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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja katseet 

suuntautuneena vuoden 2014 toimin-

taan. Ennen vuoden vaihtumista on 

kuitenkin hyvä katsoa hieman taakse-

päin ja pohtia mitä kaikkea yhdistyk-

sen toimintakertomukseen tullaan 

kirjoittamaan. 

 

Ensimmäinen vuoteni yhdistyksen pu-

heenjohtajana on pian takana. Yhdis-

tys ja sen tuomat tehtävät ovat olleet 

itselleni harrastus ja tapa toimia - 

päivätyön teen valtiolle. Töiden ja 

Kuopion Insinöörien tehtävien lisäksi 

on pitänyt yhteen sovittaa muun 

muassa  liiton valiokunnan viemä ai-

ka, perhe-elämä ja Itä- ja Kaakkois-

Suomen piirin tehtävät. 

 

Keväällä 2013 järjestimme jäsenille 

suunnattuja koulutuksia ja piirin alu-

een yhteisen Kalpan peli-illan lounaan 

kera. Keväälle osui myös lapsille tar-

koitettu HopLop sisäseikkailupuistossa 

vierailu. Kesällä jäseniämme oli jäsen-

matkalla Gotlannissa. Syksyllä 2013 

tarjosimme jäsenille koulutusta työn-

hausta ja teimme linja-autolla matkan 

Kajaanin teatteriin. Syyskuussa olim-

me mukana piirin järjestämällä tutus-

tumiskäynnillä Talvivaaran kaivoksel-

le – myöhemmin sinne tuskin olisivat 

enää vieraita ottaneetkaan. Lokakuus-

sa lomailimme ja kävimme mieheni 

kanssa UIL:n uudenmaan piirin jäsen-

tapahtumassa, jossa kuulimme niin 

työmarkkinakatsauksia kuin myös 

Jukka Poikaa. Välillä on hyvä keskus-

tella Insinöörien asioista myös oman 

yhdistyksemme alueen ulkopuolella, 

jotta ei syyllisty miettimään asioita lii-

an suppeasti ymmärtämättä vaikutuk-

sia koko maan insinööreihin. 

 

Kuopion Insinöörien syyskokous pi-

dettiin 31.10.2013 Ravintola Savonial-

la. Kokoukseen osallistui reilu kym-

menen jäsentä. Kokouksessa käsitel-

tiin sääntömääräisten asioiden lisäksi 

yhdistyksemme Tahko Inssi-mökin ti-

lannetta. Varapuheenjohtajaksi rinnal-

leni valittiin Jyri Hakkarainen. Kevät-

kokouksessa hallitusta tullaan täyden-

tämään yhdellä hengellä ja olisi erit-

täin tärkeää saada mukaan asioista 

kiinnostunut ja yhdistystyölle vihkiy-

tynyt henkilö. Mikäli sinulla on kiin-

nostusta tulla vaikuttamaan yhdistys-

toimintaan hallitusjäsenenä, ilmianna 

itsesi nyt hyvissä ajoin hallitukselle. 

 

Marraskuun viimeiset päivät vierähti-

vät Insinööriliiton edustajakokoukses-

sa Helsingissä yhdistyksen sihteerin ja 

hallitusjäsenen Mursal Mohamedin 

kanssa. Kokouksessa käsiteltiin Insi-

nööriliiton sääntöjen mukaisesti toi-

mintasuunnitelma ja talousarvio vuo-

delle 2014 sekä kuultiin useita raport-

teja/yhteenvetoja kuluneesta vuodes-

ta. 

 

Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen 

perjantai aamuna toivottaen kaikki 

läsnä olevat tervetulleiksi viimeiseen 

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n syysko-

koukseen. Näinhän se juuri on, sillä 

vuoden alusta palaamme takaisin ni-

meen Insinööriliitto. Porokari kertoi 

avauspuheessaan kuinka syksy on lii-

ton näkövinkkelistä sujunut ja mitä on 

saatu aikaan. Liitossa on ollutkin mel-

ko kiireinen syksy työmarkkinaratkai-

sujen neuvotteluissa. On seurattu 

mielenkiinnolla mitä kaikki ratkaisut 

ja sopimukset vaikuttavat Insinöörilii-

ton jäseniin sekä ohjeistettu ja koulu-

tettu alueasiamiehiä näiden suhteen. 

Seuraavaksi alkaa päätösten jalkaut-

taminen jäsenten ja etenkin luotta-

musmiesten tietoisuuteen. Mikäli ko-

et, että et saa omalta luottamusmie-
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heltäsi riittävästi tietoa, voit aina ot-

taa yhteyttä Kuopion toimistossa 

työskentelevään Insinööriliiton asia-

mieheen, Marjo Nykäseen. 

 

Edustajakokouksessa päätettiin alen-

taa vuoden 2014 Insinööriliiton jäsen-

maksua kuudella eurolla. Jäsenmaksu 

koostuu liitolle jäävästä osasta, jolla 

tuotetaan jäsenille palveluja sekä 

työttömyyskassan maksusta, johon 

emme voi vaikuttaa. Näkyvä muutos 

jäsenille on 3T –lehden poisjäänti 

jäsenlehtenä kustantajan lakkauttaes-

sa lehden kokonaan. Insinööriliiton 

hallituksen apuna työskentelevät 

valiokunnat valitaan uudelleen 

seuraavaksi kahden vuoden kaudeksi 

joulukuussa. Kuopion Insinöörit ovat 

lähettäneet valiokuntiin kaksi eh-

dokasta ja nyt odotetaan liiton valin-

toja näiden suhteen. Haluamme yh-

distyksenä olla aktiivisesti vaikutta-

massa jäsentemme ja maamme kaik-

kien insinöörien asioihin ja nämä va-

liokunnat on yksi hyvä mahdollisuus 

siihen.  

 

Joulu lähestyy ja sen kyllä huomaa 

ympärillä pyörivistä virikkeistä. Joulu-

valot ovat syttyneet, lelukuvastot ovat 

tippuneet postilaatikoista lapsiperheis-

sä, joulupukit ja tontut ovat liikkeellä 

ja ennen kaikkea kirje joulupukille on 

kirjoitettu. Ensin luetaan kaikki lelu-

kuvastot monta kertaa läpi ja merka-

taan kaikki kivat jutut, sen jälkeen 

kirjoitetaan toiveista kirje kauniille 

paperille. Tänä vuonna myös äiti sai 

nähdä kirjeen sisällön. On ollut vuosia 

jolloin äidin ei tarvitse (ei saa) kirjettä 

lukea – riittää, että pukki tietää mitä 

on toivottu. 

 

Itsekin odottaa joulua – tosin eri syis-

tä kuin lapset, koska tietää saavansa 

levätä tuolloin muutaman lomapäivän 

verran yhdessä perheen kanssa. 

Levänneenä on sitten virkeämpi ja 

rentoutuneempi aloittamaan myös yh-

distystoiminta uuden vuoden haasteil-

la ja aktiviteeteilla. 

 

Toivotan kaikille oikein rauhallista 

Joulua! 

   Johanna Kinnunen 
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EDUSTAJAKOKOUKSESSA 
TARKKAILIJAN SILMIN 

Insinöörikunnallahan on tunnetusti ly-

henteet hallinnassa ja niitä rakaste-

taan, mutta muidenkin kuin edusta-

jien on hyvä tietää mitä tarkoitetaan 

edarikokouksella, nimittäin harva sa-

noo menevänsä tai käyneen edustaja-

kokousta vaan edari on se sana, joka 

vilahtaa usein. Edarikokous on se, 

missä liiton suuret, kauaskantoiset 

päätökset tehdään ja samalla arvioi-

daan liiton hallituksen tehtyjä ja tule-

via päätöksiä eli lyhyesti sanottuna se 

on liiton ylin elin.  

 

Kahdesti vuodessa pidettävästä liiton 

kokouksesta (sääntömääräinen) oli 

nyt vuorossa ns. syyskokous, joka pi-

dettiin Helsingissä Marina Congress 

Centerin tiloissa. Tilat olivat ko. Ko-

koukselle mitä sopivin, koska kokous-

, kahvi-, ruokailu- ja sosiaalitilat olivat 

lähekkäin, joten se mahdollisti tehok-

kaan verkostoitumisen ja tiiviin ko-

kouksen läpiviemisen. Kokoukseen 

saa ja pitääkin osallistua kaikista liiton 

jäsenyhdistyksistä, lähettämällä ko-

koukseen joko edustajia, varaedusta-

jia tai tarkkailijoita yhdessä tai erik-

seen. Näissä kokouksissa on mahdol-

lista tavata sisaryhdistysten edustajia 

ja samalla kuulla mitkä aiheet ovat 

päällimmäisen tärkeitä tällä hetkellä 

ko. yhdistyksen alueella.  

 

Kokouksen osallistujilta ei voinut 

jäädä huomaamatta se että liiton nimi 

on virallisesti muuttumassa ensi vuo-

den alusta lähtien. Vaikka meillä olisi 

yksiselitteinen käsitys siitä mitä 

uuden-etuliitteen jälkeen tulee, tässä 

tapauksessa oli poikkeus ja hyvä niin 

eli Uuden Insinööriliiton nimi muutok-

sen jälkeen ei tule olemaan Vanha In-

sinööriliitto vaan muuttuu pelkäksi In-

sinööriliitoksi. Arvasit aivan oikein! Se 

ottaa omaa nimensä takaisin. Kokouk-

sen osallistujien oli rekisteröitymisen 

jälkeen mahdollista ottaa mukaansa 

musta t-paita, joka kantoi edessään 

tärkeän viesti insinööreille ”KEEP 

YOUR HEAD UP!” ja paidan selässä 

luki viesti muillekin ”Insinööriliitto IS 

BACK”. Jotkut kokouksen osallistujista 

pitivät edellä mainittua paitaa pääl-

lään kokouspäivän aikana ja toivotta-

vasti moni pitää sen ulkopuolellakin. 

 

Ennen kokousväen järjestäytymistä 

oli kokouksen avauspuheenvuoro, 

jonka piti Uusi Insinööriliiton puheen-

johtaja Pertti Porokari. Puheenjohta-

jalla oli monta asiaa kerrottavana, 

mutta hän toi esille vahvasti yhtä asi-

aa kuulijoille eli työmarkkinaneuvot-

telut.  

 

Porokari ei peittänyt pettymystään 

saavutettuun hyvin pieneen palkan-

korotukseen, mutta korosti sitä miten 

ei neuvottelupöydissä ole esillä yhtä 

asiaa kerrallaan vaan neuvotellaan 

laajasta kokonaisuudesta työnantajien 
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edustajien kanssa. Tämän syksyn 

neuvotteluissa kaikkien huulilla oli 

työllisyys ja se nähtiin myös edunval-

vojaliitoissa tärkeänä asiana, johon 

panostettiin neuvotteluissa.  

 

Kokous oli hyvin valmisteltu ja siinä 

on kuultu mitä on tehty ja tehdään jä-

senmäärän lisäämiseksi ja myös siitä 

mitä lisäpalveluja voisi tarjota jäsenil-

le. On kerrottu myös miten urapolku-

palvelut ja muut palvelut on tullut jä-

senistölle tutuksi.  

 

Kokouksen päätöksiin kuului myös yk-

si rohkea ja ennen kuulumaton mille 

edunvalvojaliitolle tahansa nykytilan-

teessa, nimittäin jäsenmaksun pie-

nentäminen. Huom. Näitä liiton sään-

tömääräisiä kokouksia ei pidetä vain 

Helsingissä vaan myös maakunnissa. 

Helsingin lumettoman syksyn vasta-

kohtana maakunnissa järjestetään 

toinen vuoden sääntömääräisistä ko-

kouksista keväällä kun luonto on kau-

neimmillaan. Tänä vuona se järjestet-

tiin Rovaniemellä ja ensi vuonna jär-

jestetään Vaasassa.  

  

Hyvää vuoden vaihdetta kaikille! 

 

Mursal Mohamed 
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SYYSKOKOUKSEN KUULUMISET 

Kuopion Insinöörit ry:n yhdistyksen 

sääntömääräinen kokous järjestettiin 

torstaina 31.10.2013 hotelli Savonian 

kokoustilassa klo 18:00. Yhdistyksen 

kokoukseen osallistui 11 jäsentä. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräi-

set asiat kuten toimintasuunnitelman 

ja talousarvion hyväksyminen vuo-

delle 2014 sekä valittiin erovuorossa 

olevien hallitusjäsenten tilalle uudet 

toimijat vuodelle 2014. Tämän lisäksi 

omana suurena asiakohtana oli Kuo-

pion Insinöörien omistuksessa olevan 

Tahko inssit kiinteistön tulevaisuudes-

ta päättäminen. Valitettavasti yhdis-

tyksen kokouksen osanottajamäärä 

on jäänyt vuosi toisensa jälkeen var-

sin alhaiseksi, ottaen huomioon yhdis-

tyksen jäsenmäärän. Tässä artikkelis-

sa on avattu hieman kokouksen kul-

kua 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 ko-

kouksessa on laadittu selkeät doku-

mentit toimintasuunnitelmasta ja ta-

lousarviosta. Tällöin hallituksen on 

helppo toimia läpi vuoden ja vastaa-

vasti yhdistyksen jäsenet voivat halu-

tessaan seurata kuinka hyvin hallitus 

on onnistunut työssään toteuttaa yh-

distyksen kokouksen tahtoa. Yhdistys-

laissa ja yhdistyksen säännöissä on 

kirjattu mitä kaikkea yhdistyksen ko-

kouksissa 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 laa-

jasti. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 

sisältää suuntaa antavia viitteitä mm. 

pidettävistä kokouksista, edustuksista 

liittoyhteisössä, koulutustoiminnasta 

sekä yleisestä toiminnasta. Hallituk-

sen jäsenille halutaan antaa joustava 

toimintasuunnitelma jotta he pystyvät 

mukautumaan muuttuviin tilanteisiin, 

rikkomatta yhdistyksen kokouksen 

tahtoa. Toimintasuunnitelmaan voi-

daan toki kirjata myös hieman tar-

kempia viitteitä, kuten vuoden 2014 

toimintasuunnitelmaan on kirjattu et-

tä järjestetään tutustuminen Frisbee-

golfiin keväällä 2014. Talousarvio luo-

daan toimintasuunnitelman pohjalta. 

Nämä kaksi asiakirjaa tukevat toisi-

aan. Toisessa on kerrottu mitä teh-

dään ja toisessa on käsitelty tekemi-

sen rahankäyttö. 

 

Syyskokouksessa päätettin myös en-

sivuoden jäsenmaksun suuruus. Kuo-

pion Insinöörien jäsenmaksun suuruu-

deksi päätettiin 42€/vuosi ja se on 

mukana liiton jäsenmaksussa, aivan 

kuten työttömyyskassamaksukin. Ko-

kouksessa keskuskeltiin myös halli-

tuksenjäsenten palkkioista. Aikaisem-

min hallituksen jäsenille ei ole mak-

settu toiminnasta palkkioita, eikä niitä 

makseta jatkossakaan. On katsottu 

että hallitustoiminta tulee perustua 

vapaaehtoisuuteen ja tahtoon tehdä 

asioita yhteisen hyvän puolesta. 
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Hallituksen jäsenten toimintakausi on 

kaksi vuotta ja erovuorossa olevien 

henkilöiden tilalle valitaan uudet toi-

mijat. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 

hallitus koostuu puheenjohtajasta, va-

rapuheenjohtajasta sekä kuudesta jä-

senestä. Erovuorossa olevat Timo Kin-

nunen ja Simo Turunen valittiin jatka-

maan toimissaan. Erovuorossa oleva 

Janne Siponen jättäytyy puolestaan 

pois hallitustoiminnasta. Jannelle kuu-

luu iso kiitos toimistaan Kuopion Insi-

nöörien hyväksi. Yhdistyksen kokous 

päätti että hallitus jatkaa toimintaan-

sa vajaana, koska halukkaita hakijoita 

hallitustoimintaan ei ollut. Kokous-

pöytäkirjaan lisättiin kohta jossa 

todettiin että hallituksen kokoonpanoa 

voidaan täydentää tarvittaessa kevät-

kokouksessa.  

 

Kokouksessa päätettiin myös Tahko-

Inssi kiinteistön kohtalosta. Tahko-

Inssi on vuokrauksessa oleva mökki 

Tahkon rinteiden läheisyydessä. Kiin-

teistö on hankittu vuonna 2005 ja se 

on ollut edullisesti vuokrattavissa jä-

senistön käyttöön. Tahko alueen kas-

vaneen tarjonnan takia kiinteistön 

käyttöaste on jäänyt verrattain mata-

laksi ja se on tehnyt yhdistykselle lie-

vää tappiota. Nyt yhdistyksen kokous 

päätti antaa hallitukselle valtuudet 

selvittää kiinteistön myyntiä sekä re-

montointia. Hallitus jatkaa asian ete-

nemisestä lisätietoa kevätkokoukses-

sa.  

 

Jos Sinusta tuntuu että haluaisit läh-

teä mukaan pyörittämään yhdistyksen 

toimintaa niin ota rohkeasti yhteyttä. 

Tavoitteena on jakaa tehtäviä tasai-

sesti kaikkien toimijoiden kesken ja 

luonnollisesti jokainen osallistuu toi-

mintaan sillä panoksella kuin pystyy. 

On tärkeää ymmärtää että toimintaa 

ei tehdä hampaat irvessä vaan hyvällä 

sykkeellä rennossa ilmapiirissä. Toki 

pitää myös muistaa että hallitus jäse-

nen toimi on luottamustehtävä ja so-

vitut tehtävät pitää suorittaa. Kevään 

ensimmäiseen lehteen teemme jutun 

hallitustyöskentelystä josta saa 

lisätietoja toiminnasta.  

 

Juho Kauppinen 

Kuva: Janne Siponen 
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VIINI –INSSIT 

Viini-inssien toiminnan “aloituspot-

kuksi” järjestetti in Savoniassa 

16.4.1999 viiniluento ja -maistiaiset 

lehtori Pekka Miettisen asiantuntevalla 

opastuksella. Samassa tilaisuudessa 

päätettiin perustaa viinistä nauttivien 

insinöörien viinikerho ja ensimmäinen 

maistelutilaisuus eli pruuvi sovittiin 

pidettäväksi 6.5.1999. 

 

Viini-inssien primus motorina ja en-

simmäisenä vetäjänä toimi Tero 

Ojanen, joka oli perehtynyt viinien sa-

laisuuksiin varsin syvällisesti. Viini-

inssien tarkoituksena on insinöörien 

viinitietämyksen ja -tuntemuksen pa-

rantaminen, viinin ja ruuan kiehto-

vaan liittoon tutustuminen, sekä vii-

nien maistamisen ja arvioimisen oppi-

minen. Viinipruuveissa maistellaan 

yleensä 6 eri viiniä, joko valko- tai 

punaviiniä, tai joskus sekä valko-, 

että punaviiniä jonkun teeman mu-

kaan. Teemana voi olla eri rypälela-

jiien viinit, eri maissa tuotetut viinit, 

johonkin tiettyyn ruokaan tai ruokala-

jiin sopivat viinit. Onpa joskus maiste-

lun kohteena olleet oluet ja viskit. 

Mahdollisuuksien mukaan koetetaan 

saada myös ihan oikeita asiantuntijoi-

ta kertomaan kyseessä olevasta tee-

masta. 

 

Pruuvin kustannukset (viinit, tuore-

kurkut ja patongit yms.) jaetaan osal-

listujien kesken tasan ja kustannus on 

ollut useimmiten noin 4-8 euroa/hen-

kilö. Yhdistys tukee myös toimintaa 

tilavuokrien osalta, ja joskus jopa hie-

man viinihankinnoissakin. Viini-inssit 

pyrkivät kokoontumaan 4+4 kertaa 

vuoden aikana. Kokouspaikkana on 

useimmiten Pohjois-Savon OAY:n 

toimiston kokoustila Kirkkokatu 

33:ssa. 

Viini-inssien toimintaan mukaan halutaan uusia 

insinöörejä puolisoineen (tai ilman) nauttimaan hyvistä 
viineistä ja mukavasta yhdessäolosta ja seurustelusta 

vapaamuotoisessa pruuvissa.  
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Viini-inssien pruuveissa viinien mais-

telu ja arviointi ei ole suinkaan tiukan 

asiallista viinien ominaisuuksien 

pisteyttämistä, vaan useimmiten hy-

vinkin hauskaa ja huumoripitoista 

kommentointia pöydässä esillä ole-

vista viineistä. Jokainen muodostaa 

arvionsa ja mielipiteensä viineistä 

oman makunsa mukaan, ja näistä jos-

kus hyvinkin erisuuntaisista arvioista 

muodostuu sitten kollektiivinen arvio 

jokaisesta viinistä. Jos viinien 

maailma tuntuu kiinnostavalta, ota 

rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen 

ja seuraa yhdistyksen nettisivuja, siel-

tä löytyy vuoden vaihteen jälkeen a-

jantasalla olevat tiedot Viini-inssien 

seuraavista kokoontumisista. 

 

 

Matti Hukkanen 050-4674752 

matti@hukkaset.fi 

 

Www.kuopioninsinoorit.fi 

Viini-inssien pruuvit  

(alustavat)  
alkuvuodesta 2014: 

 
 25.1 (lauantai) 

 22.3 (lauantai) 
 26.4 (lauantai) 

 24.5 (lauantai) 
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VARJOLIITO VEI MUKANAAN 

Taustaa... 

Kuopion Insinöörien jäsen insinööri 

Timo Rissanen kartoi varjoliidosta 

harrastuksena Kuopion Inssit 1/2012 

-lehdessä. Marraskuussa 2012 

Parafun ry tarjosi Kuopion Insinöörien 

jäsenille 100€:n alennuksen tuolloin 

pidettävästä koulutuksesta. Kaksi 

yhdistyksemme jäsentä, jari ja Ville, 

innostuivat jäsentarjouksesta ja näin 

varjoliito vei heidän sydämmensä. 

Jani Riekkinen 

1. Mistä ajatus lähteä varjoliitokurssille? 

 - Näin ilmoituksen kurssista, joka herätti mielenkiinnon. 

 

2. Vastasiko varjoliitimellä lentäminen ennakkokäsitystä lajista? 

    - laji oli tuntematon, joten ei ollut ennakkokäsitystä. Liitäminen lämpimänä 

 kesäpäivänä oli kylläkin niin mukavaa kuin olin kuvitellutkin. 

 

3. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia on lentämisen suhteen? 

    - lisää lentoja ja opiskelua, tässä ei ole valmis koskaan. Mahdollisesti mova 

 -koulutus jossain vaiheessa. 

 

4. Miltä ilmassa tuntuu? 

    - sopivalla kelillä aivan mahtavaa. Olen ollut hiukan korkeanpaikan 

 kammoinen, mutta lentäessä en ole kokenut minkäänlaista korkeanpaikan 

 pelkoa. 

 

5. Mitä neuvoja tai ohjeita antaisit kurssia harkitsevalle? 

    - kannattaa kokeilla, jos on pientäkään mielenkiintoa. 
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Ville Kauppinen 

1. Mistä ajatus lähteä varjoliitokurssille? 

   - Vuoristossa kuvattujen huikeiden varjoliitovideoiden innoittamana sekä 

 Kuopion insinöörien sähköpostissa olleen mainoksen kautta. 

 

2. Vastasiko varjoliitimellä lentäminen ennakkokäsitystä lajista? 

    - Aluksi kuvittelin, että varjoliitimellä lentäminen saattaisi huimata. Luulo 

 osoittautui kuitenkin vääräksi ja ilmassa on ollut todella mukavaa. 

 

3. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia on lentämisen suhteen? 

    - Tulevana kesänä tavoitteeni on lentää mahdollisimman pitkiä 

   matkolentoja. 

 

4. Miltä ilmassa tuntuu? 

    - Ilmassa oleminen varjoliitimellä tuntuu mahtavalta. Lentäessä ei kuulu 

 kuin pieni tuulen suhina ja ympäristö on rauhallinen. Liitimellä lentäessä 

 ehtii myös hyvin katsella maisemia. 

 

5. Mitä neuvoja tai ohjeita antaisit kurssia harkitsevalle? 

    - Koulutus etenee turvallisesti helpoissa olosuhteissa joten rohkeasti 

 mukaan vain. 

 

 

Teksti ja kuvat: 

Parafun ry 
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NUORJÄSENTOIMINTA 

Vuoden 2012 aikana liitossa tehtiin 

laaja kartoitustyö jäsenyyden alkuvai-

heista, alkaen opiskelijajäsenyydestä 

ja päättyen valmistumisen jälkeisiin 

pariin vuoteen. Kattavan kartoituksen 

jälkeen päädyttiin opiskelijatoiminnan 

konseptia laajentaa vastavalmistunei-

siin ja toimintoa alettiin kutsua nuor-

jäsentoiminnaksi. Toiminta kattaa jä-

senhankinnan, edunvalvonnan sekä 

jäsenpalvelun insinööriopiskelijoille ja 

vastavalmistuneille insinööreille.  

 

”Nykyinen nuorjäsentoiminta on siis 

laajennettu versio vanhasta opiskeli-

jatoiminnasta. Tavoitteena on ollut, 

että nuorjäsentoiminta kattaisi alleen 

myös vastavalmistuneet ja tällä 

tavoin toisi helpotusta jäsenpidollisiin 

asioihin”, sanoo nuorjäsentoiminnan 

asiamies Tero Rinne.  

 

Uuden konseptoinnin päätavoitteena 

oli poistaa turha rajaveto opiskelijoi-

den ja valmistuneiden jäsenten välil-

tä. ”Tarkoitus on korostaa, että Insi-

nööriliittoon liitytään vain kerran 

mutta järjestäytymiskanava vaihtelee 

oman elämäntilanteen mukaan. Toi-

mintakulttuurin muutoksella pyrimme 

poistamaan valmistumisvaiheessa ole-

van kulminaatiopisteen, jossa valmis-

tunut jäsen on hetken sekä IOL:n pai-

kallisyhdistyksen sekä IL:n alueyhdis-

tyksen tavoittamattomissa”, summaa 

Rinne. 

 

Nuorjäsentoiminnan tavoitteina on 

konkreettisesti järjestäytymisen mer-

kityksen korostaminen ja jäsenpito. 

Tavoitteeseen pyritään yhtenäistämäl-

lä IOL:n ja IL:n markkinointimateriaa-

lia ja viestintää sekä tuomalla sel-

keästi esille miksi ammattiliittoon 

kuuluminen kannattaa.  

Kuluva vuosi on ollut uuden konseptin 

ensimmäinen virallinen toimintavuosi. 

Syksyllä kaikki tekniikan alan ammat-

tikorkeakoulut kierrettiin laajan kier-

tueen merkeissä. Syyskiertueen ta-

voitteena oli tutustuttaa opiskelijat lii-

ton toimintaan, kertoa järjestäytymi-

sen, edunvalvonnan ja työmarkkina-

toiminnan merkityksestä sekä jalkaut-

taa uusi termi, nuorjäsentoiminta, 

laajaan tietoisuuteen.    

 

”Termi on otettu kentällä vastaan hy-

vin ja se on siirtynyt käytäntöön jopa 

yllättävänkin nopeasti. Toimijat niin 

IOL:n paikallisyhdistyksissä kuin IL:n 

alueyhdistyksissä ovat sisäistäneet 

termin ja sitä käytetään jo sujuvasti 

kentällä”, kertoo Rinne. 

 

Liiton palkkalistoilla nuorjäsentoimin-

nan parissa työskentelee kolme koko-

aikaista ja kaksi osa-aikaista asia-

miestä sekä assistentti. Juha Manu 

koordinoi nuorjäsentoimintaa, hoitaa 

talousasiat ja toimii Insinööriopiskeli-

jaliiton hallituksen sihteerinä. Tero 

Rinteen tontille kuuluvat koulutukset, 

tapahtumat ja tilaisuudet sekä yhtey-

det keskusjärjestö Akavaan. Ulla-Mari 

Pasala vastaa viestinnästä ja markki-

noinnista sekä tutkimustoiminnasta. 

Jokaisella asiamiehellä on myös omat 

kummiyhdistyksensä, joiden tukena 

he toimivat. Jaana Kuorelahti ja Ilkka 

Malkavaara toimivat omien kummiyh-

distystensä apuna ja tukena sekä pal-

velevat jäseniä kouluilla. Vassa Hon-

kanen hoitaa koulutusten, tilaisuuk-

sien ja tapahtumien käytännönjär-

jestelyt sekä insinöörisormustilauk-

set. 

 

-Ulla-Mari Pasala- 

Nuorjäsentoiminta 
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OMAN URANSA SANKARI 

Usein kun puhutaan insinöörin työ-

urasta, varsinkin menestyneestä sel-

laisesta, ajatellaan helposti urapolkua, 

jossa ihminen kiipeää organisaatio-

portaita ylöspäin tehtävä tehtävältä. 

Tämän päivän insinööreillä nuo edellä 

kuvatun kaltaiset uratarinat alkavat 

kuitenkin jäädä harvinaisemmiksi. Yhä 

useampi insinööri työskentelee nyky-

ään läpi työuransa asiantuntijatehtä-

vissä. Tärkeää kuitenkin molemmissa 

tapauksissa on se, että omaa uraa ja 

ammatillista kehittymistä mietitään 

hieman. 

 

Kun omaa uraansa lähtee suunnittele-

maan, on hyvä miettiä sitä missä nyt 

on ja missä haluaisi itsensä nähdä 

vaikkapa viiden, kymmenen vuoden 

aikajänteellä. Kun tietää sen mistä 

liikkeelle lähtee ja mihin haluaa pää-

tyä, on helpompi myös miettiä sitä 

mitä askelia työelämässä pitää ottaa 

tavoitteen saavuttaakseen. Kannattaa 

myös rehellisesti miettiä miten omaa 

osaamistaan tulisi kehittää tavoitteen 

saavuttamiseksi. Jos haaveissa on 

työskentely esimiesasemassa, kannat-

taa insinöörin hankkia itselleen lisä-

koulutusta esimiesasioissa. Kaupalli-

siin tehtäviin hakeutuvalle taas myyn-

ti- ja markkinointiosaaminen voivat 

osoittautua tärkeäksi. Hyvä insinööri 

on myös tekniikan edelläkävijä joten 

oman ammatillisen osaamisen yllä-

pitäminen on tärkeää. Työelämän tar-

peisiin vastatakseen osaamista ei 

kannata päästää vanhenemaan tai 

kapea-alaistumaan liikaa. 

 

Joskus oma ura kuitenkin ajautuu 

suuntaan, joka itselle ei tunnut mie-

lekkäältä tai työelämän muutokset 

voivat myös pakottaa ihmisen tarkis-

tamaan uransa kurssia kesken mat-

kaa. Näissä tilanteissa insinööri ei kui-

tenkaan ole yksin. Insinööriliiton ura-

palvelut tarjoavat kaikille jäsenille 

maksutonta neuvontapalvelua uraan 

liittyvissä kysymyksissä. Urapalvelui-

den avulla voidaan viilata kuntoon an-

sioluetteloa ja työhakemusta ja tarvit-

taessa myös jäsenen on mahdollista 

saada henkilökohtaista ja luottamuk-

sellista uraohjausta.  

Lisää tietoa liiton tarjoamista urapal-

veluista löydät verkkosivuilta. 

www.uil.fi/urapalvelut 

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  
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TUTUSTUMINEN ISO CEE:N 

Kuopion Insinööri t  v iera i l i vat 

3.12.2013 Isossa Cee:ssä Kuopion 

keskustassa tutustumassa Finnkinon 

uuteen elokuvateatteriin sekä Bowl 

D1ner keilahalliin/ravintolaan. Kaikki-

aan tutustumiseen osallistui 17 insi-

nööriä. Insinöörejä kun olemme, niin 

kiinnostuksen kohteina illassa oli tek-

niikka mitä talossa löytyy. Ensimmäi-

senä saimme esittelyn nykyaikaisen 

elokuvateatterin tekniikasta. Kävimme 

kierroksen läpi teatterin konehuo-

neessa tutustumassa projektoreihin 

sekä katsomassa trailereita suurim-

massa salissa.  

 

Kierroksella kuultuna kerrottakoon 

seuraavaa. Uudessa teatterissa, Sca-

lassa, on 7 täysin digitaalista salia, 

suurimpaan saliin mahtuu 312 henkeä 

ja pienempiin noin 70. Saleista neljä 

kykenee 3d-elokuvien esittämiseen. 

Suurimman näyttökankaan pinta-ala 

on noin 130m2. Saleissa on käytössä 

Dolbyn 7.1 äänentoisto, vaikka edel-

leen valtaosa elokuvista tehdään 5.1 

ääniformaattiin. Kaikki elokuvat esite-

tään, kuten ne on tarkoitettu. Salissa 

olevat kaiuttimet ovat suunniteltu ja 

valmistettu Ruotsalaisen Prophonin 

toimesta juuri tuota käyttöä varten, 

jotta äänentoisto olisi mahdollisimman 

hyvä joka paikalla. Dolby:n asteikolla 

elokuville äänentaso suositus on 7, 

mutta Kuopiossa elokuvat ajetaan u-

los tasolla 6, eli 3 dB hiljaisemmalla. 

Meille esiteltiin kysyttäessä myös sa-

lien mittauspöytäkirjoja äänentasois-

ta. Mittauksissa teatterin valmistuttua 

The Great Gatsby elokuvan aikana oli 

mitattu 79,5 dB äänen keskiarvo voi-

makkuudeksi ja äänen huippupiikiksi 

104,5 dB, joiden perustella totesimme 

äänen tason olevan varsin kohtuulli-

nen verrattuna esim. yökerhoihin. 

Elokuvien jakelua ajatellen nykyiset 

elokuvat siirretään teattereille ulkoisil-

la kiintolevyillä, josta elokuva kopioi-

daan teatterin järjestelmään. Jokai-

nen näytös tarvitsee erikseen koodia-
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vaimen jolla sen voi katsoa sovittuna 

aikana sovitussa salissa. Elokuvat a-

jastetaan ennakkoon teatterin palveli-

mille mainoksia ja salin valo-ohjauksia 

myöten noin viikkoa ennen valmiiksi 

”soittolistoiksi”. Kaikki on siis automa-

tisoitu huippuunsa. Barcon valmista-

mien 2K –projektorien kovasta valote-

hosta johtuen kaikilla projektoreilla on 

omat ilmastointiputkensa liitettynä 

talotekniikkaan ja laitteiston käyttöä 

monitoroidaan aktiivisesti. Parhaim-

millaan käytössä olevat projektorit 

tarjoaa jopa 33 000 lumenin valo-

tehon. Sivusta katsottuna konehuone 

muistuttikin keskikokoisen yrityksen 

palvelinsalia.  

 

Elokuvateatterin esittelyn jälkeen tu-

tustuimme kuinka moderni keilaradan 

koneisto toimii Bowl D1ner hallin ko-

nehuoneessa. Ainakin allekirjoitta-

neelle oli yllätys, kuinka perinteisen 

mekaniikan määrä oli niin valtavaa. 

Tekniikka esittelyn jälkeen osallistujil-

la oli mahdollisuus keilata. Tässä vä-

lissä tutustumisraporttia pitää myös 

muistaa mainita, että keilausalennus 

jäsenille on nyt myös saatavissa Bowl 

D1nerilta, muistakaa siis näyttää jä-

senkorttia jos käytte keilaamassa. 

Keilaamisen jälkeen ennen ohjelman 

jatkumista jäi vielä aikaa katsoa 

screeneiltä KalPan peliä ja osa nautti 

ravintolan pöydissä illallista.  

 

Illan päätteeksi kävimme katsomassa 

avaruuteen sijoittuvan Gravity eloku-

van 3d näytöksenä. Allekirjoittaneelle 

elokuva oli ensimmäinen 3d elokuva, 

jossa koin 3d efekteistä olevan todel-

lista etua elokuvalle. Kaiken kaikkiaan 

ilta oli mukava ja saadut esittelyt laa-

dukkaita. Kiitämme osallistuneita jä-

seniä sekä Finnkinoa ja Bowl D1neria 

onnistuneesta illasta.  

 

Jyri Hakkarainen 

Kuvat: Janne Siponen 
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Parafun ry järjestää tässäkin lehdessä esillä olleen, 

varjoliitokurssin, ensivuonna 2014. Kurssille on vielä lehden 

taittohetkellä kaksi paikkaa vapaana. Lisätietoja löytyy 

nettisivuilta: 

http://parafun.sporttisaitti.com/koulutus/ 

Kevät talvella mahdollisuus järjestää myös tandem-kurssi. 

Kysy rohkeasti lisätietoja parafun@hotmail.com 

Muistathan vierailla Kuopion Insinöörien nettisivuilla? 

Sivuilla paljon lisätietoa yhdistyksen: 
- Toiminnasta 

- Tapahtumista 
- jäseneduista yms. 

 

www.kuopioninsinoorit.fi 
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MUKAAN LEHDEN TEKOON 

Kuopion Insinöörien lehden, Kuopion 

INSSIT, tarkoitus on pääsääntöisesti 

tiedottaa yhdistyksen jäsenistöä heitä 

koskettavista ajankohtaisista asioista, 

markkinoida tulevia tapahtumia ja tie-

tysti kertoa jo järjestetyistä tilaisuuk-

sista. Lehti on  yhdistykselle  tärkeä 

tiedostuskanava ja sen toimintaa py-

ritään kehittämään jatkuvasti. Jotta 

lehden sisältö kehittyy tehokkaasti, 

tarvitaan auttavaa kättä jäsenistöltä.  

Lehden sisällöstä vastaa lehden toimi-

tuskunta. Toimituskuntaan voidaan 

ottaa jäseneksi yhdistyksen jäseniä. 

Hallituksen jäsenet kantavat päävas-

tuun lehden sisällöstä, teosta ja aika-

taulusta. Hallituksen ulkopuoleiset 

henkilöt voivat auttaa lehden sisällön 

suunnittelussa, juttujen kirjoittami-

sessa ja tietysti tärkeimpänä tuoda 

uusia ideoita siitä miltä lehden tulisi 

näyttää ja sisältää. Uudet ajatukset 

ovat aina tervetulleita.  

Kuinka sitten toimituskunta toimii ja 

työskentelee? Lehden toimitusta joh-

taa päätoimittaja Jyri Hakkarainen. 

Toimistuskunta kokoontuu tarvitteas-

sa, kuitenkin tavoitteena on kokoon-

tua isommin ajan kanssa vähintään 

kaksi kertaa vuodessa jolloin seuraa-

vien kahden lehden pääsisältö mieti-

tään. Etenkin vuoden ensimmäinen 

tapaaminen on tärkeä koska tuolloin 

voidaan luoda teemoja jotka toistuvat 

koko vuoden ajan kaikissa lehdissä. 

Pienempiä tapaamisia järjestetään 

tarvittaessa. Kun lehden sisällöstä on 

luotu suunnitelma aloitetaan kartoit-

tamaan juttujen tekoa. Kuka ottaa 

minkäkin jutun hoitaakseen, tarvit-

seeko juttu lisäselvityksiä, taustatie-

toa tai haastatteluja. Tämän jälkeen 

tehdään aikataulu josta selviää milloin 

mitkäkin työvaiheet pitää olla teh-

tynä. Jutut kerätään yhteen taittajalle 

joka taittaa lehden sisällön, tekstit, 

kuvat, ilmoitukset yms. Kun taittaja 

saa lehden valmiiksi lähettää hän leh-

den oikolukuun ja tarkitukseen toimi-

tuskunnalle ja hallitukselle. Tarvitta-

vien muutosten jälkeen lehti lähete-

tään painoon. 

Mikäli mielenkiintosi heräsi lehden toi-

mikunnan työskentelystä niin ota roh-

keasti yhteyttä. Lisävoimaa kaivataan 

juttujen kirjoittamiseen, sisällön 

suunnitteluun, grafiikan luomiseen, 

taittamiseen eli käytännössä jo-

kaiseen työvaiheeseen pääsee mu-

kaan vaikuttamaan omien taitojen ja 

halujen mukaan. Toimikunnan työ ei 

rajoitu pelkästään vain lehden sisällön 

luomiseen vaan sisältöä voidaan luoda 

myös nettisivuille. Valokuvat myös ta-

pahtumista ovat aina tervetulleita jo-

ten jos into kuvaamiseen on suurempi 

kuin kirjoittamiseen niin tästäkin on 

varmasti paljon apua. ota siis yhteyt-

tä: 

Jyri Hakkarainen 

jyri.hakkarainen@gmail.com 

Päätoimittaja 

Juho Kauppinen 

juho.e.kauppinen@gmail.com 

Lehden taitto 
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HALLITUS 2013 

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 

Janne Siponen 

050 544 4081 

janne_siponen01@  

hotmail.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 

Viikko nro 16 17 18 19 20 - 24 25 26 - 44 45 46 47 48 49 - 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                

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 
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Jäsenetuja vuonna 2014 

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia. 
 

Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön. 
Jäsenedun käyttö edellyttää Insinööriliiton, IOL:n tai  

Kuopion Insinöörien 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. 
 
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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Kuopion Liikekirjapaino Oy 
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

 


