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NYT KANNATTAA KÄYDÄ 
VERENLUOVUTUKSESSA

- 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. 

Veripalvelussa 1.1. - 31.12.2009 välisenä aikana käynei-
den kesken arvotaan  viikonloppu B-C -kaudella Tahko 
Inssillä tai valinnaisesti Insinöörilautanen.
Arvonta Kuopion Insinöörit ry:n hallituksen 1/2010 
kokouksessa.

Veripalvelussa on nimilista, johon luovutuskerrat kir-
jataan.
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2008-2009
Hannu Kumpulainen 
hannu.kumpulainen@
luukku.com

2009-2010
Heikki Ruotsalainen
GSM 044 558 6292
heikki.ruotsalainen@kapsi.fi 

2008-2009
Janne Siponen
janne_siponen01@hotmail.com

Kinran edustaja: 
Mikko Ruotsalainen
mikko.ruotsalainen@student.savonia.fi  

KUOPION INSINÖÖRIT RY 
HALLITUS 2009

2009-2010
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 

2009-2010
Marko Oikarinen
GSM 044 300 5198
markooik@dnainternet.net

2009-2010
taloudenhoitaja
Simo Turunen
GSM 040 729 1417
simo.turunen@dnainternet.net

2009-2010
sihteeri
Johanna Kinnunen
Sompatie 3 A 2
70200 KUOPIO 
GSM 050 349 7783
johanna.kinnunen@
dnainternet.net

hallituksen jäsenten vastuualueet
- Tiedotus ja Kuopion Inssit –lehti:  
   Matti Hukkanen, Hannu Kumpulainen ja Marko Oikarinen
- WWW-sivut: Heikki Ruotsalainen
- Sähköpostitiedotus: Johanna Kinnunen
- Opiskelijavastaava: Janne Siponen
- Koulutusvastaava: Hannu Kumpulainen
- Keilakerho: Simo Turunen ja Janne Siponen
- Tahko-Inssi: matti Hukkanen ja Marko Oikarinen
- Viini -Inssit: matti Hukkanen ja Simo Turunen
- Tapahtumat ja tilaisuudet: Marko Oikarinen, Simo Turunen 
  ja Hannu Kumpulainen



3

KUOPION INSSIT1/2009

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys teille, 
hyvät jäsenet! 

Olemme aloittaneet uuden vuoden, eikä niinkään 
valoisissa merkeissä, vaikka kevät kohta saapuukin. 
Uusi Insinööriliitto UIL ry on kyllä saanut rivinsä 
järjestykseen ja jatkaa nyt yhtenäiseltä pohjalta val-
misteluja 90 vuotisjuhliinsa, jotka pidetään syksyn 
edustajakokouksen yhteydessä  Helsingissä. Myös 
liiton sisäiset yt-neuvottelut on saatu päätökseen, 
organisaatio kuntoon ja henkilökunta uudet teh-
tävämääritykset. Olen ymmärtänyt myös henkilö-
kunnan kannalta asioiden olevan nyt paremmin. 
Henki oli hyvä puheenjohtajapäivillä, jossa henki-
lökunnastakin oli liki puolet.
Mutta tämä taloudellinen tilanne. Yhteydenotot 
liiton jäsen- ja lakipalveluihin ovat ruuhkautuneet 
pahoin. Myös IAT-kassan palvelut ovat ylikuormi-
tetut. Näihin on nyt myös panostettu lisää henkilö-
kuntaa, joten toivomme asioiden niiltäkin osilta pa-
ranevan. Toinen taloudellisen tilanteen aiheuttama 
huoli on jäsenkuntamme lomautukset ja jopa irtisa-
nomiset. Yksilötasolla tilanne ei ole helppo.
Akavan aluetoimikuntien määrärahoja on pienen-
netty ja joudumme tarkkaan harkitsemaan, mihin 
suuntaamme toimintamme. Onneksi yhteistyö-
kumppanimme voinevat auttaa toiminnoissa, joi-
ta keskusjärjestö ei halua rahoittaa. Nimenomaan 
näillä toiminnoilla te jäsenet saatte kontaktia alue-
toimintaan ja toisiinne. Minulle on tullut jo mie-
leen, josko pitäisi jälleen perustaa pitkälle koulu-
tettujen työllisyysprojekti, jollaista Kuopion Insi-
nöörit 90-luvulla koordinoi Nevantien Martin ai-
kana. Vihreää tälle uudelle projektille ovat antaneet 
Porokari ja Akava Erityisalat toiminnanjohtaja Sal-
la Luomanmäki. Akava Pohjois-Savon aluetoimi-
kunta tehnee tästä kannatuspäätöksen 23.2.2009.
Työ- ja elinkeinokeskuksiin on perustettu uudet 
”Työllisyyden edistämistoimikunnat”, joihin Aka-
va on saanut edustajansa. Pohjois-Savossa edusta-
jiamme ovat:

Iisalmessa; Pirjo Suhonen, Siilinjärvellä; Jyrki Ai-
rola, Kuopiossa allekirjoittanut ja Varkaudessa; Esa 
Tuovinen. Voi helposti sanoa, että toimikunnilla 
on paineita saada jotain aikaiseksi.
Seuraavassa edustajakokouksessa toukokuussa 
Tampereella on käsiteltävänä UIL:n jäsenyysstrate-
gia. Tavoitteenahan oli saada liitto 90 000 jäseniki-
seksi vuoteen 2015 mennessä. Tavoite määriteltiin 
yhdessä kunta-alan järjestöjen kanssa. Nyt niistä 
on eronnut kuusi, joten tavoitetta voinee tarkas-
tella uudelta pohjalta. Kuopion Insinööreissä on 
joka tapauksessa kaikkien sektoreiden edustajia ja 
kaikki insinöörit ovat edelleen erittäin tervetulleita 
joukkoomme, joka on suurempi kuin koskaan. 
Teen itse yrittäjänä kaikkeni vaikuttaakseni siihen, 
että yrittäjiksi siirtyvät saavat liitolta sellaisia yrit-
tämiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja, jotka osoitta-
vat liiton sopivan myös yrittäjille. Jo nyt liiton pal-
velut ovat yrittäjiä kohtaan erittäin kustannusvas-
taavat. Perustetta eroamiselle liitosta yrittäjyyden 
johdosta ei ole.
Vastaan mielelläni Teiltä sähköpostitse tulevaan pa-
lautteeseen aina kun ehdin. Kiitos tästä postista.

Tulkaa vuosikokoukseemme to.19.3.2009 
klo 18.00. Tällä  kertaa Ravintola Kummisetään.
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MITEN LAMASTA ETEENPÄIN?
Julkiset investoinnit ovat tehokkain elvytyskeino 
laman voittamiseksi. Ihmisten luottamuksen säi-
lyminen tulevaisuuteen on parhaita investointe-
ja, mitä valtiovalta voi tehdä nykytilanteessa tote-
si KTM Arto Suninen Kuopion Insinöörien jär-
jestämässä kansantalouskoulutuksessa lauantaina 
24.1.2009.

Maailmantalous joutui ennen kokemattomaan 
lamaan viime syksyn aikana. Lama koskee koko 
maailmantaloutta, eikä rajoitu pelkästään Poh-
joismaihin niin kuin 1990 alun lamassa oli kysy-
mys. Tärkeintä nyt olisi turvata yksittäisten ihmis-
ten toimeentulo. Valtion elvytystoimet pitäisi koh-
dentaa ihmisiin eikä esimerkiksi pankkeihin kuten 
1990-luvun alussa tehtiin.

Julkisia investointeja Suninen piti keskeisim-
pänä elvytyskeinona. Kallan sillat Kuopion alueel-
la ovat hyvä julkisen rakentamisen kohde samoin 
homekoulujen korjaaminen. Tällaiset rakennus-
hankkeet tuovat nopeasti työtä paikallisille ihmi-

sille. Siltoja ja rakennuksia käytetään vuosikym-
meniä, joten investoinnit eivät mene hukkaan. 
Käytetty raha jää myös pääosin alueelle, palkkoina 
ja tarvikehankintoina. Työ antaa varmuutta ihmi-
sille ja lisää näin perheitten turvallisuutta. Ihmis-
ten luottamus säilyy tulevaisuuteen.

1990 luvun lamassa yksittäiset ihmiset jäivät 
heitteille. Valtion tuki suunnattiin pankeille, ei ih-
mi-sille. Tämä aiheutti turhan paljon kärsimystä, 
mistä saadaan vielä tälläkin hetkellä maksaa. Kes-
kei-sin asia Sunisen mielestä on turvata työttö-
mäksi jäävien perheitten asunnon säilyminen. Val-
tion toimenpitein on työttömäksi tai lomautetuik-
si joutuvien asunlainat järjestettävä niin, että asun-
to säilyy työttömyysjakson yli. Yksi keino on val-
tion antama tuki takaus- ja laina-aikajärjestelyille.

Valtion tuen pitäisi olla vastikkeellista. Yritykset 
ja monet kunnat vaativat valtiolta lisätukea mutta 
ovat samanaikaisesti irtisanomassa tai lomautta-
massa työntekijöitään. Valtion tuen ehtona pitäisi 
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Sunisen mielestä olla niin julkiselle sektorille kuin 
yrityksille; ei pätkätyötä, ei lomautuksia, ei pal-
kan alennuksia. Työn jatkuminen luo turvallisuut-
ta epävarmuudessa eläville ihmisille. Vanha totuus 
on, etteivät köyhät säästä. Näin vaikeimmassa ase-
massa oleviin kohdistunut elvytys tuo jokaisen eu-
ron mukaan kansantalouden rahakiertoon.

Suomalaisten kulutuksesta noin puolet kohdis-
tuu ulkomailta hankittuihin tuotteisiin tai palve-
luihin ja toinen puoli kohdistuu kotimaassa tuo-
tettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Taloudellises-
ti huonoina aikoina säästäminen lisääntyy eikä se 
tarvitse valtion tukea. Veroelvytyksestä selvästi al-
le puolet elvyttää Suomen taloutta muu osa menee 
säästöön tai ulkomaille. 

Verojen laskeminen tässä tilanteessa on kuin 
laskisi pakkasella housuihinsa. Pienen hetken läm-
mittää mukavasti, mutta sitten tulee entistä kyl-
mempi. Valtio velkaantuu lähivuosina miljardeja. 
Velkojen lyhennykset ja korot on maksettava ta-
kaisin verotusta kiristämällä. Välilliset verot tule-
vat nousemaan. Todennäköisesti myös valtion ve-
roja pitää korottaa. Kunnallisveron korotuskin on 
edessä monessa kunnassa. 

Vaikeat ajat tarjoavat hallitukselle mahdollisuu-
den verotuksen epäkohtien korjaamiseen. Suomes-
sa on erilliset verot pääomalle sekä tuloille valtion 

ja kuntien verotuksessa. Verotus ei ole kannusta-
vaa, työn vastaanottaminen voi olla pienituloiselle 
kannattamatonta. Sunisen mukaan Suomessa pi-
täisi siirtyä yhteen veroon, joka kattaisi sekä pää-
oma-, että valtion ja kunnallisveron. Perustulo, esi-
merkiksi 1000 e kuukaudessa olisi verotonta. Tä-
män yli menevistä tuloista maksettaisiin veroa va-
kio-osuus, esimerkiksi kolmannes. Jokaisesta lisä-
eurosta jäisi näin ihmisille aina 67 senttiä omaan 
käyttöön. 

Vakioverolla saavutettaisiin kolme etua: hyvin 
pienituloisten ei tarvitsisi maksaa veroja lainkaan, 
pääomavero ja tulovero olisivat samalla viivalla ja 
jokainen tienattu lisäeuro kannustaisi samalla ta-
valla. Vakiovero maksettaisiin myös saman prosen-
tin mukaan niin Kauniaisissa kuin Rautavaaralla.

Lama loppuu aikanaan. Näin on käynyt joka 
kerta aiemmin ja niin käy nytkin. Lamasta tulee 
kuitenkin suhteellisen pitkä. Epävarmuus aiheu-
tuu siitä, ettei vieläkään tiedetä missä kunnossa 
esimerkiksi USAn suuret pankit ovat. Miten pal-
jon on vielä piilossa olevia luottotappioita?  Suni-
sen arvion mukaan laman pohja saavutetaan en-
si vuonna ja vuoden 2012 alkupuolella bruttokan-
santuote  alkaa kasvaa.

Hannu Kumpulainen

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous

Aika:  Torstai, 19.3.2009 klo 18.00
Paikka:

               

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ mainitut asiat:
- toimintakertomuksen hyväksyminen
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- tilintarkastajien lausunto
- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tila- ja tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan sihteeri Marko Oikariselle  sähköpos-
tilla: markooik@dnainternet.net,  puh 044 3005 198 viimeistään 15.3.09 mennessä.

TERVETULOA !!!
Hallitus
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Kuopion Insinöörit ry Jäsentilanne joulukuussa 2008 
 
Kuopion Insinöörien jäseniä joulukuussa 2008 oli yhteensä 1141, näistä naisia vain 9 %. 

 
Kuva 1. Jäsenistä naisia 9 % ja miehiä 91 % 

Kuopion Insinöörien jäsenten ikärakenne. 

 
Kuva 2. Jäsenten ikärakenne 

 
Jäsen, ylempi toimih, ei-insinööri koulutusta: 5 jäsentä 
Toissijainen jäsen: 17 jäsentä 
Ainaisjäsen, kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja: 8 jäsentä 
 
Uudet jäsenet vuoden 2008 aikana: 
- IOL:stä 54 henkilöä 
- Toisesta liitosta siirtynyt 46 henkilöä 
- Ulkoa tulleet 19 henkilöä 
 
UIL:stä (Kuopion Insinöörit) lähteneet vuoden 2008 aikana: 
- Liitosta vuoden 2008 aikana eronneet: 58 henkilöä 
- Toiseen liittoon siirtyneet vuoden 2008 aikana: 68 henkilöä 
 

Kuopion Insinöörien jäsenet 
- Ulkomailla: 6 jäsentä 
- Etelä-Suomessa: 5 jäsentä 
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Olen Janne Siponen ja toimin Kuopion Insinööreis-
sä (KuI) opiskelijavastaavana myös tänä vuonna. Vas-
tuullani on myös keilakerhon toiminta, jonka edut 
ovat kaikkien meidän jäsenten käytössä. Kts. tarkem-
mat keilakerhon uudet säännöt netissä ja tässä leh-
dessä. Opiskelijavastaavan pesti lankesi minulle luon-
nostaan vuosi sitten, sillä olinhan silloin hallituksem-
me nuorin, vai pitäisikö sanoa viimeksi valmistunein 
jäsen (kevät 2007).

Minulla on läsnäolo- ja puheoikeus Kuopion In-
sinööriopiskelijat Kinra ry:n kokouksissa, joten vie-
railen heidän kokouksissa aina mahdollisuuksien 
mukaan. Vastavuoroisesti Kinran edustajalla on läs-
näolo- ja puheoikeus meidän KuI:n kokouksissa. 
Muun muassa näin pidämme yllä yhteistyötä opiske-
lijoiden ja ”isojen inssien” välillä. Kinralaiset ovat me-
nestyksellä jatkaneet perinnettä järjestää tilaisuudet 
niin aloittaville opiskelijoille syksyisin kuin valmistu-
ville keväisin. Kuopion Insinöörit osallistuvat ko. ti-
laisuuksiin niin taloudellisella tuella kuin omalla pu-
heenvuorollaan. Viime vuonna pidimme myös yhtei-
set illanistujaiset opiskelija porukan kanssa ravintola 
Maljassa ruokailun ja alueasiamiehen esittelyä kuun-
nellen. Tällaisten ns. siltailtojen tarkoituksena on he-
rättää keskustelua, vaihtaa mielipiteitä ja yksinkertai-

HIEMAN ASIAA OPISKELIJAVASTAAVAN 
TOIMINNASTA KUOPION INSINÖÖREISSÄ  

sesti tutustuttaa hallituslaiset toisiinsa.
Yhteyksiä opiskelijamaailmaan lisää se, että halli-

tuksemme kokouksissa on paikka läsnäolo- ja puhe-
oikeuksilla myös paikallinen Insinööriopiskelijaliiton 
(IOL) hallituksen jäsen Jyri Hakkarainen. Jyri on tut-
tu meidän isojen porukassa, onhan hän Kinran pitkä-
aikainen vaikuttaja ja vuoden 2008 puheenjohtaja.

Itse olin opiskeluaikana mukana Kinran toimin-
nassa kaudet 2003-2006, joista 2005 toimin puheen-
johtajana. Näinä aikoina tutustuin isoihin insinöörei-
hin ja heidän toimintaansa. Opiskelijavastaavan teh-
tävissä olen siis toiminut molemmin puolin vanhojen 
tuttujen kanssa. Toki vaihtuvuus hallitustoiminnassa 
on opiskelija puolella luonnostaan huomattavasti no-
peampaa, joten sinne uusia kasvoja tulee vuosittain.

Jos sinulla on kysymyksiä Kuopion Insinöörien 
toiminnasta tai tapahtumista yleensä niin osoitteesta 
www.kuopioninsinoorit.fi  löytyy tietoa tai laita kysy-
myksiä suoraan sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät 
esittely osiosta.

Janne Siponen
Kuopion Insinöörit ry

opiskelijavastaava ja keilakerho
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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                                
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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuopion Insinöörit ry.

Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n varsinainen jä-
sen. Insinööriliitto IL ry:tä kutsutaan näissä sään-
nöissä liitoksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio 
ja toiminta-alueena Pohjois-Savo.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on:
- edistää toiminta-alueensa insinöörien ja raken 
 nusarkkitehtien yhteisiä etuja,
- tukea liiton koulutuksellisia tavoitteita 
 toiminta-alueellaan, että insinööri- ja rakennus
 arkkitehtikoulutuksen taso ja määrä vastaavat
 ammattikunnan ja yhteiskunnan tarvetta,
- edistää henkilöjäsentensä yhteenkuuluvuutta  
 keskenään ja muiden liiton jäsenyhdistysten   
 henkilöjäsenten kesken,
- toimia yhdyselimenä henkilöjäsentensä ja liiton  
 välillä sekä
- työskennellä maan teknillisen kehityksen puolesta.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- hankkii henkilöjäsenikseen mahdollisimman 
 suuren osan alueensa jäsenkelpoisista henkilöistä,
- järjestää kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä-,  
 tiedotus- ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja,
- voi perustaa ja ylläpitää erilaisia kerhoja ja 
 projekteja,
- voi julkaista järjestölehteä, muita tiedotteita 
 ja tehdä muutakin valistustyötä,
- vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin tekemällä  
 esityksiä sekä toimia muilla tavoilla henkilö-
 jäsenten etujen ajamiseksi,
- antaa henkilöjäsenille työsuhdeneuvontaa ja 
 välittää liiton antamia palveluja sekä
- voi käyttää työmarkkinallisia painostustoimenpiteitä.

KUOPION INSINÖÖRIT RY:N SÄÄNNÖT

4 § VARAINHANKINTA

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu 
asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja ar-
pajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoitta-
maan kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä omis-
tamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.
Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

5 § JÄSENET

HENKILÖJÄSENET

Yhdistyksen henkilöjäseneksi ovat oikeutettuja hakemaan:
- suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknil
 lisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennus
 arkkitehtitutkinnon suorittaneet,
- insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkin
 non suorittaneet,
- korkeammman teknillisen koulutuksen saaneet sekä
-  insinööritasoisissa vastuullisissa teknillisissä 
 tehtävissä toimivat. 
Yhdistyksen hallitus päättää henkilöjäseneksi hy-
väksymisestä hakemuksen perusteella.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohta-
jaksi yhdistyksen puheenjohtajana erityisesti ansioitu-
neen henkilöjäsenensä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi 
kunnia- puheenjohtaja kerrallaan. Kutsumista on kan-
natettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuis-
ta äänistä.

KUNNIAJÄSEN

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kut-
sua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansi-
oituneen, muulla tavoin yhdistyksen tarkoituspe-
riä edistäneen, teknillisellä alalla tai muuten ansi-
oituneen henkilön.

KANNATTAJAJÄSEN

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oi-
keuskelpoiset yhteisöt sekä henkilöt, jotka tahto-
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vat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja mak-
savat kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus 
hyväksyy kannattajajäsenet.

YHDISTYSJÄSENET

Yhdistyksen kokous voi hakemuksesta hyväksyä 
jäsenekseen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka hen-
kilöjäsenet täyttävät yhdistyksen henkilöjäsenen 
jäsenyysehdot.
Aikaisempien ainais-, kanta-, kannattaja- ja kun-
niajäsenten asema yhdistyksessä säilyy entisellään.

6 § JÄSENMAKSUT

Henkilöjäsenen liittomaksun lisäksi perittävän jä-
senmaksun suuruus määrätään kalenterivuosittain 
yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistysjäsenen jä-
senmaksu määräytyy sen henkilöjäsenten mää-
rän mukaan. Kannattajajäsenmaksu määrätään sa-
moin yhdistyksen syyskokouksessa.
Mahdollisten kerhojen jäsenmaksut määrätään 
myös yhdistyksen syyskokouksessa.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa 
jäsenmaksua.
Henkilöjäsen voi saada alennusta jäsenmaksusta, 
jos liitto myöntää alennuksen liittomaksusta liiton 
toisen jäsenyhdistyksen jäsenyyden, kesken vuotta 
henkilöjäseneksi liittymisen, opiskelun, sairauden, 
työttömyyden, eläkkeellesiirtymisen, varusmies-
palvelun, äitiys-, isyys-, vanhempainloman tai hoi-
tovapaan perusteella tai muulla vastaavalla sosiaali-
sella perusteella tai sillä perusteella, että henkilöjä-
sen ei lain mukaan voi kuulua liiton kautta työttö-
myyskassaan. Yhdistyksen kokous voi päättää, et-
tä vastaava alennus myönnetään myös liittomak-
sun ylittävästä osasta. Hallitus päättää alennuksen 
myöntämisestä yksittäistapauksessa.

7§ YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyk-
sen kokous.
Yhdistyksen toimeenpaneva toimielin on hallitus.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä oleval-
la, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella henki-
löjäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistysjäsenellä on ääniä yhtä monta, kuin sillä 
on kokousvuoden alussa ollut henkilöjäseniä, ei 
kuitenkaan enempää kuin yksi viidesosa (1/5) kai-
kista kokouksessa läsnäolevista äänistä.
Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja kannattajajä-
senellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, 
mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnä-
olo-oikeuden liiton edustajalle ja muille sitä pyytä-
ville. Paikallisen insinöörioppilasyhdistyksen edus-
tajalla on oikeus osallistua kokoukseen puhe- ja 
läsnäolo-oikeutettuna edustajana.

 9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN AJAT JA 
KOOLLEKUTSUMINEN

VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kokous kokoontuu vuosittain kah-
teen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen:
- maalis-huhtikuussa kevätkokoukseen ja
- syys-lokakuussa syyskokoukseen.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päätää tai mikäli hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidet-
tävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yh-
distyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian 
käsittelemiseksi pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen 
kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kulut-
tua siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty.

KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lä-
hettämällä kirjallisen kutsun jäsenille tai ilmoit-
tamalla siitä syyskokouksen valitsemassa lehdessä 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § ALOITEOIKEUS YHDISTYKSEN 
KOKOUKSIIN

Yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä yhdistysjäsenillä 
on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemisek-
si yhdistyksen kokouksessa. Aloite on tehtävä kir-
jallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi 
ennen kokousta.
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11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat 
liiton kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus 
nimetä edustajansa.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 
käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut 
 toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat 
 yhdistyksen kokouksen avuksi,
- käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimi
 kaudelta, tilinpäätös ja tilin- tarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuva
 pauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA 
käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut 
 toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat
 yhdistyksen kokouksen avuksi,
- hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma  
 sekä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
- päätetään liittomaksun ylittävästä jäsenmaksun  
 osasta sekä kannattajajäsenmaksusta,
- päätetään mahdollisten kerhojen jäsenmaksuista,
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien  
 palkkioista ja matkakorvauksista,
- valitaan erovuoroisen tilalle puheenjohtaja,
- valitaan erovuoroisen tilalle varapuheenjohtaja, 
- hallituksen jäsenet,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilin
 tarkastajaa,
- määrätään lehti, jossa kokouskutsut ilmoitetaan,
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista  
 asioista.

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHDISTYKSEN KOKO-
UKSESSA käsitellään kokouskutsussa mainitut 
asiat. Yhdistyksen kokous voi päättää ottaa käsitel-
täväkseen asian, jota ei ole kokous- kutsussa mai-
nittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmas-
osaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 § 
aseta estettä asian käsittelylle.

12 § HALLITUS

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä 
edustajana toimii hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan sekä hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi 
(2) kalenterivuotta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuo-
rossa vuorovuosin. Hallituksen muista jäsenistä 
puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuoroinen 
voidaan valita uudelleen.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen 
toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä,
- valita itselleen sihteeri ja taloudenhoitaja,
- kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä 
 valmistella sille esitettävät asiat,
- panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät  
 päätökset,
- vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja   
 päättää heidän työsuhteensa ehdoista,
- asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja
  työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toimi
 ajat,
- pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen   
 maksamista,
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden
 sääntöjen määräysten mukaisesti,
- päättää yhdistyksen jäsenyyksistä ja yhteistyö-
 sopimuksista,
- päätää yhdistystä koskevista työtaisteluista,
- huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja  
 tilinpäätöksen laatimisesta sekä
- toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan 
 edellyttämät tehtävät.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myy-
misestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

14 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen es-
tyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. 
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Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vä-
hintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kir-
jallisena tai hallituksen muuten sopimassa muo-
dossa vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen 
muista jäsenistä osallistuu päätöksentekoon.

15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja tai hallituksen valitsemat henkilöt 
kaksi aina yhdessä.

 16 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kir-
jallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai il-
moittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksellä on oikeus 
vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen vuoden 
loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

- on huomautuksista huolimatta jättänyt 
 jäsenmaksunsa maksamatta,
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuo 
 lella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai  
 liittoa,
- ei enää täytä laissa tai säännöissä olevia 
 jäsenyyden ehtoja.

Henkilöjäsen katsotaan eronneeksi yhdistykses-
tä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yhden 
(1) vuoden ajan. Hallitus toteaa laiminlyönnin ja 
eroamisen tapahtuneeksi.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä varataan asi-
anomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antami-
seen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdis-
tyksen kokouksen tutkittavaksi tekemällä kirjalli-
sen valituksen erottamispäätöksestä. Valitus on jä-
tettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päi-
vän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erot-

tamises- taan. Erottamispäätös pysyy voimassa, jos 
seuraava yhdistyksen kokous hallitusta ja erotettua 
jäsentä kuultuaan sen hyväksyy kahdella kolmas-
osalla (2/3) annetuista äänistä. Muussa tapaukses-
sa erottamispäätös raukeaa.

18 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS KOKOUKSISSA

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä sään-
nöissä ole toisin määrätty:
- se mielipide, jota kannattaa yli puolet 
 äänestyksessä annetuista äänistä,
- asiakysymyksessä äänten mennessä tasan se 
 mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoit
 taa kannattavansa, ja
- vaalissa äänten mennessä tasan arvalla 
 ratkaistava tulos.
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, 
jos muuttamista kannattavan mieli- piteen puoles-
ta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) ää-
nistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsi-
teltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen koko-
uksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) 
kuukausi ja joista toisen on oltava varsinainen yh-
distyksen kokous.

20 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa 
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden vä-
lillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joista 
toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous. 
Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa 
tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enem-
mistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutete-
taan liitolle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä 
vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka on 
käytettävä varat viimeisen yhdistyksen kokouksen 
päätöksen mukaisesti.

Sääntömuutos käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen 
kerran yhdistyksen vuosikokouksessa 19.3.2001 
ja toisen kerran yhdistyksen syyskokouksessa 
21.11.2001.
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1) Nimi, asuinpaikka, milloin  valmistunut, 
opintosuunta
Olen Heikki Ruotsalainen. Valmistuin vuonna 
2007 Savonia-AMK:n Kuopion tekniikan yksi-
köstä eli tuttavallisemmin Kuopion tekusta, kone- 
ja tuotantotekniikan linjalta.

2) Perhesuhteet (avio-/avoliitto, lapset), 
missä päin asut
Asun Kuopiossa avoliittossa. Lapsia ei ole vielä 
mutta kolme kissaa sotkevat paikkoja tehokkaasti.

3) Harrastukset
Harrastan aikidoa, biljardia, kalastusta ja frisbeegolfi a.

4) Oletko osallistunut aiemmin yhdistystoimintaan?
Aikaisemmin olen ollut Sonkajärven lukion oppilas-
kunnan hallituksessa sekä Kuopion Insinööriopiske-
lijoiden hallituksessa.

5) Millainen oli ensivaikutelmasi Kuopion In-
sinöörien toiminnasta?
Kun olin itse opiselemassa niin Kuopion Insinöörit tu-
kivat opiskelijoiden järjestämiä tilaisuuksia sekä muun-
muassa kustansivat linja-autokyydityksiä Insinööri-
opiskelijapäiville, tämä jätti Kuopion Insinööreistä ku-
van yhdistyksenä, joka tukee myös tulevia insinöörejä.  
Kuopion insinöörit ottavat järjestämissään tapahtumis-
sa hyvin huomioon koko perheen. 

6) Mikä sai sinut tulemaan mukaan aktiivi-
semmin yhdistyksen toimintaan?
Toiminta KINRAN hallituksessa sekä Insinööri-

opiskelijaliiton kurssit antoivat hyvät valmiudet 
järjestötoimintaan myös opiskelujen jälkeen. Toi-
minta oli myös siinämäärin kiinnostavaa että jat-
kaminen valmistumisen jälkeen tuntui luonnol-
liselta.

7) Mikä on mielestäsi alueyhdistyksen (Kuopi-
on Insinöörien) tehtävä?
Yhdistyksen tulisi nostattaa yhteishenkeä tapahtumi-
en ja koulutusten kautta. Paikallisesti  sovitut jäsen-
edut ovat myös tärkeitä. Paikallisyhdistyksenä mei-
dän pitäisi olla  maakunnan äänitorvena valtakun-
nallisella tasolla. 

8) Miten kehittäisit yhdistyksen toimintaa, jos 
saisit täysin ”vapaat kädet”?

9) Miten kehittäisit yhdistyksen ja opiskelijoi-
den (KINRA) yhteistoimintaa?
Yhteiset tapahtumat tulevan ensimmäisenä mieleen. 
Alumnitoimintaa tulisi myös kehittää, jokainen val-
mistunut voi vaikuttaa siihen omalla panoksellaan.

10) Yhdistys on Akavan edustusten kautta mu-
kana monissa lauta-, toimi- ja neuvottelukun-
nissa.Pitäisikö yhdistyksen myös omalla nimel-
lään näkyä yhteiskunnallisessa toiminnassa?

11) Terveisiä jäsenille
Aurinkoista kevättalvea ja muistakaa liikkua.Aurinkoista kevättalvea ja muistakaa liikkua.

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN ESITTELY
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1) Nimi, asuinpaikka, milloin valmistunut, 
opintosuunta
Olen Janne Siponen, asun Kuopiossa Särkinie-
messä. Valmistuin tekusta keväällä 2007 ja opin-
tosuuntana talonrakennustekniikka.

2) Harrastukset
Metsästys ja kalastus sekä liikunta (kauden mu-
kaan).

3) Oletko osallistunut aiemmin yhdistystoi-
mintaan?
Aikaisemmin en ollut kiinnostunut yhdistystoi-
minnasta, mutta tekun alussa houkuttelivat mu-
kaan Kinran toimintaan ja siinäpä vierähtikin nel-
jä kautta (2003-2006).

4) Millainen oli ensivaikutelmasi Kuopion In-
sinöörien toiminnasta?
Ensikosketus KuI tuli joskus tekun aloittavien ti-
laisuudessa, josta en juurikaan muista.
Tietoa KuI:n toiminnasta tuli pikkuhiljaa lisää 
Kinran kautta.

5) Mikä sai sinut tulemaan mukaan aktiivisem-
min yhdistyksen toimintaan?
Keväällä 2008 oli Kuopion Insinöörien hallituk-
sessa vajausta joten kysyivät olisinko halukas tule-
maan mukaan. 

6) Mikä on mielestäsi alueyhdistyksen (
Kuopion Insinöörien) tehtävä?
Pitää huoli jäsenistöstään tiedottamalla liiton 

ajankohtaisista(kin) asioista ja tarjoamalla heille 
liiton palveluja sekä omia palveluja.
Tehtäviin kuuluu myös pitää yllä suhteita muihin 
paikallisyhdistyksiin ja insinööreihin.

7) Miten kehittäisit yhdistyksen ja opiskelijoi-
den (KINRA) yhteistoimintaa?
Enemmän yhteistä tekemistä yhdistysten välille. 
Tällöin ihmiset tutustuvat ja yhteistoiminnan ke-
hittäminen helpottuu.

8) Terveisiä jäsenille.
Jos on kysyttävää KuI:n opiskelijapuolen toimin-
nasta tai keilakerhosta niin voitte kääntyä minun 
puoleeni. Sähköposti on varmin tapa tavoittaa.

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN ESITTELY
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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) 262 7009   
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 (enintään. 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 Jäsen: alennus 4 �/rata/tunti, max 4 krt./kk
 Opiskelijajäsen: alennus 4 �/rata/tunti, max 4 krt./kk
 Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan listaan: nimi, jäsen nro, puh. ja kuittaus 
 Alennus on ratakohtainen => yksi alennus/rata - keilaaja määrästä riippumatta
UIMALAPALVELUT 

KUNNONPAIKKA Allasosasto: 7,40 � aikuiset, 4,10 � lapset 
Vuorela Kuntosali: 5 �/henkilö
 Yhdistetty kuntosali, sauna ja uinti: 11 �
 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 �.

NORDEA Kuopion Insinöörit ry:n jäsenille Selekta Eläkevakuutukseen
Kuopion Insinöörien toimialueella Bonusetu max 20 €. Kysy lisää konttorista!

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, 2009
www.kuopionliikekirjapaino.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI 2009
2.2.  Hallitus, maanantai klo 17 
2.3.  Hallitus, maanantai klo 17 
19.3.  Vuosikokous, torstai klo 18, Nordea 
18.4.  Hallitus, lauantai klo 10, Tahko-Inssi 
11.5.  Hallitus, maanantai klo 17 
1.6.  Hallitus, maanantai klo 17 
11.-13.6. Perhematka Kolmårdeniin
3.8.  Hallitus, maanantai klo 17 
6.8.  Kuutamoristeily
7.9.  Hallitus, maanantai klo 17 
17.-20.9. Kulttuurimatka III Pietariin
3.10.  Hallitus, lauantai  klo 10, Tahko-Inssi 
22.10.  Vuosikokous, torstai klo 18, Osuuspankki 
1.11.  Pyhäinpäivän lounas
2.11.  Hallitus, maanantai klo 17 
4.12.  Hallitus, perjantai, pikkujoulukokous (avec)  


