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KEVÄÄN -09 KULTTUURIMATKAT
Kuopion Insinöörit järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen keväällä 2009 kolme mielenkiintoista matkaa.

Ensimmäinen matka on 21.-22.2.2009 Helsinkiin, jossa menemme katsomaan Tuntematonta sotilasta Kan-
sallisteatteriin. Matkan hintaan sisältyy linja-autokuljetus, majoitus Scandic Simonkentässä, teatterilippu ja 
opastettu kierros Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa.

Hinta jäsenille on 100 € ja muille 112 €.
Matkasta tarkemmin tässä lehdessä ja www-sivuilla.

Toinen matka on toukokuussa la-ti 23.-26.5.2009 Riikaan.
Hinta jäsenille on 450 € ja muille 480 €
Matkasta tarkemmin tässä lehdessä ja www-sivuilla.

Kolmas matka on suunnattu perheen pienemmille ja se suuntautuu Kolmårdeniin Ruotsiin.
Matka tullaan järjestämään kesäkuussa 11.-13.6.2009 Matkalle lähdetään linja-autolla Kuopiosta Turkuun, 
josta menemme laivalla Tuhkolmaan (yöpyminen laivalla).
Päivän aikana tutustumme Kolmårdenin eläinpuistoon ja paluumatkalla olemme taas yötä laivalla.

Matkasta voit lukea tarkemmin Kuopion insinöörien www-sivuilta. (www.kuopioninsinoorit.fi )

- www.uil.fi 
- kirjaudu omilla tunnuksillasi 
 jäsensivuille
- oikeasta yläkulmasta 
 Omat tiedot

- sivun keskeltä:
- muuta osoitetietojasi
- ilmoita työpaikkatietosi
- ilmoita yrittäjyydestäsi

Päivitä tietosi UIL:n jäsenrekisteriin nettisivuilta:

Toivoisimme, että kaikki jäsenet kävi-
sivät tarkistamassa ja tarvittaessa kor-
jaamassa tietonsa. Jatkossa voisimme 
hoitaa tiedottamisen kiireellisistä ta-
pahtumista teille sähköpostilla. 
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2008-2009
Hannu Kumpulainen 
hannu.kumpulainen@
luukku.com

2008-2009
Simo Turunen
GSM 040 729 1417

2008-2009
Janne Siponen
janne_siponen01@hotmail.com

Kinran edustaja: 
Jyri Hakkarainen
jyri.hakkarainen@student.savonia.fi  

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2008

2007-2008
puheenjohtaja
Timo Auvinen
GSM 0400 374 260
Fax (017) 263 4355 
timo.auvinen@iwn.fi 

2008-2009
varapuheenjohtaja
Matti Hukkanen
GSM 050 467 4752
matti@hukkaset.fi 

2007-2008
sihteeri
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

2007-2008
rahastonhoitaja
Veikko Taivainen
Puh. (017) 465 1254
GSM 040 542 6134
veikko.taivainen@dnainternet.net

2007-2008
Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net

 Vastuualueet:
 - tiedotus: Matti Hukkanen, Johanna Kinnunen 
 - koulutus: Janne Siponen 
 - opiskelijat: Janne Siponen 

 - Viini-inssit: Matti Hukkanen/Simo Turunen 
 - Tahko Inssi:  Matti Hukkanen
 - keilakerho: Veikko Taivainen
 - tapahtumat: Hannu Kumpulainen/Simo Turunen 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Moi taas!

Syksy on mennyt ja Joulu lähestyy. Jälleen on ta-
pahtunut paljon ympäristössämme viime lehden 
ilmestymisen jälkeen. Yhdistyksemme on pitänyt 
syyskokouksensa ja todella pitkäaikainen halli-
tuksemme seniori ja taloudenhoitajamme, Veikko 
Taivainen, jätti hallituspaikkansa. Tilalle valittiin 
Heikki Ruotsalainen. Allekirjoittanut jatkaa pu-
heenjohtajana toiselle kaudelle. Katsoin, että mi-
nulla jäi joitakin tärkeinä pitämiäni asioita vielä 
kesken ja haluan ne hoitaa tavalla tai toisella.

Myös ensi vuoden toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio vahvistettiin. Yhdistys järjestää tulevana 
vuonna ennätysmäärän Teille jäsenille tarkoitettu-
ja tilaisuuksia, matkoja, tapahtumia ja pitkästä ai-
kaa myös koulutusta. Ottakaa täysi hyöty jäsenyy-
destämme ja osallistukaa Teitä kiinnostaviin toi-
mintoihin.

 Mainittakoon tässä yhteydessä kuitenkin erik-
seen myös yhteistoimintamme Kuopion Veripal-
velun kanssa, jonka aloitukseksi järjestettiin tänä 
vuonna yksi luovutustilaisuus. Olemme nyt sopi-
neet koko vuoden kestävästä jaksosta, jonka aika-
na verta luovuttaneet jäsenemme osallistuvat ar-
vontaan. Sen palkintona on ilmainen viikonloppu 
B/C kaudella Tahko-Inssin mökissämme ja/tai In-
sinööri-lautanen. Joten käydessänne veripalvelus-
sa, ilmoittakaa henkilökunnalle jäsenyytenne Kuo-
pion Insinööreissä, jolloin nimenne merkitään ar-
vontalistalle niin monta kertaa, kuin luovutuksia 
vuodessa kertyy. Veikko Taivainen ja Tero Ojanen 
ovat molemmat luovuttaneet verta yli 200 kertaa, 
mikä kimmokkeena meille muille. Muutoin ta-
pahtumakalenteri on lehtemme takasivulla ja net-
tisivuillamme on aina ajankohtaista ja nopeaa tie-
toa järjestettävistä tapahtumista.

 Tulemme myös kehittämään sähköpostimme 
käyttöä, mutta koska meillä ei ole kaikkien teidän 
sähköpostiosoitteita, kirjautukaa jäsensivuillamme 

postituslistalle, jos haluatte saada aina viimeisim-
mät tiedot toiminnasta.

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokous 
pidettiin marraskuussa ja keskusliittomme tilanne 
on ollut runsaasti lehtien palstoilla. Jutut eivät ole 
olleet kovinkaan mairittelevia. Koska koen olevani 
Teidän edustajananne tässä keskusliittomme ylin-
tä päätösvaltaa edustavassa edustajakokouksessa ja 
vastuussa siten tehdystä päätöksistä, haluan myös 
kertoa tilanteen taustasta ja oikaista yksipuolista ja 
väritettyä julkisuutta.

Vuonna 2006, Ilkka Kemppaisen ollessa pu-
heenjohtajanamme, meidän itäsuomalaisten insi-
nöörijär-jestöjen vastustama liittofuusio runnot-
tiin kyseenalaisesti läpi Ilkan vastustuksesta huo-
limatta ja kunnallisia teknisiä järjestöjä edustaneet 
7 KTK:laista järjestöä liitettiin Insinööriliittoon ja 
muodos-tettiin Uusi Insinööriliitto UIL ry. Samal-
la liiton säännöistä poistettiin kohta, jolla liitosta 
eroavat järjestöt saisivat mukaansa osuuttaan vas-
taavan varallisuuden. Tällöin hyväksyttiin myös 
uudet säännöt ja edustajakokouksen vaaliohje-
sääntö.

Näiden sääntöjen mukaisesti järjestettiin uuden 
liiton puheenjohtajan ja hallituksen vaalit vuoden 
2007 aikana Matti Viljasen tultua valituksi Aka-
van puheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin elokuussa 2007 Pertti Porokari, ensin väli-
aikaiseksi, ja sitten marraskuun varsinaisessa edus-
tajakokouksessa koko toimikaudeksi. Tällöin hä-
nen puheenjohtajakilpailijansa valittiin vaaliohje-
säännön mukaisesti varapuheenjohtajiksi kunnal-
liselta ja valtiolliselta sektoreilta. Edustajakokous 
oletti, että asiat ovat nyt hyvin.

Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt näiden sekto-
reiden edustajia, vaan he käynnistivät ”vallankaap-
pa-uksen”, jossa ennen kesäkuun hallituksen ko-
kousta voitiin lukea lehdestä, että edustajakokouk-
sen enemmistön valitsema hallituksen ja liiton pu-
heenjohtaja vapautetaan tehtävistään ja erotetaan 
hallitustyöskentelystä. Kesä meni minulta ja mo-
nelta muulta piloille tilanteen ja yhteydenottojen 
aiheuttamana.

Elokuussa 2008 pidettiin sitten peräkkäin kak-
si ylimääräistä edustajakokousta, joissa ensimmäi-
sessä äänestettiin Porokarin luottamuksesta. Tämä 
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Kuopion Insinöörit ry järjestää kansantalouskoulutuspäivän Kuopiossa, hotelli Savoniassa lauantaina 
24.1.2009. Kouluttajana toimii KTM Arto Suninen, jolla on pitkä kokemus aikuis- ja yritystalouskoulutta-
misesta.
Koulutus on tarkoitettu Kuopion Insinöörien jäsenistölle sekä muille akavalaisille. Koulutuspäivän hinta on 
35 euroa, joka sisältää ohjelman mukaiset kahvit ja lounaan seisovasta pöydästä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu 15.1.2009 mennessä maksamalla kurssimaksu 35 euroa/henkilö Kuopion Insi-
nöörien tilille Nordea 202718-157953, viitenumero 7278. Kolmekymmentä (30) ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta Kuopion Insinööriä, teille alennettu kurssimaksu, joka on vain 10 euroa.
Maksettuasi ilmoita osallistumisestasi sähköpostilla osoitteeseen kumpulainen.hannu@gmail.com. Mainit-
se viestissäsi nimesi, jäsenyhdistyksesi (Kuopion Insinöörit, TEK, SEFE jne.) ja yhteystietosi. Mahdollinen 
kurssimateriaali toimitetaan sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssin alkua.

KANSANTALOUSKOULUTUS

äänestys päätyi Porokarin selkeään tukemiseen. 
Seuraavassa kokouksessa äänestettiin yli 10 jäsen-
järjestön aloitteesta hallituksen luottamuksesta ja 
hallitus sai kollektiivisen epäluottamuslauseen eli 
erotettiin.

Äänestettäessä sitten uudesta hallituksesta, esit-
ti kunnallinen ja valtiollinen sektori siihen samoja 
henkilöitä, jotka olivat käynnistäneet puheenjoh-
tajan kaatamisen ja jotka olivat juuri saaneet epä-
luottamuslauseen. Minun mielestäni, luonnolli-
sesti, löydettiin näiden sektoreiden edustajista toi-
set ehdokkaat ja äänestyksessä heidät valittiin jäl-
leen väliaikaisesti marraskuun edustajakokoukseen 
asti. Nyt marraskuun kokouksessa 6 kunnallisen 
sektorin järjestöä ja valtiollisen sektorin järjestö 
eivät halunneet vaihtaa ehdokkaitaan. Täten seit-
semännen kunnallisen järjestön, PTL:n, edustaja  
Aulis Huikko valittiin UIL:n varapuheenjohtajak-
si ja valtiollista sektoria edustavaksi varapuheen-
johtajaksi, TIELI:n edustaja, Pekka Liimatainen. 
Muutoinkin vahvistettiin tässä sääntömääräisessä 
edustajakokouksessa elokuun toisen ylimääräisen 
kokouksen päätökset.

Nämä ratkaisut eivät ole tyydyttäneet 6:tta 
kunnallisen sektorin järjestöä, vaan he ovat ilmoit-
taneet eroavansa UIL:sta ja ovat KTK:n lipun al-
la liittymässä vuoden vaihteessa suoraan Akavaan. 
Käräjäoikeuteen on myös jätetty kanne fuusi-
on purkamisesta ja varallisuuden palauttamisesta 
eroaville.

Uusi Insinööriliitossa on siis vuoden vaihteen 
jälkeen kaikki vanhat insinööriliittolaiset ja kun-
nallisista sektoreista PTL. Kaikki vanhat yhdistyk-
set toivovat heidän viihtyvän järjestössämme, vaik-
ka kaikki heistä eivät olekaan insinöörejä. Meil-

lä on jo monessa alueyhdistyksessä säännöt, jotka 
mahdollistavat muidenkin kuin insinöörien ole-
van jäseniä. Kuopion Insinööreihin ei ole hyväk-
sytty jäseniksi muita kuin insinöörejä. Meitä on tä-
män hetken tietojen mukaan 1 133 eli enemmän 
kuin koskaan aiemmin.

Asia, joka vielä hiertää UIL:n ja Akavan väle-
jä, on se, että Akava ei suostunut vaihtamaan näitä 
edustajakokouksessa epäluottamuslauseen saaneita 
edustajia UIL:n esittämiin.

Edellä on esitetty suurin piirtein faktat. Seuraa-
vassa omia arvelujani.

Liitto on yhtenäisempi ja vahvempi kuin kos-
kaan. Taloutemme saadaan kuntoon, koska fuu-
sion mukana tullut KTK:n henkilökunta on irti-
sanoutunut, eikä jää painolastiksemme. Tulevana 
vuonna liitto täyttää 90 vuotta ja veikkaan, että lii-
ton nimi on niissä juhlissa Insinööriliitto IL ry.

Kuopion Insinöörit ry voi joka tapauksessa erit-
täin hyvin. Olemme saaneet edustajakokouksiin 
takaisin toisen äänen, jonka menetimme liittofuu-
siossa. Painoarvomme liiton kaikissa valiokunnis-
sa on merkittävä. Omassa hallituksessamme on jä-
seniä kaikilta sektorilta. Marko Oikarinen työs-
kentelee kunnan palveluksessa, Johanna Kinnu-
nen valtion, monet yksityisellä ja minä yrittäjä-
nä. Voimme hyvin toivottaa järjestöömme terve-
tulleiksi kaikki insinöörit työskentelivät he millä 
sektorilla tahansa ja heidän asiansa hoidetaan liit-
tomme avulla.

Toivotan kaikille jäsenillemme oikein rauhallis-
ta Joulua ja hyvää Uutta Vuotta!

Timo Auvinen
puheenjohtaja
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OHJELMA

8.30 Kahvi
9.00 Kurssipäivän avaus ja ohjelman esittely
9.15 Suomen kansantalouden pitkä linja
 Mihin Suomen talous on perustunut ja miten 
 suhdanteet ovat vaikuttaneet suomalaisiin.
 Tämänhetkiset talousennusteet.
 Onko menneistä lama-ajoista mitään 
 oppimista nykyhetkeen ja tuleviin vuosiin?
  
11.30 Lounas
12.15 Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
 Lama- ja infl aatiokuilu
 Talouspolitiikan mahdollisuudet
14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Yleiskeskustelua/ryhmätöitä, yhteistä pohdintaa
15.30 Kurssipäivän päättäminen

KANSANTALOUSKOULUTUS

8.30 Kahvi
9.00 Kurssipäivän avaus ja ohjelman esittely
999.111555 SSSuuuooommmeeennn kkkaaannnsssaaannntttaaalllooouuudddeeennn pppiiitttkkkäää llliiinnnjjjaaa

Mihin Suomen talous on perustunut ja miten
 suhdanteet ovat vaikuttaneet suomalaisiin.
 Tämänhetkiset talousennusteet.

Onko menneistä lama-ajoista mitään 
oppimista nykyhetkeen ja tuleviin vuosiin?

  
11.30 Lounas
1122.1155 KKysynnään jja tarjjonnan kkohhtaamiinen

Lama- ja infl aatiokuilu
Talouspolitiikan mahdollisuudet

14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Yleiskeskustelua/ryhmätöitä, yhteistä pohdintaa
15.30 Kurssipäivän päättäminenämäätt

hdtä pohdintaa
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o
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Kuopion Insinöörit ry
Lauantai 24.1.2009
8.30-15.30
Hotelli Savonia, Kuopio
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Kuopion  
Insinöörit ja 
Akava  
Pohjois-Savo

TEATTERIMATKA ( Tuntematon sotilas ) HELSINKIIN La – Su 21. – 22.02.2009 (2 pv) 
Matkaohjelma: 
La 21.02. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla Helsinkiin. Matkan varrella pidetään virkistä-

viä taukoja. Ennen Helsinkiä pidetään ostostauko Vantaan Ikeassa (n. 2,5 h). 

Majoittuminen Scandic Hotel Simonkenttään. Helsingin ydinkeskustan palvelut useine os-
toskeskuksineen, ravintoloineen ja illanviettomahdollisuuksineen ovat erittäin hyvin hotellil-
ta tavoitettavissa kävellen. 

Siirtyminen jalan Kansallisteatterille, jossa klo 19.00 alkaa näytös ”Tuntematon sotilas”. 
”Kristian Smeds debytoi Kansallisteatterissa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ohjauksella. Lin-
nan tuotantoa esitetään Kansallisteatterissa niin ikään ensimmäistä kertaa. Smedsin ohjaus on uu-
den sukupolven tulkinta Linnan Tuntemattomasta sotilaasta”.

Hotellimajoitukseen sisältyy sisäänpääsylippu viereiseen suosittuun yökerhoon LUX´iin, jo-
ten halukkaat voivat suunnata sitten teatterinäytöksen jälkeen. 

Su 22.02. Buffet-aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus puoleen päivään mennessä.  

Klo 12.00 lähtö bussilla hotellista kohti Kaisaniemeä, jossa opastettu kierros Helsingin yli-
opiston kasvitieteelliseen puutarhan kasvihuoneissa.  
”Kasvihuoneissa riittää nähtävää ympäri vuoden. Historiallisen vanhan Palmuhuoneen trooppiset 
kasvit toivottavat vierailijat tervetulleiksi kasvien kiehtovaan maailmaan. Rehevässä vuoristosade-
metsässä pääsee tutustumaan kahvipensaaseen ja useisiin huonekasveihin. Äärioloihin sopeutu-
neet kuivakkokasvit ja kelluvat vesikasvit yllättävät ulkonäöllään. Jättilumpeen lehti voi kasvaa hal-
kaisijaltaan yli kaksimetriseksi, ja se kykenee kannattelemaan jopa aikuisen ihmisen painon. Tuok-
suvia kasveja tapaa erityisesti Etelä-Afrikka- ja Välimerihuoneissa. Yhteensä kasvihuoneissa kasvaa
yli 900 nimikilvin varustettua erilaista kasvia.”

Opastetun kierroksen jälkeen lähtö paluumatkalle lähtöpaikkakunnille.  

Hinta: 112 €/henkilö, jäsenelle 100 €  edellyttää 40 maksavaa

Hintaan sisältyy: 
 Linja-automatkat em. ohjelman mukaan 
 Majoitus Scandic Hotel Simonkentässä 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 28 €)
 Buffet-aamiainen hotellissa 
 Pääsylippu Kansallisteatterin näytökseen: Tuntematon sotilas 
 Sisäänpääsymaksu sekä opastettu kierros Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa 

Hintaan ei sisälly: matkavakuutus 

Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki, puh. 09-68 380. Majoitu Scandic Simonkentässä 
ja nauti Helsingin suosituimmista nähtävyyksistä. Kampin ostoskeskus, Kauppatori ja nykytaiteen museo 
Kiasma ovat muutaman minuutin kävelymatkan etäisyydellä hotellista. Vietettyäsi päivän nähtävyyksiä 
katsellen voit rentoutua hotellin saunassa, ravintolassa ja baarissa. Huoneissa suihku, wc, puhelin, inter-
net-yhteys sekä satellitti-tv. Lisätietoa: www.scandichotels.fi

Ilmoittautumiset 

Henna Oikarinen 
MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi

Bussireitti klo
Iisalmi matkahuolto 06.20
Siilinjärvi matkahuolto 07.10
Kuopio Maljalahdenkatu 07.30
Varkaus ABC 08.30
Helsinki keskusta n. 15.30
Lähtöpaikalla on hyvä olla noin 15 min. 
ennen ilmoitettu lähtöaikaa!
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KEVÄTMATKA RIIKAAN La – Ti 23. – 26.05.2009 (4 pv) 
 
Matkaohjelma: 
La 23.05. Lähtö oheisen aikataulun mukaan linja-autolla Helsinkiin. Matkan varrella pidetään virkistä-

viä taukoja. Viking Linen uusin alus XPRS lähtee Helsingistä klo 11.30 ja saapuu Tallin-
naan klo 14.00. Buffet-lounas ruokajuomineen nautitaan laivan Bistro-ravintolassa. Tallin-
nasta matka jatkuu halki maalaismaisemien Latvian puolelle ja Riikaan, jonne saavutaan 
noin klo 20.00. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa.  

 
Su 24.05. Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tutustutaan Riian vanhaan hansakaupunkiin opastetun 

kierroksen aikana. Vanhankaupungin pienet kujat ja Art Nouveau –kaupunginosa nitoutuvat 
sulavasti toisiinsa. Osa kierroksesta tehdään kävellen ja osa bussilla Päivän toinen vierai-
lukohde on Itämeren rannalla oleva pitsihuviloistaan tunnettu Jurmala. Paluu Riikaan, jossa 
vapaata aikaa. Latvian Kansallisoopperassa on illalla klo 19.00 balettinäytös: Tango + Vo-
yages (www.opera.lv, jonne on mahdollista tilata lippuja etukäteen). 

 
Ma 25.05. Aamiainen hotellissa. Tänään suunnataan Riiasta noin tunnin ajomatkan päähän kaak-

koon. Vierailu siellä sijaitsevaan Rundalen palatsiin. Italialaisen Rastrellin suunnittelema 
palatsi on erittäin kaunis barokkityylinen linna. Lounas nautitaan retken aikana palatsin ra-
vin tolassa. Paluu Riikaan, jossa vapaata aikaa tehdä vaikkapa tuliaisostoksia. 

 
Ti 26.05. Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa ennen huoneiden luovutusta klo 11.30. Kuljetus lento-

asemalle, josta lento Riika – Kuopio klo 13.25 – 15.30 AirBalticin suoralla lennolla. 
 
Hinta: 480 €/henkilö, 450 €/ KI:n jäsen edellyttää 36 maksavaa 
 
Hintaan sisältyy: 

 Linja-automatkat em. ohjelman mukaan 
 Laivamatka Helsinki – Tallinna kansipakoin 
 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa mukavuuksin (1-hh lisämaksu 75 €) 
 Ateriat: aamiainen (3) sekä lounas (2) 
 Suomenkieliset opastukset sunnuntaina ja maanantain retkillä 
 AirBalticin lento Riika – Helsinki 

 
Hintaan ei sisälly: matkavakuutus, mahdolliset muut sisäänpääsymaksut sekä baletti 
 
Hotel Avalon****, 70 Kaleju St, Riga, puh. +371 67169999. Riian vanhassa kaupungissa kaupungin sy-
dämessä sijaitseva tasokas hotelli. www.hotelavalon.eu 
 
 
 
Ilmoittautumiset 
 
Henna Oikarinen 
MATKA-MAINIO OY  
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 
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Kuopion Insinöörien loma-asunto Tahko-Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maantien 577 ja Sääskiniemen-
tien 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. Huoneis-
tossa on 9 vuodepaikkaa. Pinta-alaa huoneistossa on 54+17+5 m2. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja asti-
anpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas, oleskelutilassa on tv.
Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edellytetään kuitenkin hoitavan roskat 
pois, imuroivan lattiat sekä pesevän astiat ennen poistumistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen 
päälle.
Tahkon keskustaan on matkaa noin 4 km, hisseille n. 4,5 km, aivan tontin vierestä kulkee sekä hiihtola-
dut että kelkkareitti. 

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

Ota talteen
!

TAHKO INSSI

 TAHKO IN
SSI
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Tahko Inssin vuokrausjakso: viikot 33/2008–32/2009

Lomahuoneisto on jäsenille perheineen
vuokrattavissa seuraavasti:

• Varaukset Matti Hukkanen 050 4674 752
• Varaus on sitova vasta kun vuokra on 
 maksettu yhdistyksen tilille
• Jäsen, jolla ei ole aiemmin ollut Tahko Inssi 
 vuokrattuna, on etusijalla vuokrauksessa

Vuokraushinnat:

Viikko 
Ma–Su

Ma–Pe Pe-Su

A-kausi 780 400 400
B-kausi 560 290 290
C-kausi 360 180 200

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12

Ajo-ohje Tahko Inssille

Nilsiästä päin ajetaan tietä 577 Tahkovuoren suun-
taan ja käännytään oikealle Tahkovuoren loma-
alueille Sääskiniementietä pitkin. Edellä mainitus-
ta risteyksestä 900 metrin päässä on vasemmalle 
viitta Talvitahko ja postilaatikko, jossa luku 316. 

Siitä eteenpäin 150 metrin päässä onkin taloryh-
män toisessa talossa vasemmalla Tahko Inssi. 
Ensimmäinen talo vasemmalla puolella on kerho-
rakennus.

TAHKO INSSI

90
0 

m

Tie 577

2009    

Viikko n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A-kausi                                 

B-kausi                                 

C-kausi                                

2008    

Viikko n:o 33 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A-kausi                     

B-kausi                     

C-kausi                     
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Lokakuun teemana viini-insseillä oli paikallisen olutseuran toimintaan tutustuminen. Kuopion olutseuran 
puheenjohtaja Jorma Partanen kokosi alla olevan sarjan erilaisia oluita maisteltavaksemme. Oluiden ver-
tailun yhteydessä Jorma kertoi paikallisesta toiminnasta.

 • seura on Suomen olutseuran paikallisseura, jäseniä Kuopiossa reilut 10 henkeä. Suomen olutseu- 
  rassa on lähes 700 jäsentä kaikkiaan. Suomen olutseuran vuotuinen jäsenmaksu 25 € sisältää 4   
  kertaa vuodessa ilmestyvän Olut Posti nimisen lehden
 • seura kokoontuu kerran kuukaudessa tiistai-iltana. Vakiopaikka on ravintola Tuomari mutta 
  kokoontumisia järjestetään muissakin oluen myyntiin erikoistuneissa paikallisissa ravintoloissa
 • kantapaikoissa tapahtuu oluen ja oluttarvikkeiden esittelyjä ja testejä 
 • järjestetään olueen liittyviä esitelmiä - ja tiedotustilaisuuksia 
 • tutustumismatkojen tekeminen oluen tekemiseen ja nauttimiseen liittyviin kohteisiin Suomessa  
  ja ulkomaillakin 

VIINI-INSSIT

Ylhäällä maistelussa olleet oluet sisältäen USAlaisen lager oluen. Vehnäoluita olivat Paulaner ja Wittkerke. 
Tummia oluita edustivat luostariolut Chimay Blue ja saksalainen savuolut Aecht Schlenkerla. 
Viereisellä sivulla oleva taulukko sisältää osan oluiden vertailuun käytettävistä ominaispiirteistä.
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Tuote Old Scratch Aber 
Lager

Paulaner Hefe-
Weissbier Chimay Blue Wittekerke

Aecht Schlen-
kerlaRauchbier 
Märzen

Hinta 2,79 €  0,355 l 2,91 €  0,5 l 3,60 €   0,33 l 2,32 €  0,33 l 2,96 €   0,5 l

Tumma lager Vehnäolut Trappist Vehnäolut Savuolut

Maittavuus ja koko-
naisvaikutelma

Täyteläisyys I I

Pehmeys I I

Raikkaus I I

Kitkeryys II

Vahvuus I I

Keveys

Vetisyys

Flavorin kuvaus

Humalaisuus I

Mallasmaisuus I

Viljaisuus I I

Tervaisuus I

Kouluarvosana 3 3 5 2 kesällä,
3 talvella

5

Voittajiksi tulivat Trappist olut Chimay Blue ja savuolut Aecht Sclenkerla.  Chimay tuli monelle ehdokkaak-
si seuraavaksi  jouluolueksi kinkun paiston yhteyteen. Savuolut sai pisteitä ”Blackforest” savukinkun herkut-
telun yhteyteen. Wittkerke soveltuu hellejuomaksi kesällä.
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Hannu Kumpulainen

Kuopion Insinöörit tekivät kulttuurimatkan Pie-
tariin 18.-21.9.2008. Matkalle osallistui viisikym-
mentä Kuopion insinöörien jäsentä, heidän per-
heenjäseniään sekä muita Pohjois-Savon akava-
laisia. Matkan järjestelyistä vastasi Matka-Mainio 
Nilsiästä.

Pietarin kulttuurimatka oli toinen Kuopion In-
sinöörien järjestämä. Matkan suunnittelussa läh-
dimme hakemaan mahdollisimman edullista ryh-
mäkokoa, joka on Kuopiosta täysi bussilasti. Kos-
ka jäseniä ei ilmoittautunut riittävästi matkalle, 

KULTTUURIMATKA II 
PIETARIIN

Kuva: Pietarin matkalaiset Pietari-Paavalin linnoituksen portailla.

matkaa tarjottiin myös muille akavalaisille. Tämä 
osoittautuikin oikeaksi ratkaisuksi, halukkaita oli-
si matkalle ollut hieman enemmän kuin mitä bus-
siimme mahtui.

Ensimmäisenä matkapäivänä ajoimme Nuijamaan 
kautta Terijoelle, jossa mukaamme liittyi paikal-
linen opas, Tatjana Pavlova. Terijoelta jatkoimme 
matkaa entiseen suljettuun kaupunkiin, Venäjän 

Itämeren laivaston päätukikohtasaarelle Kronsta-
diin. Söimme lounaan Kronstadin meriupseeri-
kerholla, jonka jälkeen oli kaupunkikerros. Tämän 
jälkeen matka jatkui Pietariin, jossa majoituimme 
hotelli Moskvassa.
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Perjantaina oli vuorossa Pietarin kaupunkikier-
ros, kanavaristeily sekä tutustuminen tykistömu-
seoon. Siellä moni näki ensimmäisen kerran kuu-
luisat Stalinin urut ja valtavasti muuta asemateri-
aalia menneiltä vuosisadoilta. Tykistömuseon jäl-
keen oli vapaata kaupunkiin tutustumista varten, 
mutta osa halusi käyttää senkin ajan Eremitaa-
siin nähtävyyksien katseluun. Illalla oli iltaretki, 
kävimme ruokailemassa paikallisessa ravintolassa, 
jossa katselimme myös kansantanssiesitystä. Lau-
antaina tutustuimme tsaarien kesäpalatsin, Pieta-
rinhovin yhteen puutarhaan sekä Pavlovskin palat-
siin. Sunnuntaina palasimme Viipurin kautta ta-
kaisin kotiin.

Pietari on yllättävän siisti kaupunki, ainakin kes-
kusta-alueeltaan, ei roskia tai muita jätöksiä. Lau-
antain myöhäisillassa kävelimme Nevskiä pitkin 
emmekä tavanneet puolentoista kilometrin mat-
kalla yhtään humalikkoa tai mitään pelottavak-
si koettavaa tilannetta. Keskustan katukuvassa ei 
näkynyt myöskään kännäilevää nuorisoa Kuopion 
torin tapaan. Tavalliselle turistille Pietari on tur-
vallinen matkakohde, mutta örveltäjien on syy-
tä muistaa, että Pietari on suurkaupunki kaikkine 
ongelmineen. Hintataso on Suomen luokkaa, jo-

ten ainakin keskustassa ei enää ole mahdollisuuk-
sia edullisiin ostoksiin.

Matka-Mainio oli onnistunut retkikohteiden va-
linnassa erinomaisesti. Paikallinen oppaamme, 
Tatjana oli myös todellinen huippu alallaan. Tie-
toa Pietarista ja Venäjän nykytilasta tuli enemmän 
kuin ehdimme kunnolla sulattaa. Pietarin kulttuu-
rimatkasta jäi hyvin positiivinen kuva. Samanhen-
kistä, rauhallista akavalaista porukkaa koko bus-
silasti. Riittävän suuri joukko, jolloin opastus- ja 
muut kustannukset jäivät kohtuullisiksi. 

Ensi vuonna Kuopion insinöörit suunnittelevat 
kahta kulttuurimatkaa, ensin keväällä Riikaan ja 
syksyllä jälleen Pietariin. Järjestelyperiaate on jäl-
leen sama, bussi täyteen, tarvittaessa muilla aka-
valaisilla täydennettynä. Mikäli olet kulttuurista 
ja nähtävyyksistä kiinnostunut ja pidät rauhalli-
sesta matkaseurasta, niin KUI:n järjestämät mat-
kat ovat juuri sinulle tarkoitettuja. Seuraa Kuopi-
on Insinöörien nettisivuja, matkoista tiedotetaan 
heti kun käytännön matkajärjestelyt on saatu teh-
tyä. Paikat täytetään varaamisjärjestyksessä, joten 
älä jätä osallistumispäätöstäsi viimetippaan.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
1 Viralliset kokoukset

 Kevät- ja syyskokous pidetään sääntöjemme mukaisesti.
 Osallistutaan Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokouksiin 23.5. ja 20. – 21.11.2009.

2 Hallituksen kokoukset

 Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus tekee yritysvierailuja.
 Hallituksen kokouksiin kutsutaan yhdistyksen alueella toimivien työpaikkayhdistysten ja  UIL:n   
 hallituksen edustajat sekä Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry:n edustaja.

3 Edustukset Uusi Insinööriliitto UIL ry:ssä:

 Toimitaan valiokunnissa ja työryhmissä:
 Vaalivaliokunta  Martti Nevantie   pj
 Yrittäjävaliokunta  Timo Auvinen  pj
 Järjestövaliokunta  Marko Oikarinen
 Viestintävaliokunta  Matti Hukkanen
 Etiikkavaliokunta  Johanna Kinnunen

 Osallistutaan Itä- ja Kaakkois-Suomen piiritoimintaan

4 Edustukset Akavassa:

 Osallistutaan Akavan aluetoimikunnan toimintaan Timo Auvinen pj
 Hoidetaan Akavan aluetoimikunnan edustuksia

5 Työsuhde ja sosiaalipolitiikka

 Tuetaan UIL:a  insinöörikuntaa koskevassa sopimustoiminnassa. Tarjoudutaan 
 osallistumaan alueellisiin asiantuntijaelimiin.

6 Koulutustoiminta

 Jäsenistöllä on käytettävissään Uusi Insinööriliitto ry:n järjestämä koulutus, josta 
 tarkempaa tietoa saa UIL:n koulutusoppaasta sekä Uusi Insinööri-lehden ilmoituksista.

 Järjestetään jäsenilta / jäseniltoja.
 
 Ohjataan jäsenistöä ja luottamushenkilöitä osallistumaan UIL:n, Ylempien 
 Toimihenkilöiden Neuvottelukunta YTN:n ja TJS:n järjestämille kursseille.

7 Jäsenpalvelut

 Käytetään hyväksi Uuden Insinööriliiton ja yhdistyksen hankkimia jäsenetuja. 
 Hankitaan uusia jäsenetuliikkeitä.
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 Jatketaan Kuopion Inssit- lehden toimittamista. Lehti ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa. 
 Ilmoitushankintaa tehostetaan. Lehti jaetaan myös UIL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 
 sekä Kinra ry:lle.

 Jatketaan yhdistyksen www-sivujen kehittämistä ja tarjotaan yhteistyökumppaneille linkkejä
 sivuillemme.

 Yhdistyksen tapahtumakalenteri julkaistaan Kuopion Inssit-lehdessä ja mahdollisuuksien 
 mukaan myös Uusi Insinööri-lehdessä.

8 Harrastustoiminta

 • Tarjotaan jäsenistölle käytettäväksi yhdistyksen hankkimia ja tukemia Kuopion 
  kaupunginteatterin vaihtolippuja.
 • Tarjotaan jäsenistölle käytettäväksi Musiikkikeskuksen esitysten yhdistyksen tukemia alennuslippuja
 • Tarjotaan ja tuetaan Kunnonpaikan kylpylän ja kuntosalin käyttöä
 • Tuetaan Kuopion Insinöörit ry:n keilakerhon toimintaa
 • Järjestetään ” Tanssii Inssien kanssa” paritanssi koulutus
 • Kuopion Insinöörit ry:n viinikerho, Viini-Inssit, jatkaa toimintaansa.
 • Tuetaan myös muuta harrastustoimintaa tarpeen ja hallituksen harkinnan mu-kaan.

9 Tahko-Inssi

 Yhdistyksen jäsenten käytössä on Tahkovuorella sijaitseva yhdistyksen omistama Tahko-Inssi-
 lomahuoneisto. Vuokrahinnasto löytyy Kuopion Inssit-lehdestä.

 Lomahuoneistoa vuokrataan ensisijaisesti omille jäsenille, mutta myös muille UIL-yhteisön 
 jäsenyhdistysten jäsenille ja toissijaisesti muille ulkopuolisille.

10 Tapahtumat ja tilaisuudet

 • Järjestetään kevättalvella Tuntematon sotilas ( 21. – 22.2.2009 ) tai Kvartetti teatterimatka.
 • Järjestetään konserttimatka
 • Järjestetään jäsenmatka Talvivaaran kaivokselle
 • Osallistutaan Savonia-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Kuopio lukuvuoden päättäjäisiin 
  ja stipendien jakoon.
 • Järjestetään muiden insinöörijärjestöjen kanssa yhteisiä tilaisuuksia ( Tahko-Inssit, Jäämaraton, 
 • Viinijuhlat ja Kallavesiristeily )
 • Osallistutaan UIL:n kesäpäiville.
 • Järjestetään elokuussa ( 6.8. 2008 ) perheristeily
 • Järjestetään keväällä Kulttuurimatka Riikaan ja elo- syyskuussa Kulttuurimatka III Pietariin.
 • Järjestetään perinteinen Pyhäinpäivän jälkeisen sunnuntain perhelounas.
 
11 Muuta

 • Tuetaan yhdistyksen toimialueella henkilökuntayhdistysten toimintaa.
 • Toimitaan aktiivisesti uusien jäsenten hankinnassa.
 • Tuetaan KINRA ry:n toimintaa ja -toimia uusien jäsenten hankkimiseksi.
 • Jaetaan stipendejä valmistuville insinööreille huomioiden heidän aktiivisuutensa 
  Kinra ry:n toiminnoissa.
 • Tuetaan SPR:n veripalvelun toimintaa järjestämällä arvonta verenluovutuksissa käyneiden jäsenten kesken.
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Jäsenedut ovat tarkoitettu vain jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsenedun 
käyttö edellyttää Insinööriliiton, IOL:n tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin esittämistä.

AUTOTARVIKELIIKKEET

IISALMEN AUTOALA OY  Autotarvikk. 10-40 %:n al. tarvikeryh. riippuen (hinnoittelu- 
 kone laskee alennuksen automaattisesti, ei koske nettohintaisia  
 tuotteita). Alennus vain jäsenkorttia näyttäen.
  
SAVON VARAOSA Kaikki autotarvikk. Merkkituotteita.
JA TARVIKE Oy Tutustu. Jäsenkortilla 20-35% alennus.
Minna Canthinkadun yläpäässä EI KOSKE TARJOUSTUOTTEITA.

KIINTEISTÖNVÄLITYSLIIKKEET

ASUNTO KUOPIO OY LKV Asunto-osakkeiden välityspalkkio alkaen
p. (017) 279 8900 4,3% - jäsenetu 0,5 % = 3,8 % sis. ALV. Arvioinnit
asuntokuopio@kiinteistomaailma.fi  sopimuksen mukaan riippuen kohteen sijainnista.

KODIN ELEKTRONIIKKA

LATVALAN KONELIIKE Viihde- ja kodinkoneet: Finlux, Akai, Sharp, Miele, AEG, 
Vuorikatu 26 Helkama, Rosenlew, Indesit, alennus 5-20% (ei koske tarjo
 Haapaniemenkatu 36 tuotteita)

KUOPION 
ELEKTRONIIKKATARVIKE OY           Jäsenetu: -10% myymälähinnoista, ei koske tarjoustuotteita
Satamakatu 20, 70100 Kuopio
p. (017) 2627 009   
www.elektroniikkatarvike.com

KULTALIIKKEET

KUOPION KELLO JA KULTA OY 
Myymälä sijaitsee Kuopion Prismassa. 
Kellosepän ja kultasepän palvelut, myös 
kaiverrukset. Valikoimissa mm. 
Kalevala Koru, Kaunis Koru, Kohinoor,
Sandberg, Tillander, Laatukoru, 
Leijona-hopeat, Saurum jne. 
  
MUSIIKKIKESKUKSEN PALVELUT
 
  Liput (enint. 2 kpl/jäsen) varataan normaalisti lippukassalta.  
  Lippuja lunastettaessa esitetään jäsenkortti ja lippukassa 
  vähentää lipun hinnasta jäsenedun 5 € / lippu.
  Huomioi, että oman osuutesi maksamiseen lippukassalle 
  kelpaa vain käteinen, ei pankki- eivätkä luottokortit. Tämä 
  johtuu lippukassan tietojärjestelmästä.

Kuopion Insinöörien jäsenedut:
Normaalihintaisista tuotteista 20% alennus 
seuraavin poikkeuksin:
- Kalevala Koru 
- 15% - Pöytähopeat päivän hinnoin 
- Korjaustöistä ei alennusta
Kaikista ostoista saa S-Bonusta

JÄSENETULIIKKEET



KEILAILU

KUOPION KEILAHALLI Jäsenkortin esittämällä alennus ratamaksusta 4,-/tunti.
 Koskee myös perheenjäseniä
UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 6,80 E aikuiset, 3,30 E lapset 
Vuorela Kuntosali: 4 E/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 10 E
 Liput saa kassalta alennettuun hintaan esittämällä Insinööriliiton   
 tai Kuopion Insinöörien jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit-  
 tauksella.

VALOKUVIEN KEHITYSPALVELUT JA TARVIKKEET

FOTOKELLARI Kuvien kehityspalvelut -15 % fi lmit, kamerat ja tarvikkeet -10% 
Haapaniemenk. 18   (ei koske tarjoustuotteita) + kanta-asiakasedut
Kauppakeskus Minna

TEATTERIJÄSENETU

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI

Teatteriliput (2 kpl/näytös kullekin 
jäsenelle) Lipun hinta jäsenelle on 
8,00 €/lippu (puhenäytelmät).
1) Varaa ensin haluamasi liput teatterin 
     lippukassasta ja laita varausnumero talteen.  
2) Maksa varaamasi liput (8,00 €/kpl) 
     yhdistyksen tilille ja merkitse maksu-
     tositteeseen viitenumeroksi 3450.

3) Tämän jälkeen saat teatterin lippukassalta maksutositetta     
    vastaan varaamasi liput. Muista ottaa myös varausnumero      
    mukaan lippukassalle.

Huom: Musikaalit tai vastaavat näytökset ovat kalliimpia kuin puhe-
näytelmät, ja tällöin lippuja lippukassalta lunastaessasi sinulta peritään 
näytöksen kalleuden mukainen hinnanerotus. Tällöinkin saat lippusi 
ryhmäalennuksen mukaisella hinnalla.

 .

PANKKIPALVELUT

KUOPION OSUUSPANKKI  Asuntopalvelu: Asiakkuudesta riippuen 20–50%:n alennus 
 palveluhinnaston mukaisista asuntolainan nostokuluista.
 Pankin jäsenyys: Liittyessään Osuuspankin jäseneksi 1000 
 Platinabonusta, arvoltaan 20 E.

NORDEA Lainojen järjestelypalkkiosta 25%:n alennus, korkoedut;
Kuopion Insinöörien toimialueella edut myös insinöörioppilaille.

PARTURI-KAMPAAMOT

Parturi-Kampaamo MINTTU  – 10 % palvelun hinnoista 
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6
P. (017) 282 7272

PESULAPALVELUT

Kuopion Pikapesula  15 % alennus kemiallisesta ja mattopesusta 
Puijonkatu 12

POLTTOAINEET YMS.
SHELL la-asema, Kuopio Alennus pesun hinnasta ja öljyistä 20 %
SHELL Päiväranta, Kuopio Alennus pesun hinnasta ja öljyistä 20 %

RAKENNUSVÄLINEVUOKRAAMOT

Lyytisen RAK-välinevuokraus Oy  -30% hinnaston hinnoista, 17,- kaasupullo

1.3.2008 alkaen



Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2008
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2009
Päivä  Tapahtuma     Paikka
24.1.  Kansantalouskurssi    hotelli Savonia
21.-22.2. Teatterimatka Helsinkiin,
  Tuntematon sotilas
23.-26.5. Kulttuurimatka Riikaan
11.-13.6. Perhematka Kolmårdeniin 
6.8.  Kuutamoristeily
17.-20.9. Kulttuurimatka III Pietariin
1.11.  Pyhäinpäivän lounas

Lisäksi vierailu Talvivaaran kaivostyömaahan. 
Vierailujen tarkempi ajankohta ilmoitetaan nettisivuilla www.kuopioninsinoorit.fi 


