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TURUN DI-KERHON JÄSENKIRJE 2020 

 

Keväinen tervehdys jäsenille! Vallitseva tilanne ja rajoitukset Covid-19 -viruksen leviämisen 

estämiseksi vaikuttavat myös kerhon toimintaan. Käytännössä kaikki yhteiset tapaamiset on 

peruttu kesään asti. Pistetään siis porukalla pöhinää sähköiseen toimintaan. Ensimmäiseksi on 

syytä käydä aanestämässä TEKin Valtuustovaaleissa (https://vaalit.tek.fi/), toiseksi voi liittyä 

kerhon Telegram-ryhmään, lisäksi TEKin Urapalvelut järjestävät etäseminaareja ja kerhon 

kanavat ovat käytettävissä! Pysykää turvassa ja terveinä! 

 

Turun DI-kerhon on paikallinen TEKniikan verkostosi. Käy kurkkaamassa uudistuneet WWW-

sivut ja tarinat sieltä (https://turkudi.tek.fi/). Merkitse myös alta syksyn tapahtumat kalenteriisi. 

Päivämäärät on jo lyöty lukkoon koko vuoden osalta! 

 

 

 

 

 

Toimintaa ja suunnitelmia vuoden 2020 osalta 

- Vuosikokous ja Excu Telestellä 29.1., kokouksessa esiteltiin vuoden 2019 

toimintakertomus ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma, jotka löytyvät myös nettisivuilta 

(https://turkudi.tek.fi/kerho/dokumentit/). Jatkamme edelleen tutulla teemalla: 

→ MAKE TURUN DI-KERHO GREAT AGAIN!! 

 

- TY 100v ja Varsinainen Tekniikan Teko!! 

o Turun yliopisto täyttää tänä vuonna 100 

vuotta ja  Kunnianosoituksena 100-

vuotiaalle Turun Yliopistolle Turun DI-

kerho, AboaTEK ja TFiF 

Åboavdelningen yhdessä luovat 

vuosittaisen perinteen, jossa myönnetään 

tunnustus ansioituneelle henkilölle tai 

yhteisölle, joka on merkittävästi ja 

aktiivisesti edistänyt tekniikan kehitystä, 

tekniikan hyödyntämistä, tekniikan 

julkikuvaa tahi teekkarihenkeä Varsinais-Suomen alueella!  

o Tunnustus on nimeltään "Varsinainen Tekniikan Teko/ Det Egentliga Teknik Dådet" 

ja se jaetaan kunniakiertopalkinnon muodossa Paavo Nurmen lakituksen yhteydessä  

o Jäsenistöltä pyydetään ehdotuksia palkinnon saajaksi, keskustelua voi käydä kerhon 

kanavissa 

 

 

https://vaalit.tek.fi/
https://turkudi.tek.fi/
https://turkudi.tek.fi/kerho/dokumentit/
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- Wapun osalta on huonoja uutisia, näillä näkymin juhlinta on peruttu koko maassa. Juhlien 

siirtämistä syksylle pohditaan kuumeisesti monessa kaupungissa, niin myös Turussa. Pysykää 

kuulolla! Nyt kaivataan myös vinkkejä miten wappua voi viettää eristyksessä muusta juhlakansasta. 

Ehdotuksia olisi mukava nähdä kerhon kanavissa. 

- Perinteinen kevätpurjehduksemme joudutaan myös perumaan. Varsin harmittavaa, sillä kohteena 

olisi ollut kokemisen arvoinen Bengtskär. No, toivottavasti tämäkin mahdollisuus saadaan vielä 

myöhemmin tarjottua. 

- Alla lyhyt yhteenveto ja päivämäärät muista tapahtumista – kirjaa nämä heti omaan kalenteriisi, 

jotta varmistat pääsyn tapahtumiin!! 

o Excursiot – PERUTTU KEVÄÄN OSALTA! 

▪ Kakolan jätevedenpuhdistamo maaliskuun loppu 

▪ Piikkiö Works / Konetuomi huhtikuu 

▪ 28.5 klo 17:00 Turun kiinteistölaitos 

o Vakiotapahtumat – PERUTTU KEVÄÄN OSALTA! 

▪ 30.4 klo 18:30 Wapputapahtuma  

▪ 13.5 klo 17:00 TEK/TFiF Kyykkä Kupittaan Puiston hiekkakenttä 

▪ 6.6. Kevätpurjehdus Bengtskäriin 

• Turusta koko päivän reissu, tai Kasnäsistä puoli päivää 

• Päiväristeilyllä ohjelmaa, mm tarinoita kerhon historiasta, laulua, 

hyvää seuraa ja ruokaa 

▪ 12.9. klo 18 Rapujuhlat  

▪ 12.12. klo 18 Vaalikokous / Pikkujoulut  

o Muut tapahtumat 

▪ Afterit (joka kuun viimeinen torstai) seuraavan kerran syksyllä 
 

Tapahtumista lisää TEK-tapahtumissa ja kerhon WWW-sivuilla https://turkudi.tek.fi/. 

Tapahtumiin lähetetään aina erilliset ilmoittautumispyynnöt kerhon sähköpostista – muista siis 

päivittää sähköpostisi! Ilmoittautumista tulee tiedot myös Facebook/LinkedIn -sivuille, joista 

pääsee ilmoittautumiskaavakkeelle.  

 

 

 

 

Seuraavassa muutamia kohokohtia vuoden 2019 toiminnasta 

- Turun DI-koulutus oli vahvasti esillä alkuvuodesta ja aiheesta tehtiin myös kannanotto johtokunnan 

puolesta Turun Sanomiin, hallitukselle ja paikallisiin kanaviin. Julkaisu löytyy kerhon WWW-

sivuilta: https://turkudi.tek.fi/toimintaa/. Kannanottoja tuli muitakin ja lopulta Anneli Saarikko 

hyväksyi DI-koulutuksen laajentamisen Turkuun. Hyvä näin sillä asia on siitä edennyt vauhdilla 

kuten varmasti olette huomanneet. 

- Wapputapahtuman suosio oli huima, kirjasimme 111 nimeä listaan ja läheskään kaikki eivät listaan 

ehtineet käyntiään kirjata. Huikeata! Lisäksi excursioista isoa suosiota ja kovaa kiitosta saivat 

Meyerin vierailu toukokuussa ja loppuvuoden vierailumme Turun lentoasemalla! Lisäksi kävimme 

porukalla risteilemässä Isokarilla Uudenkaupungin edustalla. Risteily oli suosittu ja keräsi kovasti 

kehuja myös jälkikäteen. 

https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat
https://turkudi.tek.fi/
https://turkudi.tek.fi/toimintaa/
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- Mainittava on myös, että pikkujoulujuhlaamme Bruukissa saimme mukaan sekä Turun 

teknologiakeskuksen johtajan Mika Hannulan että TEKin toiminnanjohtajan Jari Jokisen! Herrat 

kertoivatkin kiinnostavia uutisia Turun DI-koulutuksen osalta. Pöhinä on kovaa ja Turulla on nyt 

kaikki mahdollisuudet onnistua koulutuksen osalta.   

- WWW-sivut on siirretty TEKin tukemaan yhdistysavaimeen, jonka 

jäsenrekisterin käyttöä pohditaan parhaillaan.  

- Kerhon uusi logo julkaistiin viimein 

- Vuoden 2019 toimintakertomus löytyy kerhon WWW-sivuilta 

 

 

 

Mitä me sitten teemme?  

Toimintaamme kuuluvat perinteiset teekkarihengessä järjestettävät tapahtumat: 

Wapputapaaminen, Kevätpurjehdus, Rapujuhlat ja Pikkujoulut, joissa pääset hyvässä tunnelmassa 

verkostoitumaan paikallisten TEKniikan osaajien kanssa.  Vahvassa roolissa ovat myös 

säännölliset excursiot alueen yrityksiin ja tietysti yhteistyö paikallisen TEK-organisaation kanssa. 

Pyrimme myös verkottumaan alueen muiden TEKniikan toimijoiden kanssa. Toimintaan ja 

ihmisiin on  myös helppo käydä tutustumassa kuun viimeisenä torstaina järjestettävissä kerhon 

aftereissa! Muista päivittää yhteystietosi TurkuDI@gmail.com  ja kirjautua kerhon ryhmiin. 

 

DI-Kerho WWW:     http://turkudi.tek.fi/  

DI-Kerho facebook: https://www.facebook.com/groups/TurkuDi/  

DI-Kerho LinkedIn:  https://www.linkedin.com/groups/6512930/  

DI-Kerho Instagram: https://www.instagram.com/turundikerho/ 

DI-Kerho Telegram: https://t.me/joinchat/D7LsxlgLVokxHdyU2nzhTw 

 

 

Toivotaan kaikille leppoisaa etä- ja eristysaikaa. Ei anneta koronan lannistaa, vaan palataan entistä 

vahvempana! 

 

Terveisin  

Johtokunta 

 

 

  

mailto:TurkuDI@gmail.com
http://turkudi.tek.fi/
https://www.facebook.com/groups/TurkuDi/
https://www.linkedin.com/groups/6512930/
https://www.instagram.com/turundikerho/
https://t.me/joinchat/D7LsxlgLVokxHdyU2nzhTw
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Team Puuhapeet = jokapaikanhöylät ja toiminnan mahdollistajat 

 

Sami Lallukka 

 

https://www.linkedin.com/in/samilallukka/  

PUHEENJOHTAJA 

 

Turkka Laakkio 

 

https://www.linkedin.com/in/laakkio/  

VARAPUHEENJOHTAJA 

& RAHASTON HOITAJA 

Team Diginyrkki = www-sivut, sähköposti, digitaaliset palvelut ja TEK-yhteys 

 

Ville Manninen 

 

https://www.linkedin.com/in/ville-

manninen/  

DIGITAALISET 

PALVELUT, TEK-yhteys 

 

 Tuomas Lindholm 

 

https://www.linkedin.com/in/tuomas-

lindholm-0737b1128/  

JÄRJESTYSMESTARI 

 

Team Ohjelmatykki = tapahtumat ja sisällön tuotto 

 

Tomi Vaappo 

 

https://www.linkedin.com/in/tomivaappo/  

KERHOMESTARI 

 

Heidi Haipus 

 

https://www.linkedin.com/in/heidi-haipus-

1932274/  

SISÄLTÖMESTARI  

 

 

https://www.linkedin.com/in/samilallukka/
https://www.linkedin.com/in/laakkio/
https://www.linkedin.com/in/ville-manninen/
https://www.linkedin.com/in/ville-manninen/
https://www.linkedin.com/in/tuomas-lindholm-0737b1128/
https://www.linkedin.com/in/tuomas-lindholm-0737b1128/
https://www.linkedin.com/in/tomivaappo/
https://www.linkedin.com/in/heidi-haipus-1932274/
https://www.linkedin.com/in/heidi-haipus-1932274/

