
KUTOP UUTISKIRJE  

 

SYYSKUUN UUTISET 

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry (KUTOP) on Savonia-

ammattikorkeakoulun Tekniikan Kuopion yksikön opiskelijayhdistys, joka 

hoitaa opiskelijoiden paikallista koulutusalakohtaista edunvalvontaa. 

KUTOP tiedottaa opiskelijoita koskevista asioista, vaikuttaa opintojen 

sisällön ja opiskeluolosuhteiden kehittämiseen, sekä järjestää opiskelijoille 

liikuntamahdollisuuksia ja virkistystoimintaa. KUTOP ylläpitää 

palvelupistettä Microkadun kampuksella. 

Tietojen siirto toimii, joten nyt myös uudet opiskelijat voivat liittyä 

KUTOPin/SAVOTTAn jäseniksi. Saat haalarimerkin kaupan päälle, kun 

maksat jäsenmaksun PiSTEellä! Koskee vain uusia opiskelijoita. 

S-l-kokoisia haalareita saatavilla hyvin, isompia kokoja jäljellä enää pari 

kappaletta, ja s-kokoa pienemmät ovat loppu. 

KUTOPin PiSTE suljetaan 20.9. jo kello 12 Savonian synttäritapahtuman 

takia. 

Muista käydä PiSTEellä uusimassa voimassaolotarra opiskelijakorttiin. 

Vanha tarra on voimassa syyskuun loppuun -22. 

Muista maksaa YTHS-maksu 30.9. mennessä! 

Vuokrataan keskustasta asunto, 64 m2  2 h+k+s+parveke, 850 e/kk sis. 

autokatospaikka, soveltuu myös kimppakämpäksi, lisätietoja 

pj.kutop@edu.savonia.fi tai teija.koivuselkä@savonia.fi 

Käy katsomassa KUTOPin uudistuneet nettisivut osoitteessa 

kutop.savonia.fi! 

Uusia pepin tuomia haasteita odotellessa!  
OPISKELIJATAPAHTUMAT 

• 15.9. 16:00 Haalarimerkkien ompelua, cafeSAVOTTA  

AUKIOLOAJAT 

KUTOPin PiSTE 

F-rakennus, 3. kerros 

ma-to klo 8–15 

pe 8–13 

(Lounastauko klo 13.15–13.45) 

 

 

 

 

OPINTOTOIMISTO 

(Microkatu 1, B-osa 1. krs) 

ma-pe klo 10–15 

 

 

 

Tursajaiset 2022 
 

 

teku-opiskelijat-
kutop@savonia.fi 
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KUTOP NOTICE  
 

SEPTEMBER NEWS 

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry (KUTOP) is a subsidiary association to 

the SAVOTTA Student Union meant to serve the technology students of 

Savonia UAS at the Microkatu campus. KUTOP notifies about student related 

topics, influences improvement of study content and studying conditions, 

and organizes exercise possibilities and recreational activities. KUTOP has a 

student service point called PiSTE at the Microkatu campus. 

The transfer of information works, so now new students can also join as 

members of KUTOP/SAVOTTA. You will get an overall badge for free when 

you pay your membership fee at the service point PiSTE! This only applies 

to new students. 

Overalls between sizes s and l are still available. There are only a couple of 

overalls left in sizes xl and above, and overalls smaller than size s are out of 

stock. 

KUTOP service point PiSTE closes at 12 pm on Tue 20th September due to 

Savonia’s birthday event. 

Remember to visit PiSTE to renew your membership sticker for your student 

card. The old sticker is valid until the end of September 2022. 

Remember to pay the FSHS-fee by 30th September! 

KUTOP has a 2-bedroom apartment for rent in the city centre. The 

apartment is 64 m2, has 2 bedrooms, a kitchen, a sauna, and a balcony, 850 

e/month, which includes a carport space. The apartment can also act as a 

shared flat. Additional information pj.kutop@edu.savonia.fi or 

teija.koivuselkä@savonia.fi  

Check out the new websites of KUTOP at kutop.savonia.fi! 

Awaiting new challenges brought to us by 

Peppi! 
OPISKELIJATAPAHTUMAT 

• 15.9. 16:00 Overall badge sewing, cafeSAVOTTA  
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OPENING HOURS 

SERVICE POINT PiSTE 

(F-building, 3rd floor) 

Mon-Thu 8 am–3 pm 

Fri 8 am–1 pm 

(Lunchbreak 1.15 pm–1.45 pm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT SERVICES  

(B-building, 1st floor) 

Mon-Fri 10 am–3 pm 

 

 

Tursajaiset 2022  
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