Opiskelijoiden asialla
Edunvalvontaa, verkostoitumista ja hauskanpitoa

UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY

UIO on mukana arjessa ja juhlassa
Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry edustaa Metropolian Ammattikorkeakoulun tekniikan
ja liikenteen alojen opiskelijoita kolmella kampuksella: Myyrmäessä, Karamalmilla ja Myllypurossa. Olemme Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistys.
Toimintamme keskiössä ovat opiskelijoiden etujen valvominen ja insinöörikulttuurin ylläpitäminen. Julkaisemme jäsenlehteä ja järjestämme monenlaisia tapahtumia ympäri vuoden.
Tule tervehtimään ja tutustumaan toimintaan!

FAKTALAATIKKO:

Kun Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia ja Espoo-Vantaan Ammattikorkeakoulu EVTEK päätettiin liittää yhteen, myös kahden korkeakoulun opiskelijayhdistykset
halusivat yhdistää voimansa. Metropolian Ammattikorkeakoulu ja UIO ry perustettiin vuonna 2008.
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Jäsenyys kannattaa!
UIOn jäsenenä saat kolme kertaa vuodessa ilmestyvän UIOTUS-lehden ja monia muita
rahanarvoisia etuja. Järjestämme jäsenille monenlaisia hyödyllisiä tapahtumia, kuten koulutuksia ja ekskursioita. Kaikille avoimiin tapahtumiimme, kuten juhliin, jäsenemme voivat osallistua alennettuun hintaan.
UIOn omien etujen lisäksi saat käyttöösi myös kattojärjestömme Insinööriopiskelijaliiton jäsenedut. Valmistuessa jäsenemme siirtyvät automaattisesti Helsingin Insinöörit HI ry:n jäseneksi,
jolla on omat etunsa.

Kohti työelämää
UIO toimii linkkinä opiskelijoiden ja työelämän
välissä. Afterwork-tapahtumissamme voi
tutustua mahdollisiin tuleviin työnantajiin ja
oppia työelämästä esimerkkien kautta.
Kun on aika etsiä töitä tai harjoittelupaikkaa,
kannattaa suunnata UIOn ylläpitämään
Duuniporttiin, jossa jaetaan ajankohtaisia
harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia.
Katso kaikki ilmoitukset:
facebook.com/Duuniportti

Puh. 010 843 6200 | www.tauno-nissinen.fi

Helsingin toimisto: Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 00260 Helsinki
Kuopion toimisto: Itkonniemenkatu 13 A 70500 Kuopio

3

sähkö
s

Kä
lähtyttäjäjo vu öisest
ode i
sta

Laadu
k

Tarjoamme laadukasta ja asiakaslähtöistä
sähkösuunnittelua ja konsultointia kaikentyyppisiin
kohteisiin. Palvelumme kattavat sähkö-, tele-,
turva- ja AV- ja valaistussuunnittelun.
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SÄHKÖ- JA TELESUUNNITTELUA

UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY

Paikallista edunvalvontaa
Olemme olemassa opiskelijoita varten. Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, ja
yhdistyksemme hallituksessa on edunvalvonnasta vastaava jäsen.
Autamme kaikissa opiskeluarkeen liittyvissä asioissa, ja meihin kannattaa olla yhteydessä
hyvin matalalla kynnyksellä. Pyrimme myös vaikuttamaan opiskelijoiden yleiseen viihtyvyyteen kaikilla kampuksilla.

Kerrottiinko arviointiperusteet kurssin alussa?
Muuttuiko kurssin toteutus kesken kaiken?
Annettiinko arvosanat kohtuullisessa ajassa?

Jos jokin mietityttää,
UIO kuuntelee.
Ota yhteyttä:
edunvalvonta@uio.fi
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UIOTUS-lehti
Kolmesti vuodessa ilmestyvä UIOTUS on
jäsenille ilmainen ja sen voi hakea itselleen
kaikilta kolmelta kampukselta.
Lehdessä käsitellään opiskelijoita koskettavia aiheita, jaetaan työpaikkailmoituksia
ja tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta
ja tapahtumista. Ääneen pääsevät myös
valtakunnallinen Insinööriopiskelijaliitto ja
Helsingin Insinöörit.
Jokaisessa numerossa on myös ripaus
insinöörihuumoria ja suosittu testiryhmän
palsta.
Hae oma lehtesi lähimmältä kampukselta
tai lue verkossa!
www.uio.fi/uiotus

: suom. raideliikenteen asiantuntija, innovatiivinen, älykäs, moderni,
turvallinen: yritys, jonka taitoa ja menestystä arvostetaan
| Olla Proxionilainen. Työskennellä Proxionilla.
| Proxionilaisella on yksilöllinen urapolku.

proxion.fi/meille-toihin
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Kulttuuria ja
perinteitä
Olemme ylpeitä insinöörikulttuuristamme.
Yhdistyksemme yksi keskeisimmistä tehtävistä on pitää yllä insinööriopiskelijoiden omia
perinteitä ja tutustuttaa uudet opiskelijat insinööritapojen saloihin.
UIO järjestää kaikille avoimia tapahtumia
ympäri vuoden. Uusille opiskelijoille suunnattuja tutustumistapahtumia pidetään alkuvuodesta ja syksyllä.
Vappu on tietenkin yksi tunnetuimpia juhlapäiviä. Silloin viitoitetaan Kolmen sepän
patsas ja järjestetään perinteinen lakkimarssi
ja lakitus.
Muita asemansa vakiinnuttaneita ja suosittuja tapahtumia ovat myös Idän munajahti
-appro ja sitsihenkisempi Jalon Joulun Juhla
(J3). Muitakin approja, sitsejä ja juhlia pidetään säännöllisesti, kuten UIOn vuosijuhla.

Insinöörin tunnusmerkkejä

Insinöörien aarteistoon kuuluvat haalareiden lisäksi
violetti insinöörilakki, laulukirja ja insinöörisormus. Imppulakin saa laskea päähänsä aina ensimmäisen opiskeluvuoden vapusta alkaen. Sormus on varattu valmistuneille. Laulukirja on hyödyllinen sitseillä, ellei sanoja osaa
jo ulkoa.

Haalareita vailla?

Insinöörihaalarit tunnistaa värityksestä. Oman haalarin
rientoja varten voi ostaa UIOlta. Jäsenet saavat haalareista alennuksen.
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Tule mukaan toimintaan!
Yhdistyksen toiminnasta vastaa vuosittain valittava hallitus. Jokaisella opiskelijalla on
mahdollisuus tulla mukaan vaikuttamaan opiskelija-asioihin ja vaikka järjestämään tapahtumia. Hallituksessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden yhdistysten ja työnantajien kanssa,
joten yhdistystoiminta on hieno tilaisuus verkostoitua ja tavata uusia ihmisiä – ja pitää
hauskaa.
Yhteyshenkilö-, eli YH-toiminta, ei edellytä
sitoutumista hallitustyöskentelyyn, vaan on
matalan kynnyksen osallistumista. Esimerkiksi UIOTUS-lehden parissa oppii taitoja,
joita ei koulun penkillä opi.
Jos yhteyshenkilötoiminta kiinnostaa, ota
yhteyttä ja kysy lisää:
yhteyshenkilot@uio.fi

Uudenmaan
Insinööriopiskelijat UIO ry
www.uio.fI
Ota yhteyttä: hallitus@uio.fi

Seuraa meitä somessa!

Granlund-uralle jo opiskelijana!
Kasva ammattilaisena turvallisessa ympäristössä.

Tarjoamme opinnäyte-, harjoittelu- ja tuntityömahdollisuuksia ympäri Suomen.

>> granlund.fi/ura-meilla/opiskelijalle/
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HELSINKI

KERAVA

KOTKA

LAHTI

KUOPIO

Taimenpuro tai tuulipuisto, syvä kaivanto tai
korkea kaatopaikka, Sipti-yhtiöt hoitavat
rakenne-, pohjarakenne- ja ympäristösuunnittelun tehokkaasti ja turvallisesti.

• www.jssuomi.fi

Seuraa rekrytointia

sipti

sipti infra

Kymen sipti

sipti environment

www.sipti.fi

www.sipti-infra.fi

www.kymensipti.fi

www.siptienvironment.fi

