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Keväinen tervehdys jäsenille! Nyt kun aurinko jo lämmittää ja valoisuuden myötä energiaa on 

mukavasti tarjolla on hyvä kertoa hiukan myös kerhomme toiminnasta! Tulossa on aktiivinen 

kevät, joten laittakaahan kalenterit ajantasalle, päivittäkää yhteystietonne ja kirjautukaa kerhon 

Facebook/LinkedIn ryhmiin – ja sitten verkostoitumaan   

 

Oletko pohtinut miksi kerho on olemassa ja mihin se toiminnallaan pyrkii? Kerhon säännöt 

kokonaisuudessaan löydät kerhon WWW sivuilta (linkki), mutta alla on kerhon toimintaa avattu 

meidän slogan kisan voittaneiden lausahdusten kautta. 

 

 

1. Turun DI-kerho      

 paikallinen TEKniikan verkostosi 

 
Ensimmäinen slogan kertoo ytimekkäästi sen keitä me olemme -> Lounais-Suomen alueella 

toimivia tekniikan ammattilaisia ja TEKkiläisiä. Verkoston vaikutuspiiriin kuuluvat myös muut 

alueen tekniikan toimijat kuten korkeakoulut ja yliopistot sekä yhteisöt sekä erityisesti alueen 

yritykset.  

 

 

2. Turun DI-kerho     

 jatkoaika teekkarielämälle 
 

Toinen slogan kertoo teekkariperinteistä. Näitä kerho haluaa vaalia ja olla mukana paikallisesti 

niiden kehittämisessä. 

 

 

Mitä me sitten teemme?  

Toimintaamme kuuluvat perinteiset teekkarihengessä järjestettävät tapahtumat: 

Wapputapaaminen, Kecätpurjehdus 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 

on nyt myös helppo käydä tutustumassa kuun viimeisenä torstaina järjestettävissä kerhon 

aftereissa! 

 

 

Seuraavassa muutamia mainintoja vuoden 2018 toiminnasta 

- Havaitsimme, että johtokunnassa ei ollut yhtään Turusta valmistunutta, emmekä tienneet mitään 

paikallisesta DI-opiskelusta. Otimme asiasta selvää ja nyt johtokunnassa on oikein Turussa 

valmistunut DI! Tämä on hyvä sillä nuorissa on tulevaisuus ja kerhon pitää olla luonteva jatko 

erityisesti Turkulaiselle teekkarille jos valmistuminen sattuu yllättämään  DI-opiskelusta 

Turussa tarkemmin LinkedIn sivuilla linkki. 

- 2018 oli kerhon 85 vuotisjuhlavuosi ja sen kunniaksi järjestimme juhlat Liedon Vanhalinnassa, 

johon paikalle saapui myös TEKin uusi toiminnanjohtaja Jari Jokinen. Hänen kertomansa mukaan 

https://turkudi.tek.fi/content/tekn-turun-di-kerhon-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6510615840625434624
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TEKissä oli mittavasti uudistuksia tekeillä, yksi merkittävimmistä oli digitaalisten palveluiden 

uusiminen. Nimityksestä on jo vuosi ja silloin Jokinen kommentoi: ”TEKin roolina on toimia 

jäsentemme tulevaisuuden työelämän mahdollistajana” linkki artikkeliin. Turku oli hänelle tuttu 

jo kun hän toimi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) nimeämänä selvitysmiehenä Lounais-

Suomen osaajapulan ratkaisemiseksi. Selvityksen tuloksena perustettiin verkostoyliopisto FiTech 

- Käynnistettiin Afteriperinne joka kuun viimeinen torstai – tule mukaan seuraavaan kisaamaan 

Pubivisassa 0-kerhoa vastaan 28.3!!  

 

 

Toimintaa ja suunnitelmia vuoden 2019 osalta 

- Vuosikokous ja Excu Deltamarin 

- Tapaaminen UTU tulevaisuuden tekniikan laitoksen väen kanssa. Erkki Sutinen on aloittanut 

johtajana jokin aika sitten ja laitoksella on paljon tekeillä. He haluavat olla aktiivisesti mukana 

verkostoissa ja erityisesti yritysyhteistyö on tervetullutta. LinkedInissä lyhyt juttu aiheesta täällä. 

- Tapahtumista lisää TEK-tapahtumissa ja kerhon WWW-sivuilla. Näihin erilliset ilmoittautumiset 

kerhon sähköpostista tiedot myös Facebook/ LinkedIn sivuille. Alla lyhyt yhteenveto ja 

päivämäärät 

o Ekskursiot  

 Mariachi Huhtikuu 4.4  

 Meyer Toukokuu 22.5 

 Suunnitteilla: Merivoimat, Finnferries (+ ehdotuksia otetaan vastaan) 

o Vakiotapahtumat 

 30.4 klo 18:30 Wapputapahtuma  

 15.5 klo 17:00 TEK/TFiF Kyykkä Kupittaan Puiston hiekkakenttä 

 12.6. klo 16:30 Kevätpurjehdus 

 28.9 klo 18 Rapujuhlat  

 14.12 klo 18 Vaalikokous / pikkujoulut  

o Muut tapahtumat 

 Afterit (joka kuun viimeinen torstai) 31.1, 28.2, 28.3, 25.4, 30.5, 29.8, 

26.9, 31.10, 28.11 

 Pubivisakisa 0-kerhon kanssa 28.3 afterit klo 17 alk, visa klo 18. Paikka 

Proffan kellari kabinetti 

 

- TEKin osalta on käynnissä hanke, jossa kerhojen jäsentietojen ylläpidon keskittämistä 

pohditaan, katsotaan tuoko tämä jossain vaiheessa muutosta myös kerhomme osalta 

 

Varmista että olet mukana Lounais-Suomen TEKniikan verkostossa ja päivitä yhteystietosi 

TurkuDI@gmail.com  sekä liity ryhmiin alla. LinkeIn ryhmässä on edelleen 

verkostoitumishaaste käynnissä! Käykäähän kirjaamassa itsenne ryhmään täällä ja lähettäkää 

haastetta eteenpäin  laitetaan meidän lounais-Suomen TEKniikan verkosto kasvamaan!! 

 

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/  

 

 

https://lehti.tek.fi/jarjesto/jari-jokinen-tekin-toiminnanjohtajaksi
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6510535555963588608
https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat
https://turkudi.tek.fi/content/turun-di-kerhossa-tapahtuu
mailto:TurkuDI@gmail.com
https://www.linkedin.com/groups/6512930/
http://turkudi.tek.fi/
https://www.facebook.com/groups/TurkuDi/
https://www.linkedin.com/groups/6512930/
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Nyt nokka kohti kesää ja nähdään tapahtumissa!! 

 

Terveisin  

Johtokunta 

 

 

Team Puuhapeet = jokapaikanhöylät ja toiminnan mahdollistajat 

 

Sami Lallukka 

 

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

PUHEENJOHTAJA 

 

Aki Piiroinen 

 

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

piiroinen-556b1625/  

VARAPUHEENJOHTAJA 

& RAHASTON HOITAJA 

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

 

Ville Manninen 

 

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

manninen/  

TEK- JA SÄHKÖPOSTI-

MESTARI  

(ent. sihteeri) 

 

Turkka Laakkio 

 

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

DIGIMESTARI  
(ent. www-vastaava) 

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  
(ent. somevastaava) 

 

https://www.linkedin.com/in/samilallukka/
https://www.linkedin.com/in/aki-piiroinen-556b1625/
https://www.linkedin.com/in/aki-piiroinen-556b1625/
https://www.linkedin.com/in/ville-manninen/
https://www.linkedin.com/in/ville-manninen/
https://www.linkedin.com/in/laakkio/
https://www.linkedin.com/in/tomivaappo/
https://www.linkedin.com/in/heidi-haipus-1932274/
https://www.linkedin.com/in/heidi-haipus-1932274/

