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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

• Kerhotoiminta tarjoaa jatkoaikaa teekkarielämälle

• Kerho kehittää toimintaansa yhdessä TEKin, Turun yliopiston sekä Åbo
Akademin kanssa



Teemat 2023
• Varautuminen jäsenmäärän kasvuun erityisesti opiskelijoiden osalta, sillä

tekniikan koulutustarjonta on laajentunut Turun yliopiston saatua kone- ja
materiaalitekniikan koulutusvastuut vuonna 2020 ja teknillisen tiedekunnan
aloittaessa toimintansa eri laitosten yhdistyttyä vuonna 2021

• Jäsenistön aktivoiminen ja vuotuisten tapahtumien osallistujamäärien
kasvattaminen; erityishuomiona yritysvierailut ja yrityssponsorit

• Alueen uusien teekkariperinteiden vahvistaminen ja vakiinnuttaminen;
jalkautuminen teekkareille keskeisiin tapahtumiin ja näkyvyys erityisesti alueen
opiskelijoiden keskuudessa

• Yhteistyö Turun yliopiston, Åbo akademin, TEKin, kerhojen ja kiltojen sekä
alueen teknillisten seurojen kanssa

• Kerhon 90-vuotisjuhlavuosi (pyöreiden yhteydessä juhlitaan pikkujouluja)



Johtokunta 2023
Kerhon johtokunta vuonna 2023

• Tuomas Lindholm, puheenjohtaja

• Tomi Vaappo, rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja

• Jori-Pekka Rautava, www-sivut ja tapahtumat

• Laura Liljenbäck, sihteeri, tiedottaja ja sisältövastaava

• Simo Nurmi, yrityssuhteet ja ekskursiot 

• Liisa Ojaniittu, tapahtumat ja opiskelijajärjestöt

TEK-yhteyshenkilönä toimii Mia Adolfsson ja 
opiskelijayhdyshenkilönä Katriina McCormick

Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa -
lähtökohtaisesti kasvotusten, tarpeen mukaan virtuaalisesti



Tapahtumista ja tavoitteista 2023 (I)
• Toiminnan rungon muodostavat vakiotapahtumat, joita edustavat perinteisesti

wapputapahtuma, kevätpurjehdus, rapujuhlat sekä pikkujoulut
• Vakiotapahtumien lisäksi yritysexcursiot pyritään jälleen vakiinnuttamaan

tiiviimmin osaksi kerhon säännöllistä toimintaa, minkä lisäksi pyritään
kasvattamaan kautta linjan erilaisten tapahtumien osallistujamääriä;
yritysyhteistyön fokuksena myös sponsorointi

• Alueen uusia teekkariperinteitä pyritään vahvistamaan ja vakiinnuttamaan, mm.
Varsinainen Tekniikanteko –kiertopalkinnon perinteen jatkaminen

• Näkyvyys erityisesti opiskelijoiden keskuudessa pyritään turvaamaan jatkamalla
jalkautumista keskeisimpiin vuodenkierron mukaisiin tapahtumiin, kuten
vapunajan lakkienjakoon, patsaiden lakituksiin sekä teekkarikasteeseen;
aktiivinen jäsenrekrytointi ja erilaiset kerhon logoja kantavat tuotteet



Tapahtumista ja tavoitteista 2023 (II)
• Vuoden aikana pyritään toteuttamaan n. 4-5 yritysexcursiota, ja ainakin yksi perhehenkinen

tapahtuma
• Jäsenistöä rohkaistaan lisäksi kertomaan toiveita kiinnostavista ja potentiaalisista ekskursio-

tai tapahtumakohteista/-ideoista
• Aftereita (työpäivän jälkeen tapahtuvia kokoontumisia) ja/tai muita teemoitettuja

kokoontumisia pyritään järjestämään kerran kuukaudessa (johtokunta kokoontuu afterien
yhteydessä)

• Jäsenistöä pyritään osallistamaan mukaan myös muiden kerhojen sekä yhteistyötahojen
excursioille sekä toimintaan, hyvänä esimerkkinä SKOn vuosittain järjestämät kyykkäturnaus
sekä kyykkäliiga

• DI-kerhon jäsenten puolisot/avecit otetaan mukaan soveltuviin tapahtumiin
• Kerhon yhteistyötä Turun yliopiston, teknillistieteellisen tiedekunnan sekä muiden kerhojen ja

kiltojen kanssa pyritään tiivistämään



Tiedottaminen 2023
• Tiedottamisessa kerho hyödyntää useita eri kanavia:

• Pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti turkudi@gmail.com
• Lisäksi tiedotuskanavina toimivat Facebook, Linkedin ja Telegram sekä kerhon

verkkosivut
• Web-sivua, josta on mahdollista saada kattavasti tietoja kerhon ajankohtaisista

asioista, pidetään ajan tasalla
• Tiedotus kohdennetusti opiskelijoille

• Kiltojen ja muiden kerhojen tiedotuskanavat
• Some-kanavien vierailut

• Lisäksi käyttöön on otettu Google-kalenteri (ohjeet käyttöön ottamisesta
verkkosivuilla ja Telegramissa) sekä Googlen työkaluja (esim. Meet), joita
hyödynnetään tarvittaessa

• TEKin kautta tiedotus lisääntyy kerhojen esittelyiden ja mm. tapahtumakalenterin myötä

mailto:turkudi@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/TurkuDi
https://www.linkedin.com/groups/6512930/
https://t.me/joinchat/S9_GnehwOY16tnsF
https://turkudi.tek.fi/
https://www.tek.fi/fi/tapahtumat


Yhteistyö 2023
• TEK koordinoi paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

• Kerhojen puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan yhteistoimintaa TEK johdolla
• Yhteistyöpalavereja järjestetään ja yhteydenpitoa TEK:n kanssa jatketaan tiiviisti paikallisten

yhdyshenkilöiden kautta
• Kerhon jäseniä aktivoidaan informoimaan TEK:stä etujärjestönä edustamissaan organisaatioissa

• Muiden kerhojen ja seurojen toiminnasta tiedotetaan tarpeen mukaan kerhon
kanavissa

• Alueen teknillisten seurojen sekä Turun DI-kerhon yhteistyötä terävöitetään
mahdollistaen myös yhteisten tapahtumien järjestäminen

• Yritysten ja DI-kerhon välistä yhteistyön edistämiseksi johtokunnassa on edellisen
vuoden tavoin osoitettu oma tehtävänsä yrityssuhteiden ylläpitämiseksi ja excursioiden
järjestämiseksi



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

Lisää uusia jäseniä tavoitellaan seuraavin keinoin:
• Kerhon toiminnasta kerrotaan Turun alueella TEK:n kaikille jäsenille (excut ja muut

tapahtumat)
• TEKin Some-kanavien käyttö
• Kerhon tapahtumissa pidetään esillä kerhon mainoslippua
• Jaetaan opiskelijoille haalarimerkkejä, tiedotetaan kerhon toiminnasta flyerein ja

julistein
• Osallistutaan muiden kerhojen ja kiltojen tapahtumiin
• Jaetaan teekkarikasteen saajille kerhon logolla varustettuja tuotteita
• Kerhon tiedot ja tapahtumat TEK:in sivuille
• Ylläpidetään aktiivisesti näkyvyyttä TEK:in tilaisuuksissa
• Jatketaan aktiivista ideointia Lounais-Suomen potentaalisten jäsenten aktivoimiseen

mailto:TurkuDI@gmail.com


Toiminnan kehittämisen periaatteista
• 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
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