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Aluetoimistot
TEKin aluetoimistojen yhteystiedot. Aluetoimisto ja alueasiamies tarjoavat paikallisesti
tärkeimmät jäsenpalvelusi.
Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa on aluetoimisto, josta käsin tavoitat
TEKin alueasiamiehen. Aluetoimisto palvelee sinua kaikissa ammatillisissa ja työsuhteisiin
liittyvissä kysymyksissä. Aluetoimistossa työskentelee päätoiminen alueasiamies ja osaaikainen teekkariyhdysmies. Alueasiamies toimii tarvittaessa myös linkkinä Helsingin
toimiston suuntaan.

TEKin Oulun aluetoimisto
Teknologiantie 1, 90590 Oulu
oulu(ät)tek.fi

Alueasiamies:
Jukka Orava
jukka.orava(ät)tek.fi
040 507 0736

TEKin Tampereen aluetoimisto
TEK Lounge [2], Tietotalo (B110), Hervanta, Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere
tampere(ät)tek.fi

Alueasiamies:
Petri Partanen
petri.partanen(ät)tek.fi
0400 802 300

TEKin Lappeenrannan aluetoimisto
TEK Lounge [2], Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
lappeenranta(ät)tek.fi

Alueasiamies:
Saku Laapio
saku.laapio(ät)tek.fi
0400 497 282

TEKin Turun aluetoimisto
Datacity, Lemminkäisenk. 14-18 A, 20520 Turku
turku(ät)tek.fi

Alueasiamies
Mia Adolfsson
mia.adolfsson(ät)tek.fi
040 574 6668

Pori ja Vaasa
Porin aluetta palvelee TEKin Turun aluetoimisto, pori(ät)tek.fi
Porin opiskelijayhteyksiä hoitaa TEKin Tampereen aluetoimisto.
Porin teekkarit [3]
Vaasan aluetta palvelee TEKin Tampereen aluetoimisto, vaasa(ät)tek.fi
Vaasassa alumnitoimintaa ja paikallista verkostotoimintaa hoitaa aktiivinen Vaasan
Teknillinen seura [4], sekä Tutti Alumnit [5].

TEKin Otaniemen aluetoimisto

TEKin Otaniemen aluetoimisto on avoinna sopimuksen mukaan. Toimisto sijaitsee Harald
Herlin -oppimiskeskuksen alakerrassa (Otaniementie 9, Espoo). Yhteystiedot:
Vesa Taskinen, opiskelijoiden jäsenyysvastaava, 040 7096 675, vesa.taskinen(ät)tek.fi
Eero ?Järvinen, opiskelijayhdyshenkilö, 0451114650, eero.jarvinen(ät)tek.fi

Alueasiamies Palveluksessasi
Jäsentoiminta
Neuvomme erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Näitä voivat olla
työsopimuksen teko ja neuvonta työaika- ja lomalaista.
Opastamme jäsenasioissa. Kerromme mitä jäsenetuuksia liitto tarjoaa. Näitä ovat mm.
erilaiset jäsenille suunnatut koulutustilaisuudet.
Työpaikkatoiminta / YTN-toiminta
Opastamme luottamusmiehiä ja neuvomme työpaikkojen luottamusmiesvalinnoissa.
Autamme luottamusmiehiä ja -valtuutettuja YT-neuvottelujen alla ja aikana.
Käymme yrityksissä ja työpaikoilla tiedottamassa eri asioista. YT-neuvottelujen aikana
voimme käydä neuvomassa ylempiä toimihenkilöitä siitä, miten toimia mahdollisissa
lomautus- ja irtisanomistilanteissa.
Pyydettäessä tulemme puhumaan myös muista työsuhteeseen liittyvistä asioista.
Korkeasti koulutettujen kassa KOKO (ent. IAET-kassa)
Kassaan kuuluville jäsenille tai kassan jäsenyydestä kiinnostuneille kerromme
tarkemmin kassan toiminnasta ja annamme apua kassa-asioista tarvittaessa.
Opiskeluasiat
Pidämme yhteyttä alueemme teknillisiin yliopistoihin ja teekkareihin yhdessä
teekkariyhdysmiehen kanssa.
Neuvomme opiskelijoita työsuhdeasioissa ja työnhakuun liittyvissä asioissa
Asiasanat:
yhteystiedot [6]
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