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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016, hyväksytty syyskokouksessa 22.10.2015 

1 Viralliset kokoukset  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja 
syyskokous syys-lokakuun aikana. 
  
Osallistutaan Insinööriliitto IL ry:n edustajakokouksiin.  
 

2 Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.  
 
Hallituksen kokouksiin kutsutaan Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry:n edustaja.  
 
Hallitus kutsuu kokouksiin myös edunvalvonnan tai käsiteltävien asioiden kannalta 
tarpeelliseksi näkemänsä henkilöt.  

3 Edustukset Insinööriliitto IL ry:ssä, Akavassa ja muissa yhdistyksissä 

Osallistutaan Insinööriliiton toimintaan valiokuntien ja valtuuskuntien kautta 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Osallistutaan aktiivisesti Insinööriliiton Itä- ja Kaakkois-Suomen piiritoimintaan. 
 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Akavan aluetoimintaan.  
 
Osallistutaan JUKO/KTN:n paikallisyhdistyksen toimintaan lähettämällä jäsen IL:n 
edustajaksi yhdistykseen. 

4 Neuvottelutoiminta ja lainsäädäntä 

Tuetaan Insinööriliiton sopimustoimintaa ja työmarkkinatoimintaa. Tarjoudutaan 
osallistumaan Insinööriliiton ja Akavan asiantuntijaelimiin. 

5 Koulutustoiminta 

Järjestetään jäsenille koulutuksia työelämän valmiuksien tukemiseksi.  
  
Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan Insinööriliiton ja neuvottelujärjestöjen 
tarjoamiin koulutuksiin. 
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6 Tiedotus 

Toimitetaan Kuopion Inssit-lehteä, joka ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. 
Lehti jaetaan jäsenille sekä yhteistyökumppaneille, sidosryhmille, ja KINRA ry:lle. 
 
Tietoa yhdistyksen tapahtumista julkaistaan Kuopion Inssit-lehdessä, yhdistyksen 
www-sivuilla, sähköpostitse ja mahdollisuuksien mukaan myös liiton lehdessä. 
 
Aktivoidutaan yhdistyksenä sosiaalisen median palveluissa kuten esimerkiksi 
facebookissa. 

7 Jäsenedut 

Jäsenten käytettävissä on Insinööriliiton ja yhdistyksen hankkimia jäsenetuja. 
Ylläpidetään yhteistoimintaa jäsenetuliikkeiden kanssa ja pyritään hankkimaan uusia 
jäsenetuja. 
  

8 Harrastustoiminta  

Kuopion Insinöörit ry:n viinikerho, Viini-Inssit, jatkaa toimintaansa. 
Tuetaan jäsenten liikunnan harrastamista muun muassa kylpylä, kuntosali sekä 
keilaus. Laajennetaan tarjontaa hankkimalla yhdistyksen jäsenten käyttöön salivuoro 
ryhmäliikuntaan. 
Järjestetään tutustumistilaisuudet frisbeegolfiin ja perinteiseen golfiin vuonna 2016. 

9 Kiinteistöt  

Yhdistyksen jäsenten käytössä on Tahkolla sijaitseva yhdistyksen omistama Tahko-
Inssi-lomahuoneisto. Vuokrahinnasto julkaistaan Kuopion Inssit-lehdessä.  
 
Lomahuoneistoa vuokrataan ensisijaisesti omille jäsenille, mutta myös muille IL-
yhteisön jäsenyhdistysten jäsenille ja toissijaisesti muille ulkopuolisille.  
 
Jatketaan tarvittaessa Tahko-Inssin myyntiä ja hankitaan toimisto-/kerhotila 
Kuopiosta. 
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10 Tapahtumat ja tilaisuudet  

Järjestetään jäsenmatkoja ja tuetaan jäsenten osallistumista matkatoimistojen 
valmismatkoille. 
 
Osallistutaan Itä- ja Kaakkois-Suomen piirin ja Insinööriliiton mahdollisiin 
tapahtumiin.  
 
Järjestetään yhteistapahtum(i)a Insinööriliiton muiden alueyhdistysten tai 
valtakunnallisten yhdistysten kanssa. 
 
Järjestetään muita jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia / tapahtumia.  
 

11 Muuta 

Päivitetään yhdistyksen säännöt ajanmukaiseksi. 
 
Tarkastellaan jäsenpalveluja tavoitteena yhteisöllisyys. 
 
Toimitaan aktiivisesti uusien jäsenten hankinnassa.  
 
Tuetaan KINRA ry:n toimintaa ja -toimia uusien jäsenten hankkimiseksi.  
 
Jaetaan stipendejä valmistuville insinööreille huomioiden heidän aktiivisuutensa 
Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry:n toiminnoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


