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Kevät on jo lähellä, aurinko paistaa tai
vaalla …

Vuosi on käynnistynyt mukavasti niin yh
distyksen liikuntavuoron kuin muidenkin
jäsentapahtumien merkeissä. Liikuntavuo
rolla on pelattu sählyä ja osallistujia on ol
lut sopivasti salin kokoon nähden.
Päätimme anoa kaupungilta salivuoroa
myös tulevalle kaudelle. Muita tapahtumia
meillä on ollut jääkiekon parissa ja Stan
dUp teemalla. Kesällä tarjolla on jo perin
teeksi muodostuneet viinijuhlaillat.

Menneiden viikkojen otsikot mediassa ei
vät suinkaan ole olleet parhaita mahdolli
sia Insinöörien edunvalvonnan
näkökulmasta. Yksi insinööreihin vaikutta
vista uutisista on ollut Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK:n päätös irtisanoa keskus
järjestöjen väliset sopimukset. Päätös ko
rostaa entisestään työehtosopimusten
merkitystä kaikilla aloilla ja ennustaa nä
kemykseni mukaan haasteita syksyn neu
votteluihin valmistautumisessa.

Aika vierii vauhdilla ja kehitys kulkee kul
kuaan. Olemme hallituksessa päätyneet
siihen, että on aika uudistaa yhdistyksem
me säännöt tälle vuosikymmenelle. Uusien
sääntöjen esittely ja ensimmäinen käsitte
ly on yhdistyksen kevään vuosikokoukses
sa. Vuosikokous pidetään torstaina
6.4.2017 ja kokoukseen ilmoittautuneilla
on mahdollisuus pyytää esityksenä olevat
säännöt etukäteen nähtäväksi. Uusien
sääntöjen lisäksi kokouksessa käsitellään
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2016. Muistathan ilmoittaa osallistumises
tasi minulle ennakkoon tarjoilujen järjes
tämiseksi ja materiaalin toimittamiseksi.

Tänä vuonna Kuopion Insinöörit täyttää 75
vuotta ja minulla on ilo kutsua teidät jäse
net juhlistamaan taivaltamme Insinöörien
eteen tehdystä työstä. Vuosijuhlamme pi
detään lauantaina 20.5.2017 Hotelli Iso
Valkeisella. Yhdistys on siis perustettu jo

vuonna 1942 ja on toiminut siitä lähtien
useiden puheenjohtajien luotsaamana. It
selläni on ollut kunnia johtaa yhdistystä
nyt neljä vuotta. Toivottavasti tapaamme
juhlissa jäsenten ja aiempien puheenjoh
tajien kanssa. Odotamme vuosijuhlaan
myös Insinööriliiton edustajia sekä muiden
alueyhdistysten puheenjohtajia.

Yhdistyksemme viestii ajankohtaisista
asioista sähköpostilla, wwwsivuilla, face
bookissa sekä tietysti omassa lehdessä.
Tänä keväänä jäsenille on lähtenyt jo
useampi jäsenkirje sähköpostilla ja siksi
pyydän teitä tarkastamaan omat yhteys
tiedot jäsenrekisteristä. Samalla kannattaa
tarkastaa onko tullut laitettu markkinoin
tiesto omiin tietoihin. Tuon valinnan vuoksi
osa jäsenistä ei ole saanut viestejämme
itselleen alkuvuoden aikana.

Tätä kirjoittaessa odotan talvilomaa, jonka
tulen viettämään Portugalissa vierailemalla
yhdistyksen entisen puheenjohtajan luo
na. Luvassa on lämpimämpää kuin täällä
ja reippailua ulkona harrastuksemme pa
rissa.

Hyvää kevään odotusta teille kaikille.
Muistakaamme käydä äänestämässä
kuntavaaleissa Insinöörejä tai ainakin
meidän eduista huolehtivia.

PUHEENJOHTAJAN
palsta
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ALUEASIAMIEHEN
terveiset
Viime vuoden lopun puhutuin aihe työ
paikkojen kahvipöydissä lienee ollut kiky ja
sen kuusiminuuttiset. Kilpailukykysopi
muksessa siis sovittiin vuotuisen vuosityö
ajan lisäämisestä 24 tunnilla työntekijää
kohti. Käytännön toteutus sovittiin alakoh
taisesti työehtosopimuksissa, joissa kaikis
sa ensisijainen vaihtoehto oli sopia aisasta
paikallisesti työpaikan tarpeiden mukaan.

Ylemmät toimihenkilöt YTN teki luotta
musmiehilleen kyselyn siitä, miten tuo
työajanlisäys milläkin työpaikalla on sovit
tu toteutettavan. Kyselyn mukaan vajaa
80% työpaikoista otti työajanlisäyksen
täysmääräisenä käyttöönsä. Näin ollen jo
pa viidennes työpaikoista päätyi ratkai
suun, jossa työaikaa ei lisätty ollenkaan tai
sitä lisättiin vähemmän kuin 24 tuntia.
Tyypillisin tapa toteuttaa työajanlisäys on
vähentää se liukumasaldosta. Kokonaisina
työpäivinä työajanlisäys toteutetaan vain
noin joka kuudennessa työpaikassa. Näi
den lisäksi monessa työpaikassa tunteja
on mahdollista käyttää joko osaamisen tai
työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Neuvotteluilmapiirin luottamusmiehet ko
kivat pääsääntöisesti hyvähenkisiksi ja
työpaikan eri henkilöstöryhmien välillä
tasapuoliseksi. Vaikka ilmapiiri koettiinkin
hyväksi, koki noin puolet luottamusmie
histä, ettei neuvottelutilanne työnantajan
ja henkilöstöedustajien välillä ollut täysin
tasapuolinen vaan työnantaja tai useassa

tapauksessa työnantajaliitto on pyrkinyt
vaikuttamaan ja sanelemaan ratkaisuja.
Kun jatkuvasti kuuntelee työnantajaleirin
huutoa paikallisen sopimisen perään,
kuullostaa tuo työnantajaliittojen sanelu
vähintäänkin kummalliselta.

Ihan ilman ongelmia ei tämäkään neuvot
telukierros mennyt. Kilpailukykysopimuk
seenhan kirjattiin, että työajan pidennys
sovitaan alakohtaisesti työehtosopimuk

Insinööriliiton aluetoimisto Kuopiossa

Marjo Nykänen
Alueasiamies, Itä ja KaakkoisSuomi

Insinööriliitto IL ry
PL 1199 (Microkatu 1, Movi)
70211 KUOPIO

Puh. +358 201 801 836
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sissa. Näin ollen työajanpidennys koskee
vain aloja, joilla on voimassa oleva työeh
tosopimus. Silti työnantajaleiri on kovasti
painostanut työntekijöitä myös sopimuk
settomilla aloilla, ylempien toimihenkilöi
den kohdalla esim.elintarviketeollisuudessa
ja metsäteollisuudessa. Jälkimmäisessä
jopa muutamat isot työnantajat ovat yksi
selitteisesti ilmoittaneet, että kaikkien,
myös ylempien toimihenkilöiden, työaikaa
lisätään. Tämä on vastoin kilpailukykyso
pimusta ja tähän sopimusrikkomukseen
tullaan YTN:n puolesta puuttumaan. YTN
on sopimuksettomilla aloillaan tehnyt neu
votteluesityksen työehtosopimuksen sol
mimisesta työnantajaliitoille, mutta tämä
sopimusteitse tapahtuva neuvottelu ei jos
tain syystä työnantajille ole maistunut.

Työaika siis määritellään jatkossa eri aloil
la, jopa saman alan eri työpaikoilla erita
valla. Kun yhdessä työpaikassa palkkaa
vastaan tehdään 37,5 tuntia viikossa, voi
samalla palkalla joutua naapurifirmassa
tekemään 38 tuntia viikossa. Tämä on jo
hyvää alkua sille, miten työnantajien pe
räänkuuluttama paikallinen sopiminen tuo
haastetta työsuhteen ehtojen vertailulle
esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa. Jo pel
kästään tämä työajan lisäys on hyvä huo
mioida, jos vaihdat työpaikkaa kesken
vuoden. Sopimuksen tarkoitushan on lisä
tä vuosittaista työaikaa 24 tuntia vuodes

sa, ei niin, että työpaikan vaihtaja joutuisi
tekemään lisätunnit molemmille työnan
tajille ja näin ollen tekisi 48 tuntia ilmaista
työtä edelliseen vuoteen verrattuna. Työ
ajan lisäys on siis laskettava suhteessa
tehtyyn työaikaan kullekin työnantajalle.
Muista siis neuvotella etukäteen myös tä
mä asia uutta työsopimusta tehdessäsi.

Kevään myötä valon lisääntyessä näyttää
siltä, että päivät alkavat pidentyä myös
työmarkkinapöydissä. Suomen malli,
vientivetoinen palkkamalli tai millä nimellä
sitä nyt haluttiinkaan kutsua, haudattiin jo
keväthangille. Elinkeinoelämän Keskusliitto
EK irtisanoi ison nipun merkittäviä kes
kusjärjestösopimuksia ja työaikalain uu
distaminenkin on vielä työnalla. Seuraava
työehtosopimuskierros käydään puhtaasti
liittokierroksena ilman keskusjärjestöjen
ohjausta. Se on edessä jo heti kesälomien
jälkeen ja valmistelut ovat jo täydessä
käynnissä. Töitä palkansaajan edunval
vonnan eteen tehdään siis koko ajan!

Merjo Nykänen
Alueasiamies
Insinööriliitto IL ry

KI TIEDOTTAA: Jäsentiedot ajantasalle

Oletko muuttanut? Työpaikan mukana vaihtui
puhelinnumero ja sähköpostiosoitteet?
Ei hätää, Insinööriliiton sivuilla www.ilry.fi voit helposti
päivittää yhteystietosi ajantasalla. Näin meidänkin
viestimme tavoittaa sinut paremmin!

Oletko jäänyt työttömäksi?
Muista ilmoittaa asiasta kassan lisäksi myös Insinööri
liittoon, jolloin saat kohdennettuja koulutus ja tapahtumailmoituksia.
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KINRAN
kevät terveiset
Tervehdys täältä Opistotien puolelta! Kevät
alkaa pikkuhiljaa tehdä tuloaan ja Kuopion
insinööriopiskelijoiden toimintavuosi on
lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Pidimme
tammikuussa ylimääräisen yhdistyksen
kokouksen, jonka myötä saimme lisävah
vistuksen hallitukseemme ja pääsimme
jatkamaan täydellä vahvuudella toimin
taamme. Jokaiselle hallituslaiselle on löy
tynyt tekemistä ja kulisseissa käykin kova
kuhina mm. yhteyshenkilötoiminnan akti
voimisen kanssa sekä vuosijuhlien järjes
tämisen merkeissä.

Olemme jo pitäneet muutamia ständejä
Tekulla markkinoiden insinööriliittoa, ja li
sää on tiedossa, kun toinen aalto pääsee
vauhtiin luokkakierrosten merkeissä.
Olemme myös järjestämässä valmistuville
insinööreille tilaisuutta insinööriliiton ja
Kuopion insinöörien kanssa.

Kevät tuo mukanaan myös mitä parhaim
pia verkostoitumismahdollisuuksia uusien
ja vanhojen aktiivien kanssa, kun vuoden
parhaat Insinööriopiskelijapäivät pidetään
huhtikuun alussa Mikkelissä, ja KINRAn
hallitus on mukana Kuopion insinöörien
kanssa pitämässä yllä suhteita muihin
paikallisyhdistyksiin sekä insinööriliiton
toimijoihin.

KINRAn ja Kuopion Insinöörien perinteinen
ulkoilmapäivä pidetään maaliskuun 18.
päivä. Rauhalahden nuottakodalla pääs
tään vaihtamaan kuulumisia opiskelijoiden
ja työelämässä olevien kanssa makkaran
paiston merkeissä.

Näiden sanojen myötä KINRAn hallitus
haluaa toivottaa oikein hyvää kevättä!

Joel Savolainen
Tiedotusvastaava
Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry

Insinööriopiskelijapäivät Mikkelissä 8.4.2017

Mukana mm. Rastikierros, jatkobileet, Tekniikka ja X sekä jotain muuta!

Hinnat:
 Sissipassi 17 € (sis. rastikierros, ruokailu, jatkobileet)
 Upseeripassi 62 € (sis. rastikierros, ruokailu, majoitus, jatkobileet)

Lisätiedot webistä, www.iop.fi
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18.3.2017 ULKOILUPÄIVÄ
Rauhalahden nuottakodalla klo 1115.
Tapahtuma on maksuton.

6.4.2017 KUOPION INSINÖÖRIEN KEVÄTKOKOUS
Ravintola Haraldin Kabinetti klo 18.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.

8.4.2017 INSINÖÖRIOPISKELIJAPÄIVÄT 2017
Mikkelissä.
Liput 17 / 62 €.
Lisätiedot www.iop.fi.

27.4.2017 CVTYÖPAJA
Sokos Hotel Puijonsarvi klo 1720.
Lisätiedot www.kuopioninsinoorit.fi.

5.5.2017

VOITTAJAT – ON THE ROAD
Kuopion musiikkikeskus klo 19, Konserttisali.
Jäsenhinta 15 € / lippu, max 2 lippua/jäsen.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.

7.5.2017

AKKARALLI
Hirvilahden kyläteatteri klo 13.
Jäsenhinta 5 € / lippu, lippuja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.

TULEVAT
tapahtumat

Ilmoittautujan muistilista:

Nimi

Jäsennumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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13.5.2017 SAMI HEDBERG & NIKO KIVELÄ  WINGS OF COMEDY
Kuopion musiikkikeskus klo 21, Konserttisali.
Loppuunmyyty.

16.5.2017

INSSIKARTING
Neulamäen Kartingrata klo 17.
Jäsenhinta 15 €.
Ilmoittautumiset tapio.helminen@gmail.com.

20.5.2017 KUOPION INSINÖÖRIT 75VUOTTA
Hotelli IsoValkeinen klo
Illalliskortin jäsenhinta
Ilmoittautumiset

30.6.2017

VIINIJUHLAT  ROOPE SALMINEN & KOIRAT, JARI SILLANPÄÄ
Ravintola Wanha Satama.
Jäsenhinta 40 €, avec 40 €. Lippuja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.

1.7.2017 VIINIJUHLAT  LAURI TÄHKÄ, ANTTI TUISKU
Ravintola Wanha Satama.
Jäsenhinta 40 €, avec 40 €. Lippuja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.

7.7.2017 VIINIJUHLAT  TEFLON BROTHERS, EPPU NORMAALI
Ravintola Wanha Satama.
Jäsenhinta 40 €, avec 40 €. Lippuja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset johanna.kinnunen@outlook.com.
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SETELIT
peliin!
Nyt jaossa on tuhatlappusia kuin ämpärei
tä markettien avajaisissa.

Kyseessä ovat Tekesin uudet vähäby
rokraattiset palvelusetelit. Innovaatioseteli
myönnetään nimensä mukaisesti pkyri
tysten innovaatioiden kehittämiseen ja
Team Finland Explorer kansainvälistymi
seen.

Yritykset voivat saada Team Finland Explo
rer rahaa 5000–10000 €. Rahoituksella
voi ostaa asiantuntijapalveluja, mm.
uusien vientimarkkinoiden selvittämiseksi
ja yrityksensä kansainvälistymisvalmiuk
sien parantamiseksi.

Surullisen kuuluisa Team Finland toiminta
on saanut julkisuudessa kovasti kuraa nis
kaansa. Osa arvostelee sitä tehottomuu
desta ja kankeudesta, joka tunnetaan
ministereiden eliittimatkoista maapallon
eksoottisimpiin kauppakohteisiin.

Team Finland on mainettaan parempi  ai
nakin PohjoisSavossa. Lähes 30:lle kas
vu ja kansainvälistymishakuiselle firmalle
tehtiin viime vuonna kattavat suunnitelmat
maailman markkinoiden valloitukseen.

Luotiinhan toimintamalli PohjoisSavon
Elykeskuksen vetämässä Golden Gavia
hankkeessa ja
 kansainvälistymiskilpailussa. Kisa nimet
tiin maakuntalintumme kuikan mukaan,
joka sai kultaisen etuliitteen. Valtakunnalli
sen Team Finland toiminta poimi parhaat
palat PohjoisSavon mallista, jossa myös
Savonia on aktiivinen.

Mikro, pkyrityksille suunnattu innovaa
tioseteli on 5 000 euron arvoinen. Sillä
tuetaan uuden liiketoiminnan syntymistä
”innovaatiotoiminnalla”. Tämä tarkoittaa
toimenpiteitä, jolla yritys kehittää tuotteit
taan, palvelujaan tai prosessejaan.

Innovaatiosetelillä voi hankkia innovaatio

palveluita yrityksiltä, yliopistoilta, ammat
tikorkeakouluilta ja
tutkimusorganisaatioilta.

Miten Savonia konkreettisesti edistää yri
tysten innovaatiotoimintaa?

Hyviä esimerkkejä löytyy jälleen Pohjois
Savosta. Savon Yrittäjälehdestä (1/2017)
pari poimintaa. Ponnas Oy:n toimitusjoh
taja Timo Toivanen näkee, että Ponnaksen
innovaatiosetelihankkeen tavoitteena on
saada päästöjen monitorointi ja rapor
tointituotteelle kehittämissuunnitelma jat
kotoimenpiteineen tuotteen kansain
välistämiseksi.

– Savonian ennakkoluuloton toimintatapa,
kokemus ja osaaminen, valmiit toimin
tayksiköt testausympäristöineen sekä
kansainväliset verkostot ovat Ponnaksen
hyödynnettävissä niin tuotteistamisessa
kuin kaupallistamisessakin.

Marjavasu Oy:n myyntijohtaja Ulla Anttila
puolestaan sanoo: innovaatiosetelihank
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TAHKOINSSIN TALVITARJOUS
Laskit sitten kelkalla, laudalla tai suksilla, on nyt

mahdollisuus tehdä se sopuhintaan Tahkolla!

Kuopion Insinöörien lomaasunto TahkoInssi vuokrataan jäse
nistölle Ckauden hintaan
huhtikuun 2017 loppuun
saakka.

KI:n tarjoushinnat:
Viikko 280 €
MaPe 180 €
PeSu 140 €

Lisätietoja 8 hengen loma
asunnosta osoitteesta
www.kuopioninsinoorit.fi

Tiedustelut ja varaukset
Matti Hukkanen, p. 050 4674 752

keessa tehdään kuluttajatutkimusta Mar
javasubrändin elintarviketuotteille, jotka
on tarkoitus lanseerata vähittäiskauppoihin
valtakunnallisesti.

– Savonia pystyy tarjoamaan tilat, am
mattitaitoista kuluttajatutkimusta ja tuote
kehitysapua. Tuloksista on hyötyä
myyntineuvotteluihin ja tuotannon proses
seihin. Tuotteilla on mahdollisuuksia pääs
tä myös kansainvälisille markkinoille.

Ei siis kannata lähteä merta edemmäksi
kalaan. Iso kalat: innovaatio ja kansain
välistymisosaaminen löytyvät Kallaveden
rannaltakin.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
SavoniaammattikorkeakouluE
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INSSIEN KANSSA VIINIJUHLILLE
KUOPION INSINÖÖRIT JÄRJESTÄÄ JÄSENILLEEN KOLME

ERILLISTÄ VIINIJUHLA-TAPAHTUMAA:

PERJANTAI 30.6. LAUANTAI 1.7.

19.15 ROOPE SALMINEN & KOIRAT 19.15 LAURI TÄHKÄ

22.30 JARI SILLANPÄÄ 22.30 ANTTI TUISKU

PERJANTAI 7.7.

19.15 TEFLON BROTHERS

22.30 EPPU NORMAALI

MUSIIKIN LISÄKSI SAAMME NAUTTIA WANHAN SATAMAN RUOISTA
SEKÄ INSINÖÖRILIITON PUHEENVUOROISTA.

HINTA JÄSENILLE 40€, PUOLISOILLE 40€.

ILMOITTAUTUMISET JOHANNA.KINNUNEN@OUTLOOK.COM.
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Ilmoittautumiset: johanna.kinnunen@outlook.com

WWW.KUOPIONINSINOORIT.FI

Sunnuntaina 7.5.17
klo 13.00.

Jäsenhinta 5€,
max. 2 lippua/jäsen.
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INSSIKARTING - NEULAMÄKI
Perinteinen, joka keväinen vauhtipäiden koitos, Inssikarting,
järjestetään tänä vuonna 16.5. klo 17.00 alkaen Neulamäen
Kartingradalla.

Inssikarting koostuu harjoitteluosiosta, aika-ajosta sekä itse GP:stä.
Paikkoja tapahtumaan on rajoitetusti.

Hinta jäsenistöllemme
15€/kuljettaja.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
tapio.helminen@gmail.com.

www.KUOPIONINSINOORIT.fi

KUOPION INSINÖÖRIEN KEVÄTKOKOUS

AIKA 6.4.2017 klo 18:00
PAIKKA Ravintola Harald Kabinetti

Tulliportinkatu 44, 70110 Kuopio

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten
asioiden lisäksi Kuopion Insinöörien
sääntömuutos sekä TahkoInssin myynti.

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset 30.3.
mennessä puheenjohtajalle, johanna.kinnunen@outlook.com.



15Kuopion INSSIT 1/17

Arvoisa Insinööri avec,
Teidät on kutsuttu viettämään

Kuopion Insinöörit ry:n
75vuotisjuhlaa 20.5.2017 klo 17.00

alkaen Hotelli IsoValkeiseen.

Illan ohjelmassa on Insinööriliiton tervehdys,

maittava illallinen rennossa seurassa

sekä menevää tanssimusiikkia livebändin tahdissa.

Tilaisuuden pukukoodi on smart casual / cocktail.

Illalliskortin hinta on Kuopion Insinöörien jäsenille ja heidän

seuralaisilleen 30 € / illalliskortti.

Muille illalliskortin hinta on 60 € / illalliskortti.

Ilmoittautumiset 25.4.2017 mennessä osoitteeseen

johanna.kinnunen@outlook.com.

Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruokaaineallergiat.

Halukkaille on tarjolla bussikuljetus juhlapaikalle

lähtöpaikkoina tori, Puikkari sekä Scandic.

Ilmoita kuljetustarve ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

Kuopion Insinöörit ry 75v.  www.kuopioninsinoorit.fi

"Koti on siellä missä
Puijon torni näkkyy"



16 Kuopion INSSIT 1/17

Rutkasti nähtävää
Itsehän lähdin reissuun työbuumin keskel
tä sen enempää edes tutustumatta, mitä
Lontoossa oikeastaan voisi tehdä, joten
ensimmäisen kerran avatessa Tripadvisoria
junamatkalla Gatwickin lentokentältä Lon
tooseen, kävi selväksi että nähtävää on
runsaasti. Reissumme pituudeksi oli vali
koitunut seitsemän päivää, joista osa päi
vistä käytettäisiin erilaisiin sukulointeihin
(mm. häät), joten "tehokkaita" lomapäiviä
seurueellemme jäi noin viisi. Tähän kun
suhteutetaan tarjonnan laajuus, vallitsevat
etäisyydet sekä ryhmäkoko, oli priorisoin

tia suoritettava. Karsintalistalle joutuivat
mm. Nation History Museum, Imperial
War Museum sekä muutamat muut huip
pumuseot yksinkertaisesti siksi, että kaikki
nuo paikat vaatisivat kunnolla aikaa eivät
kä ansaitsisi ns. yhden tunnin läpijuoksua.

Missä sitten kävimme? Aloitimme kierte
lymme Tower of Londonissa katsastamalla
kruunun jalokivet ja paikallisen linnakult
tuurin. Pari tuntinen linnamiljöössä vie
rähtikin mukavasti. Madame Tussaudsin
vahakabinetti kuului tottakai myös käynti
listalle. Olimme aamusta liikenteessä en
nakkoon ostetuilla lipuilla, joten vältimme
pahimmat ruuhkat. Näköiseksi tehtyjen
vahanukkejen kanssa otettujen kuvien li
säksi loisto antia kabinetissa oli Lontoon
historian läpileikkaava "kauhujuna", jossa
vahanukkeja näki tehosteiden ympäröi
mänä elävässä miljöössä.

Muita kohokohtia kohteista oli mielestäni
Greenwitch. Esillä oli todella paljon kiin
nostavaa tavaraa, kuten kaukoputkia ja
erilaisia kelloja (kuten ehkäpä maailman
kellohistorian tärkein kello, John Harrisonin
H4), navigoinnin, tähtitieteen ja ajanmit
taamisen historiasta. Lisäksi infotaulut oli
vat hyvin kirjoitettuja ja pääsymaksun

TALVILOMALLA
Lontoossa

En ole liiemmälti ollut ikinä Englanti fani, en niin jalkapallossa kuin historian kir
joissakaan, taisin sympaattisesti seistä skottien ja viikinkien puolella historian
tunneillakin. Nyt talvella kuitenkin tarjoutui mahdollisuus käydä tutustumassa
entisen siirtomaaimperiumin pääkaupunkiin Lontooseen niin eihän siinä auttanut
kuin pakata laukku ja siirtyä vieraalle maankamaralle.

John Harrisonin vuosikymmenten
kehitystyön tulos: H4.
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hinnalla tuntui saavat paljon enemmän
vastinetta kuin vaikka Cutty Sharkissa,
jossa esittely oli toteutettu paljolti vain
tekstitauluilla. Pikavisiittimme British
Museumiin (jonne pääsee ilman sisään
pääsymaksua) oli toki kiinnostavaa, mutta
nähtävää täälläkin on niin paljon, että ai
kaa kannattaisi varata vähintään päivä.

Lopuksi kävimme myös Beefeaterin gini
tislaamolla. Kun on Suomessa käynyt Kos
kenkorvalla, olivat odotukset jotain kovasti
suurta. No, Beefeaterin ginitislaamo ei
juuri tarjoa nähtävää. Meillä toki kävi tuuri,
että kierroksella sattui paikalle myös yksi
oikea työntekijä, joka osasi kertoa proses
sista ja touhusta huomattavasti tarkem
min. Se, miksi maailman suurimmassa
ginitislaamossa on 4 työntekijää ja 4 tis
laussammiota, selittyy sillä, että he eivät
tee alkoholia itse vaan ostavat alkoholin
IsoBritannian ulkopuolelta ja tislaavat siitä
Giniä.

Makeaa mahan täydeltä
Englanti on tunnettu pubikulttuurista ja
pubejahan siellä riitti. Taisimmekin yhtä
ruokailua lukuunottamatta suorittaa kaikki
syömingit erilaisissa pubeissa ja tavoillem
me uskollisina emme koskaan kahta ker
taa samassa paikassa. Yleisesti ottaen
jokaisesta kuppilasta sai jotain syötävää,

Beefeaterin Gintislaamoiden ginin talteenottokaapit. Tislattu gin tiivistyy kaapeissa lasisiin
kannuihin, joista tislaajamestarit hajuaistinsa avulla erottavat hyvän ginin erilleen huonosta

alku ja lopputisleestä.

Järjestyksessä ylhäältä: aamupala, lounas ja
päivällinen.
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ruuan taso saattoi vaihdella paljonkin. Ku
linaristinen lottovoittoni taisi tulle pubissa
Lord Wargrave, jossa söin eittämättä elä
mäni parhaat naudanribsit. Fish and chips
oli onnistuinein pubissa Warwick Castle ja
ylivoimaisesti parhaat piiraat saimme Ful
ler's Pale and Ale Housessa. Yleisesti ot
taen perinteinen brittiruoka ei ole kovin
kevyttä, mutta kaiken kanssa tule tänä
päivänä salaattia ja valinnan varaa ravin
toloissa on käsittämättömän paljon.

Suurena oluen ja ruuan ystävänä ei matka
ollutkaan pettymys. Erilaisia stoutteja ja
aleja oli jokaisessa pubissa monia erilaisia
enkä kahta samaa olutta joutunut nautti
maan. Pintin olutta sai paikasta riippuen 3
6 eurolla. Tämän lisäksi Lontoo suorastaa
pullisteli erilaisia viskejä, näissäkin hinnat
vallan kohtuullisia. Tai no, suomalaiseen
tottumukseen ne olivat halpoja.

Koeponnistuksessa Airbnb
Meitä oli tosiaan reissussa Suomesta seit
semän henkeä. Matkaa jo suunnitellessa
kävi Lontoon hintatasolla selväksi, että ho
tellissa asuessa vähänkään lähempänä
keskustaa, tulisi reissusta vallattoman hin
tainen. Niin päädyimmekin vuokraamaan

asunnon Lontoosta viikon ajaksi. Olimme
joskus aikaisemmin tehneet saman Jen
keissä Homeawayn kautta ja nyt päätim
me kokeilla Airbnb palvelua.
Vuokrasimmekin viiden huoneen asunnon
vanhan kerrostalon ylimmästä kerroksesta
aivan Hyde Parkin välittömästä läheisyy
destä. Metroaseman ollessa vieressä (ja
pubien tottakai) oli kulkeminen asunnos
tamme helppoa ja vaivatonta. Palveluna
Airbnb:n kautta kaikki sujui ongelmitta ja
olimme vallan tyytyväisiä saatuun palve
luun.

Loppujen lopuksi
Ajankohtamme Lontoon reissuun oli hyvä.
Sadetta ei ollut yhtenäkään päivänä, välillä
oli jopa lämmintä. Lontoossa oli kuitenkin
eurooppalaisen käsityksen mukaan talvi,
joten mitään järisyttävää turistiruuhkaa
emme kokeneet, lukuunottamatta London
Eye:ta, jossa saimme kyllä jonottaa mui
denkin kohteiden edestä! Kaikin puolin
reissusta jäi mukava maku suuhun ja eh
käpä Lontooseen voi lähteä ihan vain
museokierrokselle joskus toistekin.

Tapio Helminen

Digitalisaatio on miekkaa mahtavampi?
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UUSI JÄSENETU
RTV Puijon Väri

Kuopion RTV, tuttavallisemmin Puijon Väri,
on Kuopion Tehdaskadulla sijaitseva koko
naisvaltaisen rakentajan ja remontoijan
palvelupaikka. Valikoimasta löytyvät niin
tapetit, maalit, laatat, keittiökalusteet kuin
puutavaraa kodin suurempiinkin värkkäi
lyihin.

Jäsenetuna Kuopion Insinöörien jä
senille:
 Tapetit ja keraamiset laata 30%
 Maalit 25%
 Lattianpäällysteet 25%
Alennus OVHhinnoista.
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Puheenjohtaja
Johanna Kinnunen

044 236 0135
johanna.kinnunen@

outlook.com

Varapuheenjohtaja
Jyri Hakkarainen
050 366 2415

jyri.hakkarainen@
gmail.com

Sihteeri
Timo Kinnunen
044 785 6229

timo@savonia.fi

Taloudenhoitaja
Juho Kauppinen
040 528 2052

juho.kauppinen@
finsaex.fi

Mikko Pääkkönen
mikko.paakkonen@

savonia.fi

Heli Luostarinen
heli.luostarinen@

hotmail.com

Tapio Helminen
tapio.helminen@

gmail.com

Matti Tiihonen
mtiihonen@gmail.com

KUOPION INSINÖÖRIEN
hallitus 2017
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Kuopion Insinöörien lomaasunto Tahko
Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maantien
577 ja Sääskiniementien risteyksestä va
semmalla puolella.

Lomaasunnossa on alakerrassa tilava olo
huone/keittiö, makuuhuone, WC, pukuhuo
ne/kuivaushuone, pesuhuone, sauna, sekä
puuvarasto ja suksivarasto, yläkerrassa on
kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneistossa on
parisänky alakerrassa ja 56 vuodepaikkaa
parvella. Pintaalaa huoneistossa on 54+17
m2.

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astianpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas,
oleskelutilassa on tv. Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edel
lytetään kuitenkin hoitavan roskatpois, imuroivan lattiat sekä pesevän astiat ennen poistu
mistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen päälle.

Hintaan sisältyy polttopuut.

Tahkon keskustaan on matkaa noin 4km, hisseille 4,5 km. Aivan tontin vierestä kulkee sekä
hiihtoladut että kelkkareitti.

Tahkon matkailualueen palvelutarjontaan voi tutustua netissä www.tahko.com

Vuokraushinnat:
Viikko mape pesu

Akausi 680 € 420 € 340 €
Bkausi 500 € 310 € 240 €
Ckausi 280 € 180 € 140 €

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12.

Vuokrausta hoitaa:
Matti Hukkanen
puh. 050 4674 752

TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla

SHOKKITARJOUS JÄSENISTÖLLE!
Mökki vuokralla Ckauden

hinnoilla huhtikuun loppuun asti!
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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 esittämistä.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
(UUSI ETU 1.1.2017 ALKAEN)
Tuemme jäsenien käyntiä teatterissa
10 € / jäsen / esitys. (1 kpl/jäsen/näytös)

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

Etu on voimassa toistaiseksi.

KUOPION KEILAHALLI,
RAUHALAHTI BOWLING ja IISALMEN
PELIXIR
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 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.

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

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Lyseon lukiolla klo 18:3020.
Ilmoittautumiset Tapio Helmiselle,
tapio.helminen@gmail.com

CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin
pelaamisesta alennus 20 %.

KULTTUURI

JÄSENEDUT
vuonna 2017
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KYLPYLÄ FONTANELLA
Hinnat jäsenille:
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
Arkipäivät mape 8,00 €
La, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 9,50 €
Kuntosali 4,50 €
Squash 1/2 h 4,50 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
arkipäivät mape 10,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 11,50 €
Kuntosali 5,50 €
Squash 1/2 h 5,50 €

KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA lapsi 414 v
mape 6,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 6,80 €
* aikuisten yhdistelmäkäynnin kokonaisaika
2 tuntia. Käynnin voi toteuttaa kuntosali 1
tunti + kylpylä 1 tunti tai squash 1∕2 tuntia
+ kylpylä 1 1∕2 tuntia.

Liput saa kassalta alennettuun hintaan
esittämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien
jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit
tauksella.

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 tarjoustuotteita).

TIMANTTISET KUOPION KELLO JA
KULTA
Kuopion Prismassa, Kauppakeskus
Minnassa ja Matkus Shopping Centerissä.
Jäsenkortilla normaalihintaisista tuotteista
20% alennus, seuraavin poikkeuksin:
Kalevala koru 15%, pöytähopeat päivän
hinnoin, korjaustöistä ei alennusta.

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

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752 tai
matti@hukkaset.fi

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.

BOWL D1NER
Ala carte listalta 15% alennus jäsenkorttia
näyttämällä.

RTV PUIJON VÄRI
Tapetit ja keraamiset laata 30%, maalit ja
lattianpäällysteet 25%. Alennus OVHhin
noista.

LIIKUNTA



KUOPION KEILAHALLI,
RAUHALAHTI BOWLING ja IISALMEN
PELIXIR
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 2 €:n alennus /rata/tunti.
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KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
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Kuntosali 5,00 €
Kuntosali + kylpylä 11,00 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Lyseon lukiolla klo 18:3020.
Ilmoittautumiset Tapio Helmiselle,
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CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio
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pelaamisesta alennus 20 %.




