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TIO ry 
- SINUA VARTEN

Olemme joukko kaltaisianne opiskelijoita,
jotka haluavat tehdä teille miljöön jossa teidän on mukava

opiskella ja viettää 
vapaa-aikaa!

 
Kutkuttaako ajatus toiminnanluonnista?
Mikä on hallitus ja mitä se tekee?

Mikä ihme on aktiivi, miten pääsen mukaan?
 

Keep on reading! 
 

Näistä asioista vielä paljon lisää luvassa.
(PS. AINA saa tulla nykäsemään hihasta!)

 
 

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla:
etunimi.sukunimi@tio.fi

Toimistomme palvelee ICT-cityn B-siiven kellaritiloissa.
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4



Kristian Suominen

10 henkisen perheen YH-isä, joka
peittoaisi varmasti Bear Gryllsin 

selviytymistaistossa. Parametrit ja 
kahdella jaollisuus ovat tälle oman 

elämänsä MacGyverille lähellä sydäntä.

"Aakku" Rainbow Smoothie Recipe:
1 Ripaus räiskyvyyttä

3 teelusikallista martta-asennetta
1dl supporttia

4cl Raaka-Raisiota
Hyppysellinen Nästeyttä 

Hyytymätön hymyilijä ja parTIOässä.
Emppu pursuaa elämäniloa, jakaen

sitä myös ympärilläolevilleen.
Ikuinen "bussikuski", jonka dance-movet 

saa ujoimmankin jalan
vipattamaan.

 

Aktiivinen toimistokissa ja ideoiden
kultakaivos. Uskaltaa lähteä mukaan asiaan
kuin asiaan pelottomin elkein. Naurun kuulet
jo kaikuvan toimiston käytävillä hyvissä ajoin,
ennenkuin saavut paikalle.

Määrätietoinen moniosaaja ja junaileva
sielu, jolle instrumentit sekä hyvät
 kekkerit ovat erittäin lähellä sydäntä.
"Aeeeeevan..." kuuluu jo kaukaa kun Sane
"Kummisetä" Levo ilmestyy pelipaikalle.

Digitaalisen musiikin maestro ja
sen intohimoinen harrastaja.

Dodosorsan veli, joka funkTIOi
jollain ihmeen kaupalla ympäri-

vuorokauden [x] päätyyn.
 

Sydämellinen mama bear ja sielunsa 
muiden hyvinvoinnin takaamiseksi 

myynyt väsymätön, monivuotinen tekijä. 
Aina iloinen ja tarjoamassa apua sitä

tarvitseville. 

Vilpitön ja pehmoisin TIOn nallekarhu,
jonka huumorihuiskaukset eivät jätä
ketään kylmäksi. Hassut hatut ja
pikkulinnut ovat Eliaksen elämän suola.
Maratoonaa leffoja, sekä bileitä.

Rauhallisuuden perikuva, jonka
salaisen identiteetin: "Veto-Viljamin"
vain harvat ja valitut ovat nähneet. 
Ikuinen haaveilija, ja Turku AMK:n
"Excelence in Action" fraasin esikuva.

"Jos yhdistaisi kaikki Uuno
Turhapuron hahmot, saisit Esan."
Isovelihahmo, joka ajaa päivin ja öin.
Tekniikan monitoimiosaaja, jonka
käteen voi antaa ongelman kuin
ongelman.

HALLITUS 2022

Puheenjohtaja
Konetekniikka

4. vuosi

Aakku Hautamäki
Rahuri

Emilia Vienonen
Koulutus- & sosiaalipolitiikka

Jesse Rantakangas
Tapahtumat & ASTin

Katariina Pelto-Pihko
Viestintä

Tieto- ja viestintätekniikka
4. vuosi

Energia- ja ympäristötekniikka
3. vuosi

Tieto- ja viestintätekniikka
4. vuosi

Tieto- ja viestintätekniikka
5. vuosi

Santeri Levo
Varapuheenjohtaja

Elias Karjalainen
Sihteeri

Esa Heinonen
Tuutorointi & Aktiivitoiminta

Emilia Jalaja
Tapahtumat

Viljami Heikkilä
Viestintä

Tieto- ja viestintätekniikka
4. vuosi

Tieto- ja viestintätekniikka
3. vuosi

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
4. vuosi

Konetekniikka
2. vuosi

Tieto- ja viestintätekniikka
4. vuosi
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Syyskuu 
1.9. Tursajaiset

13.9. Liilojen 
haalarien sitsit 

22.9. FunkTIO

 

Marraskuu
Syyskokous
Edarivaalit
Vk.47 Vujuviikko
26.11. Vujut 

- TIO ry:n sääntömääräinen kokous, jossa valitaan mm. ensi vuoden hallitus
- Opiskelijakunnan edustajistovaalit 2023. Insinööreillä oma Tekniikan Taitajat -lista. Pysy kuulolla!
- Spesiaalilla ohjelmalla varustettu viikko, joka huipentuu TIOn vuosijuhliin
- TIO ry:n vuosijuhla, jossa juhlistetaan tänä vuonna TIO:n 40 -vuotista taipaletta 

Joulukuu
LOUSI-Glögit
LanTIO
Aktiivisitsit

- TIO:n ja LOUSI ry:n yhteinen glögitilaisuus opiskelijoiden ja isojen inssien kesken
- TIO:n omat lanit
- Aktiivien omat sitsit Heidi's Bier Bar:ssa

Nomnomnom! HerkkuApproilla on tänä syksynä myös 6. ihkauusi ja uljas suoritusmerkki ->

Elokuu 
25.8. KorrupTIO
26.8. Beach Party 

TAPAHTUMAT SYKSY

- TIO:n tervehdysmaljat aloittaville insinööriopiskelijoille 
- Orientaatioviikon huipennus Ispoisten rannalla ilmaisen
   rastikierroksen, sekä saunan ja uimisen merkeissä.  

- Aloittavien insinööriopiskelijoiden kastajaiset 
   Night Club Marilynissä & Vegasissa

 - Sitsit yhdessä Delta ry:n kanssa Q-talolla
   

- Perinteinen rastikierros ymppär Turkkuu jatkojen kera 

Lokakuu 
3.-4.10. HerkkuApprot 
11.10. Heidi's Bier Bar  

13.10.-14.10. ASTin
26.10. Säädöt x ELBA

- Herkullinen holiton approkierros Turun kahviloissa 
- Myöhemmin tarkentuva TIOmainen illanvietto

- Insinöörien valtakunnallinen risteily. Yksinkertaisesti vuoden paras ASTin!
- Mukavaa säätöä rakkaan sisaryhdistyksemme kanssa

Toi laiva keinuu



Maaliskuu 
HerkkuApprot 2.0 
St. Patrick’s Day 

PGP aka
PEEGEEPEE

TAPAHTUMAT KEVÄT

- TIO ry:n sääntömääräinen kokous: mm.
   vastuuvapauden myöntäminen edelliselle
   hallitukselle 

- Insinööriopiskelijapäivät Rovaniemellä.
   Lisätietoja sivulla 21.

 - Polkuauto Grand Prix: poikkitieteellinen
    wapun käynnistävä kisakarnevaali
    Varvintorilla

- Vuoden tärkein opiskelijajuhla. Wappuna
   tapahtuu kaikkea, kaikkialla, koko ajan!

Tammikuu: 
Funktio 2.0  
Tursajaiset 2.0 

Huhtikuu 
Kevätkokous

- Pyhän Paten vuosittaista juhlistusta
   esimerkiksi sitsien muodossa 

13.-15.4. IOP

Wappu



WhatsappWhatsappWhatsapp

t.me/informaaTIO

bit.ly/InformaaTIO

TelegramTelegramTelegram

TIOCordTIOCordTIOCord

TION SOMET

bit.ly/TIOcord

Mitä tapahtuu?
MISSÄ JA KOSKA?

Turun insinööriopiskelijat TIO ry:n
tuoreimmat uutiset ja tapahtumat löydät
näistä kanavista, kanssainsinöörien
seuraa unohtamatta!

@turuninsinooriopiskelijat Turun insinööriopiskelijat TIO ry
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Jesse Rantakangas
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry
ASTinvastaava 2022

ASTin 2022



Haalarien käyttöön on olemassa omat ohjesääntönsä,
vaikkakaan Turun Insinööriopiskelijat eivät ole turhan
tarkkoja näiden suhteen. Suosittelemme kuitenkin
koulupöksyiksi valitsemaan jotain muuta, elleivät tulevat ja
menneet riennot pakota valitsemaan kyseistä uniformua. 
Yleinen ohjenuora on, ettei haalareita saa pestä. Tarvittaessa
pesu voidaan kuitenkin suorittaa haalarien ollessa
omistajansa päällä. Paras kuitenki olla varovainen, märät
haalarit painavat helposti kolmen pienen elefantin verran. 
Haalarit ovat yllättävän kylmät talvella, joten muista pukea
villakalsarit alle. Kesällä puolestaan niissä tulee hyvinkin äkkiä
huomattavan lämmin.
Saatat kohdata haalareita, joista lahje on vaihdettu toisiin
haalareihin. Tämä on useimmiten merkki toisen alan
opinnoista tai parisuhteesta opiskelijatoveriin.  
Taskuihin lisätyt vetoketjut ovat toimiva ratkaisu pitämään
tavarat paremmin matkassa erityisesti polkupyörän selässä ja
yöllisillä seikkailuilla.  
Ompeluun suosittelemme vahvempaa karhu- tai
saumalankaa, jolloin merkit pysyvät hyvin menossa mukana.
Liimaaminen, nitominen ja muu kiinnitys pettää usein
yllättävän nopeasti.  
Haalarimerkistä saa joustavamman, kun sen takapuolella
olevan ohuen kangaskerroksen nyhtää pois. 
Ylimääräisen työn välttämiseksi merkit kannattaa jo alusta
asti kiinnittää mahdollisimman lähekkäin. Aktiivisimmat
merkkihamstraajat joutuvat kiinnittämään merkkejä limittäin
ja osittain toistensa päälle. 
Haalarien sitominen on omanlaisensa taitolaji, ja siinä
kannattaakin kysyä neuvoa vanhemmilta opiskelijoilta. 
Haalarimerkkien ompelu on parasta seurassa, joten iso
suositus tulla yksin tai yhdessä kaikille avoimeen
käsityökerho RikkiTikkiin. Mahdollisuuksien mukaan
järjestetään aina joka keskiviikko ICT:n toimistolla.  

    HAALARITIPSIT



 
 
 

Kyösti-Lisko
TSTS

TRADE
Suukko

Tasokas 
Noppa

Haalarit
Kampus
TUUDO 

 
YTHS

 
Tyry

Teekkari
Teku

Poikkitieteellinen
 

Fuksi
Tursas

Imppulakki
Laulumatti

Matiketti
 

Sitsit
 

Vujut
Approt

 
Rastikierros

 
RikkiTikki

ASTin
 

Oispa ASTin
Wabu ei lobu

 
Vanha parta / N:n vuoden opiskelija

Narnia
 
 
 
 

Edari
Opiskelijakunta / Opku

Koulutusalayhdistys / Koulari
Paikallisyhdistys / PY

 

= Turun Insinööriopiskelijat ry, ”Turun AMK:n inssit” 
= Insinööriopiskelijaliitto, johon myös TIO kuuluu 
= Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, 
   “kaikki Turun AMK opiskelijat” 
= Opiskelijakunnan edustajisto, antaa ohjenuorat  TUO:n toiminnalle 
= TUO 
= Omaa alaansa edustava yhdistys esim. TIO, ELBA, TROK 
= Paikkakuntaa edustava yhdistys, esim. TIO Turussa, TIRO
   Tampereella, RovIO Rovaniemellä 
= Prosessi- ja materiaalitekniikan, sekä bio-, elintarvike- ja
   laboratioriotekniikan opiskelijoiden opiskelijayhdistys 
= Elban maskotti, Toni-possun salarakas 
= Turun Sosiaali- ja Terveysalan Opiskelijayhdistys aka hoitsut 
= Tradenomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys 
= Suuhygienisti- ja hammasteknikko-opiskelijoiden paikallisyhdistys 
= Sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys 
= Opintopiste, kerääntyvät yleensä isommiksi rykelmiksi (5-10op) 
= Opiskelijan juhlapuku. Opiskeltavan alan tunnistaa väreistä 
= Korkeakoulun toimipiste esim. Kupittaan kampus 
= Hyödyllinen sovellus kaikille opiskelijoille, sisältää mm.
   opiskelijakortin ja opiskelijaravintoloiden ruokalistat
= Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, jonka piiriin myös AMK
   -opiskelija kuuluu. Maksetaan joka lukuvuosi erikseen Kelalle. 
= Yhdessä työskentelevien ihmisten muodostama tiimi, työryhmä 
= Tekniikkaa yliopistoissa opiskelevien käytetty nimitys
= Teknillisen opiston kansankielinen nimitys, jonka AMK korvasi 
= Monitieteellisyys: Opiskelijapiireissä usein mallintamassa AMK:n ja
   Yliopiston yhteisiä tapahtumia tai välejä. 
= 1. vuosikurssin yliopisto-opiskelija 
= 1. vuosikurssin AMK:n tekniikan-alan opiskelija 
= Insinöörin näkyvin tunnus valtakunnallisesti kts. Lakkiohjesääntö 
= Insinöörimäisiä lauluja täynnä oleva kirjanen 
= Sisältää kootusti akateemisiin (ja miksei muihinkin) juhlatilaisuuksiin
    ja sitseihin liittyviä käytänteitä, tapoja ja sääntöjä 
= Akateeminen pöytäjuhla, jossa ruokaillaan, lauletaan ja pidetään
   hauskaa. Vähän ku rapujuhlat ilman rapuja. 
= Yhdistyksen arvokas juhla, vuosijuhla 
= Ravintolasuunnistusta, jossa kiertämällä ennaltamäärättyjä paikkoja
   saa suoritusmerkintöjä approkarttaan 
= Tehtävärata, jossa suoritusmerkintöjä kerrytetään kiertämällä rasteja
   pienissä tiimeissä  
= Ke iltaisin 17:00 eteenpäin järjestettävä ompelukerho 
= Aloittavien ja aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden starttiristeily
    syssyllä 
= Usein kuultua haikailua koska oispa ASTin.. 
= Wappu on myös mielentila, jonka voisi tiivistää yhdessä tapahtuvaan
    vapautuneeseen tekemiseen ja hauskanpitoon. Siksi wapu ei lopu. 
= Hitaasti ja ei-niin varmasti valmistuva opiskelija 
= Vanhojen partojen meemeily ÄrRy 
 
= Insinööri, usein oman elämänsä Sörsselssönejä. Perineet
   ongelmanratkaisunsa ja viehätysvoimansa suoraan MacGyverilta.
   Tervetuloa mukaan kerhoon! 
 

TIO
IOL

TUO
 
 

 
ELBA

 

 

INSSI
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MIKÄ?
Olohuone, kerhotila, taukopaikka. Turun Insinööriopiskelijoiden toimisto, jonka ovet
ovat avoinna kaikille. Siis myös sun koulun ulkopuolisille kavereille! 

MIKSI?
Toimiston ollessa avoinna löydät paikalta aina jonkun TIO:n hallituksen jäsenen tai
aktiivin, jolta saat vastauksia. Mikäli sinulla on kysyttävää insinööriyttä, opiskelua,
liittoja, jäsenetuja tai liiton työttömyyskassaa koskien, tule toimistolle ja ratkotaan se
yhdessä! Toimistolta löytyy myös haalareita, haalarimerkkejä ja kahvia.

AUKIOLOAJAT?
Viikon aukiolot näkyvät osoitteessa tio.fi/toimisto. 
Toimisto saattaa olla avoinna myös aukioloaikojen ulkopuolella, joten kannattaa tulla
paikanpäälle kurkkaamaan! 

MUUTA?
Mikä se sellainen toimisto on, jossa ei ole sumpin ajantasaista tilannetta kuvaavaa
kahvikameraa? Kellarin betoniseinät tosin aiheuttavat pientä teknistä ongelmaa
kameran toimivuuden kanssa, mutta eiköhän kasa insinöörejä sen saa tänä syksynä
pelittämään jälleen. Kameran (toimiessaan) löydät osoitteesta
narnianmatkat.fi/coffee.

JOTAIN VANHAA, JOTAIN UUTTA

AUKIOLOT
tio.fi/toimisto

ICT-City B0039
B-rappu, 
kellarikerros

Toimistopuhelin
044 525 1779
(löytyy myös Telegram
& Whatsapp)

TOIMISTO
- Keidas kellarin sykkeessä

Tervetuloa hakemaan kahvia, jutustelee, viettää taukoa tuntien välis!

UUTTA: Kesän aikana muinaiset sohvat vaihtuivat uusiin,
vanhojen ja kaiken kokeneiden lähdettyä viimeiselle matkalleen
(vihdoin ja viimein). Kuvan sohva liittyy tapaukseen. 



#TIO<3EXCUT
                                    (tuttavallisemmin excu) viitataan erilaisiin vierailuihin, jotka voivat suuntautua eri alojen yrityksiin
tai vapaamuotoisempiin kohteisiin. TIO ry:n toimintasuunnitelman mukaisesti excuja olisi 8 vuodessa, joten syksyllä
siis tapahtuu ja paljon niiden puolella! Excuja pyritään järjestämään niin virkistysmielessä kuin tulevaisuuden urankin
kannalta, sillä nämä yritysvierailut tarjoavat loistavan tilaisuuden kurkistaa mahdolliseen työpaikkaan - vierailijan
roolissa. Pitkälti excursiot ovat Insinööriliiton jäsenille suotavia etuja, mutta toisinaan järjestetään myös ei-jäsenille
mahdollisuus osallistua. Excursioista ilmoitetaan TIO ry:n viestintäkanavissa, jää siis kuulolle!

                                                               polkaistiin käyntiin seurusteluravintola Fredrikissä, kun vajaa kolmisenkymmentä
insinööriopiskelijaa tutustui drinkkien maailmaan. Drinkkikoulun aikana saatiin kattava selostus kolmen erilaisen
drinkin historiasta, ja päästiin testailemaan itsetehtyjä drinkkejä ammattilaisten opastuksella. Fredrik tarjosi hulppeat
puitteet ja drinkit olivat maukkaita, ehkäpä siis tällaista uudelleenkin?

Excursiolla

Vuoden 2022 excut

JOTAIN VANHAA, JOTAIN UUTTA

                                                           tulee ihmisten pysyä parhaansa mukaan menossa
mukana. Nykypäivänä teknologia mahdollistaa ja tahdittaa asiat hyvin eritavalla kuin
ennen. Vuosi vuoden jälkeen hallitus toisensa perään jättää jälkeensä tehtyjä tekoja,
aloitusviivalle jääneitä toimia ja kullanarvoisia ajatuksia. Vuosi on vain niin pitkä aika
toimia, joten perintöjä jatkaa useasti uusi hallitus omannäköisesti.

    40- vuotis syntymäpäivinään TIO:n istuvalla hallituksella onkin ollut edessään paljon
ajatuksia uudesta, uudistamisesta sekä vanhojen, jo aloitettujen töiden eteenpäin
ajamisesta perinteitään ja juuriaan unohtamatta.

Alati muuttuvassa maailmassa

40v. juhlalogo
    Jäsenystölle tänä vuonna yksi suurimpia näkyviä muutoksia on varmasti 
juhlavuoden logo, jossa neljääkymmentä vuotta symboloi 40kpl lehviä tutun suhdeviivaimen poikkileikkauksen, sekä
Turun linnan siluetin kera. 

    TIO:n toimisto on myös saanut kauan kaivattua faceliftiä, kuten edellisellä sivulla huomasitkin harmaat sohvat, ja
yhden vihreän tunkiolla. Toimistolla järjestyskin on muuttunut, sekä saattanee muuttua myös loppuvuodesta kun uusia
hankintoja saadaan kartoitettua ja kilpailutettua.

Sosiaalisen median kanavat ja informaaTIOn kulku jäsenystölle on alati muuttuvassa asemassa; trendit muuttuvat
nopeasti. Muutamia vuosia sitten Facebook oli nuorison nro. 1 sosiaalinen media, nykypäivänä jopa Instagramin suosio
on laskemaan päin. Viestintä pääsee tällöin pähkäilemään tapoja saavuttaa parhaiten jäsenensä, ja siihenkin meillä on
ajatuksemme! Nettisivuja päivitellään uuteen uskoon, ja eri tapoja kommunikoida jäsenystölle pyöritellään ja
pohdiskellaan jatkuvasti.

Uusia myyntituotteita, alakohtaisia merkkejä, banderolleja, uutta kerhotoimintaa.. Jäävuoren huippu näkyy, mutta
vesirajan alapuolella hallitus jatkaa jäävuoren kasvattamista, jotta juuri teillä olisi sitä, mitä toivotte meiltä!

Uusia tuulahduksia 



VASEN REISITASKU
VETOKETJULLA

MOLEMMISSA
TAKATASKUISSA

KELTAISET LÄPÄT 
+VELCROKIINNITYS

Vapaat hihansuut, jotta
haalarien lantiolle

sitominen on entistä
mukavampaa

Valmiit resorit
lahkeissa 

(vanhemmat opiskelijat
muistanevat vielä särmäriajan)

                                    uudistetut haalarit saapuvat myyntiin jo
orientaatioviikon aikana. Haalarimyynti tapahtuu pääasiassa
luokkakohtaisesti, ja lisätiedot myyntiajoista saat oman
luokkasi tuutoreilta. Haalareita on kuitenkin mahdollista
ostaa myös yksinään suoraan ICT-Cityn pohjakerroksessa
sijaitsevasta toimistostamme sen aukioloaikojen puitteissa. 

Hinta (vain korttimaksu): 
- 30€ Insinööriliiton jäsenille, 60€ ei-jäsenille 
  (liittymisestä lisää osoitteessa ilry.fi 
   sekä Hylsyn sivulla 23.)
- Samalla mahdollisuus ostaa 10€ -starttipaketti 
  (sis. haalarimerkkejä ja laulukirjaan)

Uudistetut ja käyttäjä-
ystävällisemmät tekniikan alan
haalarit ovat pian täällä!

JOTAIN VANHAA, JOTAIN UUTTA

SELKÄBRODEERAUS

liilakeltaiseen 

Villinä huhuna ensimmäistä 
     kertaa Turun AMK:n historiassa

UUSINA
LISÄYKSINÄ:

Jos onni on myöten,



TIOn alla toimivat kerhot:

FikTIO
TIOn kerhoperheen uusin tulokas, joka kattaa kaikenlaiset elokuvat A-luokasta Ö-
luokkaan! Elokuvakerho-FikTIO järjestää jäsenilleen erilaisia elokuviin (ja satunnaisesti
sarjoihin) liittyviä katseluiltamia ja tapahtumia. FikTIO ottaa kaikki mahdolliset
jäsenten katselutoiveet ja tapahtumaehdoitukset huomioon ja toteuttaa niitä
säännöllisen epäsäännöllisesti. Jäseneksi on myös helppo liittyä, nappaa popparit
mukaan ja tuu vaan paikalle! Elokuvailtamista tiedotetaan kerhon virallisissa kanavissa: 
IG: @elokuvakerhofiktio
Telegram: bit.ly/FikTIO

NuoTIO
Ulkona liikkumiseen ja eräilyyn kannustava kerho, joka sai virallisen alkunsa
ihka oikean nuotion äärellä! Kerholla on myös omia haalarimerkkejä myynnissä,
mutta näitä on mahdollista ostaa, yllätys yllätys, vain NuoTIOn järjestämien
ulkoilutapahtumien nuotioilla. 
IG: @nuotioseura

Haluaisitko perustaa oman kerhon TIOlle? 
Se jos mikä on täysin mahdollista, ja siihen on lisäksi saatavilla pientä tukea.
Tsekkaa kerhotoimintaohjesääntö yhdistyksen nettisivuilta, ja tule kehittämään
kerhoistamme entistä sensaaTIOmaisempia!
tio.fi/kerho-ohjesaanto

RIKKITIKKI
Ompelukerho, jota pidetään TIOn toimistolla aina
keskiviikkoisin klo 17:00 alkaen. Paikalta löytyy
ompelutarvikkeita sekä seuraa ompeluun ja pelailuun!
RikkiTikki, on aivan kuten toimistokin, avoin kaikille insseille,
heidän ystävilleen sekä muille insinööriopiskelijamielisille. 

NoppavarTIO
Pelikerho roolipelailusta kiinnostuneille! 
NoppavarTIO järjestää ennaltamääritettyjen pelisessioiden lisäksi
vapaamuottoisempia hengailuiltoja toimistolla. 
IG: @noppavartio
Telegram: bit.ly/NoppavarTIO

KERHOTOIMINTA
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Edari eli Turun AMK:n ”eduskunta”. Edustajisto valitaan vaaleilla marraskuun alussa, joissa jokaisella Opiskelijakunta
TUO:n jäsenellä on äänioikeus. Kuten valtiomme johtoportaassakin, edari tekee päätökset, joita Opiskelijakunnan hallitus
toteuttaa. Jos vaikuttaminen laajemmin kaikkien meidän Turun AMK:laisten arkeen kiinnostaa, on edustajisto mitä oivin
paikka jo vaikka heti ensimmäisenä vuonna! Monet koulutusalayhdistysten (kuten TIO:n) hallituslaiset ovat myös
edarilaisia, joten sinne voi lähteä hyvin myös muiden luottamustoimien lisäksi.  

TOIMISTOPÄIVYSTÄJÄ
Hallituslaisten tukena toimistoa pyörittämässä on joukko valikoituja ja toimistokoulutuksen
käyneitä päivystäjiä aka toimistotonttuja. Aina kun toimiston ovi on auki voit luottaa, että 
sisältä löytyy joku osaava tekijä, jolta kysyä neuvoa liitosta, haalareista tai muusta mieleen tulevasta.
Toimistopäivystäjien haku on yleensä vuoden alussa, jolloin toimiston kulkuoikeudet uusitaan.

Ah aktiivit, nuo ikiomat TIOtonttumme! Toimintamme
kantava tukiranka, arvokkain voimavara ja
inssikulttuurimme sanansaattaja. Aktiivina sulla on vapuas
tehdä juuri sitä mitä haluat, silloin kuin haluat. Hyvä tapa
hypätä syvempään aktiivilaitaan on liittyä erilaisiin
työryhmiin, jotka vaihtelevat wappulehti ErekTIO:sta
erilaisiin tapahtumiin kuten PEEGEEPEEEEE:hen. Aiempaa
kokemusta ei tarvita, ole ja tule sellaisena kuin olet, kyl
kaikki tarvittava opetetaan. 
VINKVINK! TIO järjestää yhdessä Insinööriiiton kanssa
aktiiveille suunnattua koulutusta sekä syksyisin että 
 keväisin, joten kiinnostuneiden kannattaa pysyä kuulolla..

TUUTORIVASTAAVA
Tuutoroi tuutoreita, toimii heidän vastuuhenkilönään sekä
viestii yhdessä koulun kanssa. Tuutorivastaavaksi halajavilla
on edessään hakemus sekä yksilöhaastaattelu, ja yleensä
haku aukeaa ennen tuutoreita. Suositeltavaa on toimia
tuutorina ennen vastaavaksi lähtemistä.

Uusille opiskelijoille ensimmäisenä tutuksi tulevat tuutorit
ja heidän vastaavansa. Tuutorien tärkeimpänä tehtävänä on

tutustuttaa ja tukea tursaita heidän alkutaipaleellaan
korkeakoulussa. Tuutorihaun tarkemmat aikataulut elävät

vielä, mutta tästä kyllä informoidaan laajasti, kun niiden aika
koittaa so don’t you worry! Henkisesti voi kuitenkin jo

valmistautua tuutorihakemukseen, rentoon
ryhmähaastatteluun sekä tuutorikoulutukseen.  Kunhan

olet ihmisystävällinen tapaus ja haluat uusia ikimuistoisia
kokemuksia, tuutorius sopii juuri sulle!

TUUTORI

OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

HALLITUSTOIMINTA
Se korkeimman vaikuttamisen piste opiskelijajärjestöjen 
tasolla. Uusi hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, 
jossa hakijoilla on edessään pieni kysymyspatteristo ja 
äänestys. Myös tursaat voivat hakea, mutta hyvin ehtii hakea 
myöhemminkin ottaessa esim. tuntumaa muusta aktiivitoiminnasta.  
Yhdessä hallituskaudessa saa helposti älyttömän määrän kokemuksia,
verkostoitumista ja uusia tuttavuuksia ympäri Suomen. 

AKTIIVI

Mutta miten se sitten konkreettisesti oikein toimii? Tässä
pieni koonti selityksineen, mitä kaikkia mahdollisuuksia

aktiivitoiminnasta kiinnostuneille oikein onkaan.
 

HYPPÄÄ MUKAAN
AKTIIVITOIMIJAKSI!

OTA TEKNIIKAN OPISKELIJOIDEN OMA EDARILISTA SEURANTAAN IG: @tektniikantaitajat

"Aiempaa kokemusta ei
tarvita, ole ja tule sellaisena

kuin olet!"

koko homman ydin

AKTIIVITOIMINTA
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TIO ry 40v. EST. 1982
Yhdistyksen täydeltä historiaa
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VIIKON TÄYDELTÄ JUHLAHUMUA
Juhlavuoden kunniaksi vuosijuhlaviikolla järjestetään
monipuolisesti erilaista ohjelmaa koko viikon ajan. Luvassa muun
muassa urheilua, käsityötekniikkaa ja bileitä. Juhlapäivän jälkeen
järjestetään myös perinteisesti juhliin liittyvä akateeminen
silliaamiainen. Juhlaviikon ohjelma julkaistaan myöhemmin TIOn
somessa sekä nettisivuilla, joten kannattaa pysyä kuulolla!

YLPEÄSTI JA ARVOKKAASTI 
Vuosijuhla on arvokas tapahtuma, johon liittyy tietty etiketti.
Vuosijuhlan pukukoodi ilmoitetaan osallistujille kutsussa. 
Yleisesti se on joko juhlapuku tai tumma puku sekä akateemiset
kunniamerkit. Etikettiin kuuluviin käytöstapoihin pääsee
parhaiten tutustumaan syksyn aikana järjestettävillä sitseillä.
 

TIO ry 40v.

                                  ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään,
juodaan, lauletaan. Juhlan tarkoituksena on hyvän ruokailun lisäksi
nimensä mukaisesti juhlistaa yhdistyksen vanhenemista,
verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa ja pitää hauskaa yhdessä. 
    Illan ohjelmaan kuuluu cocktail-tilaisuus, kolmen ruokalajin
illallinen sekä jatkot salaisessa jatkopaikassa. Cocktail-tilaisuudessa
yhteistyökumppanit ja muut halukkaat pääsevät tervehtimään
yhdistystä ja esittelemään perinteisesti mitä kekseliäämpiä lahjoja.
Illallisen aikana juhlavieraat pääsevät seuraamaan puheita ja muuta
ohjelmaa. TIOn vuosijuhlaperinteenä on esimerkiksi seuraavan
vuoden hallituksen esitys juhlakansalle. 

 
Lisätietoa vuosijuhlista löytyy verkosta

osoitteesta tio.fi/vuosijuhlat
 

AIKA JUHLIA ISOSTI TURKULAISTA
INSINÖÖRIOPISKELIJAKULTTUURIA

Tunnelma huipentuu marraskuussa, mutta mitä siltä voi
odottaa ja mitkä ovat ne paljon puhutut "vujut"?

Vuosijuhlat

Tänä vuonna juhlimme TIOn 40v juhlaa lauantaina 26.11.!
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MIKÄ IHMEEN IOL? 

Jokaisella IOL:n paikallisyhdistyksellä (kuten myös TIOlla) on
ikioma liittokummi, jonka tehtävänä on auttaa sekä tukea omaa
yhdistystään. Liittokummit ovat IOL:n hallituksen jäseniä, jotka
ovat ennen liittopestiään toimineet kotiyhdistystensä
hallituksissa. Myös Turku on tuttuun tapaan edustettuna tämän
vuoden IOL hallituksessa kiitos entisen puheenjohtajamme 
Mikko Puukan. Hyvien ideoiden ja käytänteiden leviämiseksi
kummit jakaantuvat kuitenkin aina toisiin paikkakuntiin kuin
missä hallituslainen on itse opiskellut, ja siksi saammekin 
suureksi iloksemme nauttia tamperelaisesta tuulahduksesta
meidän ikioman Jokken myötä!

INSINÖÖRIOPISKELIJALIITTO

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry 
on insinööriopiskelijoiden ammatillinen etujärjestö 
ja Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö. IOL:n tehtävänä 
on ajaa insinööriopiskelijoiden etua. Päätoiminta-alueita
ovat insinöörikoulutus, insinööriopiskelijakulttuuri ja
työelämävalmiuksien kehittäminen.

Kesä on kohta jo lusittu ja lomaakin on saanut pitää
järjestöhommista eli akut on ladattu syksyn menoihin.
Kesän aikana vaihdoin työpaikkaa, joten hommaa on
kuitenkin saanut tehdä ja uutta oppia joka päivä!
Liittokummia voi tavata mahdollisesti ständeillä,
infoissa tai tapahtumissa, mikäli omien aikataulujen
puitteissa niihin pääsen! Toivottavasti päästään
näkemään!

                                                 

Opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) Valkeakosken kampuksella sähkö- ja automaatiotekniikkaa kohta
neljättä vuotta. Vaikka opinnot ovatkin Valkeakoskella, asun kuitenkin Tampereella, mansessa, tampesterissa, miten nyt
ikinä haluaakaan tätä godtier kaupunkia nimittääkkään.
IOL:ssä toimin toisena häirintäyhdyshenkilönä sekä olen osana edunvalvontatiimiä! Edunvalvontatiimi tekee niin kuin nimi
kertoo. Valvoo jäsenistön etuja, mutta myös toteuttaa koulutuspolitiikkaa valtakunnallisella tasolla sekä on tukena
paikallisyhdistyksille. Vastuuyhdistykset minulla on TIO/ELBA, Vaasasta VIO, Kokkolasta CentrIO. 
Harrastuksiin kuuluu moottoriurheilu ja autot, mutta myös frisbeegolf. Talvella tulee taas pelailtua jääkiekkoa ja
tietokonepelitkin on lähellä sydäntä!

- Se valtakunnallinen toimija,
  johon TIOkin kuuluu 

JOEL EELI 
Insinööriopiskelijat IOL ry

LIITTOKUMMIN KUULUMISET:

TIESITKÖ?
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INSINÖÖRIOPISKELIJAPÄIVÄT

    Perimätiedon mukaisesti Insinööriopiskelijapäiviä täytyisi kiertää siihen
saakka, että tapahtuma tulee samalle paikkakunnalle, jossa olet ollut
ensimmäistä kertaa osallistujana. Tällöin ympyrän sulkeutuessa voi
tapahtuman kiertämisestä eläköityä kunnialla. Itselläni ympyrä sulkeutui
vuonna 2016, mutta tämänkin jälkeen veri on vielä vetänyt osallistumaan ja
nyt ollaankin ns. toisella kierroksella, jolloin käytyjä Insinööriopiskelijapäiviä
on takana 12 kappaletta.

Insinööriopiskelijapäivät 
- ja miksi niille tulee lähdettyä vielä vuosienkin jälkeen?

Täällä teille omia IOP muistojaan jakaa pitkän linjan insinööriopiskelija ja
järjestöaktiivi. Opiskelujen taustat löytyvät Jyväskylästä, mutta järjestö- ja
työkuviot ovat kuljettaneet ympäri Suomea jo useamman vuoden ajan.
    Harmittavasti viime vuosina korona on iskenyt hampaansa myös
Insinööriopiskelijapäiviin ja niiden järjestelyihin, sillä seurauksella, että
edellisen kerran tätä insinööriopiskelijoiden suurtapahtumaa on päästy
juhlimaan vuonna 2019 Helsingissä. Nyt on kuitenkin ns. valoa tunnelin 
päässä ja seuraavan kerran tätä legendaarista IOP:tä pääsemme viettämään
Suomen pohjoisimman paikallisyhdistyksen järjestämänä Rovaniemellä.

   Tästä syystä kannustan myös jokaista teitä tekemään yhden opiskeluaikanne parhaista päätöksistä ja osallistumaan IOP:lle. Muuan
vanha toimija on aikanaan sanonut, että ”IOP:lle osallistuminen on parasta mitä voi haalarit jalassa tehdä”. Parhaimmillaan
tapahtumasta löytää itselleen uusia ystäviä, mutta vähintään ison kasan uusia tuttavuuksia, legendaarisia kommelluksia ja kokemuksia
sekä ikimuistoisen reissun yhteen parhaista insinööriopiskelijatapahtumista koskaan. 

Tähän on pakko sanoa, että se yhteisö ja yhteishenki, joka tapahtumassa on, niin vetää sinne joka vuosi uudelleen. IOP on tapahtuma,
jossa pääset näkemään vanhoja tuttuja, tutustumaan uusiin saman henkisiin ihmisiin ja viettämään aikaa parhaassa insinööriyhteisössä.

Mikä sitten saa tällaisen vanhankin jäärän osallistumaan Insinööriopiskelijapäiville vielä vuosienkin jälkeen?

Tsemppiä kaikille opintoihin ja
toivottavasti näemme Rovaniemen
IOP:llä 13.-15.4.2023!

Wanhan parran tervehdys teille opintonsa aloittaneille ja
niitä jatkaville opiskelijoille! 

Älä tipu tietämättömien kaninkoloon vaan seuraa @iopaivat instassa. Lipunmyynnistä
tiedotetaan kyllä laajasti myös TIOn kautta, ja perinteiseen tapaan TIO järjestää
yhteistyökumppaniensa kanssa jonkinlaista kyyditystä pelipaikalle. Huomaathan, 
että majoitus tulee hankkia joko lipun yhteydessä tai omatoimisesti erikseen.

Ootko valmis SYÖKSYMÄÄN 
ELÄMÄSI SEIKKAILUUN?

    Muistan vieläkin ensimmäiset Insinööriopiskelijapäivät, joihin osallistuin
vuonna 2008 Kuopiossa. Tuolloin suht nuorena ja innokkaana insinööri-
opiskelijana päätin lähteä Jyväskylän Insinööriopiskelijoiden järjestämälle
reissulle mukaan vaikka omista opiskelukavereista ei kukaan matkaan lähte-
nytkään. Tämä ei kuitenkaan menoa suuremmin haitannut ja uusia tutta-
vuuksia sekä kavereita löytyi jo bussimatkalla Kuopioon ja itse tapahtumas-
sakin päädyin kiertämään rastikierrosta muutaman turkulaisen opiskelijan
kanssa, joihin törmäsin ensimmäistä kertaa vasta Kuopiossa. Tästä rasti-
kierroksesta alkoikin ystävyys, joka on kantanut aina näihin päiviin saakka.
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Erinomaista lukuvuoden alkua kaikille ja onnittelut 
jokaiselle opintonsa aloittavalle! 

Muistelen lämmöllä omien opiskeluvuosien syksyjä, kun kesän jälkeen näkee kaikki 
opiskelutoverit, joita kesän aikana ei ehtinyt nähdä. Syksy on aina ollut täynnä kaikenlaista 
tapahtumaa ja tämäkään syksy tuskin on poikkeus. Omista orientoivista tulee nyt täyteen 
13 vuotta, mutta nuo ajat ovat edelleen kirkkaasti muistissa. Jo ensimmäisenä vuonna lähdin 
aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan ja nyt toimin kolmatta vuotta Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry:n 
puheenjohtajana. Yhdistystoiminta on antanut itselleni vuosien varrella hurjan paljon erilaisia kokemuksia ja oppeja, 
joita tuskin muuten olisi tullut mistään vastaan. Suosittelen siis lähtemään rohkeasti mukaan jo opiskeluaikana!

    LOUSI on 2007 perustettu Akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n kolmanneksi suurin alueyhdistys. LOUSI:n juuret kuitenkin juontavat
aina vuoteen 1928 ja ensi vuonna juhlistammekin aluetoiminnan 95-vuotista taivalta täällä Varsinais-Suomessa. LOUSI koostuu
kuudesta jäsenyhdistyksestä, joissa on yhteensä lähes 4000 jäsentä. Jäsenyhdistyksemme ovat Loimaan alueen insinöörit LAI ry, Turun
alueen sähköinsinöörit TASI ry, Turun insinöörit TUIKE ry, Varsinais-Suomen insinöörit VARSI ry, Valmetin Ylemmät ry (Turun
paikallisosasto) sekä Vakka-Suomen insinöörit V-SI ry.  Se, mihin jäsenyhdistykseen kukin henkilöjäsen kuuluu, riippuu asuinpaikasta
tai koulutusalasta. Turun insinööriopiskelijat TIO ry:n jäsenenä siirryt valmistumisen jälkeen jonkin jäsenyhdistyksen jäseneksi ja pysyt
osana suurta insinööriyhteisöä! TIO onkin tiiviisti mukana LOUSI:n toiminnassa ja opiskelijoilla on oma edustajansa myös LOUSI:n
hallituksessa. Olisitko se tulevaisuudessa sinä?

    Jäsenyhdistyksemme järjestävät kaikenlaista tapahtumaa ympäri vuoden ja suureen osaan tapahtumista myös opiskelijat ovat
tervetulleita. Kannattaa siis ottaa LOUSI seurantaan Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi kannattaa käydä tutustumassa toimintaan
ja tapahtumatarjontaan osoitteessa www.lousi.fi. Esimerkiksi syksyn aikana aloitamme kesätauon jälkeen jäsenille maksuttomat
viikoittaiset salibandyvuorot, joihin myös opiskelijat ovat enemmän kuin tervetulleita! Meillä on myös oma LOUSI-Nuoret tiimi, joka
suunnittelee ja toteuttaa nuorille insinööreille ja valmistuville mielenkiintoista toimintaa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut
kuulemaan lisää ja käy tutustumassa www.lousi.fi -> Yhdistys -> Lousi-Nuoret.

Mahtavaa syksyä kaikille ja toivottavasti nähdään jossain tapahtumissa!

TERVEISET OPISKELIJOILLE

Miikka Rosten
Puheenjohtaja
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry

Muista seurata!

INSINÖÖRILIITTO 

Osa Lousin 
hallituslaisista

http://www.lousi.fi/


 
 

      Liiton jäsenyys kantaa 
läpi opintojen ja niiden yli!
Liity Insinööriliiton opiskelijajäseneksi heti 
opintojen alussa, ja maksimoit etusi -> ilry.fi/liity

INSINÖÖRILIITTO 

Lisäedut opiskelujen aikana: 
- Haalarit 30€ (norm. 60€)
- Haalarimerkit 3€ (norm. 4€)

Hinta 30€ max. 5 opiskeluvuodelta (eli koko tuolta ajalta hintaa tulee 50snt/kk).
Jäsenyys maksetaan kerralla joko netissä tai kotiin tilatulla laskulla. Opintojen venyessä 
hinta on 30€/lisävuosi, ja valmistuneille insinööreille erikoisalennuksella -14€/kk
ensimmäisten 1,5v. ajan (Säästö vuodessa 168€)

- Liiton opiskelijoille suunnatut koulutukset
- TIOn excursiot ja osa LOUSIn tapahtumista
- Edukkaammat liput TIOn omiin tapahtumiin

Jo opintojen aikana
kannattaa liittyä
(63€/vuosi) & kerryttää
työssäoloehto. Lisätiedot
kassan omilta sivuilta

kokokassa.fi
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