UUDEN OPISKELIJAN INFONUMERO/ INFO NUMBER FOR NEW STUDENTS Autumn/syksy 2016

OPISKELIJATAPAHTUMAT
Tiukka paketti tulevan vuoden tapahtumista

HAALARIOPAS
Mukana myös muiden alojen haalarivärikartta

TUUTORIT 2016

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN TRADENOMIOPISKELIJAT RY:N
JULKAISEMA AINEJÄRJESTÖLEHTI
Part of articles are also translated in English

et
s
i
ä
m
m
i
s
n
ne
t!
e
e
d
e
l
o
i
u
b
V
ja
i
l
e
k
opis

.
8
.
18

äistä
n
ä
l
l
i
,s
ssata ään jo
i
m
a
t
anna vielä pitk
k
i
e
ä
maan
bileit
tyä!
Näitä llaan puhu jen päätyt
o
tu
opint

UUDEN OPISKELIJAN INFONUMERO/
INFO NUMBER FOR NEW STUDENTS Autumn/syksy 2016

6
4
6
8
9
10
13
14

TTO RY - 45 VUOTTA
TTO RY - 45 YEARS

8

HAALARIOPAS
OVERALL GUIDE

PÄÄKIRJOITUS
TTO ry 45 VUOTTA
PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA
TRADENOMIOPISKELIJALIITTO TROL
HAALARIOPAS
“HAALARIT JALASSA LÄHES KAIKKI
ON HYVÄKSYTTÄVÄÄ”
OPISKELIJATAPATUMAT

PÄÄTOIMITTAJA JA TAITTO LINDA LEPPÄNEN, linda@ttory.fi		

18
21
22
24
28
30
31
32

16

HALLITUS 2016
BOARD OF TTO RY

PISTOT
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
OTA MANSE HALTUUN
HALLITUSESITTELY
TUUTORIT 2016
KOPON TERVEISET
TTO YHTEYSTIEDOT
TROL LIITTYMISLOMAKE

PAINOTALO A-Print

KIITOS KAIKILLE LEHDEN TEKOON OSALLISTUNEILLE!
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti Provisio on kokonaan värillinen ja siitä ilmestyy vuosittain kaksi numeroa sekä lisäksi
uusille opiskelijoille suunnattu InfoProvisio.
Provisiota jaetaan Tampereen ammattikorkeakoululla. Provisio on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton lehti. Lehdessä julkaistavat artikkelit edustavat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivät Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n virallista kantaa.
Julkaisija
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry
Toimituksen osoite
TTO ry./Provisio, Kuntokatu 3,
L-rakennus, 33520 Tampere
www.ttory.fi
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Linda Leppänen

”kun tunkee päänsä ulos mukavuusalueeltaan
löytää itsensä uusien haasteiden ja upeiden ihmisten keskeltä”

Täm ä o n si tä el ä mä n pa ra s ta a i k a a !
Aluksi haluan toivottaa sinut tervetulleeksi meijän jengiin! Opiskelujen aloittaminen Tampereen
Ammattikorkeakoulussa on monelle unelmien
täyttymys, toivottavasti myös sinulle. Tampere on
kaupunkina kaikkea sitä, mitä opiskelija voi kaivata
- ei sitä turhaan ole äänestetty Suomen halutuimmaksi kaupungiksi tällä hetkellä. Olenkin kerännyt
sinulle oppaan kuinka Manse otetaan haltuun heti
alkuun (s.14).
Itse pääsin kaksi vuotta sitten opiskelemaan TAMKiin varasijalta, ja kun se puhelu tuli, että varasijalistasijoitukseni riittikin sisäänpääsyyn, olin onnesta soikeana. Nyt on kaksi vuotta mennyt kuin
siivillä ja pian pitäisikin jo aloittaa loppusuora ja
lähteä opiskelijavaihtoon sekä samalla miettiä opparin aihetta. Vuosiin on mahtunut kaikennäköistä
tapahtumaa ja reissua, sydänsurua sekä iloa, uusia
ystäviä ja paljon tuttavuuksia.
Eniten olen onnellinen, että uskalsin lähteä mukaan järjestöelämään. Muuttaminen uuteen
kaupunkiin ilman niitä tuttuja ympyröitä ja ystäviä
tuntui jo itsessään seikkailulta, ja kun tuutorini
kertoivat minulle TTO:sta oli aivan pakko lähteä
kokeilemaan josko minusta olisi ainesta päästä
myös mukaan hallitustoimintaan. Siihen touhuun
on nyt hurahdettu ja toinen kausi hallituksessa
menossa. Viime vuoden lopussa satuin vielä pääsemään Tradenomiopiskelijaliiton liittohallitukseenkin varajäseneksi ja lystiä on ollut!

Uskallankin väittää, että kun rohkeasti lähtee
kokeilemaan erilaisia juttuja ja tunkee päänsä ulos
mukavuusalueeltaan löytää itsensä uusien haasteiden ja upeiden ihmisten keskeltä. Tämän vuoksi
ainakin itselle tämä on ollut juuri sitä parasta aikaa!
Toki opiskelu on myös tärkeää ja sitähän me tänne
tullaan tekemään, mutta ota hyöty irti myös hurvittelusta. Eräs opettajani kerran sanoi, että “tärkeämpää on luoda niitä verkostoja kuin istua nenä
kiinni kirjassa - joku päivä se kaveri kenen kanssa
istut kaljalla, saattaa olla vaikka pomosi” ja en voisi
olla enempää samaa mieltä!
Tämän lehden tarkoitus on kertoa, mitä sinun
tulee uutena tradenomiopiskelijana tietää opiskelijaelämästä sekä Tampereen Tradenomiopiskelijat
ry:stä (kattavat opiskelijatapahtumien kuvaukset
alkaen s. 10).
Haastankin sinut käymään edes yhdissä kemuissa
tai tapahtumassamme tulevan vuoden aikana, et
tule pettymään!
Tule rohkeasti jutulle, me ollaan kaikki tosi kivoja.
Provision päätoimittaja

Linda

FOLLOW US

Snapchat TTOSNAP
Instagram tto_ry
Facebook Tampereen Tradenomiopiskelijat ry
Twitter @ttory_ry

#ttory

Oranssi sydän sykkinyt jo 45 vuotta!
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on
Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö. TTO ry on
sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä yhdistys. Suomen toiseksi
suurin tradenomiainejärjestö täyttää tänä
vuonna huimat 45 vuotta.
Olemme tradenomiopiskelijoiden paikallinen edunvalvoja, neuvomme kiperissä ja
alati muuttuvissa opintotuki- ja toimeentuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioita
edustajiemme välityksellä.
Huolehdimme opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista ja tarjoamme viihdettä elämääsi. Pelaamme kyykkää, järjestämme ekskursioita, teatteri-iltoja, erilaisia
koulutuksia, uusille opiskelijoille Hämmästyttävän rallin ja tradenomiopiskelijoiden
kastajaiset, PISTOT -bileitä, seka paljon

muita tapahtumia.
Aktiiviseen toimintaan tarvitaan aktiivisia ihmisiä. Yhdessä voimme vaikuttaa ympäristöön sekä koulun sisällä ja sen ulkopuolella.
Valtakunnallisesti olemme hyvin aktiivisesti
mukana Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n
toiminnassa jäsenyhdistyksenä ja pyrimme
näin hoitamaan entistä paremmin tehtäväämme tradenomiopiskelijoiden paikallisena edunvalvojana.
Jäsenyhdistyksenä järjestämme Tampereella erilaista aktiviteettia tradenomiopiskelijoille ja osallistumme TROLin järjestämiin
valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla
panoksellasi! Uusi hallitus valitaan vuosittain
sääntömääräisessä syyskokouksessa. Nykyinen hallitus vastaa mielellään kysymyksiisi,
jos mielenkiintosi heräsi!

Nimen lyhyt historia
Tampereen Kauppaopiskelijat ry rekisteröitiin virallisesti yhdistysrekisteriin 24.9.1971.
Historiaa yhdistyksellä erilaisissa muodoissa
löytyy kuitenkin jo vuonna 1890 perustetun
kauppakoulun kautta.
Lähempää historiaa TKO:lle löytyy Sammonkadulta löytyneen Tampereen kauppaoppilaitoksen tiloista. Aikaa ennen ammattikorkeakouluja TKO toimi kauppaoppilaitoksen
oppilaskuntana. Teknillisen opiston muuttuessa 90-luvulla ammattikorkeakouluksi, yhdistettiin silloinen kauppaoppilaitos uuden
opintomallin mukaisesti osaksi ammattikorkeakoulua, ja kauppaopiskelijoijat siirtyivät
Teiskontielle/Kuntokadulle.
Vuodesta (noin) 1991 vuoteen 2005 TKO siis
toimi ensin kauppaopiskelijoiden opiskelijakuntana, sen jälkeen tradenomiopiskelijoiden opiskelijakuntana vuodesta 1996 aina

vuoteen 2005 asti. Vuonna 2005 opetusministeriö esitti lisättäväksi AMK-lakiin lisäystä
opiskelijakunnista, samaan tapaan kuin
yliopistoilla. Tällöin kussakin ammattikorkeakoulussa tulisi olla vain yksi, kaikkia opiskelijoita edustava opiskelijakunta. Koska TKO
edusti ainoastaan kaupallisen alan opiskelijoita, samassa talossa muita, eli tekniikan
opiskelijoita edusti Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Tamko. Lain
tullessa voimaan Tamkosta tuli koko koulun
opiskelijakunta, ja TKO:sta tradenomien
opiskelijayhdistys.
Vuonna 2008 syyskokouksessaan yhdistys
jäsenineen päätti muuttaa nimensä kuvaavammaksi, ja vuodesta 2009 lähtien yhdistys
on kulkenut nimellä Tampereen
Tradenomiopiskelijat ry.

TTO ry 45 anniversary!
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry (TTO
ry) is an union for those who study Business
Administration at Tampere University of Applied Sciences (TAMK). TTO ry is a hundred
percent student-created and organized
registered union. We are a local representative to guard the benefits of the BBA students, to guide in difficult situations and to
push student matters forward through our
representatives.
TTO ry also takes care of the education of
BBA students and social matters as well as

offer entertainment. For example, we
arrange excursions, theater evenings, different trainings, Hämmästyttävä Ralli (city
tour), Kastajaiset and PISTOT-parties. The list
goes on!
Also, through TTO ry Business Administration
students can get their overalls which students wear at student events.
Nation widely TTO ry is very active at Tradenomiopiskelijaliitto (TROL ry). TROL ry arranges trainings and events such as Tradenologia and seminars.

Vieraile TTO:n nettivuilla osoitteessa WWW.TTORY.FI
VISIT OUR WEBSITE!

			

PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA
Reetta Pienimäki

T E R V E T U L O A

TRADENOMIOPISKELIJAKSI!
Hei!
Nyt voit huokaista helpotuksesta - pääsykoe stressi on ohi ja olet saavuttanut yhden elämäsi tärkeimmistä rajapyykeistä. Sä olet nyt virallisesti korkeakouluopiskelija! Tervetuloa
tänne Tampereen eliittiin - olet nyt yksi meistä. Varaudu siis yhteen elämäsi ikimuistoisimpiin ajanjaksoihin.
Olet nyt tärkeä osa tradenomi-identiteetin ulosantia. Tulet kulkemaan meidän opiskelijahaalarit päällä ympäri Tamperetta, ja kaikki tietävät kenelle kuuluvat TAMK:in logoilla
varustetut mustat, punaiset ja violetit haalarit. Muistat varmaankin olla aina edustuskunnossa haalarit päällä ;) Matkan alku tulee olemaan erittäin rankka, tämän takia onkin hyvä
muistaa tasapainottaa opiskelua myös muilla kulttuuriin liittyvillä aktiviteeteilla.
TAMKissa on erittäin hyvä opiskella. Campus on viihtyisä ja täältä löytyy vaikka ja mitä.
Muista käyttää kaikkia palveluita mitä täällä tarjotaan, suosittelen käymään Unipolin saleilla, käyttämään Tamkon jäsenyyden kautta tulevaa opiskelijakorttia, sekä tottakai osallistua
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n tapahtumiin joita järjestämme ympäri lukuvuotta.
Tapahtumia on PISTOT-bileistä yritysexcursioihin Suomessa ja ulkomailla, alkoholittomia
tapahtumia ja vähän enemmän alkoholillisia tapahtumia kuten soppasauna ja Hervannan
H*mala Hyppely, joista kuulette lisää myöhemmin.
Tietenkin tarjoamme myös muuta kuin kouluajan ulkopuolella olevia tapahtumia. Mikäli sinulla on ongelmia esimerkiksi huonosti järjestetyn kurssin vuoksi tai vaikka kiista opettajan
kanssa kurssin arvosanasta, tarjoamme koulutuspoliittista apua myös niihin. Ota rohkeasti
siis yhteyttä!
Haemme myös syyskokouksessamme uusia hallituksen jäseniä vuodelle 2017.

Ota tästä kaikki irti.
Syysterkuin

Reetta Pienimäki
TTO:n Puheenjohtaja

TTO, TROL, TRAL.. ja lista jatkuu. Edessäsi on pitkä lista ulkoa opeteltavia lyhenteitä ja kaikki vielä alkavat samalla kirjaimella!

palvelut. Mustan tason jäsenyys maksaa 114 e/vuosi. Jäsenmaksu on
kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki
tradenomi- ja BBA- opiskelijat. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n
itsenäinen jäsenliitto. TTO ry (Tampereen Tradenomiopiskelijat ry)
toimii Tradenomiopiskelijaliitto (TROL) jäsenyhdistyksenä ja liittyessäsi TTO ry:n jäseneksi liityt samalla myös TROL:n jäseneksi. TTO:n
jäseneksi liityt ostamalla opiskelijahaalarit tai maksamalla 10 €
jäsenmaksun.

TROL:n toiminta keskittyy tradenomiopiskelijoiden ammatilliseen
edunvalvontaan ja tutkintoidentiteetin vahvistamiseen. TROL on aidosti kiinnostunut kehittämään tradenomitutkintoa, sen tunnettuuden
kasvattamisesta sekä opiskelijoiden työelämätietouden lisäämisestä.
Edunvalvonnassa keskeisiä painopistealueita ovat opiskeluajan koulutuspoliittiset kysymykset, urasuunnittelu sekä opiskelun ja työelämän
yhteensovittaminen.

TROL jäsenyystasoja löytyy kolmea erilaista, hopea, kulta ja musta,
joihin jokaiseen kuuluu eriarvoiset edut. Hopea -ja kultajäsenyydet
ovat suunnattuja pääsääntöisesti opintojaan suorittaville tradenomeille, jotka eivät käy töissä ja mustajäsenyys, ns. täysijäsenyys, suunnattu työelämässä olevalle opiskelijalle. Suosittelemme valitsemaan
mustajäsenyyden siinäkin tapauksessa että työkuukautesi painottuvat
vain kesäaikaan, kerrytät samalla työttömyyskassaasi.
Hopea-tason jäsenyys on tradenomi- ja BBA-opiskelijoille maksuton.
Tämä jäsenlaji sopii sinulle, joka aloitat opintosi ja haluat päästä
helposti mukaan tradenomiopiskelijoiden toimintaan ja tapahtumiin.
Kulta-taso on elämässä eteenpäin suuntaavan tradenomiopiskelijan
jäsentaso. Se sisältää kaikki hopea-tason edut ja lisäksi työelämän
vakuutukset, kattavan matka- ja tapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle
sekä henkilökohtaisen uraohjauksen. Kulta-tason jäsenyys maksaa 9
e/vuosi, mikä on tutkitusti yksi edullisimpia hintoja vakuutukselle.
Musta-taso on all-inclusive, se sisältää kaikki hopea- ja kulta-tason
edut sekä lisäksi työttömyyskassan jäsenyyden ja kattavat neuvonta-

Toiminnasta vastaa vuosittain liittokokouksessa valittava hallitus, joka
koostuu eri jäsenyhdistysten edustajista. TTO:lla on pitkät perinteet
jopa TROL:n perustamisaikoihin asti. Historiaan on mahtunut kymmeniä TTOlaisia, jotka ovat liittokokouksen äänestyksessä päässeet
TROL:n liittohallitukseen vaikuttamaan meidän tradenomien tulevaisuuteen. Lisäksi toimintaa koordinoi liiton toiminnanjohtaja. Liitto
toimii liittokokouksessa yhdessä päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. TROL on perustettu vuonna 2002 ja jäseniä on yli 13 000.
Kun valmistut, opiskelijajäsenyys päättyy. Valmistuvien tulee vaihtaa
jäsenyytensä Tradenomiliitto TRAL ry:n jäseneksi, joka on tradenomien oma, akavalainen ammattijärjestö. Kun vaihdat jäsenyytesi
heti valmistumisvaiheessa TRAL:n jäsenyyteen, säilyvät etusi katkotta
voimassa (esimerkiksi työttömyysturva), mutta tämä ei sinulle ole
vielä ajankohtaista. Ajankohtaisempaa sinulle on, kuinka liittyä: tämän
lehden takakannesta löytyy myös liittymislomake, jonka voit täyttää
valmiiksi ja tuoda haalarinsovitukseen mukanasi. Paikan päältä löytyy
myös lomakkeita.

TROL ry in English
The National Union of BBA Students - TROL ry is the national student union focusing only in taking care of BBA students´ interests. We are
genuinely interested in developing the BBA degree and raising its profile in Finland.
All BBA students are welcome to join as members. The union was founded and is run by students themselves. TROL looks after the rights of
its members in educational and professional matters. Our members can get advice and counseling from us in questions like practical training,
summer jobs and working life in general.
Student Membership of the National Union of BBA Students - TROL ry is free of charge and it is recommended to join as a member right in
the beginning of one´s studies.
											

#trolry
											 @TROL RY

											

HAALARIOPAS
Linda Leppänen & Essi Kuusela

Opiskelijan must-have bilevaruste, haalarit, jakavat mielipiteitä - jotkut odottavat että
saavat pukea haalarit jalkaansa ja osa ei halua edes omistaa koko vaatetta. Totuus kuitenkin on, että ne kuuluvat opiskelijan vaatekaappiin ja toimivat ainakin hyvin helppona jäänrikkojana bileissä: “ Mitäs te keltaiset haalarit oikein opiskelittekaan?”
Haalarit ovat opiskelijan vaatekriisin pelastus - ei
ehkä se kaunein, mutta helpoin. Haalareiden eri
värien avulla on kätevä erottaa toisen alan opiskelijat toisistaan. Värit on valittu täysin mielivaltaisesti,
voitte siis onnitella miespuolisia sairaanhoitajia!
Haalareiden oikeaoppinen pukeutumisohje on
kietaista hihat rennosti vyötärölle, kuitenkin niin,
että takana oleva TAMK-teksti ja koulutusohjelmasi
näkyvät. Puntit saa kätevästi haltuun kunnon särmäreillä tai hiuslenkeillä. Tärkeää on myös somistaa haalarit haalarimerkeillä, joita voi ostaa muun
muassa Solulta tai Facebookin haalarimerkki-ryhmistä. Oiva tapa haalia merkkejä on myös osallistua
erilaisiin tapahtumiin, suurimmasta osasta on saatavilla haalarimerkki. Monien mielestä ompeleminen on ainua oikea keino kiinnittää merkit haalareihin. Jos kuitenkin haluat päästä helpolla ja käyttää
liimaa, valmistaudu kuulemaan pilkkaa tovereiltasi,
jotka pitävät tätä hujaamisena.
Haalareiden pitkäaikaiset perinteet ovat kantautuneet länsi-naapurimme Ruotsin teekkariopiskelijoiden keskuudesta ja rantautui meille Suomeen
jo noin 30 vuotta sitten. Nykyään opiskelijahaalarit
kuuluvat korkeakouluopiskelijan vaakiobilevarusteiksi ympäri Suomen. Pitkän historian saatossa
haalareiden käyttämiseen on liitetty muutamia
sääntöjä, joita ei tulisi rikkoa. Ensimmäinen tärkeä
sääntö on olla pesemättä haalareita KOSKAAN. Oli

haalareissasi sitten makkispekkikset, oksennukset
tai muut ulosteet pitkin lahkeita, et pese haalareitasi. Ainut keino saada pahimmat liat huuhdottua on
mennä uimaan haalarit päällä, tämä ei kuitenkaan
tiedä hyvää sinulle, joka olet kiinnittänyt haalarimerkkisi kiinni liimalla.
Toinen asia, mikä on hyvä muistaa haalareiden pukeutumissääntöihin liittyen on, että vain teekkarit
pukevat haalarit ylös asti kiinni. Osa insinööreistä
toki tekee tätä myös, mutta annettakoon se heille
anteeksi. Haalareissa on myös muistettava käyttäytyä sekä huonotuulisena ja väkivaltaisenä käyttäyminen on kiellettyä.
Yleistä myös on, että opiskelijat paritutuvat ja
haluavat julistaa rakkauttaan vaihtamalla lahkeita kumppaninsa kanssa (toimii tietenkin vain
jos kumppanisi ei ole luokkakaverisi). Lahkeiden
vaihtaminen ei ole mikään helppo homma, ompelu
saattaa kestää kauemmin kuin suhteesi, joten mieti
tarkkaan ennenkuin alat kaivamaan ompelutarvikkeita kaapista.
Tiivistettynä haalarit sopivat tilanteeseen kuin
tilanteeseen. Tradenomiopiskelijana saat haalarisi
TTO:n kautta, tuutorisi pitävät huolen, että pääset
paikalle haalarisovitukseen.

OVERALLS GUIDE
Linda Leppänen & Essi Kuusela

Overalls are a students’ salvation when it comes
to struggling with clothing options – they may not
be the most appealing option but definitely the
easiest. The various colors of overalls makes it easy
to tell the difference between fields of studies. The
colors have been chosen completely randomly,
therefore you can congratulate the male nurses
for their pink overalls!
The dress code for overalls is the following:
sleeves wrapped casually around your waist so
that the TAMK text and your field of study are
shown and the pant legs can be easily fitted with
hair ties. It is also important to decorate overalls
with patches, which are sold at Solu or Facebook’s
overall patch groups. Another great way to get
patches is to participate in various events (most
of the events have their custom made patches).
Many people think that sewing is the only correct
way of attaching patches to overalls. However
easier way is to use glue. But if you decide to use
glue, prepare yourself to hear mocking from your
friends who consider this cheating (Translator’s
small note: it totally is cheating -Essi).
Overalls’ long-standing traditions landed here
in Finland some 30 years ago from our western
neighbor Sweden’s engineering students. Today,
overalls belong to students’ standard party equipment all around Finland. During this long history,
the use of overalls have been connected to a few

rules that should not be broken. The first important rule is to NEVER wash your overalls. No matter how dirty they get or even if you are covered
in puke, you do not wash them. The only way to
wash off some of the dirt is to take a shower or go
for a swim while wearing your overalls. However if
you used glue to attach your patches, remember
that shower or swimming is not going to do any
good.
Another thing, which is good to remember is that
only university engineering students wear their
overalls completely pulled up. Some engineers
from university of applied sciences do this too but
let us forgive them. Also remember to behave if
you are wearing your overalls, angry or violent
behavior is prohibited.
Worth mentioning is also how some students who
date and want to declare their love, exchange
their pant legs with their partner (of course, this
only works if your partner is not your class mate).
Exchanging the leg is not an easy job, sewing may
take longer than your relationship, so think carefully before you start pulling out your needles and
threads.
In summary, overalls are perfect for any situation.
You as a Bachelor of Business Administration
student, will get your overalls through TTO! Tutors
will make sure that you attend your overall fitting.

TRADENOMIT TTO ry (Tampereen Tradenomiopiskelijat ry)
Business Students

VIOLETTI				Liiketalous (Liko)
Purple					Finnish Business Students
PUNAINEN				International Business (IB)
Red

MUSTA				Tietojenkäsittely (Tiko)
Black					Information Technology

INSINÖÖRIT TIRO RY (Tampereen insinööriopiskelijat ry)
Engineering

KELTAINEN				Talotekniikka
Yellow				Building Maintenance Technology
ORANSSI				Kone
Orange				Mechanical Engineering
VALKOINEN				Paperi
White					Paper Indystry
PUNAINEN/VALKOINEN 		
Biotuote, prosessitekniikka
Red/ White				Organic Product and Process Technology
SÄHKÖNSININEN			Sähkö-automaatio
Blue					Automation Technology
TUMMANSININEN			Tieto-ja viestintätekniikka
Dark Blue				Information and Communication Technology
VIININPUNAINEN			
Rakennusmestarit, metsätalous, auto,
Burgundy				rakennusarkkitehdit
VAALEANVIHREÄ			Environmental Engineering
Light Green

RESTONOMIT TaRe ry (Tampereen restonomit ry)
Hospitaly Management

TURKOOSI 			Matkailu- ja ravitsemusala 			
Turqouise				Hospitaly Management
SOSIAALIALA Health and Social services
SOPU RY (Tamkin sosiaaliopiskelijoiden puolesta ry)
TUMMANSININEN			Sosiaaliala

Dark Blue				Social Services

PIRATE RY (Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat ry)
PINKKI 				Terveysala

Pink 					Health Services

”Haalarit jalassa lähes kaikki on hyväksyttävää”
Malmisaaren Jannea ei äänestetty sattumalta TTO:n hallituksen viihdevastaavaksi vuodelle 2016. Janne on kiertänyt
luultavasti jokaiset opiskelijabileet aina muidenkin korkeakoulujen rientoihin, kuten Haalaribileisiin saakka.
Tältä jätkältä kannattaakin napata vinkit talteen.
”Haalarit jalassa lähes kaikki on hyväksyttävää” on
fraasi jonka olen kuullut ja itse todennut monesti
tähänastisen punaisissa haalareissa kulkeman taipaleeni aikana. Bilettäminen on integraalinen osa monen opiskeluja, eikä syyttä.
Aloitin oman taipaleeni TAMK:n International Business-linjalla kohti BBA-tutkintoa armon vuonna
2014. Leijonan osa kaveripiiristäni oli tuolloin jo
opintonsa aloittanut yksi (jopa mukana TTO:n toiminnassa), joten opiskeluelämän se kosteampi puoli
oli hyvin tiedossa jo ennen omaa kastettani. Ja totta
puhuakseni sitä aika innokkaasti odotinkin!
Ensimmäinen kosketus opiskelijoiden bilemaailmaan oli Hämmästyttävä Ralli. ”Hämyralli” on edelleen ehkä suosikkitapahtumani tähänastisen opiskelijaelämäni varrella.

saakka kuukauden ehdottomia kohokohtia, ja se
että tänä vuona olen saanut olla osana ideoimassa
ja järjestämässä niitä on ollut upea kokemus!

Konsepti on huikea, ja koettuani tapahtuman niin
fuksin, tutorin ja tulevan syksyn tapahtuman järjestäjän näkökulmasta voin todeta että parempaa tapaa rikkoa jää ja tutustua uusiin opiskelutovereihin
ja Tampereeseen ei ole. Samaan kategoriaan Hämmästyttävän Rallin kanssa lukeutuu Tradenomiopiskelijan kastajaiset, joka toimii vielä hieman laajemmassa kaavassa tradenomi-fukseja yhdistävänä
tekijänä. Hieno perinne joka takaa lähtemättömät
muistot ja saa janoamaan lisää.

kokemaan niin osallistujana kuin myös järjestäjänä.
Vaikka viihdetoiminta on vain yksi osa toimintaamme, on se monille jäsenillemme ja muillekin se mikä
meistä eniten päällepäin näkyy. Onpa eräs nimeltä
mainitsematon halituslainenkin lanseerannut lentävän lauseen liittyen ”viihdejärjestöksi profiloitumiseen”.

Fuksitapahtumien ja muiden alun hämminkien jäädessä taakse alkavat opiskelijan kalenterissa lähestymään erinäiset kuukausittaiset tapahtumat. Niistä
TTO:lla on lusikka sopassa PISTOISSA yhtenä järjestävistä tahoista. Kerran kuussa Union Leisure &
Work Club täyttyy kulloinkin vallitsevaan teemaan
pynttäytyneistä opiskelijoista. PISTOT ovat itselleni
olleet aina alusta

Tapahtuma jonka tiesin hyvin jo ennen opintojeni
aloittamista oli Hervannan H*malahyppely. ”HHH:ssa” yhdistyy mielestäni kaikki opiskelijatapahtuman
hyvät ominaisuudet: yhtenäisyyden tunne, perinteet, aito hauskanpito sekä ikimuistoisuus. Myöhemmin HHH: rinnalle on syntynyt sisartapahtuma Kalevan K*nnikierros, jonka järjestäminen viime keväänä
oli ensimmäinen iso rastini TTO:n viihdevastaavana.
Kalevan K*nnikierros on kaikkea sitä mitä isompi sisaruksensakin, mutta silti sopivan erilainen.
Soppasauna ja erilaiset sitsit ovat muita unohtumattomia tapahtumia joita olen päässyt

TTO:n viihdetoiminnan tavoite on tarjota jäsenillemme (ja Tampereen opiskelijoille ylipäänsä) ikimuistoisia hetkiä joita muistella vielä pitkään vielä senkin
jälkeen kun tutkinto on plakkarissa. Perinteitä vaalien, mutta katse tiukasti tulevaisuudessa.
Odotan innolla teidän tapaamista tapahtumiemme
merkeissä tulevana syksynä! Muistutuksena vielä,
että vaikka siltä usein vaikuttaa, alkoholi ei ole itseisarvo edes viihdetapahtumissa!
Vain yhden tähden,
Janne ”Hyttynen” Malmisaari,
TTO ry Viihdevastaava 2016

OPISKE LIJATAPAHTUMAT
Opiskelijana näistä karkeloista ei kannata jäädä paitsi! Opiskelijabileet ovat mainio tapa tutustua uusiin
luokkatovereihin. Mikä onkaan parempi tapa saada kavereita kuin suorittaa hullunkurisia rasteja jätesäkkeihin pukeutuneena tai jatkobileissä Fat Ladyn korokkeella tanssien. TTO ry järjestää tapahtumia ympäri
vuoden ja meininki on aina taattu!

HÄMMÄSTYTTÄVÄ RALLI

TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KASTAJAISET

Jo ennen ajanlaskumme alkua, muinaiset foinikialaiset kokoontuivat kerran vuodessa juhlistamaan ylijumala El:iä. Tähän juhlatilaisuuteen kokoontuivat eri
kansat ja heimot ympäri Foinikiaa, pukeutuen oman
heimonsa väreihin. Samassa juhlassa kastettiin vastasyntyneet lapset sekä uhrattiin muutama heistä
ylijumalalle. Tästä perinteestä ei kuitenkaan ole tarkRastiradan varrella uusien luokkatovereiden kas- kaa tietoa koska runoista ja pyhistä teksteistä tehvot poltetaan jokaisen verkkokalvoille niin hyvässä dyt käännökset ovat vähintäänkin yhtä sekavia, kuin
kuin pahassakin, sillä tehtävien suorittaminen vaatii insinööriopiskelijoiden yliaikahakemukset.
rohkeiden yksilösuoritusten ja heittäytymisen lisäksi
myös saumatonta yhteistyötä koko joukkueen voi- Tampereen tradenomiopiskelijat ry järjestää uusille
min. Rastinpitäjät arvioivat ja pisteyttävät fuksien opiskelijoille tähän traditioon pohjautuvan kastetilaisuoritukset sotilaallisella kurilla ja tarkkuudella, jo- suuden. Luokat ottavat mittaa toisistaan leikkimieliten vain kaikkein parhailla on mahdollisuus lunastaa sissä kisoissa sekä vannovat Tradenomiopiskelijan
paikkansa auringosta. Rastilta ilman suoritusmer- Veljeysvalan. Luokkien pitää, perinteen mukaisesti,
kintää jääneiden tiimien ralli päättyy heidän joutuen pukeutua teeman mukaan yhtenäisesti ja lopussa
palkitaan parhaiten pukeutunut luokka FoinikialaiTradenomi-jumalten ikuiseen epäsuosioon.
seen tapaan.
Kun koko rastirata on lopulta kierretty läpi, on par- Ylijumalan roolissa toimii TTO:n maskotti Badger,
haiten suoriutunut joukkue ansainnut mainetta, lo- joka visvasyylästään huolimatta on erittäin leppoisa
putonta kunniaa sekä voittajanmukaisen kohtelun ja antelias veikko.
tapahtuman jatkoilla. Voittajien nimiä tullaan laulamaan Tradenomi-jumalten saleissa tästä iäisyyteen. HERVANNAN HUM*LA HYPPELY &
Muiden suorittajien ei tarvitse kuitenkaan poistua KALEVAN K*NNI KIERROS
jatkoille
Heti ensimmäisen kahden koulupäivän jälkeisen
hämmennyksen keskeltä hyvää-aavistamattomat
tradenomiopiskelijan alut viedään ikimuistoiselle
kaupunkiseikkailulle äärirajoille Amazing Race-tyylisen joukkuekilpailun muodossa joka vie fuksit kykyjensä absoluuttisille äärirajoille.

allapäin, sillä jokainen osallistuja saa tästä älyn, heittäytymisen ja yhteishengen testistä muistoksi opiskelijan sotisopaan ommeltavan kankaisen kappaleen joka myös haalarimerkkinä tunnetaan.
Näitä bileitä ei kannata missata, sillä näistä tullaan
puhumaan vielä pitkään jo opintojen päätyttyä.

TTO ry:n viihdetoiminnan ehdoton kulmakivi joka
järjestetään vuosittain Suomen (ehkä koko yhtenäisen Euroopan) suurimmassa ja hohdokkaimmassa
anniskeluravintoloiden keskittymässä - Suomen
Atlanta Cityksikin tituleeratussa – (no v*ttu) Hervannassa!

”HHH” on pub crawl-tapahtuma joka vie osallistujansa kostealle ristiretkelle Suomen tunnetuimmanlähiön sydämeen sen lukuisiin juottoloihin.
Tavoitteena on kerätä suorituspassiin mahdollisimman paljon leimoja tapahtuman yhteistyöbaareista
annetun määrä-ajan sisällä. Kierroksen suoritettua
TTO:n hallituksen arvovaltainen raati arvioi suoritukset rautaisella ammattitaidolla ja armoa antamatta ennalta määriteltyjen ja tiukkaakin tiukempien
parametrien pohjalta. Jokainen H*mala Hyppelyn
kunniakkaasti läpäissyt saa suoritustaan vastaavan
haalarimerkin, ikuista glooriaa sekä paikan Hervannan muinaisten Viikinkien Valhallasta.
Vuoden 2015 keväällä TTO:n oma Badger eksyi jalluhuuruissa saadun päähänpiston seurauksena tutun ja
turvallisen Hervannan reviirinsä ulkopuolelle, kuutisen kilometriä pohjoiseen Hervannan valtaväylän ojia
rymyten päätyen lopulta Kalevan suurien valojen loisteeseen. Näin Hervannan H*umala Hyppelyn rinnalle
nousi sisartapahtuma joka kantaa nimeä Kalevan
K*nni Kierros ,“KKK”!
Isosisarensa hengessä vietettävässä tapahtumassa
osalistujat pääsevät tutustumaan Suomen kevään
hellässä huomassa tämän opiskelijoiden suosiman
asuinalueen anniskeluravintoloihin. Tanakka päihtyneisyyden tila ja lähtemättömät muistikatkokset ovat niitä hamuaville taattu!
Hervannan H*umala Hyppelyn sekä Kalevan K*nni Kierroksen virallisena valvojana ja tapahtumien
jokavuotisena osallistujana toimii kunnianarvoisa ja
kaikkivoipa Badger.

SOPPASAUNA
Jo muinaisilla Foinikialaisilla oli tapana järjestää joka
syksy, aina sadonkorjuun lopussa, maissioluen juontikisat. Tässä kisassa oli tarkoitus juoda mahdollisimman paljon olutta, ja se joka oli viimeisenä pystyssä,

sai paritella heimopäällikön tyttären kanssa.
Yksi TTO ry:n upeimmista ja kunniakkaimmista perinteistä on Kauhamestarin tutkinto. Tämä a pareittain
suoritettava akateeminen haaste on yksinkertaisuudessaan kaunis: koppa olutta per
Vuosien saatossa Soppasaunassa on nähty toinen
toistaan huikaisevampia suorituksia, karvaita pettymyksiä ja ilon kyyneleitä. Kauhamestarin tutkintoa
suorittamaan hyväksytään joka vuosi vain kourallinen
uljaimpia sotureita, joten kyseessä on eksklusiivinen
ja erittäin arvovaltainen tapahtuma.

SITSIT
”Sitsit on pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla,
joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa. Sitsien pitoa eli sitsaamista harrastavat pääosin
yliopisto-opiskelijat. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai
teema.
					-Wikipedia
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on järjestänyt
vuosien varrella useita sitsejä hulppeista ja fiineistä
pöytäjuhlista, kuten vuosittaisista Pikkujoulusitseistä, aina raavaamman kaavan sitseihin, kuten kevään
2016 ”Hyvät, Pahat & Juopuneet”-sitsit.
Sitseissä on oma koodisto ja säännöt joita noudatetaan orjallisesti. Sitsien tahtipuikkoja heiluttaa ennalta määritelty laulunjohtaja tai ”toastmaster”, jonka
sana on laki. Toastmaster määrittää sitsien tahdin
taukoineen, jakaa ja päättää mahdolliset rangaistukset sekä vastaa ohjelman juonnosta.
Kyseessä on yksi suomalaisen opiskelijakulttuurin
hienoimmista perinteistä joita ei kannata missata
mistään hinnasta – jokaisen opiskelijan tulisi kokea
vähintään yhdet sitsit opintojensa aikana.
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STU D E NT

PARTIES

As a student is not recommended that you would miss these ones out! Student parties are a brilliant way
to get to know your new class mates. There is no better way to get new friends than walk around the city
dressed up in plastic bag or during the after party in Fat Lady. TTO arranges events around the whole academic year and party is guaranted!

AMAZING RACE
An event designed for the freshmen starting their
journey to become a BBA, Amazing Race is a team
competition in the form of a city tour consisting of
various checkpoints where teams need to perform
different tasks each more grueling and exciting
than the other.
During the course the faces and names of your
new classmates are entrenched on to one’s mind
(in good and bad), as each task requires seamless
cooperation and laying yourself on the line. Each
performance is evaluated by the representatives
on each checkpoint.
The winning team, in addition to eternal glory
and the acceptance of the BBA gods, gets a prize
worth fighting for. This is an event that everyone
will remember well beyond their graduation!

THE BAPTISM OF BBA STUDENTS
Before the common era, the ancient Phoenicians
used to gather once a year to praise the supreme
god Ēl. This festivity was attended by tribes all
over Phoenicia, wearing the colors of their region/
tribe. All the newborns were babtized. No accurate description of the proceedings exist, as the
ancient scrolls are as incoherent as an engineer
student’s overtime application.

TTO ry organizes an event in the spirit of this to all
the new BBA students. Classes battle each other in playful competitions and swear the sacred
oath of the BBA student’s brotherhood. As is the
tradition, classes are required to wear unified
costumes.
Serving the role of the supreme god is TTO’s own
Badger.

HERVANNAN HUM*LA HYPPELY &
KALEVAN K*NNI KIERROS
An annual pub crawl in the heart of Hervanta,
Hervannan H*mala Hyppely - or ”Triple H” among
friends - is the absolute corner stone and crown
jewel of TTO’s leisure and entertainment activities.
Amassing up to nearly 700 hundred eager participants HHH takes its participants to an unforgettable journey through the multiple watering holes of
Finland’s most famous suburb.
The objective is to collect as many stamps as
possible from the bars within the given time restraints. Each participant’s performance is evaluated by the TTO ry board using strict parametres.
Everyone that manages to complete “HHH” is given an overall badge reflecting their performance
level, eternal glory and a place in Valhalla of the
ancient Vikings of Hervanta.

In the spring of 2015 a new event was formed in
the spirit of Hervannan H*mala Hyppely. Entitled
“Kalevan K*nni Kierros” it carries on the great tradition of its older sibling, and is held (as the name
ever-so subtly hints) in Kaleva.
TTO’s very own Badger serves as the overseer,
face and annual participant of both Hervannan
H*mala Hyppely and Kalevan K*nni Kierros.

SOPPASAUNA
Back in history the ancient Phoenicians had a tradition of holding a maze-beer drinking contest at
the end of each autumn harvest. The goal was to
drink as much beer as possible, and the last man
standing received the honor of copulating with
the chief’s daughter.
One of TTO’s proudest and longest serving traditions is the highly exclusive “Kauhamestarin
tutkinto” (Ladlemaster’s Degree). Completed in
pairs, this academic effort is beautiful in its simplicity the: premise is to drink a case of beer within a
3h time restraint without neither participant ever
letting go of the case.
Only a handful of spots are available every year,
making the degree that more prestigious. Each
pair cabable of completing the challenge is awarded a wooden ladle sporting the execution time.

Along the years TTO has organized numerous
sittnings, ranging from black tie events to more
commonplace themed ones, such as last springs
“The Good, The Bad & The Drunken”.
A sittning has a specific code and regulations
that must be followed to the tee. Each sittning is
lead by a toastmaster, who sets the pace of the
evening’s proceedings and serves as the event’s
judge of sorts.
Sittnings are one of the finest traditions of Finnish student cultures, a true representative of the
often overstated “do not miss” category. Each
student should experience at least one sittning
before graduation.
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SITSIT
” A student sittning in Sweden or Finland is usually a dinner had at the student union’s or nation’s
property, usually a pub room, or banquet hall if the
student union is fortunate enough to have one. In
academic environments some of the tradition is
carried on even after one is no longer a student.”
					-Wikipedia

Janne Malmisaari
Viihdevastaava, janne@ttory.fi

PISTOT

PISTOT BILERISTEILY

PISTOT opiskelijabileet on mitä loistavin paikka
verkostoitua. Kerran kuukaudessa järjestettävät
bileet saivat alkunsa vuonna 2008 TAMKin tradenomiopiskelijoiden (TTO), insinööriopiskelijoiden
(TIRO) sekä terveysalan opiskelijoiden (PIRATE)
kesken. Paikkana on toiminut yhteistyökumppani
Restamax Oyj:n yökerhoja. Vuodesta 2014 lähtien
paikkana on toiminut Union Work and Leisure
club.

Tänä vuonna kolmannen kerran PISTOJEN historiassa järjestetään suuren suosion saanut PISTOT
Bileristeily, mikä toimii loppuhuipennuksena kuluneelle syksylle. Ajankohta vuonna 2016 on 8.-9.
joulukuuta, mikä kannattaa merkitä kalenteriin hyvissä ajoin, sillä lippuja myydään rajoitettu määrä.
Tällekin reissulle pääset edullisemmin bilepassilla.

Bileet järjestetään kuukausittain vaihtuvalla
teemalla, ja teeman mukaan pukeutuminen on
erittäin suotavaa. Musiikki, drinkkilistat ja tapahtumapaikan koristelu vaihtuu luonnollisesti teeman
mukaisesti. PISTOILLE on ehdottomasti ok saapua
myös haalarit jalassa, ja perinteisesti haalarikansaa
näkeekin bileissä paljon. Vuosien mittaan opiskelijabileitämme ovat tähdittäneet erilaiset esiintyjät,
joista viimeisimpänä mainittava PISTOT Yacht
clubilla syksyllä 2015 esiintynyt Kasmir.

Jos syksyn bileet huipentuvat Tukholman bileristeilyyn joulun alla, keväällä lähdetään kauemmas.
Lukuvuoden päättyessä arvomme 10 henkeä
mukaan ilmaiselle reissulle Malagaan, Espanjaan.
Tässä arvonnassa on mukana kaikki 6-8 leimaa
sisältävät bilepassit. Malagassa odottaa huvila
uima-altaineen ja mukana matkassa ovat järjestöjen PISTOT-vastaavat, Restamax Oyj:n edustaja,
sekä valokuvaaja. Bilematkaa pääset fiilistelemään
PISTOT TRE youtubekanavalta, josta löytyy viihdyttävää videomateriaalia edellisiltä reissuilta. Vuoden 2016 Bilematkasta voit lukea myös bilematkan
voittaneen blogista:
www.sunnuntaivaikutus.blogspot.fi

PISTOT BILEPASSI
Lukuvuoden alkaessa syksyllä sinun on mahdollista hankkia itsellesi pääsylippu koko vuoden
bileisiin (ennakkolippu normaalisti 3€, ovelta 5€).
PISTOT bilepassi on henkilökohtainen passi, joka
kustantaa 15 euroa ja varmistaa pääsysi jokaisille
lukuvuoden aikana järjestetyille PISTOILLE. Bilepassilaisille on oma sisäänpääsynsä bileisiin, joten
passin avulla vältyt kätevästi pitkältä jonottamiselta. Jokaisilta PISTOILTA saat passiisi leiman ja 6-8
leimaa sisältävä passi voi viedä sinut lukuvuoden
päätteeksi Espanjaan. Lisätietoa tästä löydät jatkaessasi lukemista.

PISTOT BILEMATKA

Mukaan matkalle toukokuussa 2016?
Ota 15€ käteen, vie se ensimmäisellä viikolla tuutorille ja hanki Pistot Bilepassi : vuoden sisäänpääsy,
jonon ohitus ja arpalippusi matkalle. Nauti meiningistä 6-8 PISTOILLA ja juhli matkavoittoa huhtikuun PISTOILLA.

PISTOT IN ENGLISH
PISTOT parties are a great place to network with
other students. Since 2008 PISTOT parties have
been organized monthly by business (TTO), engineering (TIRO) and health care (PIRATE) student
organizations. The parties take place at partner
restaurant group Restamax Plc’s nightclubs and
in 2014 PISTOT parties found their home at Union
Work and Leisure Club.
Each month PISTOT has a different theme with
changing music, drinks and decorations. This is
why we highly recommend you to dress up accordingly but remember that it is absolutely okay
to arrive wearing your overalls, which are usually
a common sight at PISTOT parties. Over the years,
different Finnish artists have been performing at
our student parties, the most recent being Kasmir
at PISTOT Yacht Club in the fall of 2015.

PISTOT PARTYPASS
When the semester starts, you have a chance to
get your hands on a party pass, which covers all
the PISTOT parties for the whole academic year
(normally pre-ticket is 3€ or you pay 5€ at the
door). PISTOT party pass is personal and it costs
15€. After buying the pass you can participate in
every PISTOT parties during the whole academic
year. Party pass people have their own line at Union and therefore you can avoid long lines. For the
party pass, you get one stamp from every attended party and with 6 to 8 stamps you can be one of
the lucky ones to go to Spain. More info about this
if you keep reading.

PISTOT PARTYCRUISE
This year, for the third time in the history of PISTOT, the popular PISTOT party cruise is back and it

is the highlight event of the fall! This year’s party
cruise is confirmed to take place from 8th to 9th
of December!
Remember to mark your calendars well in advance
because there is only limited number of tickets
sold. Even for this trip you get a discount if you
own the party pass!

PISTOT PARTYTRIP
As the fall’s parties end with the cruise to Stockholm, the spring might take you even further. At
the end of the academic year, 10 lucky party pass
owners will win a free trip to Malaga, Spain. Every
party pass with 6 to 8 stamps is included in the
lottery. In Malaga there is a villa with pool, PISTOT
representatives from each student organization
(TTO, TIRO, PIRATE), Restamax Plc’s representative and a photographer. If you want to take a
closer look at the trips and find entertaining video
material from the previous ones, go to PISTOT
TRE YouTube channel. You can also read about
the 2016 party trip from one of the winner’s blog:
sunnuntaivaikutus.blogspot.fi
Sara Kauppinen
PISTOT, sara@ttory.fi

#pistot @pistotofficial facebook.com/pistotTRE
snapchat: pistot
#pistotbilematka facebook.com/bilepassi
Youtube: PISTOT TRE

Kulttuuri - ja vapaa-aika tapahtumat
Tottahan se on, että opiskelijaelämään kuuluu paljon
bileitä ja välillä saattaakin vaikuttaa, että aina ollaan
juomassa. Usko tai älä, näin se ei kuitenkaan ole! TTO
ry järjestää opiskelijoilleen jos jonkinlaisia tapahtumia lukuvuoden aikana, eikä kaikkiin kuulu mukaan
alkoholi.
Uusi vuosi avataan yhteistyössä TIRO:n (Tampereen
Insinööriopiskelijat ry) kanssa Kyykkäkarsinnoilla. Akateeminen kyykkä on vuosittainen tapahtuma Tampereen
Teknillisellä yliopistolla, johon TTO:n ja TIRO:n Kyykkäkarsinnoissa voittaneet joukkueet pääsevät kilpailemaan
mahtavista MM-titteleistä.
Nyt saatatkin ihmetellä, mitä se Kyykkä oikein on? Lyhyesti sanottuna, Kyykkä on vuosisatoja vanha karjalainen
ulkona pelattava peli. Siinä pyritään kyykkämailaa (karttu)
heittämällä poistamaan puiset sylinterit (kyykät) pelineliöstä mahdollisimman vähin heitoin.
Karsinnat järjestetään yleisimmin tammikuun loppupuolella. Kyykkää ensi kertaa karsintoihin pelaamaan tulleet
opiskelijat ovat lajista tykänneet paljon, kunhan vain
karttua uskaltautuu ensin heittämään!
TIRO ry:n kanssa on järjestetty myös lasketteluretki sekä
Himokselle, että Sappeeseen. Tänä keväänä laskettelureissu kesti päivän Himoksella. Näin bussilastillinen
insinööri- ja tradenomiopiskelijoita pääsivät päiväksi
tuulettumaan valkeille rinteille raittiin ulkoilman ja auringon
paisteen kanssa. Reissu oli vähintäänkin 6/5!

TTO Other events
It is truethat student life includes a lot of parties and sometimes it might seem that all student events have drinking
involved, but gladly TTO arranges plenty of events and
happenings without alcohol.
Each new year starts with Kyykkä Qualifications that TTO
arranges with TIRO (engineering student organization) for their
members. The winners of Kyykkä Qualifications will get to compete at World Cup of Academic Kyykkä, which is yearly event
happening at TTY (Tampere University of Technology).
Now you might be wondering, what exactly is Kyykkä? Well, in
a nutshell, Kyykkä is a traditional team sport originating from
Karelia. The basic idea of the game is to knock ‘kyykkäs’ (small
wooden cylinders) out of your own game-square by throwing a
‘karttu’ (stick, resembling baseball bat).
Don’t be scared if you are a first timer, we’re sure you’re going
to enjoy it and have loads of fun!

Kun kevät etenee, alkaa myös Vappu lähestymään. Mikä
olisikaan parempi tapa startata Vappu, kuin hengailemalla hyvällä porukalla ja osallistumalla pieniin kisailuihin?
Joka kevät TTO lyö päänsä yhteen TIRO:n ja PIRATE:n
(Tampereen terveysalan opiskelijat ry) kanssa ja järjestää
tapahtuman nimeltä Wappustartti! Wappustartissa pääsi
kuluneena keväänä testaamaan kuplapallosumopainia,
vaakabenjiä, jättibeerbongia, norsujalkapalloa sekä heittämään mölkkyä.
Tapahtuma järjestetään Kiovan puistossa joka sattuukin
olemaan lähellä koulua. Sinne on helppo tulla kavereiden
kanssa istuskelemaan ja viettämään aikaa ennen kuin
kesä sekä työt astuvat kuvioihin ja koulu kevään osalta
alkaa olla päätöksessä.
Kun kesä on ohi ja on aika palata takaisin koulun penkille,
ei syksyltäkään puutu tapahtumaa. 2015 syksynä suuren
suosion saanut TTO Business Seminar oli yksi suurimmista alkoholittomista tapahtumistamme ja se palaa kuvioihin
tänäkin syksynä! Puhujina seminaarissa oli Ilkka Koppelomäki, Mikko Sjögren, Heikki Lindevall sekä kiinteistökuningatar Kaisa Liski. Suosittelemme pitämään silmät auki ja
seuraamaan aktiivisesti somea, koska vuoden 2016 TTO
Business Seminarin puhujat julkistetaan syksyn aikana.
Ja tietenkään seminaari ei ole ainoa tapahtuma syksyllä,
vaan luvassa on myös paljon muuta alkoholitonta tekemistä. Lisäksi TTO järjestää kotimaan ekskursiota paikallisiin
yrityksiin ja totta kai parhaamme mukaan yritämme aina
kehittää uusia tapahtumia. Niin kuin näet, tapahtumia
riittää koko vuoden ympäri!
TTO has also arranged ski trips with TIRO, both to Himos and
Sappee. When spring progresses we start to get closer and
closer to Finnish Vappu (May Day). Every year TTO joins its
forces with TIRO and PIRATE (health-care student organization), and puts together an event called Wappustartti. Last time
Wappustartti had giant beer bong, elephantfootball (fooball with
a huge ball), bubble ball sumo and horizontal bungee. Wappustartti is located at Kiovan puisto, which is close to school.
Don’t think we’re all out of events after the summer ends and
it’s time to get back to school. 2015 was the year when TTO
Business Seminar was organized for the first time, and this
year it’s coming back! And of course the seminar is not the only
event during the fall. For example in the past we have arranged
Billiard Tournaments at Galaxie Center, trips to theater, excursions to local businesses and we’re always trying our best to
come up with new ones. As you can see, there is plenty to do all
year around!

Maija Juvonen
Kulttuuri -ja Vapaa-aika, maija@ttory.fi

OTA MANSE HALTUUN
Keräsimme muutamia Tampereen must see-paikkoja ja alueita, joita uuden -miks ei vanhankin- tamperelaisen tulisi käydä kurkkaamassa.
We collected few must see-places here from Tampere that you should take a look!

Bonuskirppis

Itsenäisyydenkatu 13

Hyvänkokoinen kompakti kirpputori auttaa opiskelijan laihaa lompakkoa tarjoilemalla edullisia löytöjä niin kouluvaatteisiin kuin teemabileisiin, sekä
tavaroita muihin tarpeisiin. Sijainniltaan kirppis on
matkan varrella koululta keskustaan ja bussikin pysähtyy aivan oven edessä. Maksutapana ainoastaan
käteinen!

Vieraile myös Radiokirppis ja kirpputori/second

hand shop Tarina, molemmat sijaitsevat Laukontorilla keskustassa.

terveellinen puoli balanssissa. Portaiden vieressä
olevat Pyynikin alueen lenkkipolut ovat muutenkin
loistava tapa pitää mieli virkeänä. Aivan järven rannassa kulkevat maastot näyttävät Tampereen kaunista puolta niin kesällä kuin talvellakin.
Stairs has become legendary with many athletes
training their butt there. Stairs are so long that even
few times up helps you keep your healthy part of
student life in balance. Next to the stairs is beautiful
area at the lake where you can run and be amazed
by nature at the same time.
Pyynikin näkötorni/Munkkikahvila
Näkötornintie 20

Friendly flea market for student wallet is located
on the road from TAMK to city center. You can find
clothes for school or theme parties, and of course
for every-day basics.

Munkeistaan tunnettu torni on yksi Mansen must
see-paikoista. Näköala huipulta on mahtava ja sieltä
näkee pitkälle Nokialle asti.

Pispalan portaat
Tampereen Pispala

Vieraile myös Keskustorilla sijaitsevassa Pyynikin
Munkkikahvilassa.

Täällä se Juttakin treenaa! Legendaaritset portaat
ovat halpa ja tehokas tapa pitää opiskelijaelämän

This is one of the must see-places in Tampere. View
from the top is amazing. No more words needed.

Tampereen Vohvelikahvila
Ojakatu 2
Tampere on tunnettu monista herkuistaan ja vohvelit
ovat niistä maistuvimmat tällä hetkellä. Vohvelin voit
tilata melkeimpä millä raaka-aineella tahansa sienistä
paahtopaistiin ja tietenkin makeat kermavaahtounelmat tuoreilla marjoilla toimivat aina. Toimii myös
oivana treffipaikkana!
Tampere is known for many delicious sweets and
waffles are top of the list right now. You can have a
waffle with almost everything from mushrooms to
roast beef. Always perfect choice is to have waffle
with whipped cream and fresh berries.
Vieraile myös Kuparitalon Vohvelikahvila Tuomiokirkonkadulla
Ravintola Hook
Kehräsaari 101
Väite ”tamperelaiset syövät siipiä eniten Suomessa”
ei voi olla kovin väärässä. Mansesta löytyy monia
legendaarisia siipiravintoloita ja siivet voidaankin jo
rinnastaa Tampereen kuuluisaan kansallisruokaan
mustaan makkaraan. Yksi ilmapiiriltään ja puitteiltaan mielenkiintoisimmista on idyllisen Kehräsaaren
alueelta löytyvä ravintola Hook. Aloittelijan suositellaan aloittavan miedoimmalla tulisuudella, tulisin
kastike ei sovi heikkohermoisille. Siipien syömisessä
ei muutenkaan sovi hienostella, sillä haarukalla ja
veitsellä syöminen on jo noloa. Ronskisti käsin ja mitä
sotkuisemmin sen paremmin.
Vieraile myös Ravintola Siipiveikot Aleksanterinkadulla ja Sticky Wingers Tuomiokirkonkadulla
People in Tampere are hard wings-lovers. There are
many legendary wing restaurants in Tampere and
one of the most interesting place with atmosphere
and decoration is place called Hook. Be careful when
you start eating hot wings, hottest souse is not for
beginners. Place is not maybe the best place for first
dates since you cannot eat wings with a fork – so
what a messier the better!

järjestettävien Sikatiistai-bileiden meininki on koettavan arvoinen ja niistä usein riittää juttua vielä moneksi päiväksi. Opiskelijaystävälliset hinnat (puhutaan
alle kahden euron oluesta) ja vaihtuvat DJ:t tekevät
opiskelijan viikosta paremman, nappase varmuuden
vuoksi kuitenkin pari selfietä sillä illoista harvemmin
mitään muistetaan! Fättärissä ei bileet kuitenkaan
lopu tähän: suunnista SunnuntaiPuuro-bileisiin jos
tanssijalkaa vipattaa vielä sunnuntainakin.
Night club Fat Lady do not need more introduction. It
is famous club in Tampere and the whole Finland has
heard the name. Every Tuesday there is party with
almost free beer and sider. Remember to take few
selfies because you rarely remember anything after
these parties! And because every day is a party day
Fat Lady has every Sunday same kind of night called
SunnuntaiPuuro (Sunday Porridge). WhoopWhoop.
Ale Pub/ Ale Bar Pikajuna/ Wanha Posti/ Vikkula/
Hällän Kellari
Hämeenkatu
Pääkadulta löytyy pubia ja baaria joka lähtöön,
tässä maininta vain muutamista, mutta niistä perinteikkäimmistä. Ale Pubissa ja Ale Barissa ei tarvitse
turhia hienostella! Porukkaan sulautuu verkkareilla ja paremmin tulet kanttisten kanssa juttuun jos
sinultakin puuttuu hammas tai pari. Wanha Posti tarjoilee laajan valikoiman tuontioluita ja penkkiurheilun
ystäville iso ruutu ja siinä näytettävät kaikki merkittävät matsit ovat hyvä syy pubissa istuskeluun ja
juoda olut tai pari. Vikkula ja Hällän Kellari ovat hyvin
piiloutuneet maan alle ja sinne kerran löytäneet eivät
ole sieltä poistuneet.
Vieraile myös Cafe Europa, Tampereen yksi parhaimmista etkopaikoista hyvällä musiikilla ja UG-henkisyydellään. Täältä on hyvä jatkaa matkaa samanhenkiseen yökerho Roskaan.
Hämeenkatu is filled with different kind of pubs and
here is a list of the most traditional ones. These places have it all: cheap beer, karaoke, sports and you can
hear good stories from drunk finns!

Sikatiistait
Fat Lady, Hämeenkatu 10
Fat Lady ei luultavammin esittelyjä itsessaan kaipaa.
Paikka on kuuluisa Tampereen yökerho, jonka nimi
on kantautunut luultavasti Utsjoelle asti. Joka tiistai

Teksti
Linda Leppänen

ESITTELYSSÄ
TTO HALLITUS

2016
TTO:n hallitus koostuu toinen toistaan hauskemmasta tyypistä ja meitä kaikkia
yhdistää yhteinen tavoite: tehdä omasta ja muiden opiskelijaelämästä ikimuistoista sekä edistää tradenomien koulutusta.
Meitä saa tulla moikkaamaan ja juttelemaan! Jos meitä ei löydä toimistoltamme
Solulta, olemme notkumassa Unionin baaritiskillä.
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Ville-Waltteri (VW)
Yritysyhteistyövastaava

Iina-Miisa
Sihteeri

Reetta
Puheenjohtaja

Yritysyhteistyövastaavana
repertuaariini kuuluu suurimpana esimerkkinä
opiskelijahaalareiden
hankinta. Hankin parhaan tarjouksen haalareista jonka jälkeen muiden hallituksen jäsenten kanssa
myymme mainospaikkoja haalareista yrityksille. Tämän lisäksi koitan
aina etsiä uusia yhteistyökumppaneita joiden kanssa voimme järjestää tapahtumia kuten Kesko-päivä.

Toimin sihteerinä, eli kirjoitan kokouksissa ylös mitä on käsitelty luodinnopealla kirjoitustahdilla. Lisäksi
hoidan joitain juoksevia asioita PJ:n
toimesta - milloin mitäkin riippuen
ajankohdasta, ja auttelen muita hallituslaisia tarpeen mukaan. Hommaa
on siis monenlaista!

Olen puheenjohtaja, vastaan hallitukseni kanssa koko toimintamme pyörittämisestä ja eritoten
yhteyksistä
sidosryhmiimme.
Annan uusia ideoita hallituksen
tapahtumiin ja päätän mm. vetovastuita erilaisiin projekteihimme
ja pyrin pysymään järjen äänenä.
Kaikki luonnollisesti Linda vpj:n
kanssa yhteistyössä.

TTO:ssa parasta: tapahtumien järjestäminen, tulevaisuutta varten
luodut verkostot ja työelämä taidot,
sekä ehdottomasti muut hallituksen
jäsenet, joista on tullut erittäin hyviä ystäviä. Kahdesta hieman enemmänkin...(kämppiksiä).

Linda
Varapuheenjohtaja
VPJ:nä ollaan puheenjohtaja Reettan
kanssa päävastuussa, että hommat
hoituu ja autellaan kaikkia hallituslaisia heidän tehtävissään. Työnkuvaan
kuuluu myös erinnäköisiä edustustilaisuuksia niin virallisissa kuin epävirallisissakin tapahtumissa. On parasta
päästä tekemään monipuolisesti kaikkea!
TTO:ssa parasta: useamman kerran jo
mainittu #ttofamily tekee hommasta
kaiken työn arvoista sekä tuttavuudet,
joita matkan varrella tapaa. Myös itsensä kehittäminen työelämään tulee
mukavana sivubonuksena.

TTO:ssa parasta on yhteishenki eli
ns. #ttofamily, jonka takia alunperin
kiinnostus hommaa kohtaan heräsi.
Lisäbonuksena uudet tyypit, joita on
vuoden varrella tavannut sekä hyvä
tekemisen meininki!

Essi
Ulkosuhdevastaava
Ulkosuhdevastaavana suurin vetovastuuni on yksi vuoden kohokohdista eli kansainvälinen ekskursio.
Matkan tarkoituksena on lähteä tradenomiopiskelijaporukalla jonnekin
Euroopan kaupunkiin oppimaan heidän bisnes- sekä kansankulttuurista, unohtamattakaan hauskanpitoa!
Lisäksi järjestän Tampereen seudulla
ja mahdollisesti myös muilla lähiseuduilla, kotimaan ekskursioita yrityksiin, jotka voivat tulevaisuudessa
avata opiskelijoillemme portteja työelämään.
TTO:ssa parasta: on koko paketti!
Verkostoitumismahdollisuudet, kontaktien luominen tulevaisuutta varten
ja etenkin hyvin yhteen toimiva porukka, jota voin jo kutsua perheeksi.
En voisi enää kuvitellakaan arkeani
ilman TTO:ta tai muita ihmisiä kehen olen tutustunut kuluneen vuoden aikana,

TTO:ssa parasta: tämä porukka
ja kaikki uudet ystävät mitä tästä
saa. Ilman ttota opiskelijaelämäni
olisi tylsää!

Virpi
Mediavastaava
Mediavastaavana hommiini kuuluu erityisesti TTO:n Facebookin
ja Instagramin ylläpitäminen, sekä
kuukausittaisen sähköpostitiedotteen koonti ja se. lähettäminen jäsenille.
Lukioajoilta oli jäänyt hyvä fiilis
opiskelija-aktiivina
toimimisesta ja sitten löysinkin itseni TTO:n
hallituksesta. En olisi ikinä uskonut, millaisia ystäviä, kokemuksia
ja hyviä haasteita tämä duuni on
tuonut mukanaan. Mahdollisuudet
verkostoitua ovat erinomaiset, sekä
kokemus korvaamatonta. TTO Family on todella sanan mukaisesti
perhe.
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Maija
Kulttuuri- ja vapaa-aika

Sara
PISTOT

Koska opiskelijabudjetti ei ihan aina alkoholin nauttimista
salli niin tarvitaan väliin maksan työtä helpottamaan myös
alkoholittomia tapahtumia. Kisailua ja rentoa yhdessä oloa
kavereiden kanssa voi harrastaa esimerkiksi kyykässä tai vappustartissa. Näiden järjestäminen kuulu mm. Kulttuuri- ja
vapaa-aika pestiini.

Opiskelijaelämässä olennaista osaa näyttelevät PISTOT-bileet järjestetään kerran kuukaudessa vaihtuvalla teemalla yhteistyössä insinööri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden
kanssa. PISTOT-vastaavana olen vetovastuussa näiden bileiden järjestelystä, sekä lukuvuoden huipentavan PISTOT
Bilematkan toteuttamisessa.

TTO:ssa parasta ovat: verkostot, perinteet, järjestäminen,
yhteishenki. Oranssi sydän on oikea.

Parasta: TTOn kautta luodut verkostot, ystävyyssuhteet
ja tehdyt projektit ovat tehneet (opiskelijan) arjestani aika
hemmetin hauskaa. Se on parasta!

Aleksi
Webmaster
Verkkoherra a.k.a. Webmaster hallinnoi sähköpostia ja
toimii hallituksen IT-tukihenkilönä, sekä jeesailee muita
tarpeen mukaan.
TTO:ssa parasta: Ihmiset! Näissä hommissa on tutustunu
todella siisteihin tyyppeihin, aina hallituksesta, jäsenistä
ja yhteistyökumppaneista lähtien. Lisäks on makeeta olla
mukana tekemässä juttuja joissa näkee kuinka jengi viihtyy.

Timo
Koulutuspolitiikka
Koulutuspoliittisen vastaavan hommiin kuuluu hoitaa järjestön tarjoamaa paikallista edunvalvontaa ja tradenomitutkintojen kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että autan
opiskelijoitamme tutkintoihin liittyvien ongelmatilanteiden
kanssa, sekä edustan tradenomiopiskelijoita esim. opettajankokouksissa ja muissa tilanteissa joissa opiskelijaedustaja on
paikalla. Ja jos ei ole niin tungen saapasta oven väliin.
Tämä duuni on kultainen mahdollisuus verkostoitua, tehdä
merkityksellisiä asioita opiskelijoille, ja vieläpä nitoutua timantinkovaan yhteisöön. En vaihtais.

Badger
Tampereen Tradenomiopiskelijoiden virallinen spritit
animal, Badger, on toiminut järjestön maskottina jo lyhyen historian ajan.
Mäyrämme pitää kosteasta meningistä ja se herää uniltaan aina juuri sopivasti ennen bileitä. Varmimmin hänet
voi tavata Hervannan hämärä kujilla.
Parasta Badgerissä on hänen yllätystaskunsa, josta usein
löytyy kolmella tähdellä leimattu herkkupullo.

Janne
Viihdevastaava
Viihdevastaavan asemassa olen vetovastuussa kaikista tapahtumistamme joissa Kuningas Alkoholi esittää olennaista
roolia. Pisnes-termein rooliani voisi kutsua ”projektijohtamiseksi”.
TTO:ssa parasta: verkostoituminen, perinteet, stimuloivat
projektit ja yhteishenki. #ttofamily ei ole pelkkää sanahelinää.

PISTOT - BILEPASSIT TULEVAT MYYNTIIN
SYYSKUUN ALUSSA!

PISTOT PARTYPASSES ON SALE
IN SEPTEMBER!
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Moro ja onnea opiskelupaikastasi!
Nimi on Virtasen Timo, ja vastaan tänä vuonna TTO ry:ssä koulutuspolitiikasta eli opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Opiskelen itse ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyä, mutta
yhtälailla KoPona edustan myös liiketalouden ja IB:n opiskelijoita.
Koulutuspolitiikasta saa helposti kuvan että se on tylsää virallista
paperinpyöritystä joka ei oikeasti johda mihinkään.
Se on aika väärä kuva, oikeasti KoPo on kuin Batman, paitsi että
en ole rikas, väkivaltainen, enkä omista viittaa.
Haalarit sentään ovat mustat ja luola löytyy, se löytyy Solulla ja
ovessa lukee TTO ry.
Pääpointti on se että KoPo valvoo tradenomiopiskelijan etuja ja
puuttuu epäoikeudenmukaiseen toimintaan.

KOPON TERVEISET
Timo Virtanen

Ensinnäkin koen että olen aika loistava tyyppi neuvomaan näissä
tilanteissa, ja toisekseen jos tapaus on tarpeeksi räikeä voi TTO
puuttua siihen suoraan.
Ainejärjestössä on huomattavaa sanavaltaa - lähes tuhannen
opiskelijan ääni kantaa pidemmälle kuin yhden tai kymmennen.
Opintoihin liittyvien ongelmien pätkimisen lisäksi TTO osallistuu
myös tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulussa.
Teemme intensiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn
sekä international business -koulutusohjelmien henkilökunnan
kanssa, samalla edustaen opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa koulutusohjelmien rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä.

“oikeasti KoPo on kuin Batman”

Edunvalvonnassa varsinainen painopiste on koulutuspoliittisissa
asioissa eli mikäli opiskelijalla on opintoihin liittyviä ongelmia tai
kysymyksiä,
TTO pyrkii auttamaan ja neuvomaan. Yleisimmin ongelmat tulevat
vastaan kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa, ja meihin kannattaa olla yhteydessä
siinä vaiheessa kun tilanteiden selvitys ja purkaminen opettajien
kanssa ei ole johtanut tyydyttävään tulokseen.

Yhteistyö ja kokousedustus on myös loistava kanava palautteelle
ja kummankin suuntaiselle kommunikaatiolle - ette arvaakaan
kuinka hyvä juttu se on että opettajille pystyy suoraan
kokouksissa tuomaan ilmi jos on asiaa josta puhua tradenomiopiskelijoiden äänellä.

Siinä vaiheessa on sitten minun duunini olla tarpeeksi kartalla
siitä miten dokumentit ja käytännöt kuten koulun viralliset toimintatavat, AMK-laki,
ja muut TAMKin toimintaa ohjaavat laput ja säännöt nivoutuvat
yhteen käytännön kanssa ja selvittää tapausta näiden valossa.
Joten minuun kannattaa olla yhteydessä jos tunnet tilanteen koululla epäoikeudenmukaisena, syrjivänä, laaduttomana, tai muuten
vaan hiertää aivan liikaa:

Kiitos lukaisusta, heitähän sähköpostia hyvä ihminen jos tulee
esille koulutuspolitiikkaan liittyvää asiaa!
Tai tule nykimään kampuksella hihasta. Hiuksistakin saa nykiä,
mutta hellästi kiitos.

Laatutyössä tärkeintä on että opetus olisi laadukasta (aika
kuvaavaa, kyllä!), mielekästä, ja että se olisi tosi kiva juttu että
CV:ssa lukee sitten Tradenomi - TAMK.

Hello and welcome to TAMK!

dents represented.

My name is Timo Virtanen, and I’m the educational policy director
in TTO ry this year. Educational policy encompasses representing student interests, communication with TAMK staff, and degree
development. I study in Business Information Systems, but I
represent also International Business and Business Administration students.

You should contact me if you feel a situation at TAMK regarding
your studies as unjust, discriminating, or otherwise some problem
feels poorly handled.
Firstly, I am incredibly good at giving advice regarding the somewhat complex tangle of different conventions that are play at the
campus, and secondly, if the matter is egregious enough that
means that TTO is very interested to hear about it.
We talk with the voice of over a thousand students - it tends to
give your words more credence.

Educational policy matters seem thoroughly boring and vague
from the outside. It couldn’t be more wrong! In reality, steering
student interests is lot like being Batman, although I am not a rich
and violent one-percenter. Oh well, at least my student overalls
are black and I have somewhat cave-like dwellings in the TTO
office at Solu.
The main point is that the educational policy director
(abbreviated KoPo from now on) strives for justice for the stu-

Thanks for reading, if you need any questions answered, don’t be
shy and just send me an email!

Timo Virtanen
KoPo/ Educational Policy Director, timo@ttory.fi

