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Toiminta-ajatus

• Tekniikan Akateemisten Turun DI-kerhon tarkoituksena on toimia Lounais-Suomen

alueella toimivien jäsentensä yhdyssiteenä sekä seurata ja edistää alansa ja yleensä

tekniikan kehitystä.

• Kerhon toiminnan rungon muodostavat tutustumiskäynnit Turun talousalueen

teollisuus- ja tuotantolaitoksiin sekä instituutioihin.

• Kerho kehittää toimintaansa yhdessä TEKin, Turun yliopiston sekä Åbo akademin

kanssa



Teemat 2022
− Varautuminen jäsenmäärän kasvuun erityisesti opiskelijoiden osalta, koska Turun

yliopisto sai automaatio- ja sähkötekniikan koulutusvastuut

− Teemoitetut kuukausittaiset kokoukset (tarvittaessa etänä=

− Yhteistyö Turun yliopiston, Åbo akademin, TEKin, kerhojen ja kiltojen sekä

alueen teknillisten seurojen kanssa

− Yritysvierailut, yrityssponsorit



Johtokunta 2022
Kerhon johtokunta vuonna 2022

• Tuomas Lindholm, puheenjohtaja

• Turkka Laakkio, rahastonhoitaja

• Laura Liljenbäck, sihteeri, tiedottaja, sisältövastaava (some)

• Simo Nurmi, yrityssuhteet ja ekskursiot

• Liisa Ojaniittu, tapahtumat, opiskelijajärjestöt

• Jori-Pekka Rautava, varapuheenjohtaja, www-sivut, tapahtumat

• Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen mukaan virtuaalisesti.



Tapahtumat 2022
• Varaudutaan koronatilanteen osittaiseen jatkumiseen alkukevääseen 2022 asti.

• Rungon muodostavat edelleen vakiotapahtumat, mutta lisäksi mukaan otetaan yritysekskursiot sekä etäluennot.

• Vakiotapahtumia edustavat perinteisesti wapputapahtuma, kevätpurjehdus, rapujuhlat sekä pikkujoulut.

• Jäsenistöä rohkaistaan kertomaan toiveita kiinnostavista kuten myös mahdollisista ekskursiokohteista.

• Tavoitteena on järjestää kevään aikana teemoitettuja (etä)kokoontumisia 4-5.

• Pyrkimys on järjestää joka vuosi yksi perhe-ekskursio.

• Aftereita (työpäivän jälkeen tapahtuvia) teemoitettuja kokoontumisia pidetään rajoitusten niin salliessa.

• Muut kerhot järjestävät ekskursioita ja ohjelmaa, joihin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan, hyvänä esimerkkinä

on SKO:n järjestämä kyykkäturnaus sekä kyykkäliiga.

• Mutterimummut (DI-kerhon jäsenten puolisot) otetaan mukaan soveltuviin tapahtumiin, esim. teatterireissut

• DI-kerho tiivistää yhteistyötään myös Turun yliopiston, teknillistieteellisen tiedekunnan sekä kerhojen ja kiltojen kanssa.

• Alueen yritykset ovat myös vuoden 2022 toiminnan kohteena ja fokuksena sponsorointi



Tiedottaminen 2022
• Tiedottamisessa olemme ottaneet monta eri kanavaa käyttöön, jotta saamme varmasti kaikki kiinnostuneet.

• Pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti turkudi@gmail.com sekä Telegram Telegram: Join Group Chat

• Facebook https://www.facebook.com/groups/TurkuDi lisäkanavana

• Web-sivuille enemmän pysyvämpää sisältöä http://turkudi.tek.fi

• https://www.linkedin.com/groups/6512930/ sivuille päivitetään enemmän yrityksiä ja aktiivisia työnhakijoita kiinnostavaa tiedotusta

• Tiedotuskanava opiskelijoille

• Pyrimme menemään kiltojen ja kerhojen tiedotuskanaville mukaan

• SoMe-kanavien vierailut

• Google-kalenteri otettu käyttöön ja Googlen työkaluja (esim. Meet) tullaan käyttämään laajemmin

• TEKin kautta tiedotus lisääntyy kerhojen esittelyiden ja tapahtumakalenterin myötä

• https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat.

mailto:turkudi@gmail.com
https://t.me/joinchat/S9_GnehwOY16tnsF?fbclid=IwAR0YJZooGQn3axBybiPpbb_ssT2mIroXWXQcglFOIoSJgQjTiueeTGhx1oQ


Yhteistyö 2022
• TEK koordinoi paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

• Kerhojen puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan yhteistoimintaa TEK johdolla.

• Edelleen yhteistyöpalavereja ja yhteydenpitoa TEK:n kanssa jatketaan tiiviisti sekä hyödynnetään paikallisen

yhdyshenkilöiden kautta.

• Kerhon jäseniä aktivoidaan informoimaan TEK:stä etujärjestönä edustamissaan organisaatioissa.

• Mutterimummujen toiminnasta tiedotetaan tarpeen mukaan kerhon kanavissa.

• Uutena tavoitteena on alueen teknillisten seurojen sekä Turun Di-kerhon yhteistyön

terävöittäminen sekä mahdollisesti yhteisten tapahtumien järjestäminen

• Yritysten ja DI-kerhon välistä yhteistyötä laajennetaan (johtokunnassa edellen oma

tehtävänsä tällle)



Uusien jäsenten hankinta
• Jäseneksi voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia sihteerille TurkuDI@gmail.com. Lisää jäseniä kaivataan

edelleen, tätä tavoitellaan seuraavin keinoin:

● Kerhon toiminnasta kerrotaan Turun alueella TEK:n kaikille jäsenille.

● TEKin SoMe-kanavien käyttö (vierailut)

● Kerhon tapahtumissa pidetään esillä kerhon mainoslippua

● Jaetaan opiskelijoille haalarimerkkejä, tiedotetaan kerhon toiminnasta flyerein ja julistein

● Osallistutaan kerhojen ja kiltojen tapahtumiin

● Jaetaan teekkarikasteen saajille Kerhon logolla varustetut skumppamukit

● Kerhon tiedot ja tapahtumat TEK sivuille

● Näkyvyyttä TEK tilaisuuksissa

● Ideoita Lounais-Suomen potentaalisten jäsenten aktivoimiseen
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Kerhon toiminnan kehittäminen
• Kerhon toimintaa pyritään kehittämään jäsenten sekä sidosryhmien (TEK,

yliopisto, yritykset) toiveiden suuntaisesti.

• Jäseniltä pyydetään kokouksissa, tapaamisissa, facebookissa sekä

telegrammissa ehdotuksia vierailukohteiksi, projekteiksi ja kursseiksi.

• Ehdotuksia käytetään apuna, kun suunnitellaan vuoden tapahtumia.

• Lisäksi kerhon toimintaa kehitetään vastaamaan kasvaneen jäsenmäärän

odotuksia sekä ekskursioiden lukumäärien että toiveiden mukaisesti.




