
ASSOCIATION



IPR UNIVERSITY CENTER ASSOCIATION RY

IPR University Center Association ry (kannatusyhdistys) on Suomen laajin aineettomiin oikeuksiin 
keskittyneiden ammattilaisten verkosto, joka toimii tiedon leviämisen ja osaamisen edistäjänä ja 
muutosvoimana. Kannatusyhdistyksen jäsenorganisaatiot edustavat yritysmaailmaa, julkista sektoria ja 
alan järjestöjä. 

IPR University Center Association ry tukee yliopistojen yhteisen erillislaitoksen IPR University Centerin 
toimintaa.                                                                                                                                                                  

JÄSENEDUT

Vapaapaikat koulutuksiin
Jokaisella IPR University Center Association ry:n jäsenellä on viisi vapaapaikkaa IPR University Centerin 
koulutuksiin. Lisävapaapaikoista ja erityiseduista ilmoitetaan jäsenkirjeessä. 

Näkyvyys
Jäsenten ilmoituksia ja tiedotteita julkaistaan IPR University Centerin sosiaalisen median kanavissa ja 
tiedotteessa. Lisäksi jokaisella jäsenyrityksellä on mahdollisuus tarjota IPRinfo-lehteen ja IPRinfo-blogiin 
kirjoituksia. Kannatusyhdistyksen jäsenet näkyvät laajasti myös insitituutin kotisivuilla. 

Kannatusyhdistyken jäsenet pääsevät jakamaan osaamistaan IPR University Centerin kautta 
luennoimalla sekä esiintymällä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja paneeleissa. Jäsenille tarjotaan 
maksuton esiintymiseen ja viestintään keskittyvä kurssi (ovh 1400 €).

Tietopalvelu
Jäsenille tarjotaan tietopalvelua. Tietopalveluun kuuluvat erilaiset tiedonhaut, oikeustapaukset ja 
artikkelitilaukset sekä aktiivinen uutis- ja someseuranta. Lisäksi kannatusyhdistyksen käytössä on laaja 
IPR-aineistokokoelma. 

Kannatusyhdistyksen jäsenet saavat kaikista IPR University Centerin toiminnoista 20 % alennuksen. 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

IPR University Center Association ry:n jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä osoitteeseen
info@iprinfo.com.

  Jäsenhinta

  Kannatusjäsen  Perusjäsen
  17 000 € / vuosi  3 400 € / vuosi



APURAHAT

Kannatusyhdisys jakaa apurahaa kahdesti vuodessa. 
Apuraha on tarkoitettu tukemaan aineettomien oikeuksien 
tutkimusta.  Apurahoilla kustannetaan muun muassa 
opinto- ja konferenssimatkoja, joilla mahdollistetaan 
kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä.

IPR GAALA

Kannatusyhdistys järjestää vuosittain IPR Gaalan, jossa 
juhlitaan aineettomia oikeuksia, palkitaan onnistujia ja 
nautitaan juhlaillallinen kollegoiden kera. 

IPRinfo -VERKKOLEHTI

Kannatusyhdistys julkaisee Suomen ainoaa aineettomiin 
oikeuksiin keskittyvää verkkolehteä osoitteessa iprinfo.com
Verkkolehti ilmestyy viidesti vuodessa ja sillä on 
vakiintunut lukijakunta. Verkkolehti on hyvä tapa tuoda 
julki ammatillista osaamista. 

IPR-LOUNAAT JA IDEARIIHET

Kannatusyhdistyksen jäsenille järjetetään useita kertoja 
vuodessa tilaisuuksia, joissa on mahdollista tavata 
kollegoita toisista organisaatioista, vaihtaa tietoa, 
verkottua ja päästä vaikuttamaan alan koulutukseen, 
tuleviin tapahtumiin ja näkyvyyteen.

OPISKELIJOIDEN TUKEMINEN

Kannatusyhdistys myöntää opiskelijoille maksuttomia 
vapaapaikkoja IPR University Centerin koulutuksiin. Näin 
luodaan IPR-verkostoja jo opiskeluaikoina, varmistetaan 
tulevien lakimiesten tietotaso ja pidetään yllä Suomen 
vahvaa IPR-osaamista.

  Yhteystiedot

  IPR University Center Association ry  vainio@iprinfo.com 
  Arkadiankatu 7    +358 40 3521 486 
  00100 Helsinki    ipruc.fi




