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Puheenjohtajan terveisetPuheenjohtajan terveiset

Moikka kaikki! Moikka kaikki! 

Joka vuosi hylsyssä on kuultu puheenjohtajien pulinoita, joten kai sit määki ku kaikki muutki.  Joka vuosi hylsyssä on kuultu puheenjohtajien pulinoita, joten kai sit määki ku kaikki muutki.  

Uusi vuosi uudet kujeet, uusi hallitus, osittain jopa täysin uudet naamat ja ainakin lähimuistiin ver-Uusi vuosi uudet kujeet, uusi hallitus, osittain jopa täysin uudet naamat ja ainakin lähimuistiin ver-
rattuna uudenlainen vuoden alku. Suurin pelko syksyllä oli, ettei ketään kiinnosta lähteä jatkamaan rattuna uudenlainen vuoden alku. Suurin pelko syksyllä oli, ettei ketään kiinnosta lähteä jatkamaan 
toimintaa mun kanssa, kun mitään ei kuitenkaan saa tehdä. Kaikkien meidän iloksemme saimme toimintaa mun kanssa, kun mitään ei kuitenkaan saa tehdä. Kaikkien meidän iloksemme saimme 
kuitenkin taas aivan uskomattoman timanttisen hallituksen lähtemään mukaan tähän sekalaiseen kuitenkin taas aivan uskomattoman timanttisen hallituksen lähtemään mukaan tähän sekalaiseen 
orkesteriin mitä TIO:n toiminta tuppaa ajoittain olemaan.  orkesteriin mitä TIO:n toiminta tuppaa ajoittain olemaan.  

TIO:n tärkein voimavara ja toiminnan hauskin osuus eli aktiivitoiminta on nyt vähäisempää kuin TIO:n tärkein voimavara ja toiminnan hauskin osuus eli aktiivitoiminta on nyt vähäisempää kuin 
koskaan aiemmin omassa muistissa. Mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen kuitenkin on mm. koomasta koskaan aiemmin omassa muistissa. Mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen kuitenkin on mm. koomasta 
herätelty “TIOcord” discord kanava. Kanava ei ole ehkä herännyt niin huikean aktiiviseen uuteen herätelty “TIOcord” discord kanava. Kanava ei ole ehkä herännyt niin huikean aktiiviseen uuteen 
elämään kuin loppusyksystä toivottiin, mutta eiköhän sinnekin vielä jotain hauskaa aktiviteettiä elämään kuin loppusyksystä toivottiin, mutta eiköhän sinnekin vielä jotain hauskaa aktiviteettiä 
keksitä. keksitä. 

Toivottavasti maailman tilanne rauhottuisi ja me opiskelijat pääsisimme taas riehumaan. Opiskelu-Toivottavasti maailman tilanne rauhottuisi ja me opiskelijat pääsisimme taas riehumaan. Opiskelu-
aika on kuitenkin ihmisen parasta aikaa ja kulttuuriin kuuluu niin paljon muutakin kuin pänttäämi-aika on kuitenkin ihmisen parasta aikaa ja kulttuuriin kuuluu niin paljon muutakin kuin pänttäämi-
nen, vaikka sitäkin totta kai tulisi harrastaa. Oispa TIO:lla kaljamahakalenteri.  nen, vaikka sitäkin totta kai tulisi harrastaa. Oispa TIO:lla kaljamahakalenteri.  
  
Pidetään toisistamme huolta ja muistetaan se tärkein: kyllä se sirkus tästä vielä rauhottuu! Pidetään toisistamme huolta ja muistetaan se tärkein: kyllä se sirkus tästä vielä rauhottuu! 

  
Sydämellisin terveisin, Sydämellisin terveisin, 
PuukkaPuukka

Hallituksen pöhinä™ räjähti aika lailla täysillä Hallituksen pöhinä™ räjähti aika lailla täysillä 
sylintereillä, vaikkei yhdistyksen pyörät valitet-sylintereillä, vaikkei yhdistyksen pyörät valitet-
tavasti sattuneista syistä pystykään pyörimään tavasti sattuneista syistä pystykään pyörimään 
ihan täyttä vauhtia. Suurena haasteena nyt ihan täyttä vauhtia. Suurena haasteena nyt 
minulle ja aisaparilleni varapuheenjohtaja minulle ja aisaparilleni varapuheenjohtaja 
Joonakselle on ohjata alkuvuoden innokkuutta Joonakselle on ohjata alkuvuoden innokkuutta 
siten, että saadaan mahdollisimman hyvin tuo-siten, että saadaan mahdollisimman hyvin tuo-
ta ylimääräistä potentiaalipöhinää™ talteen ja ta ylimääräistä potentiaalipöhinää™ talteen ja 
hyödynnettyä myöhemmälle, koska ideoita on.  hyödynnettyä myöhemmälle, koska ideoita on.  

Perinteistä tapahtumarikasta kevättä on nyt Perinteistä tapahtumarikasta kevättä on nyt 
koitettu paikkailla järjestämällä yritysesittelyjä koitettu paikkailla järjestämällä yritysesittelyjä 
ja muuta työllistymistä edistävää ohjelmaa hel-ja muuta työllistymistä edistävää ohjelmaa hel-
pottamaan opiskelijoidemme hyvin poikkeuk-pottamaan opiskelijoidemme hyvin poikkeuk-
sellista työllistymistä. Alkuvuoteen on saatu sellista työllistymistä. Alkuvuoteen on saatu 
järjestettyä muutamia aivan mahtavia excur-järjestettyä muutamia aivan mahtavia excur-
sioita, joissa pääsee mahdollisesti kuulemaan sioita, joissa pääsee mahdollisesti kuulemaan 
juuri omasta unelma duunipaikasta. Mikäli juuri omasta unelma duunipaikasta. Mikäli 
nämä pääsevät menemään ohi, huoli pois: tar-nämä pääsevät menemään ohi, huoli pois: tar-
koituksena olisi jatkaa viimevuonna mahtavaa koituksena olisi jatkaa viimevuonna mahtavaa 
työtä tehneen excursiotyöryhmän toimintaa työtä tehneen excursiotyöryhmän toimintaa 
myös myöhemmin, mikäli tilanne sallii. myös myöhemmin, mikäli tilanne sallii. 



HALLITUS 2021HALLITUS 2021
  Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja

 
 
   Rahuri      Sihteeri

Mikko Puukka 
Tieto- ja viestintätekniikka 
 
Orkesterin tahtipuikkoa heiluttava Puukka “Mikko 
Puukka” Puukka on tuttu kasvo monille.  Tämän 
helposti lähestyttävän ajoittaisen pörröpään löytää 
usein koululta, videopelien maailmoista tai melkein 
mistä tahansa opiskelijatapahtumasta. Edellä main-
ituista kolmesta Puukalla rakkaus näistä kahteen on 
poikkeuksellisen suuri. Kapellimestarimme nauttii 
elämästä levittäen lempeyttä ja iloa ympärilleen. 

“Nauttista”

Joonas Alanko 
Tieto- ja viestintätekniikka 

Konserttimestarina kapellimestarimme rinnalla to-
imii sydämellinen Jore Don Chanco. Sivistyksellinen 
englannin taitajamme uppoutuu mieluusti niin mu-
siikkiin kuin videopeleihin hyviä viskejä ja sikareita 
unohtamatta. Syvälliset keskustelut ja muiden huomio-
on ottaminen on ominaista rauhalliselle nallekarhul-
lemme, jonka heittokäsi on sekin puhdasta timanttia.  

“Ei tuu olee ongelma”

Aakku Hautamäki 
Tieto- ja Viestintätekniikka 
 
TIO:n säästöpossun lankoja vetelevä käsityömais-
terimme on harvinaisen taitavaa sorttia. Aakun ja 
talouden yhdistelmästä saadaan ammattimaisen 
tarkka ja vaativa kirstunvartija. Muutoin kyseessä 
on rento, heleä ja pirteä luonnonystävä, jolta ei 
käsityötaitoja puutu. Todisteena tästä on jo monen 
hallituslaisen jalkoja lämmittävät TIO-villasukat. 
Talousvastaavan lempijuomaa kysyttäessä vastaus on 
yksinkertainen: ilmainen tai konjakki. 

“Tulot menot varat velat”

Jesse Malinen 
Tieto- ja viestintätekniikka 

Jesseksikin haukuttu sihteerimme Jesse pyörittää arkis-
tojamme yhtä taidokkaasti kuin DJ-pöytää konsanaan. 
Intohimoisena musiikkimiehenä ja tapahtumatuottaja-
na Malinen löytää myös aikaa rentoutumiselle animen 
sekä Edgar Wrightin leffojen äärellä. Poppoomme 
yhtenä spontaaneimpana jäsenenä Jessellä on taipumus 
eksyä moniin kummallisiin paikkoihin löytäen silti 
tiensä aina kotinäytön luokse.   

“Only true men value thighs.”



Koulutuspolitiikka- ja viestintävastaava  Viestintävastaava

 Tapahtumavastaava vol. 1  Tapahtuma- ja tutorvastaava

Roni Lindeman 
Tieto- ja viestintätekniikka 

Ilopillerimme Linde “Duracell-Lindeman” pyö-
rii sekä koulutuspoliittisissa että viestinnällisissä 
hommissa. Hallituksemme nuorin halinalle jaksaa 
juosta niin opiskelijoiden huolien kuin jalkapal-
lonkin perässä. Tälle suloposkiselle hymynaamal-
le luonteenomaista on liikkeessä pysyminen 
krebaamisesta toimistopäivystyksiin, joskin osaa-
han Roni välillä olla pomppimattakin. 

“Yeehaw”

Katariina Pelto-Pihko 
Tieto- ja viestintätekniikka 

Viestinnän verkoissa tänä vuonna pöyrivä maalaiskauno-
tar Katjuska osaa käsitellä niin nelijalkaisia kuin myös 
sosiaalista mediaa. Toisista huolehtiva mamabear onkin 
usein takaamassa hauskanpidon onnistumisen ja ikimuis-
toisten kokemusten karttumisen. Tämä lämminhenkinen 
ja elämänmyönteinen kaksijalkainen viihtyy mieluiten 
puusaunan lauteilla, luonto- ja historiadokumenttien 
äärellä tai diskovalojen loisteessa.  

“Intiimit solmuleikit jääköön näiltä orientoivilta väliin”

Santeri Levo 
Tieto- ja viestintätekniikka 

Kultakurkkuinen Sane toimii tapahtumakulttu-
urimme tähtiesiintyjänä. Videopelien legendaarisin 
ampuja 0.25k/d:lla säteilee napakymppisuorituksil-
laan korttien jaosta kiekon heittoon. Petollisten 
juomapelien ja illanviettojen ohjelmanumeroiden 
luominen on ominaista tälle lumoavalle ideasam-
molle, jonka seuraan ei ikinä kyllästy. Ikuisen her-
rasmiehemme lanteet keinuttavatkin siihen tahtiin, 
ettei edes ASTin vedä vertoja tälle trubaduurille. 
 
“About tää”

Kristian Suominen 
Konetekniikka 
 
Action-lähettimme Kristian “Krisu” Suominen ottaa 
avosylin vastaan jokaisen uuden tursakkaan. Turun 
Indiana Jones nauttii lomaillessaan erityten pelailusta 
ja 3D-tulostelusta. Sydämiä sulattavan meemimaestron 
käsittelytaito on huikea: kuin myös koneiden, niin myös 
ihmisten kanssa. Itsensä muille mallintaminen ei ole 
Krisulle ongelma. Tää äijä on KONE! 

 

“Jallu on pahaa :DD Paitsi et ei oo :DD”



     Yhdistystoiminta

Hallitusesittelyt ovat tältä osin tässä. Muistakaa tulla ottamaan hihasta kiinni, tai laittakaa viestiä, 
jos on jotakin kysyttävää taikka huolia! Jättäkäämme se tärkein tähän 
viimeiseksi: hallituksessamme on tällä hetkellä, tälle vuodelle, yksi täyttämätön 
paikka. Mikä siis tarkoittaa lyhyesti sitä, että haku on auki. Hallitusta tullaan täydentämään 
ylimääräisessä kokouksessa, heti kun sen järjestäminen on mahdollista. Joten: jos just sua kiin-
nostaa vähänkään hallitus- toimintaan mukaan lähteminen, pysy kuulolla!

Esa Heinonen 
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 

Tämän porukan tursain Heinosen Esa valloittaa 
rentoudellaan ja vauhdikkuudellaan. Tekniikan sekä 
oluen ystävänä tunnettu Esamme nauttii huimaavis-
ta nopeuksista moottoroitujen vehkeiden parissa. 
Tekniikkafriikin sydäntä lähellä on myös perinteinen 
suomalainen mökkielämä. Käsistään kätevän auto-
miehen tavaramerkkinä toimii ainainen hyväntuuli-
suus, joka hehkuu niin voimakkaasti, ettei tarttumi-
selta voi välttyä (Be aware!).  

“Lähetäänkö polkemaan tuopilla vai mennäänkö 
oikotietä kossulla?” 



Turun Insinööriopiskelijat TIO ryTurun Insinööriopiskelijat TIO ry
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry on ollut insinöörikulttuurissa jo pitkään. Kuten monilla muillakin paikallisy-
hdistyksillä, järjestön päätarkoitus on omaan jäsenistöön keskittyvä edunvalvonta. Tämän lisäksi lisätoimina 
TIO järjestää tapahtumia, excursioita, koulutuksia sekä jäsenpalvelua. 

Useampaa näistä TIO ei yksinään pystyisi järjestämään, vaan mm. koulutuksien ja excursioiden pitämiseen 
tarvitaan hyvää yhteistyötä yrityksien sekä liiton kanssa. Jaa mikä liitto? 

TIO kuuluu Insinööriopiskelijaliittoon (IOL) yhtenä sen paikkallisyhdistyksistä. Siihen kuuluu yhteensä 24 
paikallisyhdistystä, joista jokainen on vaikuttava opiskelijajärjestö jossakin suomen Ammattikorkeakoulussa. 
Esimerkkinä, kun liityt TIO:n jäseneksi, liityt liiton jäseneksi. Insinööriopiskelijaliiton “yläpuolella” toimii In-
sinööriliitto. Kaikista näistä ylimpänä toimii AKAVA, joka on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. 
Sekoittuneita päitä mallintava kaavio:  

TIO ry:hyn kuuluu monia aloja:TIO ry:hyn kuuluu monia aloja:
  
- Rakennusinsinöörit- Rakennusinsinöörit
- Rakennusmestarit- Rakennusmestarit
- Energia ja ympäristötekniikka- Energia ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka- Konetekniikka
- Tieto- ja viestintätekniikka- Tieto- ja viestintätekniikka
- Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka- Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
- Tuotantotalous- Tuotantotalous
- Bio- ja kemiantekniikka. - Bio- ja kemiantekniikka. 

Kaikki näiden alojen tutkinto-opiskelijat ovat TIOn jäsenkelpoisia.Kaikki näiden alojen tutkinto-opiskelijat ovat TIOn jäsenkelpoisia.



TIO:n toimistoTIO:n toimisto

Keidas kellarin sykkeessä 
B-rapun alin kerros 

ICT-City B0039 

TIO:n toimisto on todellinen kohtaamispaikka. Siellä voi piipahtaa nopeasti tai pysähtyä pidem-
mäksi aikaa, viettää hyppytuntia, tehdä kotitehtäviä, loikoilla, rentoutua, pelailla, tai kokkailla 

vedenkeittimen ja mikron avulla kulinaristisia ruokaelämyksiä. Halusitpa sitten keskittyä ympärillä 
olevien ihmisten nautinnolliseen seuraan tai omiin juttuihin, tämä keidas kutsuu sinut luokseen. 

Viikon viralliset aukioloajat ilmoitetaan aina maanantaiaamuisin TIO:n somessa, mutta kiitos ak-
tiivisten toimistonttujemme ovi pysyy usein auki myös aikataulujen ulkopuolella. Toimistomme 
oviaukosta puuttuu harvinaisesti kynnys kokonaan, joten kirjaimellisesti jokainen on lämpimästi 

tervetullut astumaan peremmälle! 

Jäsenpalvelut sekä haalarit löytyvät TIO:n toimiston uumenista ja ovatkin toimiston olemassaolon 
keskeisin syy. Jos haluat liittyä jäseneksi tai sinulla on mitä tahansa kysyttävää Insinööriopiskeli-
jaliitosta, Insinööriliitosta, jäseneduista, liiton työttömyyskassasta tai muusta vastaavasta, toimis-

ton väki auttaa mielellään. Luontaisesti haalarien myynti tapahtuu myös toimistosta käsin. 

Toimistopuhelin: 044 525 1779

 ---------------------------------------------------------------------------------- 



Rikkitikki ja TIOcordRikkitikki ja TIOcord

Rikkitikki

Rikkitikki on (normaalioloissa) lähes joka keskiviikko järjestettävä ompelukerho TIO:n toimistol-
la. Siellä halukkaat varustavat haalareitaan uusilla merkeillä samalla kun loput nauttivat yleisestä 
yhdessäolosta ultimaattisisten musiikkivalintojen, viihdyttävien videoiden ja Beer Pong -pöydän 

ympärillä. Rikkitikki on toimiston tavoin kaikille avoin, niin insseille kuin inssien ystäville.  

 TIOcord

TIOcordi on TIO:n oma Discord-palvelin, joka sisältää erilaisia teksti- ja puhekanavia laidasta laita-
an. Poikkeusaikojen myötä niin perinteinen Rikkitikki kuin toimistohengailukin ovat siirtyneet TIO-
cordin puolelle. Erityisesti puhekanavia kannattaa pitää silmällä antoisien keskustelujen varalta. 

 
 

TIOcordi Discordissa: https://discord.gg/TGqcs6DUCZ



RIVIJÄSENEN TERKUTRIVIJÄSENEN TERKUT

Hellurei ja hellät tunteet EY-tekniikalta! Hellurei ja hellät tunteet EY-tekniikalta! 

Olen Jalmari Kortekangas, toisen vuoden Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Näin kevään Olen Jalmari Kortekangas, toisen vuoden Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Näin kevään 
alla, kun aletaan olla voiton puolella lukuvuoden suhteen, on hyvä hieman käydä fiiliksiä läpi, mitä alla, kun aletaan olla voiton puolella lukuvuoden suhteen, on hyvä hieman käydä fiiliksiä läpi, mitä 
korona on aiheuttanut itse kullekin. Kiitos Ronin, saan tehdä tämän nyt julkisesti. korona on aiheuttanut itse kullekin. Kiitos Ronin, saan tehdä tämän nyt julkisesti. 

Viime keväänä tapahtui suuri muutos, kun opinnot maaliskuussa siirtyivät etäluennoiksi. Kuiten-Viime keväänä tapahtui suuri muutos, kun opinnot maaliskuussa siirtyivät etäluennoiksi. Kuiten-
kin suurin osa kursseistani oli jo alkanut, joten kyse oli vain niiden loppuun viemisestä. Me-kin suurin osa kursseistani oli jo alkanut, joten kyse oli vain niiden loppuun viemisestä. Me-
nevyydestään huolimatta en pitänyt etänä toimimisesta. Viime syksy oli kuitenkin huomattavasti nevyydestään huolimatta en pitänyt etänä toimimisesta. Viime syksy oli kuitenkin huomattavasti 
erilaisempi, kun moni kurssi ja opiskelu ylipäätään piti aloittaa suoraan etänä. Kesän jälkeen erilaisempi, kun moni kurssi ja opiskelu ylipäätään piti aloittaa suoraan etänä. Kesän jälkeen 
järkevä ajanhallinta ja keskittyminen opiskeluun olikin huomattavasti hankalampaa, ellei jopa mah-järkevä ajanhallinta ja keskittyminen opiskeluun olikin huomattavasti hankalampaa, ellei jopa mah-
dotonta. dotonta. 

Nyt syksy on jo kuitenkin ohi, päivä pitenee ja lunta riittää. Opintoni eivät kyykänneet, kaikesta Nyt syksy on jo kuitenkin ohi, päivä pitenee ja lunta riittää. Opintoni eivät kyykänneet, kaikesta 
huolimatta. Keskiarvo laski mutta noppien määrä täyttää vaatimukset. On ollut mielenkiintois-huolimatta. Keskiarvo laski mutta noppien määrä täyttää vaatimukset. On ollut mielenkiintois-
ta huomata, millainen on oppijana, kun niiden onnistuminen on siirretty oman etätyöskentelyn ta huomata, millainen on oppijana, kun niiden onnistuminen on siirretty oman etätyöskentelyn 
varaan. Olen ehkä hieman pettynyt, kun en ollutkaan lukutoukka, joka tekee asiat nohevasti ja varaan. Olen ehkä hieman pettynyt, kun en ollutkaan lukutoukka, joka tekee asiat nohevasti ja 
hyvissä ajoin. En ehkä yllättynyt, mutta hieman pettynyt.  hyvissä ajoin. En ehkä yllättynyt, mutta hieman pettynyt.  

Kevät on lupausta täynnä, rokotukset etenevät ja tartunnat tulevat laskemaan. Paluu normaaliin Kevät on lupausta täynnä, rokotukset etenevät ja tartunnat tulevat laskemaan. Paluu normaaliin 
on näkyvissä, vaikkei luultavasti vielä tämän kevään aikana. Jos taivas ei nyt tipu niskaan, niin on näkyvissä, vaikkei luultavasti vielä tämän kevään aikana. Jos taivas ei nyt tipu niskaan, niin 
tästäkin keväästä tullaan selviämään mainiosti.  tästäkin keväästä tullaan selviämään mainiosti.  

Näissä tunnelmissa haluan toivottaa oikein hyvää kevättä ja opintoja kaikille Turun AMK:laisille! Näissä tunnelmissa haluan toivottaa oikein hyvää kevättä ja opintoja kaikille Turun AMK:laisille! 
Mikään ei kestä ikuisesti, paitsi vappu. Wabu ei lobu. Mikään ei kestä ikuisesti, paitsi vappu. Wabu ei lobu. 

Tsemppejä toivottaen,Tsemppejä toivottaen,
Jalmari KortekangasJalmari Kortekangas

Yleensäkin syksyn pimeys jo itsessään on hieman Yleensäkin syksyn pimeys jo itsessään on hieman 
mieltä latistava, mutta 2020 syksy jää ehdottomasti mieltä latistava, mutta 2020 syksy jää ehdottomasti 
mieleen sen yksitoikkoisuudestaan. Etenkin mitä mieleen sen yksitoikkoisuudestaan. Etenkin mitä 
tulee opiskelijana olemiseen: peruuntuneen ASTinin tulee opiskelijana olemiseen: peruuntuneen ASTinin 
nauttimattomat väkijuomat, kokemusten jakaminen nauttimattomat väkijuomat, kokemusten jakaminen 
ystävien, puolituttujen ja tuntemattomienkin kans-ystävien, puolituttujen ja tuntemattomienkin kans-
sa tapahtumissa... Ennen opiskelijana oleminen oli sa tapahtumissa... Ennen opiskelijana oleminen oli 
ilon aihe. Siihenkin kuului ajoittain turhautumista ilon aihe. Siihenkin kuului ajoittain turhautumista 
ja ärtymystä, mutta ennen kaikkea oppimisen iloa, ja ärtymystä, mutta ennen kaikkea oppimisen iloa, 
uusia ihmisiä ja kokemuksia sekä onnistumisen tun-uusia ihmisiä ja kokemuksia sekä onnistumisen tun-
teita. Nyt mennyt syksy oli huomattavasti neutraa-teita. Nyt mennyt syksy oli huomattavasti neutraa-
limpi, ajoittain jopa pakkopullaa. Korona ei estänyt limpi, ajoittain jopa pakkopullaa. Korona ei estänyt 
opiskelua, mutta rajoitti opiskelijaelämää rajusti. opiskelua, mutta rajoitti opiskelijaelämää rajusti. 



KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERIKEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI

 
EränuoTIO 
Ensimmäistä kertaa ikinä alkukeväästä järjestettävä EränuoTIO rapsuttaa maastossa liikkumisesta nauttivia 
tursaita ja muita makkaranpaistelijoita. Matalan kynnyksen maastotapahtuma, jossa kannustamme jäsenistöä 
kerrankin jalkakäytävien ja asfaltilla tarpomisen sijaan ulos maamme kauniisiin maastomaisemiin kevyessä 
vaellusmielessä! 

FunkTIO 
Absolute legend! Kenties TIO:n legendaarisin tapahtuma ja jokaisen turkulaisen inssiopiskelijan right of 
passage! Tule kokemaan rastikierros valitsemassasi porukassa, jossa voittajajoukkue ansaitsee legendaarisen 
TIO-eläin merkin ja lähes äärettömän määrän mainetta ja kunniaa. 

Herkkuaprot 
Kolottaako herkkuhammasta? Jos jostain opiskelijatapahtumasta tulee huono olo, niin tästä! Kaksipäiväinen 
herkkuappro palaa makeampana kuin koskaan ennen! Tulin, söin, voin pahoin. Herkkuapprot odottavat juuri 
sun herkkusuuta tyhjentämään turun parhaimpien kahviloiden kakut, kahvit ja kermat hyllyistä! 

Polkuautograndprix PGP 
Poikkitieteellisesti polkeminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja helppoa! TIO:n megalomaanisin tapahtuma 
wabun alla tuo yhteen koko turkulaisen opiskelijayhteisön yhteen varvintorille koulutusalaan katsomatta. 
Kerrankin kyky juoda ja olla nopea on sosiaalisesti hyväksyttävää! Tämä karnevaalimainen kenties Suomen 
paras polkemistapahtuma yhdistää ison köörin opiskelijoita ympäri turkua, tuu polkee! 

Vappu 
Opiskelijoiden ikuisuustapahtuma, joka jos on legendoihin uskominen ei lopu koskaan. Tämä on myös se 
kaunis aika vuodesta, kun lakin hankkineet insinööriopiskelijat saavat lakituksen saattelemana ensimmäisen 
kerran painaa eeppisimmän päähineen päähänsä, jota maa (tai insinööriopiskelija) päällään kantaa.  



KUVAKOLLAASIKUVAKOLLAASI



LoppusanatLoppusanat

Rakkahin lukija,

Olet nyt saanut pienen vilauksen 
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry:n 

toiminnasta, hauskuuksista ja meistä 
hallituslaisista. Nämä rattaat pyörittävät 

tätä konetta ainoastaan teitä varten 
teidän avulla. 

Suuret kiitokset kaikille teille ak-
tiiveille, tutoreille, tekijöille, jäse-

nille sekä muille mukana mat-
kassa olleille ja oleville. 

Tulevaisuutta ajatellen pide-
tään jatkossakin turkulainen 
insinöörikulttuuri sykkivänä 

& kokemusrikkaana!

KIITOS!


