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Puheenjohtajan terveiset
Hei te kaikki uudet ja vanhat opiskelijat, on taas se aika vuodesta, kun opiskelut alkavat
uudella vuosikurssilla. Ja tämä kirjoitus on juuri teille.
Kesä tuli ja meni, joten toivottavasti kaikki ovat saaneet latailla akkuja omalla tavallaan,
koska syksy on täällä taas ja on aika kaivaa haalarit jalkaan. Jos olet vasta aloittava
opiskelija, niin pääset ostamaan omasi TIO:n toimistolta
Alkuvuosi toi tullessaan hieman erilaisen kevään tänä vuonna, meidän ja teidän
harmiksenne jouduimme peruuttamaan tapahtumia. Syksyksi tilanne on jo hieman
rauhoittunut, joten pääsemme toteuttamaan tapahtumia melkein normaalisti. Tietenkin
pitää vielä muistaa tämän hetkinen tilanne, niin joudumme tekemään joitain pieniä
varotoimenpiteitä, jotta kaikille olisi turvallista osallistua tapahtumiin. Eli huoli pois,
mahtavia tapahtumia on tulossa syksyllä, joten toivomme, että näimme juuri sinut siellä.
Syksyllä myös valitaan seuraavan vuoden hallitustoimijat. Jos olet kiinnostunut
yhdistystoiminnasta tai haluat muuten vain osallistua, niin tule nykäisemään hihasta
niin kerromme lisää. Teillä kaikilla on myös mahdollisuus vaikuttaa koko Turun AMKin
mittakaavassa, eli jos se kiinnostaa, suosittelen hakemaan opiskelijakunnan hallitukseen
tai edustajistoon. Näistä pesteistä saa lisäinfoa opiskelijakunnan nettisivuilta.
Jos mainitsemani taustalla pörräävä aktiivi olisi sinun juttusi, niin suosittelen
liittymään Facebookista löytyvään TIO-ryhmään. Itse olen toiminut myös tuutorina ja
tuutorvastaava, ja sitä kautta olen itseni löytänyt ensiksi aktiivin rooliin ja sen jälkeen
hallituksen puheenjohtajaksi. Päivääkään en vaihtaisi, kun olen näitä hommia tehnyt.
Lopuksi haluan vielä sanoa, että kannattaa lähteä vaan rohkeasti mukaan kokeilemaan
uusia asioita ja hieman poistua omalta mukavuusalueeltasi, jos hiemankin kiinnostaa.
Uskon vahvasti, että et tule katumaan päätöstäsi. Eli suomeksi, ota kaikki ilo irti
opiskelusta ja opiskeluajasta, koska tämä tulee olemaan elämäsi parasta aikaa.

Puheenjohtaja

Rami Takala
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Rami Takala

Niklas Mettälä

Joonas Alanko

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Rahastonhoitaja

TiVi

TiVi

Olen ollut mukana aktiivitoiminnassa 1. opiskeluvuodesta asti,
jolloin pääsin tuutoriksi. Vuodeksi 2017 pääsin ensimmäistä
kertaa mukaan järjestötoimintaan TIOn hallituksen merkeissä,
vastuualueenani tuutorointi ja
yhteyshenkilöt. Lähdin 2018 IOL
hallitukseen, jonka jälkeen vuoden 2019 toimin Opiskelijakunta
TUO:n hallituksen varapuhiksena. Näiden vuosien aikana
TIO- ja insinööriyhteisöistä on
tullut tärkeä osa elämääni ja
siksi hainkin mukaan vielä tälle
vuodelle. Opiskelujen ja hallitustoiminnan ulkopuolella käytän
aikaani paljon opiskelijakulttuurin parissa.

TIO:n toimintaan lähdin pienen
tapahtumaketjun kautta,
halusin lähteä hallitukseen
parantamaan TIO:n toimintaa
ja tuomaan sekä omia, että
yhteisön ääniä esille.

TiVi
Lähdin mukaan TIO:n
toimintaan jo opiskeluiden
alkupuoliskolla syksyllä
2017, hengailemalla vain
ICT:n toimistolla ja käymällä
tapahtumissa. Siitä matka
jatkui vertaistuutoriksi 2018
ja vuonna 2019 toimin
tuutorvastaavana. Hain sen
takia, että halusin kunnolla
haastaa itseni ja tunnen, että
minulla on paljon annettavaa
TIO:n toimintaan juuri tässä
roolissa.
Vapaa-aika:
toimistohengailu, jääkiekko, salibandy ja videopelit
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Vapaa-aikaa on harvasti ja
valitusti näin töiden, koulun
ja hallitustoiminnan lomassa,
mutta jos joskus tulee sitäkin
saatua, niin videopeleihin ja
koripalloon käytän aikaa. Iltaisin myös meitsi on mahdollista
bongata opiskelijabileistä, ompelemassa haalariin lisää merkkejä, lukemassa tai ottamassa
univelkoja kiinni vilttiburriton
muodossa.

TURUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT TIO RY

HYLSY 2020

Mari Lötjönen

Milla Virtanen

Miikka Raittila

Sihteeri

Viestintätiimi

Viestintätiimi

Energia ja ympäristötekniikka

TiVi

Moikku! Mä oon Milla ja mä
oon se tyyppi ku näyttää kaikis
kuvis peukkua. Nyt syksyllä
lähtee käyntiin kolmas vuosi
energia- ja ympäristötekniikkaa
opiskellen. Mun hallitusvastuu
on viestintä yhdessä Miikan
ja Nikken kanssa. Olen myös
opiskelijaedustajana TASI ry:n
kokouksissa.

Heips, mä olen Miikka neljännen vuoden terveysteknologian
opiskelija ja toimin tän vuonden
TIO:n viestintätiimissä.

TiVi
Toimintaan kannattaa lähteä mukaan: Opit
esiintymistaitoa, yhteistyötaitoja, kokous- ja
neuvottelutekniikkaa.
Mahdollisuus päästä liiton
koulutuksiin mukaan. Saat
ajantasaista tietoa opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Liiton monista jäseneduista
vaikkapa neuvonta yksityiselämän oikeusasioissa tai
tapaturmavakuutus voi tulla
tarpeen yllättäen.

Mut bongaa usein Ict-talon
toimistolta ja opiskelijatapahtumista.

Vapaa-aika: Pelit. Lautapelit, pleikkapelit, roolipelaus (D&D 5e). Musiikki ja
kirjat.
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Mikko Puukka

Tuomas Lähteenmäki

KopoSopo

YH, tuutorointi, aktiivit

TiVi

Ajoneuvo ja kuljetus tekniikka

Hallituksessa toimin meidän
pääsääntöisenä kopona eli
koulutuspolitiikka vastaavana ja
myös osana meidän tutorointija aktiivitoiminta tiimiä.

Moro! Mun nimi on Tuomas…
tai Matias tai joku niiden väännelmä :D.Opiskelen toista vuotta
ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa.
Mun hallitusvastuuna on aktiivitoiminta ja tuutorointi. Lisäksi
pyöritän tonipossun ja polkuautojen korjaustoimintaa.

Vapaa ajalla pelailen videopelejä, ompelen haalarimerkkejä
ja käyn (ehkä liiankin usein :D)
opiskelijatapahtumissa. Joskus
tulee myös tehtyä jotain koulujuttuja.
Näiden kahden vuoden aikana
tuli vietettyä niin paljon aikaa
ICT:n toimistolla mm. RikkiTikissä ja seurattua hallitusten
toimintaa, että hallitustoiminta
alkoi pikkuhiljaa väkisinkin kiinnostaa itseäkin.
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TIOn toimintaan eksyin ensimmäisen opiskeluvuoteni ASTinilla, kun eksyin silloisen hallituslaisen kanssa samaan pöytään ja
siitä alkoi omat aktiivihommat,
jotka ovat olleet erittäin palkitsevia. Suosittelen kaikille.
Vapaa-aikaani kuuluu hallitusjuttujen ohella autojen rassailu,

Roni Lindeman
Tapahtumatiimi
TiVi
Hellurei, kutsu mua Roniks. Kun
alotin syksyllä, iski heti orientoivilla sydämeen se, kuinka nättiä ainejärjestötoiminta on. Sen
takia varmaan tulikin verbaalisesti ahdisteltua ensimmäisen
kolmen viikon aikana monia
ihmisiä.
Syksyllä hyppäsin tietysti aktiivitoimintaan mukaan, yhden
Aktion ja yhden OSJT:n kävin
kattelemassa. Skidistä pitäen
harrastanut futista, joskin ollut vastoinkäymisiä vuosien
varrella. Sen lisäksi, vapaa-ajan
hengailu ja oleskelu frendien
kanssa on yks tärkeimmistä
asioista itselle.
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Turun insinööriopiskelijat ry

Turun Insinööriopiskelijat TIO ry on yksi Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistyksistä. Vuonna
1982 perustetun TIO ry:n jäsenistö koostuu Turun ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa opiskelevista tekniikan alan opiskelijoista. TIO:n pääasiallisena tavoitteena on toimia tekniikan alan opiskelijoiden ammatillisena etujärjestönä, joka ajaa opiskelijoidensa etuja koulumaailmassa
sekä auttaa heitä työelämään liittyvissä asioissa. TIO:n tehtävänä on auttaa valmistuvien tekniikan alan
opiskelijoiden siirtymistä Insinööriliiton alueyhdistyksen jäseneksi. Edunvalvontatyötä tehdään yhdessä
Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton kanssa.

TIO:n toimintaan kuuluu koulutuspolitiikan ja työelämätietouden levittämisen lisäksi myös vapaa-ajan
toimintaa ja se on omalta osaltaan vaikuttamassa myös Insinööriopiskelijakulttuurin kehittämiseen.
TIO järjestää säännöllisesti opiskelijabileitä sekä yksin että yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä
tarjoaa opiskelijoille kulttuurielämyksiä.

Yksi TIO ry:n tärkeimmistä sidosryhmistä on Turun ammattikorkeakoulu, jossa TIO:n tavoitteena on
luoda vankka asema vahvana vaikuttajana. TIO tekee yhteistyötä myös muiden Turun seudulla vaikuttavien insinöörijärjestöjen, kuten Lounais-Suomen insinöörit LOUSI ryn ja Turun Insinöörit Tuike ry:n,
kanssa. TIO toimii myös yhteistyössä muiden Turun ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöjen ja Turun
AMK:n opiskelijakunta TUO:n kanssa. Kontakteja pidetään yllä myös muiden IOL ry:n paikallisyhdistyksien kanssa.
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Liikuntavuoro
Järjestämme yhdessä Turun Tradenomiopiskelijoiden (Trade ry) kanssa liikuntavuoron joka tiistaina,
tietenki joulun aikana huilataan Kyseessä on siis matalankynnyksen liikuntavuoro, jossa lajit vaihtuvat
viikoittain, joten sinun ei tarvitse olla mikään harrastaja missäkään lajissa ja nyt on mahdollisuus tulla
kokeilemaan erilajeja. Lajeina on ollut esimerkiksi, salibandy, koripallo, lentopallo, futsalia ja myös
olemme järjestäneet pelit ja leikit vuoroja. Pelit ja leikit vuorolla, yleisempinä peleinä on ollut polttopalloa ja viivahippaa.

Liikuntavuoro on täysin ilmainen ja meillä on myös liikuntapassi, jonka saa meidän tai Trade ry:n toimistolta ja kun olet käynyt 10. kertaa liikuntavuorolla ja saanut merkinnät käynneistä, pystyt lunastamaan liikuntavuoron haalarimerkin meidän tai Trade ry:n toimistolta. Ja liikuntahan on hyvää vastapainoa opiskeluun ja tapahtumien seuraksi, joten toivottavasti näemme syksyllä myös liikunnan parissa.
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Toimisto
Niin tosiaan, kuten ylempää voidaankin tulkita, TIO ry:n ICT-Cityn toimisto
löytyy kellarikerroksesta TSTS ry:n, Tasokas ry:n ja Suukko ry:n kanssa samalta
käytävältä. Harvempi tähän B-rapun kellarikäytävään tulee vahingossa. TIO:n
toimisto löytyy siis tilasta B0039.
TIO:n toimisto tarjoaa puitteet esimerkiksi kahvitauolle, opiskelulle ja oleilulle vaikkapa
hyppytuntien ajaksi, elokuva- ja peli-iltoihin ja tärkeänä tietenkin jäsenpalvelulle. Toimisto
mahdollistaa myös RikkiTikkinä tunnetun joka keskiviikkoisen käsityökerhon, jossa usein tapaa
paljon porukkaa ompelemassa merkkejä haalareihin.
Toimistolla tapaat ihmisiä ja inssejä useammilta eri aloilta ja vuosikursseilta, joten se on helppo
paikka verkostoitua ja tutustua uusiin kavereihin. Virallisten ilmoitettujen aukioloaikojen lisäksi
ICT:n toimisto yllättää usein olemalla satunnaisesti auki lähes joka päivä. Toimistoa voisikin
luonnehtia inssiopiskelijoiden yhteiseksi olohuoneeksi.
Toimiston viralliset aukiolot julkaistaan maanantaiaamuisin Instagramissa ja Facebookissa, mutta
kannattaa käydä tarpeen tullessa katsomassa onko ovi auki myös niiden ulkopuolella, sillä usein
se tosiaankin on.
Toimistoon saa yhteyden puhelimella numerosta 044 525 1779 (Kannattaa
tallentaa)
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Uudenopiskelijanopas
Haalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan oma tavaramerkki. Kukin opiskelijajärjestö tekee
jäsenistölleen oman väriset ja näköiset haalarit. Merkeillä pystyy koristelemaan
omat haalarit itsensä näköiseksi. Haalarit tuovat yhteisöllisyyttä opiskelija elämään
ja toimivat eriomaisina jäänsärkijöinä uusiin opiskelijoihin tutustuessa.
Haalareissa edustat myös omaa opiskelijajärjestöä, joten muista kunnioittaa hyviä
käytöstapoja sekä paikallisia tapoja.

Imppulakki
Insinöörilakki on samettinen lakki joka on jokaisen insinöörin ja insinööriopiskelijan päätunnus.
insinöörilakkia saa käyttää ensimäisen opiskeluvuoden vapusta alkaen. Insinöörilakkia saa käyttää
kaikissa insinööri- sekä insinöörihenkisissä tapahtumissa. Insinöörilakin tupsun naruun solmittu
solmu kertoo lakin kantajan olevan parisuhteessa.

RikkiTikki
Käsityö- ja tekniikkakerho
RikkiTikkiin pääsee mukaan joka keskiviikko ICT:n kellarissa yleensä noin klo 17
eteenpäin! Ommellaan porukalla haalarimerkkejä ja mikäli käsin ompelu tuottaa
hankaluuksia, löytyy paikalta myös monen vuoden merkkienompelukokemuksella
varustettuja toimistohenkareita! Tuu pelaan, lämmittämään sitä eilistä
nistipataasi tai näyttämään siltä että teet läksyjä.
Meiltä löytyy välineet ahkeraan ompeluun sekä vähintäänki mielenkiintoista
seuraa. Ei sisällä pääsykoetta.
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Sitsit
-> akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan. Kulttuuri johtaa juurensa ruotsiin. luvassa
äänen käheytymistä ja liiallisesta toilailusta johtuvia viihdyttäviä rangaistuksia. Sitsisäännöt löytyvät laulumatin
ensimmäisiltä sivuilta
-> on niin paljon hauskempaa miltä kuulostaa, joten kannattaa kokeilla edes yhdet. yhden tai kahden
kaverin kanssa tullessa on sopivasti tuttua ja tuntematonta johon tutustua illan aikana! rohkeat tulee yksin,
kaveriporukkaakaan ei halveksuta!

Laulumatti
-> Laulumatti sisältää paaljon lauluja joita lauletaan pääsääntöisesti sitseillä, mutta usein voi löytää itsensä
myös saunasta hoilaamasta näitä virsuja. On ok laulaa näitä myös muissa opiskelijatapahtumissa ja bileissä.
->myös muilla järjestöillä on omia laulukirjojaan, joista usein löytyy jonkin verran samoja lauluja samoilla
sanoituksilla, mutta myös paljon ja lisää uusia biisejä. Kannattaa myös tutustua niihin jos on kiinnostusta!
Laulumatillakin kuitenkin pärjää myös poikkitieteellisillä sitseilläkin aivan hyvin.
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ASTin-risteily

Hellurei! Itämeri valloitetaan yksitähtisin merkein jälleen tänäkin syksynä, kun käydään huutamassa
lännessä asuville naapureille ”HEI” ASTinin muodossa. Kyseessä on siis aloittavien ja aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden risteily, joka on tänä vuonna juhlavimmissa merkeissä 20v juhlavuoden kunniaksi.

Synttärien takia tämän syksyn ASTin tulee olemaan entistä fiinimpi ja tasokkaampi, jonka myötä
juhlavuoteen ja sen teemaan pukeutuminen onkin toivottavaa. Muistakaa siis ottaa heijastimet
mukaan, jotta ASTinin täyttävät insinöörit sekä muiden alojen viattomat mukaan eksyneet opiskelijat sokaistuvat toisistaan entistä kirkkaammin. Jo legendaksi muodostuneessa risteilyssä on tänäkin vuonna mukana toogabileet, rastikierros, inssikaraoke sekä paljon muutakin ohjelmaa.

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 ASTinin vuosijuhlaa, sekä nauttimaan ikimuistoisesta
reissusta.
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Tule viettämään rentoa aikaa ja nauttimaan viimeisistä lomapäivistä!
Ke 2.9 FunkTIO

Syksyn tapahtumia

Pe 28.8. Beach Party

FunkTIO on syksyn kuumin tapahtuma! Tuttuun tapaan ohjelmaan kuuluu takuuvarmasti viihdyttävä ja massiivinen rastikierros. Kerää oma 4-6
hengen joukkue ja ilmoittaudu kide.appissä tai toimistolla mukaan kierrokseen. Pienemmälläkin porukalla voi lähteä mukaan, jolloin sinut/teidät
yhdistetään sopivasti muihin vajaamiehitettyihin joukkueisiin.
To 16.9. Tursajaiset

On opiskelijoiden paritteluaika, jolloin kaikenväriset haalarihemmot ja
daamit suuntaavat Tursajaisiin. Vaikkei luontodokkari opiskelijoista olisikaan makuusi, kannattaa silti lähteä mukaan Turun opiskelijaelämän
virallisiin paritusbileisiin. Luvassa perinteinen Tursajaisvala sekä –booli,
ja tietysti siinä sivussa voit tanssia ystäväsi tai itsesi tainnoksiin. Saavu siis
AJOISSA Lyniin/Vegasiin, ettet missaa illan tarjontaa, niin ohjelman kuin
muunkin osalta.
24.-25.9. Astin
Astin on LäSIOn ja TIOn yhteistyönä järjestettävä massiivinen opiskelija
risteily! Tästä tapahtumasta löydät esittelyn sivulta 11.
La 21.11. TIOn vuosijuhlat

Perinteisesti joka vuosi juhlitaan TIOn merkkipäivää marraskuussa, vuosijuhlat ovat yhdistyksen juhlallisin tapahtuma jossa pukukoodina toimii
yleensä tummapuku.
Herkkuapprot

Herkkuapproilla nimensä mukaisesti approillaan herkkujen kanssa. Tämä
onkin alkoholittomista tapahtumista kaikkein suosituin. Jos siis päiväsaikaan herkkujen ylensyönti kiinnostaa, tämä on sinulle!
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