

lutusohjelmasta suuntautumisvaihto-

ehtona elektroniikka ja informaatio-

tekniikka. Ennen valmistumistani olin 

IOL:n jäsen. 

 

Insinööriksi valmistumisen jälkeen o-

len työskennellyt ohjelmistoalalla. 

Vuonna 2000 aloitin työn ohessa 

myös tietojenkäsittelytieteen maiste-

riopinnot Kuopion yliopistossa. Vii-

meisimmät reilut kaksi vuotta olen 

työskennellyt ohjelmistoasiantuntija-

na CGI:llä Energy&Utilities-toimialal-

la.  

 

 

Ennen sitä olen ollut mm. 8,5 vuotta 

Itä-Suomen yliopistossa / Kuopion y-

liopistossa mukana terveydenhuollon 

ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien 

tutkimuksessa ja kehittämisessä. 

 

Vapaa-aikani kuluu enimmäkseen 

kahden pienen pojan kanssa touhu-

tessa. Lisäksi harrastan lenkkeilyä, 

käsitöitä ja pienimuotoisia kodin kun-

nostustöitä. Myös hyvä ruoka, eloku-

vat ja musiikki ovat lähellä sydäntä-

ni. 

 

-Heli Luostarinen- 
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KINRA RY HALLITUS VUODELLE 2015 

Vuosi alkaa lähetä loppuaan ja se 

tarkoittaa jälleen yhdistystoiminnas-

sa sitä, että toisten on aika siirtyä 

syrjään ja antaa uusille toimijoille ti-

laa. Tämän vuotisella hallituksellam-

me oli kiireinen ja tulosrikas kausi. 

Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuk-

seen saimme kerättyä lähes 400 vas-

tausta ja uusia jäseniäkin on liittynyt 

yli 200. Tällaisiin lukemiin ei ole pari-

na viime vuotena päästy. Lisäksi 

KINRA on palkittu tänä vuonna kah-

teen otteeseen positiivisesta media 

näkyvyydestä. Tällaisen vuoden jäl-

keen voi hyvillä mielin jättää yhdis-

tyksen tuoreempien toimijoiden hal-

tuun. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin 

vuoden 2015 hallitukseen seitsemän 

jatkavaa ja viisi uutta henkeä. Ensi 

vuoden puheenjohtajaksi valittiin Joel 

Asikainen, joka on toiminut KINRA 

hallituksessa koko kolmivuotisen o-

piskeluaikansa. Varapuheenjohtajana 

toimii Johannes Häkkinen lähes yhtä 

pitkällä hallitus kokemuksella. Rahas-

tonhoitajaksi sen sijaan valittiin tois-

ta vuotta hallituksessa aloitteleva 

Matias Kokko. Muita jatkavia ovat 

Teemu Karttunen, Nanni Aliklaavu, 

Janne Pöntinen ja Timi Riikonen. 

Tuoreita ajatuksia hallituksen toimin-

taan sen sijaan tuovat Tuomas Ansa-

maa, Ella Joukkola, Tiina Nevala, 

Samu Väisänen ja Janne Saastamoi-

nen. 

 

Uusi ja vanha hallitus lähtevät vuo-

den vaihteen aikoihin viikonlopuksi 

kouluttautumaan ja siirtämään perin-

netietoutta eteenpäin, jotta uudella 

hallituksella olisi mahdollisimman 

hyvät eväät aloittaa toiminta. Lisäksi 

Insinööriliiton alueasiamies Marjo Ny-

känen pitää oman koulutuksensa hal-

lituksenvastuista ja velvollisuuksista 

jo tämän vuoden puolella. Tämän 

kaiken jälkeen voin hyvillä mielin jät-

täytyä itse taemmalle ja antaa tuo-

reen ja motivoituneen porukan aset-

taa omat tavoitteensa ja ennen kaik-

kea, saavuttaa ne! 

 

-Martti Pulkkinen- 

Puheenjohtaja 

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry 
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KOULUTUKSIA VUODELLE 2015 

Kuopion Insinöörit on pyrkinyt viime-

vuosina panostamaan jäsenistölle 

tarkoitettujen koulutusten tarjon-

taan. Tuleva vuosi 2015 ei ole tässä 

suhteessa poikkeus. Yhteistyössä In-

sinööriliitto IL ry:n kanssa järjestet-

täviä koulutuksia Kuopion suunnalla 

alkuvuodesta ovat mm: 

 

 Osaaminen esille! 

 CV-työpaja 

 Kehity neuvottelijana 

 Työelämän pelisäännöt 1 

 

Seuraavassa on hieman avattu tar-

kemmin tulevien koulutuksien sisäl-

töä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan ai-

na Insinööriliiton nettisivujen kautta.  

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet 

löytyvät myös Kuopion Insinöörien 

nettisivuilta. Paikkoja on aina rajoite-

tusti joten ilmoittaudu hyvissä ajoin 

tilaisuuksiin. 

OSAAMINEN ESILLE! 

 

28.1.2015 klo 17:00. Kesto: 3h 

Sokos Hotel Puijonsarvi 

 

• Miten tunnistan omat taitoni ja 

 vahvuuteni? 

 Mikä innostaa ja motivoi minua 

työssäni? 

 Miten kerron omasta osaami-

sestani? 

• Mikä on osaamiseeni perustuva 

 kilpailuetuni, jolla erotun muis-

 ta esimerkiksi  työnhakutilan-

 teessa? 

 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin 

saat vastauksen tässä Insinööriliiton 

tarjoamassa koulutuksessa. 

 

Koulutus on tarkoitettu kaikille niille, 

joita kiinnostaa oman itsetuntemuk-

sen lisääminen. Erityisesti koulutuk-

sesta hyötyvät työnhakutilanteessa 

olevat sekä oman osaamisen kehittä-

misestä kiinnostuneet henkilöt. 

 

Osallistava koulutus sisältää koulut-

tajan alustuksia, keskusteluja sekä 

yksilö- ja ryhmätöitä. Saat käyttöösi 

monia työkaluja, jotka tukevat sinua 

itsetuntemuksen matkalla.  
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CV-TYÖPAJA 

 

5.2.2015 klo 17:00. Kesto: 3h 

Sokos Hotel Puijonsarvi 

 

CV-työpajassa tutustutaan sisällölli-

sesti ja visuaalisesti hyvään ansio-

luettelon eli CV:n rakenteeseen. Mie-

titään, miten työnhakudokumentteja 

kannattaa muokata kulloisenkin tar-

peen mukaan. Opitaan myös, mihin 

rekrytoija kiinnittää huomionsa sela-

tessaan läpi jopa satoja työhakemuk-

sia ja ansioluetteloita.  

 

Työpajaan kukin osallistuja tuo mu-

kanaan oman kannettavan tietoko-

neensa ja pääsee muokkaamaan o-

maa tekstiään. Ohjaaja/ohjaajat an-

tavat tilaisuudessa henkilökohtaista 

ohjausta. 

 

 

KEHITY NEUVOTTELIJANA 

 

14.3.2015 klo 10:00. Kesto: 7h 

Sokos Hotel Puijonsarvi 

 

Neuvotteluvalmennus on osa Insi-

nööriliiton Henkilökohtainen edunval-

vonta –koulutuskokonaisuutta. 

 

Käytännönläheisessä koulutuksessa 

tutustutaan erilaisiin neuvottelutilan-

teisiin sekä yleisesti neuvottelun eri-

tyispiirteisiin vuorovaikutustilantee-

na. Ennalta valmisteltujen skenaari-

oiden avulla osallistujille pyritään 

luomaan tosielämää jäljitteleviä neu-

vottelutilanteita ja sitä kautta vahvis-

tamaan mielikuvaa tietoisesti harjoi-

teltavissa olevista toimintamalleista, 

joilla neuvottelutilanteissa menesty-

minen on todennäköisempää. Lisäksi 

pyritään etsimään jokaiselle itselleen 

sopivia tapoja kehittää neuvottelutai-

toja edelleen. 

 

Kouluttajina toimivat Insinööriliiton 

kokeneet asiantuntijat Jani Huhta-

mella ja Jukka Siurua, joilla on mo-

lemmilla yli kymmenen vuoden am-

matillinen kokemus erilaisista erittäin 

haastavista neuvottelupöydistä ja –

tilanteista, henkilökohtaiselta tasolta 

aina valtakunnansovittelijan toimis-

toon asti. 

 

 

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT 1 

 

20.4.2015 klo 17:00. Kesto: 3h 

Sokos Hotel Puijonsarvi 

 

Työsopimus - Elämäsi tärkein allekir-

joitus 

 

Koulutuksessa perehdytään työsopi-

muksen sisältöön ja työsopimusta 

solmittaessa erityistä huomiota vaati-

viin kohtiin. Tavoitteena on, että 

koulutuksen jälkeen osallistujilla on 

parempi valmius perehtyä heille tar-

jottuihin työsopimuksiin ja arvioida 

mihin sopimuksen allekirjoittamisella 

käytännössä sitoutuu. Tärkeä osa 

koulutusta on myös, että osallistujat 

ymmärtävät, miksi on aina parempi 

konsultoida liiton asiantuntijoita, kuin 

allekirjoittaa sopimus puutteellisen 

tiedon varassa. 

 

 



 

Kuopion Inssit 4/2014  16 

HALLITUS 2015 

Puheenjohtaja  

Johanna Kinnunen 

050 349 7783 

johanna.kinnunen@ 

dnainternet.net 

 

Taloudenhoitaja  

Juho Kauppinen 

040 528 2052 

juho.kauppinen@ 

finsaex.fi 

Tapio Helminen 

tapio.helminen@ 

gmail.com 

Varapuheenjohtaja  

Jyri Hakkarainen 

050 366 2415 

jyri.hakkarainen@ 

gmail.com 

Simo Turunen 

040 729 1417 

sjturun@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jani Karhunen 

janikarh@gmail.com 

 

Sihteeri  

Timo Kinnunen 

044 785 6229 

timo@savonia.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Luostarinen 

heli.luostarinen@ 

hotmail.com 
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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. Li inavaatteet sekä siivous 

sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen 

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.  

 

Tahkon matkailualueen palvelutarjontaan voi tutustua netissä www.tahko.com 

2015 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 2015 

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 17,00 €/lippu 
(puhenäytelmät). 
 
1) Varaa ensin liput teatterin 
lippukassasta (saat varausnumeron) 
2) Maksa varaamasi liput (17,00 €/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. 
 

Liikunta 
 
KUOPION KEILAHALLI,  
RAUHALAHTI BOWLING, BowlD1ner 
ja Iisalmen Pelixir 
 

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: 5,00 €/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 
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JÄSENETUJA VUONNA 2015 

 
CAFE FREETIME 
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio 
Jäsenkortilla biljardin ja snookerin 
pelaamisesta alennus 20 %. 
 

 

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

 

 

Hyvinvointi 
 

PARTURI-KAMPAAMO MINTTU 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6  

Puh. (017) 282 7272 
 
-10 % palvelun hinnoista 
 

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. 

 
 

 
KUOPION ELEKTRONIIKKATARVIKE 
-10% myymälähinnoista, ei koske 
tarjoustuotteita. 
 
 

SAVON VARAOSA JA TARVIKE 

20-35% alennus kaikista autotarvikkeista 
(Ei koske tarjoustuotteita) 
 

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia. 
 

Otathan huomioon että jäsenetuihin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset tiedot 
jäseneduista löytyy Kuopion Insinöörien nettisivuilta www.kuopioninsinoorit.fi 
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LUE MINUT PUHELIMELLASI! 


