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PUHEENJOHTAJAN
palsta

Yhdistyksemme sai vihdoin uudistetut 
wwwsivut. Lopullisen sysäyksen sivujen 
uudistamiselle antoi keväällä Insinööriliit
toyhteisössä käyttöön otettu keskitetty ta
pahtumienhallintajärjestelmä. Toki kaikki 
liiton jäsenjärjestöt eivät vielä ole siirty
neet sen käyttöön, mutta käyttäjäkunta 
laajenee jatkossa. Elokuun alkupuolella 
päätin, että minun puheenjohtajana on it
se tehtävä tämä sivuuudistus, koska 
muita vapaaehtoisia ei siihen tehtävään 
löytynyt. Tähän liittyen yhdistyksen leh
den julkaisu viivästyi suunnitellusta, koska 
puheenjohtajana halusin saada yhdistyk
sen uudistetut wwwsivut julkaistua mah
dollisimman nopeasti.
 
Olen erittäin iloinen, että olemme voineet 
lopultakin tarjota teille jäsenille pieniä ta
pahtumia elokuun Kallavesiristeilystä al
kaen. Isoja tapahtumia emme vieläkään 

uskalla suunnitella, mutta muutaman 
kymmenen hengen tilaisuuksia pyrimme 
järjestämään vielä tässä syksyn aikana.
 
Kokeilemme nyt syksyn aikana uutena 
virtuaalisia yritysvierailuja, koska yritykset 
eivät vielä salli vieraita toimitiloihinsa ja 
osa jäsenistämme välttelee vielä fyysisiä 
tapaamisia. Tiedän, että PohjoisSuomes
sa tällaisia on toteutettu viime keväänä 
useita ja osallistujia on ollut runsaasti.
 
Muistathan seurata yhdistyksemme netti
sivuja, jotta pysyt ajan tasalla tapahtu
mistamme ja jäseneduista.
 

Syysterveisin Johanna
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MUUTTUVA TYÖ VAATII
jatkuvaa osaamisen ylläpitoa

Mennyttä on se aika, kun meille riitti, että 
kahlaamme läpi oppivelvollisuuteen kuu
luvan peruskoulutuksen ja sen jälkeen 
hankimme itsellemme ammatin. Oli se 
ammatti sitten ammatillinen perustutkinto 
tai korkeakoulututkinto, niin sillä sitten 
ponnistettiin työelämään ja vakituinen 
työpaikka tarkoitti koko työuran aikaista 
turvaa ja toimeentuloa.

Varsinkin tämän päivän asiantuntijatyö 
vaatii myös tutkinnon jälkeistä osaamisen 
ylläpitämistä ja päivittämistä, jos työelä
män yhä kiihtyvässä muutoksessa aikoo 
mukana pysyä. Totaalinen uran vaihto
kaan ei ole enää harvinaista, jotkut meistä 
tekevät kaksi, jopa kolmekin lähestulkoon 
erillistä työuraa ensimmäisen tutkinnon 
valmistumisen ja eläkkeelle jäämisen vä
lissä.

Kouluttautumiseen on onneksi nykyisin 
valtavasti erilaisia vaihtoehtoja. Ihanteel
linen tilanne on, jos olet sellaisessa työ

paikassa, jossa yritys näkee henkilöstönsä 
osaamisen päivittämisen ja kehittämisen 
tärkeäksi ja mahdollistaa henkilöstön 
osallistumisen osaamista kehittävään 
koulutukseen. Usein työnantaja myös 
kustantaa kouluttautumisen, mutta jos ei, 
niin ainakin mahdollistaa sen työtehtäviä 
ja/tai työaikoja soveltaen. Valitettavasti 
monesti kyllä myös kuulee sitä, että työ
nantaja ei tarjoa mahdollisuutta koulut
tautumiseen. Muistathan olla myös itse 
aktiivinen asiassa. Voihan olla, että mah
dollisuus hyvinkin annetaan, kun sinulla 
itselläsi on tehdä esitys siitä, miten osaa
mistasi haluat kehittää. Etsi ja tutki mah
dollisuuksia ja kun löydät sopivan ja 
mielenkiintoisen koulutuksen, niin roh
keasti asiasta esimiehen tai HR:n kanssa 
keskustelemaan. 

Mahdollisuuksia tänä päivänä tosiaan on 
valtavasti. On yrityksen itsensä tilaamaa 
täsmäkoulutusta, on eri koulutusorgani
saatioiden tarjoamia lyhyitä tai pidempiä 
kursseja tai vaikkapa oman ammattiliittosi 
tarjoamaa koulutusta (Milloin viimeksi olet 
käynyt katsomassa meidän koulutustar
jontamme? Löytyy sivulta ilry.fi/koulutuk
set). Lisäksi on totta kai myös ihan 
tutkintoon johtavaa koulutusta niin am
matillisen koulutuksen kuin korkeakoulu
tuksenkin tasolla.

Itse aloitin tänä syksynä monen vuoden 
harkinnan jälkeen ihan uuteen tutkintoon 
johtavat AMKopinnot. Tekniikan ala vaih
tui humanistiseksi alaksi ja näin ollen 
pääsen haastamaan ja laajentamaan ko
vasti omaakin ajatusmaailmaani. Saa 
nähdä, kumpi on taistelussa vahvempi; 
insinööriys vai humanismi. Leikki leikkinä, 
todellisuudessa tänä päivänä poikkitie
teellisestä ajattelusta työssä kuin työssä 
on varmasti enemmän hyötyä kuin hait
taa. Minun haaveeni on tehdä töitä pa
remman työelämän puolesta. Toki teen 
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sitä jo nytkin, mutta tällä Työelämän ke
hittäjä tutkinnolla saan laajennettua 
omaa työkalupakkiani laajaalaisemmaksi 
hyvän työelämän asiantuntijaksi. Mitä 
mahdollisia ovia se tulevaisuudessa sitten 
avaa, sitä en vielä edes tiedäkään!

Jos mietit työnohella uuden tutkinnon 
opiskelemista ja sen vaatimaa työmäärää, 
niin ainakin omakohtaisen kokemuksen 
perusteella näyttää siltä, että ei se urakka 
nyt ihan mahdoton ole. Toki riippuu vähän 
koulutusalasta ja tasosta, mutta esimer
kiksi itselläni monimuototutkintoa suorit
tavana tähän opintojen alkuun 
olennaisena osana kuului AHOT prosessi 
eli aikaisemmin hankitun osaamisen tun
nistaminen ja tunnustaminen. Positiivinen 
yllätys oli itsellekin, kuinka paljon opin
noista tämän prosessin myötä katsottiin jo 
suoritetuiksi eli tutkinnon vaatima osaa
mistaso on saavutettu jo aikaisemmalla 
työkokemuksella, aikaisemmin suoritetuil
la opinnoilla tai vaikkapa ihan vapaaajan 
harrastuksilla. Enää ei siis tarvitse istua 
koulun penkillä (no, verkossahan ne opin
not tänä päivänä hyvin pitkälle ovat) 
opettelemassa kaikkea aasta ööhön, vaan 
jo olemassa oleva osaaminen hyödynne
tään osaksi tutkintoa. No, se virkamies
ruotsi on kyllä uudelleen suoritettava, siitä 
ei näköjään yli pääse muuta kuin suoritta
malla!

Tätä kirjoitellessa katselen ikkunasta mitä 
parhainta syyssäätä. Aurinko paistaa, ilma 
on raikas ja syksyn väriloisto on puhkea
maisillaan myös täällä meidän korkeuksil
la. Syksyyn on kuitenkin työelämän 
pelikentillä tulossa varmasti vielä niitä 
tuulisempiakin päiviä. Syksyn työehtoso
pimusneuvottelut ovat alkamassa ja eri
tyisesti pääsopimusaloillamme 
teknologiateollisuudessa muutoksen tuu
let puhaltavat. Ei niistä tässä sen enem
pää kuin että seuraathan aktiivisesti niin 
eri medioita kuin meidän omaakin viestin
tää asiasta. Ja käythän tarkastamassa jä
sensivujen kautta omat yhteys ja 
työpaikkatietosi. Vain siten varmistat itsel
lesi juuri sinun sopimusalaasi koskevan 
tiedon saannin. 

Mukavaa ja aurinkoista syksyn jatkoa!

Marjo Nykänen
Alueasiamies
Insinööriliitto IL ry
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Nykyisin noin kahden vuoden välein Suo
messa uusitaan työ ja virkaehtosopimuk
sia. Sopimusten päättyminen on 
jakautunut noin 6kk ajanjaksolle, joten 
käytännössä voidaan sanoa, että joka toi
nen vuosi liittomme fokus on sopimusten 
uusimisessa. Insinööriliiton työikäisistä jä
senistä noin 70% työskentelee aloilla, joi
den työehtosopimukset päättyvät 
marraskuun lopussa tänä vuonna.

Kuten aiemmillakin kerroilla sopimusten 
päättyessä, aion kirjoittaa näistä niin jäse
nille kuin valtakunnan medioissakin. Pidän 
tärkeänä, että kaikilla on ajantasaista ja 
oikeaa tietoa mikä on milloinkin pinnalla 
neuvotteluissamme. Insinööriliitto järjesti 
omille luottamushenkilöillemme suunnatut 
luottamusmiespäivät syyskuun puolivälis
sä. Ne ovat tärkeä kanava meille liiton 
johdossa, jotta tiedämme mitä jäsenet 

meiltä haluavat. Yksityisen sektorin kaik
kia ylempiä toimihenkilöitä koskevat luot
tamusmiespäivät järjestetään syyskuun 
lopulla ja myöhemmin on vuorossa julki
sen alan vastaavat tilaisuudet. Julkisen 
alan sopimukset päättyvät ensi vuoden 
puolella, siksi niiden aika on myöhemmin.

Tässä vaiheessa keskustelu käy hyvin pit
källe Teknologiteollisuuden, Suunnittelu 
ja konsulttialan sekä Tietotekniikan palve
lualan työehtosopimusten ympärillä. Tä
mä on luonnollista Teknologiateollisuuden 
työnantajaliiton tehtyä muutoksia omaan 
organisaatioonsa. Juuri tätä kirjoittaessani 
pinnalla on työehtosopimusten jälkivaiku
tus. Se tarkoittaa sitä, että entiset työeh
dot ovat voimassa, kunnes uusista on 
päästy sopuun. Nyt Teknologiateollisuus 
on kiistänyt tämän jälkivaikutuksen ole
massaolon, joka tarkoittaisi että 

TYÖMARKKINOILLA
eletään kiinnostavia aikoja
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1.12.2021 alkaen, mikäli uusia sopimuk
sia ei ole saatu neuvoteltua, teknologia
aloilla työskentelevillä olisi suojanaan ai
noastaan oma työsopimus ja lait. Lakien 
antamat suojat ja joustot ovat huomatta
vasti heikommat kuin työehtosopimusten. 
Sama koskee esimerkiksi työnantajaakin 
kiinnostavia joustoja työaikaan liittyen. 
Niitä ei sitten enää ole, kuten ei mitään 
paikallisia sopimuksia. Ei ole varmasti ke
nenkään etu, että työelämän joustot vä
henisivät. Siksi ihmettelen syvästi 
työnantajien valitsemaa linjaa, että asiaa 
ei voida sopia kollektiivisesti, jolloin pääsi
simme etenemään varsinaisissa työehto
sopimusneuvotteluissa.

Työnantaja on ilmoittanut keskeiseksi ta
voitteekseen yleiskorotuksen poistamisen. 
Tämä tarkoittaisi, että osa jäsenistämme 
jäisi ilman palkankorotusta, jolla turvataan 
mm. ihmisten ostovoima inflaatiota ja 
nousevia sosiaaliturvamaksuja vastaan. 
Työnantajan mielestä kaikki eivät työsuo
rituksensa perusteella ansaitse palkanko
rotusta. Jos työntekijä ei suoriudu 
työnantajan mielestä riittävällä tavalla 
töistään, niin onko siihen oikea puuttumi

sen väline yleissitova tai valtakunnallinen 
työehtosopimus, kuitenkin työnantajat ai
na kuorossa kertovat kuinka yrityksissä 
tiedetään parhaiten yritysten asiat. Voisiko 
siis ajatella, että myös mahdolliseen ali
suoriutujan työn tuloksen parantamiseen 
löytyisi keinot työpaikalta eikä valtakun
nan tason sopimuksista?

Vääntö työmarkkinoilla tullee olemaan 
poikkeuksellisen kova ja juuri nyt ei näytä 
siltä, että sopimusneuvotteluja saataisiin 
maaliin ennen ensimmäisten sopimusten 
umpeutumista. Insinööriliitto tekee kaik
kensa jäsenten työehtojen turvaamiseksi, 
tähän tarvitaan panosta myös teiltä jäse
niltä. Kertokaa siis oman työpaikkanne 
luottamushenkilölle tai suoraan liittoon 
mitä teidän mielestänne neuvotteluissa 
tulisi ajaa. Toistaiseksi pääpainot ovat työ
hyvinvoinnissa ja palkankorotuksissa.

Toivotan teille hyvät jäsenet oikein muka
vaa syksyä!

Samu Salo
Puheenjohtaja Insinööriliitto IL ry
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Kuopion Insinöörit isännöi Insinööriliiton 
kallavesiristeilyä aurinkoisena torstaiilta
na elokuun alussa. Risteilyllä on jo 
useamman vuoden historia, joten perin
teeksikin sitä voinee sanoa. Risteily oli tar
koitettu Insinööriliiton jäsenille perheineen 
ja jäseniä oli saatu mukaan ainakin Kuo
piosta, Helsingistä, Jyväskylästä ja Oulus
ta. Risteilylle Osmolaivalle oli saatu 
jäsenten lisäksi mukaan Insinööriliiton pu
heenjohtaja Samu Salo sekä Insinöörilii
ton alueasiamies Marjo Nykänen jäseniä 
tervehtimään.

Risteilyllä kuultiin lyhyt ajankohtaisten 
asioiden katsaus Salolta, minkä lisäksi jä
senillä oli mahdollisuus jututtaa häntä ris
teilyn aikana vapaammin.

Risteilyn lomassa nautittiin pientä iltapalaa 
Kuopiolaisen Hanna Partasen leipomon rii
sipiirakoiden ja munkkipossujen muodos
sa.

Yhdistyksen puheenjohtajana haluan 
lausua kiitoksen mukana olleille jäsenille 
perheineen. 

Johanna Kinnunen

KALLAVESI
risteily 5.8.2021
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Sateeton tiistaiilta elokuun lopussa kokosi 
pienen joukon Insinööriliiton jäseniä naut
timaan Kuopion Rauhalahden Jätkänkäm
pällesavusaunasta sekä kämppäillalli 
sesta. Ilta aloitettiin vapaamuotoisesti sa
vusaunalla, osa uskaltautui jopa kastau
tumaan viileähköön Kallaveteen saunan 
lomassa. Saunan päälle meillä oli mahdol
lisuus seurata tukkilaisnäytöstä iltaaurin
gon paistaessa taustalla.

Ilta huipentui kämppäillalliselle, jossa 
saimme nauttia niin tarjoiluista kuin myös 
haitarimusiikista. Saimmepa jopa yksityi
sesityksen Kallavesj laulusta savoksi lau
lettuna meidän omalle pöytäseurueellem 
me.

Toivottavasti saamme tästäkin tapahtu
masta perinteen, olihan nyt jo toinen ker
ta, kun vastaava nautinto jäsenille 
tarjottiin.

Yhdistyksen puheenjohtajana haluan 
lausua kiitoksen mukana olleille Insinööri
liiton jäsenille kuin heidän puolisoilleen.

Johanna Kinnunen

KÄMPPÄILLALLINEN
ja savusauna 31.8.2021
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YHDISTYKSEN
uudet nettisivut

Kuopion Insinöörien uudistetut wwwsivut 
julkaistiin perjantaina 17.9.2021.

Yhdistys osioon on koottu tietoa yhdis
tyksestämme toimintasuunnitelmien ja 
kertomusten muodossa. Täältä on luet
tavissa myös melkein kaikki yhdistyksem
me Kuopion Inssit lehdet pdfmuotoisina.

Jäsenelle osiosta voit lukea yhdistyksem
me jäsenille tarkoitetuista palveluista ja 
eduista, kuten lounasedut ja TahkoInssi.

Tapahtumat osiosta näet kaikki ne Insi
nööriliiton jäsenjärjestöjen järjestämät ta
pahtumat, jotka ovat sinun käytettävis 
säsi.

Sivujen uudistaminen ei tuonut muutosta 
TahkoInssi lomahuoneiston varauksiin. 
Lisätiedot TahkoInssistä sekä varaukset 
osoitteesta:
johanna.kinnunen@outlook.com
tai puhelimitse 044 236 0135. 

Mikäli emme pysty vastaamaan puhe
luusi, soitamme takaisin.

Mikäli sinulla on jäsenistöämme koskevia 
uutisia, joita haluaisit meidän jakavan 
wwwsivujemme kautta, ole yhteydessä 
puheenjohtajaan Johannaan.

Uudet sivut löytyvät tutusta osoitteesta:
www.kuopioninsinoorit.fi
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KEILAUSILTA
Keilakukossa 21.9.2021.

Kuopion uusi keilahalli Keilakukko avattiin 
syyskuussa Apajaan, Kauppakeskus Vih
torin alakertaan. Kuopion Insinöörien jä
senet pääsivät tutustumaan uuteen 
keilahalliin, keilauksen merkeissä, reilu 
viikko avajaisten jälkeen.  Pääsimmekin 
keilauksen makuun toden teolla, kun sa
maan aikaan keilahallilla järjestettiin keila
seurojen viikkokilpailut. 

Keilauksen jälkeen siirryimme Kuopion In
sinöörien kerhotilaan, jossa osallistujille oli 
tarjolla iltapalaa ja samalla mahdollisuus 
tutustua kerhotilaamme tarkemmin. Lop
puilta sujuikin verkostoitumisen ja mielen
kiintoisten keskustelujen parissa. 

Toivottavasti syksyn edetessä koronaan 
liittyvät rajoitukset hellittävät, jotta mah
dollisimman moni teistä jäsenistä pystyisi 
jälleen osallistumaan jäsentapahtumiim
me. 

Eeva Ruotsalainen

Kuopion Insinöörien jäsenenä saat Keila
kukossa 4 euron alennuksen ratahinnasta 
+ kengät veloituksetta. 

Kuvassa keilausvuorossa on jäsenemme Hannu.
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KUOPION INSINÖÖRIEN
hallitus 2021

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

Sihteeri Taloudenhoitaja
Timo Kinnunen Matti Tiihonen
044 785 6229 044 765 7085
timo@savonia.fi mtiihonen@gmail.com

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

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

INSINÖÖRILIITON
Koulutukset

Katso tulevat koulutukset ja webinaarit osoitteesta:

www.ilry.fi/koulutukset
Insinööriliiton verkossa järjestettävät koulutukset ovat 
avoimia kaikille liiton jäsenille. Ajantasaiset tiedot we
binaareista, sekä tallenteet aikaisemmista koulutuk

sista löydät koulutuskalenterista. 



14 Kuopion INSSIT 3/21

LOUNASETURAVINTOLAT
Kuopio
Amarillo
Lounas 10 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi PeeÄssän lounaspassilla 11. 
sopimuslounas veloituksetta

BURGER5
Lounas 10 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi á la carte listan ruoat 15 %

EHTA 
(ei lounasta tällä hetkellä koronan vuoksi)
Lounas 10 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi PeeÄssän lounaspassilla 11. 
sopimuslounas veloituksetta

Frans & Sophie
Sophien salaattitori 10 € (norm. 12 €)
Lounas 15 €, (norm. 19,50 €)
Lisäksi PeeÄssän lounaspassilla 11. 
sopimuslounas veloituksetta

Gastrobar B/P
Lounas 10 € (norm. 11 €)
Lisäksi lounaspassilla joka 10. lounas 
ilmaiseksi

Harald Kuopio
Lounas 10,20 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi á la carte listan ruoat 10 %

Intro Social Oy
Lounas 10 € (norm. 11,50 €)
Salaattilounas 9,50 € (norm. 10 €)

King´s Crown
Lounas 10,70 € (norm. 11,50 €)

Kuopion Saana
Lounas 10,90 € (norm. 13 €)

Lounasravintola Mairella
Lounas 10 € (norm. 10,40 €)
Kevytlounas 8,70 € (norm. 9 €)
Lisäksi tilaustuotteista 5 %

Lounasravintola TehoWatti
Lounas 9,30 € (norm. 9,80 €)

Ozaki Sushi
Lounas 10,40 € (norm. 11,50 €)

Puijon Maja
Lounas 10,90 € (norm. 12 €)

Rosso
Lounas 10 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi PeeÄssän lounaspassilla 11. 
sopimuslounas veloituksetta

Trattoria Sorrento
Lounas 10,70 € (norm. 11 €)

Ravintola Hurma
Lounas 10 € (norm. 10,70 €)
Lisäksi á la carte annoksista mato 10 %

Ravintola Isä Camillo
Lounas 10,70 € (norm. 11,50 €)

Ravintola Kallavesi
Lounas 10 € (norm. 10,90 €)

Ravintola Komilfo
Lounas 10 € (norm. 11 €)

Ravintola Käskynkkä
Lounas 10,20 € (norm. 10,40 €)
Lisäksi á la carte listan ruoat 5 % 
(ei koske pizzoja ja hampurilaisia)

Ravintola Pelimies
Lounas 9,50 € (norm. 10,50 €)
Lisäksi aamiainen 8,50 € (norm. 9,50 €)

Ravintola Taikuri
Lounas 9,60 € (norm. 10,50 €)
Lisäksi á la carte annoksista 10 %

Ravintola Urban
Lounas 11 € (norm. 12 €)

Skilla
Lounas 10,50 € (norm.11,60 €)
Keitto/Salaattilounas 8,50 € (norm. 9 €)
Hinnat voimassa myös lauantaisin. Sa
malla hinnalla saa lounaat koko seurueel
le, mutta etuhinnasta ei saa leimoja 
lounaspassiin. 

Thairavintola Samruai
Lounas 9 € (norm. 10 €)
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LOUNASETURAVINTOLAT
Muu Alue

IISALMI

Lounaskahvila Kulta
Lounas 10 € (norm. 11 €)

Ravintola Butterfly
Lounas 10 € (norm. 11 €)

Ravintola Raatihuone
Lounas seisovasta pöydästä 10 € 
(norm. 11,20 €)

Ravintola Rosso
Lounas 10,70 € 
(norm. vaihtelee 10,70 € tai yli)

LAPINLAHTI

Matin ja Liisan asema
Lounas seisovasta pöydästä 1 € 
listahinnoista (norm. 11,10 € tai yli)
Lounaspassilla joka 11. lounas 
veloituksetta
Sama alennus myös Niemenharjun 
matkailukeskukselta Pihtiputaalta

LEPPÄVIRTA

Lounasravintola Leppäkerttu
Lounas 8,90 € (norm. 11,50 €)

SONKAJÄRVI

Ravintola Hollivoot
Lounas 7,65 € (norm. 8,50 €)
Lisäksi muut lounas ja grilliannokset 
10 %

Ravintola Palomestari
Lounas seisovasta pöydästä 9 € 
(norm. 9,50 €)
Lisäksi pizzat ja grilliannokset 10 %

SIILINJÄRVI

Ravintola Lataamo
Lounas 9,50 € (norm. 9,90 €)
Keitto 8,50 € (norm. 8,90 €)
Salaatti 7,50 € (norm. 7,90 €)
Leike 10 € (norm. 11,90 €)
Lisäksi 100 € per tapahtuma/
yksityistilaisuus (normaalihinta 50 €/h) ja 
kohdistettu tarjous kaikkiin tapahtumiin. 

Ravintola Fonte
Lounas 9,50 € (norm. 10 €)
Wokit 10,45 € (norm. 11,40 €)

VUORELA / TOIVALA

Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Lounas 12,30 € (norm. 14,50 €)
Lisäksi tarjolla aamiainen ja päivällinen 
15 % alennuksella (ei koske juhlapyhiä 
ja kampanjoita)

Pakkipari
Lounas 7,50 € (norm. 8,50 €)
Lisäksi samaan hintaan viikonloppuisin 
makkaraperunat tai annos 
tilausruoistamme (jos tilauksia on)

Etuhinta 
Kuopion Insinöörien

jäsenkorttia näyttämällä. 

Katso tarkemmat lisätiedot: 
www.kuopioninsinoorit.fi/

lounasedutjasenille. 

Etuhinnat saattavat poiketa ilmoite
tuista, ravintoloiden muuttaessa 

lounashintojaan. 
Muutoksista voi ilmoittaa myös 

Kuopion Insinöörien 
hallitukselle. 
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TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla
TahkoInssi on Kuopion Insinöörien omistama lomamökki (paritalon puolikas) 
Nilsiän Tahkovuoren maisemissa.

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

Etäisyydet
Tahkon keskustaan 4 km, Kuopion torille 55 km, hiihtoladut 100 metriä.
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Hinnat jäsenille (1.6.2020 alkaen)

Viikko masu 380 €, 
mato 220 €, 
viikonloppu pesu 195 €
lisävuorokaudet 55 € / yö, 
lemmikkimaksu 40 €.
 
Hinta sisältää lakanat, loppusiivouksen ja 
takkapuut. 

Vuokraukset ja tiedustelut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KULTTUURI

JÄSENEDUT 
vuonna 2021

HYVINVOINTI

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

JUMIKAMU
Klassista ja urheiluhierontaa.

10 % alennus hierontojen listahinnoista 
Kuopion Insinöörien jäsenille. 

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

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

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

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

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

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

Kokoustarjouksena VIP Saana 380 €
(norm. 420 €)

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

MUUT EDUT

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

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752.

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

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

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

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

BAR FREETIME
Biljardi ja pöytäcurlingpelaamisesta
 10 %.

LIIKUNTA




