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KUTOP UUTISKIRJE 
 
 
 
 

LOKA- JA MARRASKUUN UUTISET 
Hallitushaku 11.10.–1.11.22. Haemme aktiivisia ja innokkaita toimijoita 

mukaan hallitukseen! KUTOP on Savonia-ammattikorkeakoulun Tekniikan 

Kuopion yksikön opiskelijayhdistys, joka hoitaa opiskelijoiden paikallista 

koulutusalakohtaista edunvalvontaa ja virkistystoimintaa. Ei haittaa, vaikka 

sinulla ei olisi aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta, perehdytämme 

kaikki omiin tehtäviinsä. Pääasia on, että sinulla on halu vaikuttaa ja 

asenne on kunnossa. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 

sähköpostilla osoitteeseen pj.kutop@edu.savonia.fi. 

Hakemuksessa olisi hyvä olla ainakin nimi, koulutuslinja ja opiskeluvuosi 

sekä onko aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta ja mistä vastuualueesta 

olisit kiinnostunut. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa. 

  

Haku Tapahtumatiimiin on alkanut. Jos olet kiinnostunut tapahtumien 

suunnittelusta ja järjestämisestä, haalarimerkkien ideoimisesta tai 

tapahtumamainoksien tekemisestä, niin ilmoittaudu mukaan!  

Räätälöidään sinulle sopiva rooli oman mielenkiintosi mukaisesti. 

Lisätietoa saat hallituksen jäseniltä. Voit ilmoittautua somessa tai 

sähköpostilla. Haku on jatkuva. 

  

Vuokrattavana keskustasta saunallinen 64 m2:n kaksio lasitetulla 

parvekkeella, 

vuokra 850 e/kk sisältää autokatospaikan, soveltuu myös kimppakämpäksi. 

Lisätietoja pj.kutop@edu.savonia.fi tai teija.koivuselka@savonia.fi 

 

Uutiskirjeet löytyvät nykyään myös KUTOPin nettisivuilta. Osoite on 

kutop.savonia.fi/uutiskirje 

 

Hyvää Halloweenia! 
 

OPISKELIJATAPAHTUMAT 

• 2.11. Day of the dead sitsit + jatkot (sitsit loppuunmyyty) 

• 17.11. Keltaiset bileet

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 
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KUTOP NOTICE 
 
 
 
 

OCTOBER AND NOVEMBER NEWS 
Board recruitment 11.10 - 1.11.22. We’re looking for active and 

enthusiastic members to join our board! KUTOP is the engineering student 

association of Savonia University of Applied Sciences, which manages 

students' local field-specific advocacy and recreational activities. It doesn't 

matter if you don't have previous experience in board activities, we will 

orientate everyone with their own tasks. The main thing is that you have the 

desire to make an impact and have a good attitude. Send your free-form 

application by email to pj.kutop@edu.savonia.fi. In the application, it 

would be good to at least include your name, field of studies and year of study, 

as well as whether you have previous experience in board activities and what 

area of responsibility you would be interested in. The new board will be 

selected at the autumn meeting. 

 

Event Teams’ members search has started. If you are interested in planning 

and organizing events, coming up with ideas for overall badges or making 

event advertisements, then sign up! We will tailor a suitable role for you 

according to your own interests. You can get more information from the board 

members. You can register on social media or by email. The search is 

continuous. 

 

For rent, a 64 m2 two-room apartment with a sauna in the center has a glazed 

balcony, 

rent 850 e/month includes a car parking spot, also suitable to be a shared 

apartment if you have a roommate. 

More information pj.kutop@edu.savonia.fi or teija.koivuselka@savonia.fi 

 

The newsletters can also be found on KUTOP's website. The address is 

kutop.savonia.fi/uutiskirje 

 

Happy Halloween! 
 

OPISKELIJATAPAHTUMAT 

• 2.11. Day of the dead sitsit + after-party (sitsit sold out) 

• 17.11. Yellow party 

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 
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