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Jahas ja taas mennään! 

  

Erinäisten vauhdikkaiden tapahtumaketjujen kautta meikä mandoliini on uudelleen  

päätynyt tilanteeseen, jossa pitäisi jonkinmoinen tervehdys laatia teikä  

tamburiineille hassun hauskaan lehteemme. 

Oletettavasti lukiessasi tätä olet uunituore opiskelija orientoivien sekavan huuman  

keskellä ja opiskelijaelämä on ihan uutta ja ehkä pelottavaa. Turhaan ei kuitenkaan  

kannata stressata. Ota oma aikasi. Kaikki järjestyy. Opiskelu voi olla paljon muutakin  

kuin läksyjä ja tenttiin lukemista, opiskelethan kuitenkin Suomen parhaassa  

opiskelijakaupungissa ja me TIO:ssa teemme kaikkemme, jotta juuri sinulla olisi myös  

hauskaa opintojen aikana. Suosittelen kaikkia lähtemään avoimin mielin mukaan  

opiskelijakulttuurin, sillä olen aivan varma, että jokaisella on jotain annettavaa  

yhteisöllemme elämäntilanteesta riippumatta. 

Toivottavasti pääsemme yhdessä rakentamaan uutta “normaalia” kanssanne syksyn  

aikana ja pystymme yhdessä luomaan uutta ja kehittämään vanhaa. #ennen toiminta  

oli hieman erilaista koska TIO:lla oli mm. kaksi toimistoa ja toimintamme oli jakautunut  

eri kampuksille kiusallisen kauas toisistaan. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa  

TIO:n lähihistoriassa kaikki opiskelijat fyysisesti lähekkäin ja toivon, että toimintamme  

monialaisuus lähtee uudenlaiseen nousuun. 

Muistakaa ottaa opiskelusta kaikki irti. Monilla varmasti jonkinlaisia ennakkoluuloja  

opiskelijaelämästä, mutta suosittelen kokeilemaan edes kerran ja katsomaan olisiko  

se sun juttu. Syksy on myös sitä aikaa, kun kaikkiin vastuutehtäviin haetaan seuraavan  

vuoden toimijat ja näihin on myös mahdollisuuksia uusillakin opiskelijoilla.  

Pidetään kuitenkin mielessä miksi ollaan lähdetty opiskelemaan ja huoli siitä,  

että opinnot etenevät mallikkaasti. 

 

Puheenjohtaja 

Mikko Puukka 

  



 

 

IOL liittokummi: Kuka mitä häh? 

Mä oon Aaro Yli-Öyrä, tänä vuonna Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n hallituksessa järjestötiimissä. IOL:n 

paikallisyhdistyksistä mun vastuulle kuuluu Turussa TIO ry ja ELBA ry, Kotkassa Kotkan Insinööriopiskelijat KoIO ry ja 

Kuopiossa Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry.   

Oon kotosin Pirkkalasta siitä Tampereen lähistöltä, asun nykyisin Helsingissä ja opiskelen tieto- ja viestintätekniikkaa 

Metropoliassa Espoon kampuksella. Mun toteemieläin on pikkupanda, tai punapanda, mitä näitä nyt on. Harrastuksista 

rakkaimpia on anime, musiikki ja erinäiset pelit. Järkkään myös animetapahtumia ja laneja taas kun niitä saa järjestää.  

Joku joskus sano musta että oon yliaktiivinen opiskelija-aktiivi, eli koko ajan kaikessa mukana. Taitaa pitää paikkansa, 

kerran oon täälläkin. Jatkoja! 

 

 

 

 

 

 

Tervehdykset täältä Insinööriopiskelijaliiton suunniltakin ja hyvää syksyn alkua just sulle! 

IOL on valtakunnallinen opiskelijajärjestö, ja meidän alla toimii 24 paikallisyhdistystä, joista Turun Insinööriopiskelijat on 

yksi suurimmista ja toiminta myös sen mukaista.  

Syksyhän on tunnetusti sitä aikaa, kun tapahtuu kaikkea kivaa: uusia tapahtumia, uusilla opiskelijoilla opiskelut ja uudet 

kaverit. Vallitsevan tilanteen myötä toki on jos jonkinmoista rajoitusta oheistoiminnan suhteen, mutta toivottavasti 

tilanne nyt rauhoittuu syksyn tullessa. Tapahtumissa ehdottomasti parasta antia ovat ihmiset ja uudet kokemukset. 

Parhaimmillaan tulee läheisempiä ystäviä kuin olisi ikinä kuvitellut saavansa, pahimmillaankin lovi lompakkoon ja 

makaroonia loppukuu :D.  

Jos TIO:n toiminta kiinnostaa, niin kannattaa liittyä erinäisiin viestintäkanaviin, joista luultavasti tässä lehtisessä lisää.  

Opiskelun ohella suosittelen myös hakeutumaan tutoriksi ja paikallisyhdistyksenne, eli Turun Insinööriopiskelijoiden 

hallitukseen tai aktiivitoimintaan. Seuraavan TIO:n hallituksen valinnat tehdään syyskokouksessa loppuvuodesta, ja siellä 

on tarjolla jos jonkinmoista hommaa ja verkostoitumista.  

Lähdin itse tutoreideni kannustamana aikoinaan tutoroimaan ja ainejärjestön hallitukseen. Nämä vei sitten mennessään 

ja päädyin tutorvastaavaksi ja ainejärjestön varapuheenjohtajaksi.   

Kannattaa kuitenkin myös opiskella välissä, ja muistaa että kaikkeen ei ole ihan pakko lähteä mukaan!  

Lopuksi vielä: omasta mielestä parhaimpia juttuja opiskeluissa on juurikin opiskelijakulttuuri, verkostojen laajentuminen 

ja sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle joutuminen: tulee koettua tosi paljon uusia ja vähän pelottaviakin asioita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen 11. jäsen, TIO:n maskotti: Toni  

Massiivinen, nassutettava ja pauhaava tulipaloriskin omaava  

toteemieläin, joka vaatii rankkaa pumppausta. 

 

“Tasaisesti rullaava puoleensavetävä gramofoni kumipyörillä.” 

  



  

Puheenjohtaja 

Mikko Puukka 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Reilu, määrätietoinen ja hemaisevan seksikäs pörröpää. 

 

”Yhteisölle omistautunut sosiaalinen tietopankki, jonka  
wabu ei lobu ennen seuraavaa.” 

Varapuheenjohtaja 

Joonas Alanko 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Tasainen, asiallinen ja nallekarhumainen kokkimaisteri. 

 

”Kaikkea kohtaan korkean toleranssin omaava velho. Maistelija,  

jonka tyhjennyksistä ei tarinat lopu.” 

Rahuri 

Aakku Hautamäki 

Tieto- ja viestintätekniikka  

Täsmällinen, pirskahteleva sekä korkean sietokyvyn  

omaava solmuammattilainen. 

 

“Tulot & menot, varat & velat. Jos se mahtuu budjettiin.” 

Sihteeri 

Jesse Rantakangas 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Heittäytyväinen ja vahvaluonteinen osaava sisällöntuottaja. 

 

”Life comes through for you.” Lämpimin terveisin, DJ BLNQ 

Koulutuspolitiikka- ja viestintävastaava 

Roni Lindeman  

Tieto- ja viestintätekniikka 

Vilkas ja energinen bilesielu. 

 

“The Tio-tyttö ja halaava ikiliikkuja. Ensimmäinen, jolta lähtee aina vaatteet pois.” 



 

 

  

  

Viestintävastaava 

Katariina Pelto-Pihko 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Sydämellinen suorittaja ja viaton kurkun rakastaja. 

 

“Saa kaiken kuulostamaan rivolta, täysin tahattomasti.” 

Tapahtumavastaava 

Kristian Suominen 

Konetekniikka 

Aktiiviressukka ja eräsetämiesmäinen härpäkeinsinööri. 

Meemikeisariksi kutsutun 3D –printtaajan suosikkilause: ”Excel goes prrrr!” 

ASTin- ja tapahtumavastaava 

Santeri Levo 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Taiteellinen, oma-aloitteinen ja pettämätön vitsiniekka. 

 

“Haluuks sä nähdä miten tää lantio liikkuu?” 
–Sane “Cha cha” Levo 

Tuutorivastaava 

Nea Anttalainen 

Konetekniikka 

Lempeä ja energinen bensalenkkari. 

 

“Aika moottoriturpa äijä.” 

Yhdistysvastaava 

Esa Heinonen 

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 

Suorasanainen vauhtihirmu sekä auto- ja ajoneuvoäijä. 

 

“Minä olen valaistunut”; terveisiä varjostimessa olevalta sarkastiselta setämieheltä. 



  

Turun Insinööriopiskelijoiden toimisto. Se monen aktiivin, hallituslaisen, vanhan parran kuin myös opiskelijan 

olohuone. Toimistolta saa kaivattua motivaatiota tuntien välissä, lämpöä kylminä päivinä, opiskeluneuvontaa 

vanhemmilta konkareilta sekä vapaa-ajan oleskelutilaa. 

TIO:n toimisto on lähes viikon jokaisena arkipäivänä auki. Aukioloajat postataan Instaan ja Faceen aina maanantaisin, 

joskin ovi on välillä auki näiden aikojen ulkopuolella. Kannattaa siis tulla varmistamaan! 

Toimistolta löytää aina jonkun aktiivin tai hallitustoimijan, jolla on pääasiallisesti vastaus kaikkiin sinun kysymyksiisi. 

Sekä haalarit että jäsenpalvelut löytyvät TIO:n toimiston perältä, kerran ovat toimiston olemassaolon keskeisin syy. 

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää maan ja taivaan väliltä koskien Insinööriyttäsi, liittoja, jäsenetujasi, liiton 

työttömyyskassaa tai mitä vain muuta, toimistolla ollaan aina auttamassa. 

Teretulemast hakeen kaffet tai iha mite ite haluut, ollaan tääl teit varte! 



 

  

KERHOTOIMINTA 

TIO:n kerhotoiminta on pandemian myötä luikehtinut suuremmalta osalta jäsenistöä piiloon, joten eiköhän valjasteta 

kerhot käyttöön jälleen. Kysymys kuuluukin, mikä ihmeen kerhotoiminta? 

TIO:lla on useampia vapaa-ajan kerhotoimintaa harrastavia kerhoja, joskin vain pari näistä ovat virallisia. Tärkeimpänä 

kerhona toimii Rikkitikki, josta erikseen olikin jo muutama sananen. TIO:n kerhoissa pelataan erinäisiä pelejä, katsotaan 

elokuvia ja tehdään projekteja. Tai no, ihan teidän kerhosta kiinni mitä haluatte tehdä! 

Mikäli haluat perustaa oman kerhon omalla porukalla ja tarkoitusperällä, on se mahdollista. Kerhotoimintaohjesäännön 

mukaan (ks. nettisivut) kerho voi hakea TIO:n alaiseksi kerhoksi, jolloin kerho voi saada tukea TIO:lta. Jos sain sun 

mielenkiinnon kasvamaan, niin tuu mukaan kehittämään TIO:n kerhotoimintaa yhdessä! 

Naapuriyhdistyksinä toimistomme vieressä sijaitsevat TSTS ry sekä SUUKKO & Tasokas ry. Tiivis yhteistyö ja 

toimistokulttuuri kulminoituu nähtävästi pööpöilynä ja oleskeluna lomittain. Toden totta, yhdistysten välillä tapahtuu 

yhteistoimintaa myös kellarissa, nimittäin kuukausittaiset kellari-illat! Tästä päästäänkin TIO:n yleiseen 

kellaritoimintaan: 

Kellari-illoissa kukin järjestö avaa toimistonsa (3kpl) ja päästää opiskelijansa ja aktiivinsa valloilleen. Jossain 

ommellaan merkkejä, toisessa katsotaan elokuvia, toisessa pelataan korttia. Käytävältä löytyy usein myös 

innokkaimmat Beer Pongin harrastelijat. Kellari-illat ovat hauska olemattoman kynnyksen tapahtuma, joskin 

huomattavasti harvemmin järjestettävä kuin esimerkiksi TIO:n Rikkitikki. Loppupointti: kellarissa tullaan olemaan sekä 

päivisin että iltaisin, tarkoituksesta riippumatta. Seuraan kannattaa liittyä! 

RIKKITIKKI 

Rikkitikki on TIO:n ompelukerho, joka tapahtuu melkein jokaisena keskiviikkona 17:00 toimistolla. Rikkitikkiin tullaan 

ompelemaan, hengailemaan ja pelailemaan. Usein jotkut rauhoittuvat sohvalla tapittaen hauskimpia videoita, toiset 

keksien typerän hyvää soitettavaa taustalle kun taas jotkut nauttivat suuresti yhteisestä olemisesta.  

Paikalta löytyy osaavia konkareita niin myös pelailun kuin ompelun suhteen, ja ompelutarvikkeet sekä hyvänlaatuinen 

opetushan meiltä löytyykin. Rikkitikki on, ihan kuten toimistokin, avoin kaikille insseille, heidän ystävyksilleen ja muille 

insinööriopiskelijamielisille. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Haalarit ovat yleistyneet alun perin Ruotsissa paikallisen sitsikulttuurin* kautta. Suomessa 

opiskelijahaalareiden ensimmäisiä ilmentymiä ovat kuitenkin olleet Otaniemen rakentamisen 

(1950-60-lukujen vaihteessa) yhteydessä Rakennusinsinöörikillan opiskelijoiden 

yhteistuumin hankitut rakennustyömaahaalarit. Miltei samaan aikaan olivat käytössä myös 

nk. Teekkaritempausten yhteydessä tempaushaalareita. Otaniemeen haalarit rantautuivat 

kiltojen pariin noin 1970-luvun lopussa. Seuraavana haalarit otettiin käyttöön 1980-luvulla 

Vaasan kauppakorkeakoulussa. Yleisesti haalarit ovat tulleet tunnetuksi Suomessa 

teekkarien* kautta.” 

 

–WIKIPEDIA 

*Katso takakannen sanakirja 

INFO 

 
30€ jäsen 
60€ ei-jäsen  

Vain korttimaksu käytössä. Koot XS-4XL. 

Tarkemmat haalarien osto-ohjeet julkaistaan tuutorien kautta sekä TIO:n 
somessa.  
Lämmin suositus ottaa Turun Insinööriopiskelijat TIO ry siis seurantaan! 

 



 

  

•Jos haluat haalarit, kannattaa liittyä samalla rahalla Insinööriliittoon ja saada sen edut käyttöön jo opiskeluiden aikana. 

IL:n jäsen on myös meidän jäsen ja opiskelijalle kertahinta on 30€/max 5 vuotta. (Opintojen venyessä pidemmälle 30€ 

per lisävuosi). Liittyminen: TIO ry:n kautta tai Ilry.fi/liity  

•Haalarien kokoa on mahdollista vaihtaa, kunhan tuote on käyttämätön. 

•Haalarien käyttöön on olemassa omat ohjesääntönsä, vaikkakaan Turun Insinööriopiskelijoissa emme ole turhan 

tarkkoja näiden suhteen. Suosittelemme kuitenkin koulupöksyiksi valitsemaan jotain muuta, elleivät tulevat ja menneet 

riennot pakota valitsemaan kyseistä uniformua.  

•Yleinen ohjenuora on, ettei haalareita saa pestä. Tarvittaessa pesu voidaan kuitenkin suorittaa haalarien ollessa 

omistajansa päällä.  

•Saatat kohdata haalareita, joista lahje on vaihdettu toisiin haalareihin. Tämä on useimmiten merkki toisen alan 

opinnoista tai parisuhteesta opiskelijatoveriin.  

•Taskuihin lisätyt vetoketjut ovat toimiva ratkaisu pitämään tavarat paremmin matkassa erityisesti polkupyörän selässä 

ja yöllisillä seikkailuilla.  

•Ompeluun suosittelemme vahvempaa karhu- tai saumalankaa, jolloin merkit pysyvät hyvin menossa mukana. 

Liimaaminen, nitominen ja muu kiinnitys pettää usein yllättävän nopeasti.  

•Haalarimerkistä saa joustavamman, kun sen takapuolella olevan ohuen kangaskerroksen nyhtää pois. 

•Ylimääräisen työn välttämiseksi merkit kannattaa jo alusta asti kiinnittää mahdollisimman lähekkäin. Aktiivisimmat 

merkkihamstraajat joutuvat kiinnittämään merkkejä limittäin ja osittain toistensa päälle. 

•Haalarien sitominen on omanlaisensa taitolaji, ja siinä kannattaakin kysyä neuvoa vanhemmilta opiskelijoilta. 

•Haalarimerkkien ompelu on parasta seurassa, joten iso suositus tulla yksin tai yhdessä kaikille avoimeen käsityökerho 

RikkiTikkiin. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään aina joka keskiviikko ICT:n toimistolla. 

Otteita Turun AMK:n haalareista: 

(TIO) insinööriopiskelijat  Violetti/Keltainen 

(ELBA) insinööriopiskelijat  Viininpunainen/Keltainen 

(TROK) rakennusalan opiskelijat Musta/Huomionkeltainen 

(TSTS) terveysalan opiskelijat  Punainen/Valkoinen (Vanha malli keltainen punaisilla korostuksilla) 

(SUUKKO) suuhyienistiopiskelijat Turkoosi 

(TASOKAS) sosionomiopiskelijat Viininpunainen 

(TRADE) tradenomiopiskelijat  Keltainen 

(TOY) taideakatemian opiskelijat Turkoosi/Musta 



  

ASTin tulee, oletko valmis?! 

 

Yksitähtisen taivaan alla seilaava aloittavien ja aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden risteily, 

ASTin, on pitkän odotuksen jälkeen taas valmis räjäyttämään syyslukukauden kunnolla vauhtiin. Viime 

vuonna välistä jäänyttä juhlavuotta ei ole unohdettu ja ASTinin toinen tuleminen tulee olemaan 

eeppisempi kuin koskaan ennen! 

Kerää kaverisi kasaan tai löydä ASTinilta uusia ystäviä ja lähde juhlimaan Itämeren laineille. Hilpeä 

risteilykansa muodostuu insinööreistä ympäri Suomen, mukaan eksyneistä muiden alojen 

opiskelijoista sekä opiskelijamielisistä persoonista. Jo legendaksi muodostuneessa risteilyssä on 

tänäkin vuonna mukana toogabileet, rastikierros, inssikaraoke sekä paljon muuta ohjelmaa tajunnan 

räjäyttävien artistien lisäksi.  

Villin lännen pahamaineinen kuusikkokopla (Turun Insinööriopiskelijat TIO ry, Rauman 

Insinööriopiskelijat RaunIO ry, Porin Insinööriopiskelijat PIO ry, Seinäjoen Insinööriopiskelijat SenIOR 

ry, Vaasan Insinööriopiskelijat VIO ry sekä Centrian Insinööriopiskelijat CentrIO ry) toivottavat teidät 

tänäkin vuonna tervetulleeksi juhlistamaan legendaarista ASTinia, sekä nauttimaan ikimuistoisesta 

matkasta. Laiva irtoaa terminaalista torstaina 30.9. iltahämärän aikaan saapuen yhtä hämärin 

muistokuvin. Nähdään ja seilataan sit syssymmällä! 

 

Merellisin terkuin, 

Santeri, ikioma ASTin kapteeninne 



  

Turun Insinööriopiskelijoiden poljettavat: niin mitä oli? Lyhyesti kyseessä on TIO:n 

kalleimmat ja rakkaimmat matkassa mukana kulkevat: meidän ikiomat polkuautot, sekä 

Toni-possu. 

 

Jotkut hienot insinöörit keksivät tehdä TIO:lle maskotin, ja hyvän keksivätkin. Toni-possu on kulkenut matkassa jo 

ainakin sen 20 vuotta, saaden massiivisia kehityksiä ja muutoksia matkan varrella. Tarkoittaen siis ulkonäön muutosta 

useampaan otteeseen ja useammalla eri kehitystavalla. Jälkikasvuakin on saattanut syntyä. Polkuautot taas ovat 

aikoinaan tulleet itse Turun ammattikorkeakoululta lahjuksena TIO:lle: älyttömän hieno ele, jonka jälkeen kyseistä 

lahjusta ollaankin käytetty äärimmäisen paljon.  

Sekä polkuautot että Toni ovat olleet merkittävässä osassa TIO:ssa pitkään. Nykyään polkuautoja käytetään useassa eri 

tapahtumassa, orientoivilla sekä lainaksi milloin kenellekin: peräti poikkitieteellisesti. Tonin tarkoitus taas ei ole 

muuttunut sitten sen syntymisen: rakasta maskottia on paijannut moni, ja röhkintä tulee kuulumaan vielä kauan.   

Kuluneen vuoden aikana TIO:n polkuautot ovat saaneet läpikotaisen kunnostuksen; hitsauksesta ohjaustankojen 

vaihtoon ja siitä mutterien hiomiseen, polkemista odotellessa! Tontsa taas on saanut erilaisia päivityksiä vuosien 

mittaan: on äänentoistoa, uudempaa akkua, parempaa pintaa, sekä esimerkiksi näkökykyä. Kuluneen vuoden aikana 

Toni on saanut paremmat renkaat sekä vetovarren, tehden nassukan kuljettamisesta vielä käytännöllisempää.  

Jatkosta tasan tarkkaan yksi asia: toivottavasti päästään järjestämään PGP keväällä, jotta sekä Tontsa että polkuautot 

saavat sen ulkoilutuksen, mitä ovat kohta kaivanneet jo kolme vuotta. Kohta poljetaan jälleen, kisaamaan siis! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELOKUU 

KorrupTIO 25.7.  TIO:n tervehdysmaljat aloittaville insinööriopiskelijoille 

Beach Party  27.7.  Orientaatioviikon huipennus Ispoisten rannalla 

 

SYYSKUU 

FunkTIO  8.9.  Perinteinen rastikierros ymppär Turkku jatkojen kera 

Tursajaiset  23.9.  Aloittavien insinööriopiskelijoiden kastajaiset 

ASTin   30.9. – 1.10. Insinööriopiskelijoiden oma Itämeren seikkaillu – Syksyn kohokohta! 

 

LOKAKUU     

HerkkuApprot   Herkullinen holiton approkierros Turun kahviloissa     

Syyskokous   TIO ry:n sääntömääräinen kokous, jossa valitaan mm. 2022 hallitus. Kandee tulla! 

 

MARRASKUU 

Lousi-Glögit   TIO:n ja LOUSI:n yhteinen glögitilaisuus opiskelijoiden ja isojen inssien kesken 

LanTIO    TIO:n omat lanit! 

Vujut    TIO ry:n vuosijuhla, jossa juhlistetaan tänä vuonna TIO:n 39 -vuotista taipaletta 

 

TAMMIKUU 

FunkTIO    Vuoden toinen tuleminen! 

Tursajaiset   Vuoden toinen tuleminen! 

 

MAALISKUU 

HerkkuApprot   Vuoden toinen tuleminen! 

St. Patrick’s Day  Pyhän Paten vuosittaista juhlistusta esimerkiksi sitsien muodossa 

IOP    Insinööriopiskelijapäivät. Vähän kuin maa-ASTin, joka seilataan 2022 Jyväskylässä 

Kevätkokous   TIO ry:n sääntömääräinen kokous 

 

HUHTIKUU 

PGP    Polkuauto Grand Prix: poikkitieteellinen wapun käynnistävä kisakarnevaali 

Wappu    Vuoden tärkein opiskelijajuhla. Wappuna tapahtuu kaikkea, kaikkialla, koko ajan! 

 

 



  

Helloust ja onneksi olkoon uusi inssitoverimme! 
 

Teit vaikuttavan valinnan päätyessäsi Turkuun ja osaksi turkulaista insinöörikulttuuria. Pienet maljannostot 
ja aplodit sille! Meillä on yhdet vaikuttavimmat ohjakset käsissä, kun pyöritetään Turun Insinööriopiskelijoiden 

viestintää.  Edellä on useamman kerran todettu, että kannattaa hypätä mukaan kaikkeen opiskelijatoimintaan ja 
vaikuttamisen pelikentille, mutta miten se sitten konkreettisesti toimii? Päätettiin koota teille selkeät esimerkit mitä 

kaikkia mahdollisuuksia aktiivitoiminnasta kiinnostuneille täällä oikein onkaan.  
 
 
Aktiivi: Ah aktiivit, nuo ikiomat TIOtonttumme! Toimintamme kantava tukiranka, arvokkain 
voimavara ja inssikulttuurimme sanansaattaja. Aktiivina sulla on vapaus tehdä juuri sitä mitä haluat, silloin kuin 
haluat. Hyvä tapa hypätä syvempään aktiivilaitaan on liittyä erilaisiin työryhmiin, jotka 
vaihtelevat wappulehti ErekTIO:sta erilaisiin tapahtumiin kuten PEEGEEPEE:hen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, ole ja 
tule sellaisena kuin olet, kyl kaikki tarvittava opetetaan. TIO tarjoaa yhdessä Insinööriiiton kanssa aktiiveille 
suunnattua koulutusta AkTIO:n merkeissä aina lokakuussa, joten kannattaa tästäkin pysyä kuulolla; vinkvink!  
 
Tuutori: Uusille opiskelijoille ensimmäisenä tutuksi tulevat tuutorit ja heidän vastaavansa. Tuutorien tärkeimpänä 
tehtävänä on tutustuttaa ja tukea tursaita heidän alkutaipaleellaan korkeakoulussa. Tuutorihaun 
tarkemmat aikataulut elävät vielä, mutta tästä kyllä informoidaan laajasti, kun niiden aika 
koittaa so don’t you worry! Henkisesti voi kuitenkin jo valmistautua tuutorihakemukseen, rentoon 
ryhmähaastatteluun sekä tuutorikoulutukseen.  Kunhan olet ihmisystävällinen tapaus ja haluat 
uusia ikimuistoisia kokemuksia, tuutorius sopii juuri sulle!   
 
Tuutorivastaava: Tuutoroi tutoreita, toimii heidän vastuuhenkilönään sekä viestii yhdessä koulun kanssa. 
Tuutorivastaavaksi halajavilla on edessään hakemus sekä yksilöhaastaattelu, ja yleensä haku aukeaa 
ennen tuutoreita. Suositeltavaa on toimia tuutorina ennen vastaavaksi lähtemistä. 
 
Hallitustoiminta: Se korkeimman vaikuttamisen piste opiskelijajärjestöjen tasolla. Uusi hallitus valitaan TIO:n 
syyskokouksessa, jossa hakijoilla on edessään kysymyspatteristo sekä äänestys. Myös tursaat voivat hakea, mutta 
kyllähän tuota ehtii hakea myöhemmin kokemuksia kerryttäessä muusta aktiivitoiminnasta. Vuodessa järjestetään 
kahdesti Osaavaa Järjestötoimintaa -koulutus, joka käytännössä valmentaa järjestötoimintaan. 
Hallitustoiminnasta saa älyttömän määrän kokemuksia, verkostoitumista ja uusia tuttavuuksia ympäri Suomen.  
 
Toimistopäivystäjä: Hallituslaisten tukena toimistoa pyörittämässä on joukko valikoituja ja toimistokoulutuksen 
käyneitä päivystäjiä aka toimistotonttuja. Aina kun toimiston ovi on auki voit luottaa löytäväsi sisältä jonkun osaavan 
tekijän, jolta kysyä neuvoa liitosta, haalareista tai muusta mieleen tulevasta. Toimistopäivystäjien haku on yleensä 
vuoden alussa, jolloin toimiston kulkuoikeudet uusitaan.  
 
Opiskelijakunnan edustajisto: Edari eli Turun AMK:n ”eduskunta”. Edustajisto valitaan vaaleilla marraskuun alussa, 
joissa jokaisella Opiskelijakunta TUO:n jäsenellä on äänioikeus. Kuten valtiomme johtoportaassakin, edari tekee 
päätökset, joita Opiskelijakunnan hallitus TUO toteuttaa. Jos vaikuttaminen laajemmin kaikkien 
meidän Turun AMK:laisten arkeen kiinnostaa, on edustajisto mitä oivin paikka jo vaikka 
heti ensimmäisenä vuonna!  Monet koulutusalayhdistysten (kuten TIO:n) hallituslaiset ovat myös edarilaisia, joten 
sinne voi lähteä hyvin myös muiden luottamustoimien lisäksi.   
 

 

 

AKTIIVITOIMINTA 

Viestintätiimi / Roni & Katjuska 



 

Uuden opiskelijan sanakirja 

TIO = Turun Insinööriopiskelijat ry, ”Turun AMK:n inssit” 

IOL = Insinööriopiskelijaliitto, johon myös TIO kuuluu 

TUO = Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, “kaikki Turun AMK opiskelijat” 

Edari = Opiskelijakunnan edustajisto, joka antaa ohjenuorat TUO:n toiminnalle 

Opiskelijakunta / Opku = TUO 

Koulutusalayhdistys / Koulari = Omaa alaansa edustava yhdistys esim. TIO, ELBA, TROK 

Paikallisyhdistys / PY = Paikkakuntaa edustava yhdistys, esim. TIO Turussa, TIRO Tampereella 

Elba ry = Prosessi- ja materiaalitekniikan, sekä bio-, elintarvike- ja laboratioriotekniikan opiskelijayhdistys 

Kyösti-Lisko = Elban maskotti, Toni-possun salarakas 

TSTS = Turun Sosiaali- ja Terveysalan Opiskelijayhdistys aka hoitsut 

TRADE = Tradenomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys 

Suukko = Suuhygienisti- ja hammasteknikko-opiskelijoiden paikallisyhdistys 

Tasokas = Sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys 

Noppa = Opintopiste 

Kampus = Korkeakoulun toimipiste esim. Kupittaan kampus 

TUUDO = Hyödyllinen sovellus kaikille opiskelijoille, sisältää mm. opiskelijakortin 

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, jonka piiriin myös AMK opiskelija kuuluu 

Tyry = Yhdessä työskentelevien ihmisten muodostama tiimi, työryhmä 

Teekkari = Tekniikkaa yliopistoissa opiskelevien käytetty nimitys.  

Teku = Teknillisen opiston kansankielinen nimitys, jonka AMK korvasi 

Poikkitieteellinen = Opiskelijapiireissä usein mallintamassa AMK:n ja Yliopiston yhteisiä tapahtumia tai välejä. 

Fuksi = 1. vuosikurssin yliopisto-opiskelija 

Tursas = 1. vuosikurssin AMK:n tekniikan-alan opiskelija 

Imppulakki = Insinöörin näkyvin tunnus valtakunnallisesti kts. Lakkiohjesääntö 

Laulumatti = Insinöörimäisiä lauluja täynnä oleva kirjanen 

Matiketti = Sisältää kootusti akateemisiin juhlatilaisuuksiin ja sitseihin liittyviä käytänteitä, tapoja ja sääntöjä 

Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla, jossa ruokaillaan, lauletaan ja pidetään hauskaa. Vähän ku rapujuhlat ilman rapuja. 

Vujut = Yhdistyksen arvokas juhla, vuosijuhla 

Approt = Ravintolasuunnistusta, jossa kiertämällä ennaltamäärättyjä paikkoja saa suoritusmerkintöjä approkarttaan 

Rastikierros = Tehtävärata, jossa suoritusmerkintöjä kerrytetään kiertämällä rasteja pienissä tiimeissä  

RikkiTikki = Ke iltaisin 17:00 eteenpäin järjestettävä ompelukerho 

ASTin = Aloittavien ja aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden starttiristeily syssyllä 

Oispa ASTin = Usein kuultua haikailua koska oispa ASTin.. 

Wabu ei lobu = Opiskelijawapun kesto, jonka jokainen itse määrittää 

Vanha parta / N:n vuoden opiskelija = Hitaasti ja ei-niin varmasti valmistuva opiskelija. Kokenut osaaja. 

Narnia = Vanhojen partojen meemeily ÄrRy 

 

Inssi = Insinööri, usein oman elämänsä Sörsselssönejä. Perineet ongelmanratkaisunsa ja 

viehätysvoimansa suoraan MacGyverilta. Tervetuloa mukaan kerhoon! 

 


