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1 Viralliset kokoukset
Pidetään yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Osallistutaan Insinööriliitto IL ry:n edustajakokouksiin sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen
vaalipiirin kokouksiin.

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.
Osallistutaan aktiivisesti Insinööriliiton Itä-Suomen aluetoimintaan.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Akavan aluetoimintaan.
Osallistutaan JUKO/KTN:n paikallisyhdistyksen toimintaan lähettämällä jäsen IL:n
edustajaksi johtokuntaan.

4 Neuvottelutoiminta ja lainsäädäntä
Tuetaan Insinööriliiton sopimustoimintaa ja työmarkkinatoimintaa. Tarjoudutaan
osallistumaan Insinööriliiton ja Akavan asiantuntijaelimiin.

5 Koulutustoiminta
Järjestetään jäsenille koulutuksia työelämän valmiuksien tukemiseksi sekä
kannustetaan jäsenistöä osallistumaan Insinööriliiton koulutuksiin ja webinaareihin.

6 Tiedotus
Toimitetaan Kuopion Inssit-lehteä. Lehti jaetaan jäsenille sekä
yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja KINRA ry:lle.
Tietoa yhdistyksen tapahtumista julkaistaan Kuopion Inssit-lehdessä, yhdistyksen
www-sivuilla, sähköpostitse ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa ja
Insinööriliiton lehdessä.
Toimitaan sosiaalisen median palveluissa kuten esimerkiksi Facebookissa.
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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.
Järjestetään teemallisia jäseniltoja omassa kerhotilassa.
Kannustetaan jäseniä harrastamaan liikuntaa tukemalla muun muassa kylpylä-,
kuntosali- ja keilauspalveluita.

9 Kiinteistöt
Yhdistyksen jäsenten käytössä on Tahkolla sijaitseva yhdistyksen omistama TahkoInssi-lomahuoneisto. Vuokrahinnasto julkaistaan Kuopion Inssit-lehdessä.
Lomahuoneistoa vuokrataan ensisijaisesti omille jäsenille, mutta myös muille ILyhteisön jäsenyhdistysten jäsenille ja toissijaisesti muille ulkopuolisille.
Yhdistyksellä on käytettävissä oma kerhotila Kuopion keskustassa.

10 Tapahtumat ja tilaisuudet
Kannustetaan jäseniä osallistumaan Insinööriliiton ja muiden jäsenjärjestöjen
avoimiin tilaisuuksiin.
Järjestetään yhteistapahtumia Insinööriliiton muiden jäsenjärjestöjen tai
valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Avataan omia tapahtumiamme kaikille
Insinööriliiton jäsenille mahdollisuuksien mukaan.
Järjestetään jäsentapahtumia ja yritysvierailuja Kuopiossa.

11 Jäsenhankinta
Kehitetään jäsenhankintaa yhdessä Insinööriliiton kanssa. Toimitaan aktiivisesti
uusien jäsenten hankinnassa ja olemassa olevien jäsenten pidossa. Tuetaan KINRA
ry:n toimintaa ja -toimia uusien jäsenten hankkimiseksi.
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12 Muuta
Kehitetään jäsenpalveluja tukemaan paremmin yhteisöllisyyttä.
Jaetaan stipendejä valmistuville insinööreille huomioiden heidän aktiivisuutensa
Insinööriliittoyhteisössä.
Jaetaan opettajien/koulun rehtorien anomuksesta stipendejä Kuopion Insinöörien
toiminta-alueen oppilaitoksissa hyvistä suorituksista insinöörien tarvitsemissa
taidoissa.

