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TURUN DI-KERHO VISIO
• Paikallinen TEKniikan verkostosi

• Yhdistämme Lounais-Suomen alueella vaikuttavat tekniikan 
akateemiset, yritykset, oppilaitokset sekä muut tekniikan toimijat 
teekkariperinteitä vaalien

• Missio
• Järjestämme monipuolista tekniikkaan ja teekkariperinteisiin liittyvää 

toimintaa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset verkostoitumiselle, 
vertaistuelle ja samanhenkisten ystävien löytymiselle sekä lisätä 
tietoutta paikallisesta yritystoiminnasta jäsenillemme ja ylläpitää 
yritysverkostoa

•

• Strategia
• Toiminnan rungon muodostavat excursiot alueen yrityksiin sekä 

säännöllisesti järjestettävät tapahtumat: Vapunaaton Wapputreffit 
Turun kauppatorilla, kevätpurjehdus kesäkuussa, rapujuhlat 
syyskuussa ja pikkujoulut joulukuussa. Lisäksi helposti lähestyttävää 
toimintaa kuten afterit ja TEK kyykkä. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan 
paikallisesti tekniikan puolesta.



Jäsenyys – TEK Turun DI-kerho
• Kerhon jäseneksi voi liittyä Tekniikan Akateemiset Ry:n jäsen, 

joka ilmoittaa haluavansa liittyä kerhoon. 

• Liittyminen ilmoitetaan sihteerille sähköpostitse. 

• Jäsenyys on maksuton. 

• Myös TEK:n opiskelijajäsenet voivat liittyä kerhoon.

• Jäseniä 2019 lopussa

• Sähköpostilistalla on sähköpostiosoitteita 413 kpl, joista 38 kpl on jo 
käytöstä poistuneita. Facebook- ryhmässä rekisteröityneitä oli jo 149 
kpl (lisää viime vuodesta 36kpl). LinkedIn ryhmässäkin on 50 henkeä.



Sloganit

• Slogankilpailun voittajat - Näitä käytetään kerhon viestinnässä



VUOSIYMPYRÄ
TAPAHTUMAT

• Vuosikokous – Tammikuussa

• Ilmoitus ja Avustushakemus TEK 
tammikuu Wapputreffit –
Wappuaattona

• Kevätpurjehdus – Kesäkuun
ensimmäinen torstai

• Rapujuhlat – Syyskuun viimeinen
lauantai

• Pikkujoulut ja vaalikokous –
Joulukuun viimeinen lauantai ennen 
Joulua (Ilmoita hallitus TEK)

• Afterit kuun viimeinen torstai

• Excursiot 1-3 keväällä ja 1-3 syksyllä
+ Perhe-excu

MUU TOIMINTA

• Tammikuu / Kesäkuu? Yhteiset
kokoukset

• Toukokuu kyykkämestaruus

• 0-kerho afteripubivisa?

• Vapaaehtoinen Jäsenmaksu
(muistutus 2 krt/vuosi)

• Johtokunta kokoontuu noin kerran
kuussa

• Paikallinen asiamies (Mia) ja Tykki
(Jeremi) CC ja mukana kutsuissa
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Kanavat – TEK Turun DI-kerho
• Sähköpostiosoite: turkudi@gmail.com

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/674425402651579/

• Kerhon kotisivut http://turkudi.tek.fi

• Kerhon LinkedIn sivut: https://www.linkedin.com/groups/6512930/

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

mailto:turkudi@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/674425402651579/
http://turkudi.tek.fi/
https://www.linkedin.com/groups/6512930/
https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat
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MAKE TURUN DI-KERHO 

GREAT AGAIN!!
Jatkamme toista vuotta samalla teemalla 



Kerhon Johtokunta 2020

• Team Puuhapeet = jokapaikanhöylät ja toiminnan mahdollistajat:
• Sami Lallukka, Puheenjohtaja

• Turkka Laakkio, Varapuheenjohtaja & rahaston hoitaja

• Team Diginyrkki = kerhon tarvitsemat palvelut / kanavat + TEK yhteys:
• Ville Manninen, Digimestari - Digitaaliset palvelut, TEK-yhteys ja TEK palveluiden hyödyntäminen / 

projektina jäsenrekisteri

• Tuomas Lindholm, Järjestysmestari - Googlen palvelu käyttö / Kokousmuistiot / vierailulistat / 
sähköposti / ilmoittautumislomakkeet 

• Team Ohjelmatykki = tapahtumat ja sisällön tuotto:
• Tomi Vaappo, Kerhomestari (tapahtumajärjestelyt)

• Heidi Haipus, Sisältömestari (Some/WWW sisällöt ajantasalla)

• Kerhon johtokunta kokoontuu kevät ja syyskaudella noin kuukauden välein.



Tapahtumat / Excursiot 2020
• Muut tapahtumat

• Afterit kuun viimeinen torstai 27.2, 26.3, 28.5, 27.8, 29.10, 
26.11

• Teemoja: Panimovierailu, Pubivisa

• 1.2 TEK, TFIF, AboaTEK workshopristeily

• Turun yliopisto 100V!

• Kyykkätreenit maalis/huhti

• Kerhon tervehdykset muissa juhlissa / tapahtumissa 

• Vapaamuotoista voidaan järjestää innostuksen tms 
mukaan

• Melonta / SUPpailu / Avanto /sieniretki / Curling

• Paint Ball 

• Ensiapu pakopeli

• Maastopyöräretki

• Vauvakutsuja loppuvuonna

• Ekskursiot

• 29.1.19 Teleste +vuosikokous

• Maaliskuu Piikkiö Works

• Toukokuu Turun kiinteistölaitos

• Elokuun loppu/syyskuun alku – perhe-excu

• Lokakuu yritysexcu 

• Marraskuu yritysexcu

• Vakiotapahtumat

• 30.4 klo 17:00 – 19:30 Wapputapahtuma 

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

• 6.6. klo 16:30 Kevätpurjehdus BENGTSKÄR

• 12.9 klo 18 Rapujuhlat 

• 14.12 klo 18 Vaalikokous / pikkujoulut 



Budjetti 2020
• Vuoden suurin rahallinen 

panostus on Bengtskär 
risteily

• Lisäksi Graafisen ilmeen 
uudistaminen banderollin ja 
muun mainosmateriaalin 
osalta

• Perinteiset tapahtumat tietysti

• Budjettia kasvatettu 
vapputapaamisen ja 
tapahtumien osalta 
kävijämäärien kasvaessa



Toiminnan kehityksen painopisteet
• Alueellinen yhteistyö – yritykset

• Pyrimme lisäämään ja löytämään mahdollisuuksia linkittyä entistä paremmin alueen yrityksiin

• Pohdimme yritysyhteyshenkilö roolia alueen suuriin yrityksiin

• Turun DI-koulutus ja teekkarielämä
• Pidämme yllä DI-kerho tietoisuutta ja lisäämme tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa erityisesti Vapun aikaan

• Mainokset / flyerit / haalarimerkit opiskelijoille (Sloganit tms esittely)

• Kerhon logolla varustetut skumppalasit teekkarikasteen suorittaneille

• Alueellisen yhteistyön syventäminen
• Jatketaan kerhojen, opiskelijayhdistysten ja TEKin välisiä tapaamisia, kerrotaan muille mitä tehdään ja suunnitellaan toimintaa yhdessä

• Pysytään tietoisena DI-koulutuksen kehityksestä alueella ja pyritään vaikuttamaan tarpeen mukaan

• Lisää alueen TEKkiläisiä mukaan - emme varmasti tavoita vielä kaikkia

• Pyritään tukemaan tietyn tekniikan alan ryhmittymien muodostumista

• TEK palveluiden parempi hyödyntäminen
• Jäsenrekisteri ajantasalle yritysavaimeen

• Jatketaan päätapahtumien ilmoittamista TEK kalenteriin

• Viestintää lisää TEK kirjeisiin

• Helposti lähestyttävää toimintaa erityisesti uusille jäsenille
• Afterit / uraillat / etc



Projektit
• Kerhon uusi graafinen ilme käyttöön

• Kerhon banderolliin – uusi banderolli

• Uudet haalarimerkit

• Flyerit ja muu mainonta

• Julisteet kerhohuoneisiin ja muuhun käyttöön
• Hyödynnetään Turun DI-kerho Sloganeita

• Paikallinen TEKniikan verkostosi

• Jatkoaika teekkarielämälle

• Sekä uutta graafista ilmettä



Enterprise 2020 Turkuun
• Enterprise – teknologia ja 

liiketoiminta

• Kyseessä on alkujaan Oulun 
Teknillisen Seuran 
paikallisena järjestämä 
tapahtuma, alkuperäiseltä 
nimeltä 
Teknologiayrittäjyyspäivät

• www.enterprise2019.fi

MUKANA

• TEK, Ekonomit, Lakimiesliitto 
ja Insinööriliitto, joista kukin 
tukee tapahtumaa 2500 
eurolla. 

• Liittojen ”pääkonttoreiden” ja 
DI-kerhon lisäksi olisi hyvä 
saada mukaan myös muiden 
paikallisyhdistykset, 

Syy miksi nyt lähestyn teitä, on se, että meillä ei ole paikallisista 

järjestäjää ensi vuoden tapahtumalle. Tähän asti on mennyt paljolti sen 

mukaan, että joku alueseura täyttää tasavuosia ja on halunnut 

Enterprisen juhlavuoden tapahtumakseen. Ne seurat, joilla on resurssia 

tällainen tapahtuma järjestää, on aika lailla käyty läpi ja muutenkin olisi 

hyvä laajentaa kokonaan uuteen kaupunkiin. Turku on tullut meillä esiin 

yhtenä vaihtoehtona ja kun siellä on viime aikoina panostettu tekniikan 

alan koulutukseen niin nyt olisi hyvä paikka näyttää että siellä on 

tekemisen meininkiä. Turussa meillä ei ole vastaavaa alueseuraa kuin 

muilla paikkakunnilla, joissa tapahtuma on järjestetty ja siksi 

ajattelimmekin kysyä, olisiko Turun DI-kerholla kiinnostusta lähteä 

järjestämään tapahtumaa

http://www.enterprise2019.fi/


Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri
• Jäseneksi voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia TurkuDI@gmail.com. 

Lisää jäseniä kaivataan edelleen, tätä tavoitellaan seuraavin keinoin:

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

• Kerhon tapahtumissa pidetään esillä kerhon mainoslippua

• Jaetaan opiskelijoille haalarimerkkejä, tiedotetaan kerhon toiminnasta 
flyerein ja julistein

• Jaetaan teekkarikasteen saajille Kerhon logolla varustetut skumppamukit

• Kerhon tiedot ja tapahtumat TEK sivuille

• Näkyvyyttä TEK tilaisuuksissa

• Tiedotus TEK kanavissa ja kirjeissä

mailto:TurkuDI@gmail.com


Turun DI-kerhon ponssipaketit

• Teekkarin sitsipaketti (100€)

• Illalliskortti yhdelle hengelle

• Sponsorimaininta kaadon tai tarjoilun yhteydessä (laulu tai kommentti)

• Yrityksen logo vuodeksi kerhon laulukirjaan, WWW- sekä Facebook 

sivuille kohtaan ”sponsorit”

• Kilta-aktiivin sitsipaketti (150€)

• Illalliskortti kahdelle hengelle

• Sponsorimaininta kaadon tai tarjoilun yhteydessä (laulu tai kommentti)

• Yrityksen logo vuodeksi kerhon laulukirjaan, WWW- sekä Facebook 

sivuille kohtaan ”sponsorit”

• Ikiteekkarin messupaketti (200€-500€)

• Sovitaan ja räätälöidään aina tapauskohtaisesti

• Pakettiin kuuluu Kilta-aktiivin sitsipaketin sisältö sekä jotain seuraavista 

valinnan mukaan. Myös muista järjestelyistä voidaan sopia

• Nimikoidut tabletit (siis lautasten aluset)

• Pöytiin laitettava mainos / ilmoitusteksti

• Vapaamuotoinen firmaesittely / messuosasto

Haluatko 

1. tuoda oman yrityksesi näkyville kerhon 

toiminnassa? 

2. Mainostaa jotain ajankohtaista asiaa tai pitää 

puheen, esittelyn tms? 

3. Saada vain laskun illasta yrityksesi nimellä?

 Ota onkeesi jokin kerhon sponssipaketeista!!! 



KIITOS – Kysmäreitä? Kommentteja?


