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Johtokunta 2019

Johtokunnan kokouksia 9 kertaa



Jäsenmäärä 2019
• Tapahtumissa näkyi paljon sekä vanhoja että uusia naamoja! 

Viesti on tavoittanut selvästi uutta väkeä

• Laskennallisesti meillä on listalla 370 toimivaa 
sähköpostiosoitetta

• Facebook 183 jäsentä

• LinkedIn ryhmä 96 jäsentä

• Jäseniä 2018 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.



Tapahtumat / Excursiot 2019
• Tapahtumiin osallistui 398 henkeä!!!

 tämä on 128 enemmän kuin vuonna 2018!!

 Wapputapahtuma ylivoimaisesti suosituin!!

• Lisäksi osallistuimme aktiivisesti TEK toimintaan ja olimme 

mukana monessa muussa

• 14.2. kokous yliopistoyhteistyö (Laszlo Major – Erkki Sutinen)

• 25.2. TEKin sidosryhmien tilaisuus

• 5.3. Opiskelija-aktiivit Erkki Sutisen kotona

• 15-16.4. SciCruise

• 25.4. Edun kentällä DI-kerho standi teekkarilakkien jako

• 28.4. DI-kerho Turun Wappuradiossa

• 29.4. Fitech lakitusseremonia

• 30.4. Digit ja Nucleus lakitusseremonia

• 17-19.5 TEK alueseurojen risteily

• 15.8. Kerhon esittäytyminen Fitech tilaisuus

• 26.9. TEK akatemialuento Axelia

• 10.10. kyykkätreenit

• 19.10. Vaasan teknillinen seura 100V

• 7.11. kyykkätreenit



Projektit
• TEK rahoitti projekteja 420€

• Opiskelijayhteistyön aktivointi
• Projektissa hankittiin uusille teekkareille 

jaettavaksi jojo+skumppamuki DI-kerhon 
logolla (355,32€)

• Tulos: on varmaa että DI-kerho alkaa olla tuttu 
myös paikallisten opiskelijoiden 
keskuudessa!!

• Jäsenrekrytoinnin tukeminen
• DI-APA jäsenrekryyn (370€)

• Kerhon logo Digit laulukirjaan (150€)

• Tulos: Tapahtumissa oli paljon uusia kasvoja 
ja uusia jäseniä saatiin joka tapahtuman 
yhteydessä (lkm?) jäsenaktiivisuus oli tänä 
vuonna muutenkin huippuluokkaa





Muuta vuoden 2019 toimintaa
• Kannanotto DI-koulutukseen – sitä 

käytiin kommentoittamassa TEKin 
kokouksessa 

• Uusi logo (graafinen ilme)

• Juomamukit ja jojot lahjaksi uusille 
lakin saaneille

• WWW sivujen päivitys -
yhdistysavaimeen

• DI-APA

• Jäsenkirje, jossa tiedotettiin 
toiminnasta ja TEKin suunnitelmista

• Jatkettiin Alueellisen yhteistyön 
syventämistä

• Kerhojen puheenjohtajien tapaaminen

• TEK Mia Adolfsson (asiamies) / Pontus 
Lindroos (opiskelija-asiamies) mukana 
johtokunnan kokouksissa ja 
Whatsuppissa

• AboaTEK mukana monessa 
tapahtumassa 

• 0-kerhon yhteinen pubivisa

• Näkyminen ja osallistuminen Vapun ja 
teekkarien ohjelmaan

• TFIF tervehdys pikkujouluissa

• etc



Turun DI-kerhon kannanotto tekniikan 

koulutuksen puolesta 
Tarvitsemme lisää diplomi-insinöörikoulutusta Turkuun! 

- Turun DI-kerhon kannanotto tekniikan koulutuksen puolesta 

Osaajapula tekniikan ammattilaisista Turun talousalueella on ilmeinen. Viesti jäseniltämme on selvä, Turkuun 
tarvitaan lisää tekniikan osaajia. Tämä näkyy haasteina paikallisissa yrityksissä, jotka pyrkivät houkuttelemaan 
osaajia muista kaupungeista jopa ulkomaita myöten. Tekniikan yliopisto-opiskelijoita pyritään rekrytoimaan 
Turkuun kesätöihin naapurikaupungeista kesäteekkarikampanjalla nyt jo toista vuotta. Verkostoyliopisto 
Fitechin apu näyttää jäävän marginaaliseksi, sillä vain harva verkossa opiskelleista todella jää paikkaamaan 
Turun osaamisvajetta. 

Tekniikan yliopisto-opetuksella on keskeinen tekijä alueen elinvoiman turvaamisessa ja kehittämisessä. 
Aktiivinen vuorovaikutus tekniikan yliopiston ja yritysmaailman välillä poikii kehityshankkeita ja investointeja 
sekä työpaikkoja alueen yrityksiin. Tekniikan korkeakoulutetut tyypillisesti myös perustavat herkästi uusia 
yrityksiä. Tällä hetkellä Suomen diplomi-insinööreistä valmistuu Turussa vain noin 4%. Tämä on liian vähän. 
Turkuun tarvitaankin kipeästi lisää resursseja DI-koulutuksen laajentamiseksi! 

Yleisesti ottaen tekniikan kehityksellä on ollut kiistaton rooli hyvinvointimme lisäämisessä. Myös 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii uuden tekniikan kehitystä ja käyttöönottoa. Voimme hyvin todeta, 
että tekniikassa on tulevaisuus. Oma laadukas ja riittävä diplomi-insinöörikoulutus takaa myös Turun 
tulevaisuuden. Hallituksen sekä päättäjien on turvattava riittävät resurssit nykyisen yliopistotasoisen tekniikan 
kouluksen lisäämiselle Turussa. Meidän on huolehdittava, että Turun alueen yrityksille riittää osaajia. On 
kansallisestikin erittäin merkittävää että nämä yritykset pysyvät Suomessa. 

Turun DI-kerhon johtokunta: Sami Lallukka, Aki Piiroinen, Heidi Haipus, Turkka Laakkio, Tomi Vaappo ja Ville 
Manninen 

JAKELU 

• Turun Sanomat

• Varsinais-Suomen liitto

• Kansanedustajat Varsinais-Suomesta

• o Li Andersson – opetusministeri

• o Annika Saarikko – Tiede- ja 
Kulttuuriministeri 

• o Petteri Orpo

• Turun Kaupunki

• o Minna Arve

• o Mika Hannula 

• Hallitus

• o Antti Rinne 

• Lisäksi

• o DI-Kerhon mediat (LinkedIn, 
Facebook, WWW) 

• o TEK – Jari Jokinen

• Åbo Underrättelser



UUSI LOGO 2019

Uuden logon ulkoasua 
ja toteutusta mietittiin 
porukalla 
kevätristeilyllä ja 
lopullinen logo 
toteutettiin saatujen 
palautteiden ja 
äänestyksen 
tuloksena



Uudet WWW-sivut https://turku.di.tek.fi



DI-APA

DI-APA oli mukana

• Jäsenrekrytoinnissa

• Kerhon mainonnassa

• Tilaisuuksissa ja retkillä

Se sai jäsenistöltä 

hyvän vastaanoton!!



Flyer tietoisuuden lisäämiseksi



Tilinvuoden pääkohtia 2019
• Toiminnan liikevaihto ylitti 10000€

• TEK avustus yleiseen toimintaan 2600€ + 

projektiavustukset 600€

• Vapaaehtoisia jäsenmaksuja saatiin huimat 620€ - tämä 

kertoo jäsenistön aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä








