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Mikä on TTO ry?

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry pähkinänkuoressa
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä
rekisteröity yhdistys. TTO ry on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö. 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, sekä
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!
(wp.ttory.fi) What is TTO?
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry (TTO ry) is a hundred percent student-created and organized
registered union. TTO ry is an union for those who study Business Administration at Tampere University of Applied Sciences (TAMK). 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 Kahakka-convention.
If you study Business Administration at TAMK, you are probably already a member of TTO ry. If
not, that should be changed immediately! The membership for the whole student time costs only
10 € and it is definitely worth it. You can find the registration forms at Solu (L-building) or send us
e-mail: hallitus@ttory.fi
We just updated our websites and our own magazine got some new wings as well. And you should
check out our new blog too! We mostly write in Finnish but we also try to write some posts in English. If you have any ideas for our posts or are interested to write into our blog or magazine please
contact us! We will be more that thrilled if you have some idea or if you have your own text to publish! About magazine send an email to veera@ttory.fi and in blog business contact linda@ttory.fi.
Follow us in Facebook and Instagram! Instagram: @tto_ry Facebook: Tampereen tradenomiopiskelijat ry
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Onnittelut ansaitusta opiskelupaikasta!
Heippa ja mukavaa alkanutta syksyä! Minä
olen Sara Kauppinen, Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n mediavastaava. Opiskelen
TAMKin Proakatemialla, ja aloittelen juuri kolmatta vuottani. Opiskeluaika on kulunut hujauksessa. Edelleen muistan sen päivän kuin
eilisen, kun itse astelin TAMKin ovista sisään
mieleni täynnä odotuksia tulevista opiskeluvuosista. Tampere, ihmiset, koulu ja uusi koti
oli uutta. Suomen kulttuuripääkaupungiksikin
kutsuttu Tampere on onnistunut kahdessa
vuodessa lunastamaan kaikki odotukseni ja
kutsun tätä paikkaa jo kodikseni.
Nopeasti kotiutuminen tapahtuikin. Olin alusta
asti melko aktiivinen kiertämään opiskelijabileitä, millä uskon olevan yhteys verkostojeni suhteellisen nopeaan laajenemiseen...
Opiskelijatapahtumat ovatkin uudelle opiskelijalle tärkeä osa kotiutumisprosessia. Ne
yhdistävät opiskelijoita omalla koulutusalalla,
sekä myös oman koulutusalan rajojen ulkopuolelta.

PÄÄTOIMITTAJA JA TAITTO SARA KAUPPINEN, sara@ttory.fi

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

Elämässäsi on juuri auennut uusi, tyhjä sivu
vailla merkintöjä.Väitän, että määrätietoisinkaan
ihminen ei tiedä mitä opiskeluelämä tuo tullessaan. Tämä lehti on täynnä niitä hyviä vinkkejä,
joiden avulla pääset taatusti kiinni opiskelijan
arkeen ja saat siitä kaiken ilon ja riemun irti!
Kehotan teitä, arvon tradenomiopiskelijat, muistamaan hauskanpito ja kokeilemaan rajojanne
(haalarit jalassa on paljon hyväksyttäväpää
sekoilla kuin ilman)! Opiskelun ei tarvitse olla
pelkkää ahertamista ja suorituksia suoritusten
perään. Opiskelu ei vie elämästäsi montaa
vuotta, siispä kannustan todella nauttimaan
tästä elämäsi ajanjaksosta. Sinä olet super
onnekas ansaitessasi koulupaikan TAMKista,
onneksi olkoon!.
Tsemppiä opiskeluun!
Sara Kauppinen, Mediavastaava 2017

PJ:N NUIJASTA

FOLLOW US:

TERVETULOA TRADENOMIOPISKELIJAKSI!
“Koulun aloittaminen on lapsen elämässä uusi tärkeä vaihe. Ensimmäiselle luokalle tullessaan oppilaat ovat hyvin erilaisia tiedoiltaan ja taidoiltaan. Toiset osaavat lukea ja hiukan laskeakin, mutta ryhmässä toimiminen voi olla haastavaa. Toiset osaavat yhteispelin
säännöt, vaikka kirjaimet, tavut ja sanat ovat vielä pitkään sekaisin. Erilaista tukea tarvitaan, sillä koulun aloittaminen tuo monenlaisia muutoksia ja elämään.’’
Hellou!

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry

tto_ry

#TTORY

ttosnap

Päätin aloittaa tekstini lainauksella eräästä ’’tervetuloa ekaluokalle’’ –tekstistä. Uudessa koulussa
aloittaminen on monella tapaa samanlaista riippumatta elämänvaiheesta tai iästä. Juuri nyt on se
hetki kun sinun 3,5 vuotta kestävä opiskelijaelämäsi alkaa ja voin luvata, että se tulee antamaan
paljon; uusia ystäviä, tietoa, kokemuksia ja sisältöä elämään. Siispä, suuret onnittelut ansaitsemastasi opiskelupaikasta yhdessä Suomen arvostetuimmista ammattikorkeakouluista!
Suosittelen lämpimästi ottamaan kaiken ilon irti opiskelijaelämästä ja osallistumaan lukuisiin
tapahtumiin, mitä (etenkin) TAMK:n järjestöt sekä kerhot tarjoavat. Itse edustan Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:tä (TTO ry lyhyesti). TTO ry järjestää tapahtumia yksinomaan teille, tradenomiopiskelijoille, mutta myös tapahtumia joihin osallistuu opiskelijoita kaikilta aloilta ja kaikista
korkeakouluista. Opiskelijakulttuuri tuo yhteen ihmisiä ja auttaa verkostoitumaan. Lähde siis rohkeasti mukaan hyppelemään humalassa Hervantaan, suorittamaan kauhamestarin tutkinto soppasaunalle, kiertämään Kalevaa kännissä, laulamaan sitsilauluja ja tanssimaan PISTOT-bileisiin!
Muista että, jos alkoholi ei maistu, ei tarvitse hätääntyä! Järjestämme myös holittomia tapahtumia
sekä autamme kouluun liittyvissä huolissa ja murheissa. Jos mieltäsi painaa huolet, voit ottaa
yhteyttä vaikka koulutuspoliittiseen vastaavaamme, minuun tai kehen tahansa hallituksemme
jäseneen.
Etsimme aina uusia innokkaita ihmisiä järjestötoimintaan ja siksipä juuri rohkaisen nykäisemään
hihasta,
jos toiminta herättää kiinnostusta. Ja totta kai saa tulla jauhamaan kaikesta muustakin!
Tsemppiä tulevaan
Terkuin puheenjohtajanne,

Essi

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n
terveiset
Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille TTOlaisille! Kun
kesän aikana on ladattu akut täyteen, voi tulevan
vuoden tarjoamiin haasteisiin vastata uudella energialla.
Me Tradenomiopiskelijaliitossa teemme töitä
sen eteen, että sinulla olisi hyvät lähtökohdat
työelämään. Tradenomiopiskelijaliitto on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on yli 10 000
jäsentä. Meillä on 25 paikallisyhdistystä ja toimimmekin niiden kautta lähes jokaisessa ammattikorkeakoulussa, jossa tradenomeja koulutetaan.
Paikallisesti erittäin tärkeää työtä tekevät juuri nämä
opiskelijayhdistykset, kuten Tampereen ammattikorkeakoulussa toimiva Tampereen tradenomiopiskelijat TTO ry. TTO järjestää todella monipuolisesti
tapahtumia piristääkseen teidän arkeanne, tarjonnasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin! Tapahtumien lisäksi TTO hoitaa Tampereella tradenomiksi
opiskelevien edunvalvontaa vaikuttamalla koulun
sisäisiin asioihin sekä tarjoamalla apua ja neuvoja
niitä tarvitseville.

Kaikenlaisiin opiskelijatapahtumiin kannattaa ehdottomasti osallistua aina kun siihen on mahdollisuus,
sillä opiskelijatapahtumissa luot verkostot ja muistot, jotka kantavat läpi elämän. Kannustankin teitä
ottamaan kaiken irti opiskeluajastanne. Ottakaa osaa
erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin, rakentakaa
itsellenne kattavat ja monialaiset verkostot, älkääkä
pelätkö tarttua opiskelijaelämän ja tulevaisuudessa
työelämän tarjoamiin haasteisiin!
Energisin syysterveisin
Veera Koli
Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry
Puheenjohtaja

HAALARIOPAS
Linda Leppänen ja 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
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.

TTO:NVIIHDETAPAHTUMAT

”En ole alkoholisti, olen opiskelija.”
Tervehdys te kaikki aloittelevat alk… korjaan,
opiskelijat! Korkeakouluopiskelu ja alkoholilliset tapahtumat sopivat yhteen kuin mustamakkara ja puolukkahillo. Eihän opiskelu tietysti pelkkää ryyppäämistä ole, mutta erilaiset
opiskelijatapahtumat ovat mukava tapa
hiukan rentoutua ja unohtaa koulustressi.
Haalarit jalassa ei edes Suomen kesäkelit
masenna, kun saa nauttia opiskelijaelämän
viihdepuolesta.
Omat opintoni TAMKissa aloitin viime vuonna
2016 liiketalouden opintojen parissa. Opiskelijaelämän kosteampaa puolta oli päässyt
maistamaan jo lukiossa ja nyt tieto isoista
järjestöistä, jotka järjestävät toinen toistaan
suurempia tapahtumia, sai minut odottamaan ensimmäistä kosketustani tuohon puoleen
opiskelua. Eikä kyseinen vuosi TAMKissa
myöskään aiheuttanut pettymystä sen suhteen.
Orientoivien viikkojen kohokohtana toimii
Hämmästyttävä Ralli, joka tulee olemaan
myös uusien opiskeijoiden ensimmäinen
opiskelijatapahtuma. Rallin tarkoitus on niin
yhtenäistää ryhmää, antaa mahdollisuuden
tutustua toisiinne ja tietysti pitää hauskaa.

Pääsette tutustumaan Tampereeseen ja samalla myös kilpailemaan muita luokkia vastaan.
Mikään ei murra jäätä ryhmässä yhtä hyvin, kuin
muutama juoma ja ei niin leikkimielinen kilpailu
muita luokkia vastaan. Itselleni henkilökohtaisesti on Hämmästyttävä Ralli ollut hienoin, hauskin ja paras opiskelijatapahtuma tähän saakka.
”Hämyrallia” seuraavalla viikolla jatketaan
tradenomiopiskelijoiden yhteen tuomista viime
vuonna debytoineella Fuksiolympialaiset -tapahtumalla. Tapahtuman on ensimmäinen syksyn
tapahtumista, johon osallistuvat kaikki kolme
tradenomilinjaa (liiketalous, ib, tietojenkäsittely)
Samalla viikolla päästään nauttimaan yhdestä
tradenomiopiskelun kulmakivistä, kun Tradenomikastajaiset asettavat taas ryhmät vastakkain
kilpailemaan ryhmien välisestä paremmuudesta.
Tätä seuraa tietysti myös itse kastajaistapahtuma, joka antaa teille vihoin luvan kutsua
itseänne tradenomiopiskelijoiksi.
Fuksitapahtumien jälkeen on aika palata takaisin arkeen, joka ei kuitenkaan tarkoita, että suu
pääsisi kuivumaan. Kerran kuussa TTO, TIRO ja
Pirate järjestävät Union Leisure & Work Clubissa
PISTOT. PISTOT-bileissä pääsette nauttimaan
kuukausittain vaihtuvasta teemasta, tutustumaan opiskelijoihin eri aloilta ja nauttimaan

OPISKELIJATAPAHTUMAT
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

opiskelijahintaisista juomista!
TTO tarjoaa teille myös tasaisin väliajoin muita
tapahtumia, joita ei kannata missata. Näistä
kruununjalokivenämme toimii ikioma baarikierroksemme, koko Suomen suurimmassa ja kauneimmassa opiskelijakeskuksessa, Tampereen
ikiomassa HERVANNASSA. Hervannan Hum*la
Hyppely on vuosittain järjestettävä baarikierros
tuolla Tampereen legendaarisimmassa lähiössä.
Tapahtuma on vuosittain erittäin suosittu ja
kerää osallistujia niin kaikilta TAMKin aloilta,
kuin myös Tampereen yliopistoista. HHH tulee
taas tänä syksynä ja lippujen osto kannattaa
suorittaa ajoissa, sillä lippuja on rajoitett määrä
ja liput on menneinä vuosina myyty loppuun
hetkessä.

“Tapahtumien tarkoitus on antaa teille
mahdollisuus irtautua hetkeksi kuluttavasta
arjesta ja rentoutua ystävien kanssa”
HHH on synnyttänyt toisen baarikierroksen Kalevaan. Kalevan K*nnikierros on keväällä järjestettävä baarikierros, jossa pääsee tutustumaan
Kalevan alueen pienempiin ja suurempiin kuppiloihin ja ravintoloihin. Molemmissa tapahtumissa olleena ja niistä kunnialla selvinneenä, niin
asiakkaana Hervannassa, kuin järjestäjänä Kale-

vassa, voin rehellisesti sanoa, että vaikket
opiskelijatapahtumista kauheasti perustaisikaan, älä missään nimessä jätä näitä väliin.
TTO haluaa tarjota jäsenilleen viihdetapahtumia, jotta jaksatte myös opiskella.
Teemme aina kaikkemme, jotta tapahtumamme olisivat ikimuistoisia. Tapahtumien
tarkoitus on antaa teille mahdollisuus irtautua hetkeksi kuluttavasta arjesta ja rentoutua ystävien kanssa. Olemme aina itsekin
tavattavissa tapahtumissa ja kuuntelemme
mielellämme kehitysehdotuksia ja kaikkea
mahdollista palautetta! Tarkoitus ei missään
nimessä ole tyrkyttää teille alkoholia, vaan
yritämme luoda tapahtumia, joista voitte
nauttia myös vesilinjalla! Tärkeintä meille on,
että saatte välillä lähteä tutkimaan kaupungin erilaisia puolia ja nauttia vapaa-ajasta
opiskelijatovereiden seurassa!
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, hauskaa
opiskeluvuotta kaikille!!!
Aleksi Kallionpää
TTO ry
Viihdevastaava

kappaleen joka myös haalarimerkkinä tunnetaan.
Näitä bileitä ei kannata missata, sillä näistä tullaan
Heti ensimmäisen kahden koulupäivän jälkeisen puhumaan vielä pitkään jo opintojen päätyttyä.
hämmennyksen keskeltä hyvää-aavistamattomat
tradenomiopiskelijan alut viedään ikimuistoiselle
kaupunkiseikkailulle äärirajoille Amazing Race-tyy- TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KASTAJAIlisen joukkuekilpailun muodossa joka vie fuksit ky- SET
kyjensä absoluuttisille äärirajoille.
Jo ennen ajanlaskumme alkua, muinaiset foinikialaiRastiradan varrella uusien luokkatovereiden kas- set kokoontuivat kerran vuodessa juhlistamaan ylivot poltetaan jokaisen verkkokalvoille niin hyvässä jumala El:iä. Tähän juhlatilaisuuteen kokoontuivat
kuin pahassakin, sillä tehtävien suorittaminen vaa- eri kansat ja heimot ympäri Foinikiaa, pukeutuen
tii rohkeiden yksilösuoritusten ja heittäytymisen oman heimonsa väreihin. Samassa juhlassa kastetlisäksi myös saumatonta yhteistyötä koko joukku- tiin vastasyntyneet lapset sekä uhrattiin muutama
een voimin. Rastinpitäjät arvioivat ja pisteyttävät heistä ylijumalalle. Tästä perinteestä ei kuitenkaan
fuksien suoritukset sotilaallisella kurilla ja tarkkuu- ole tarkkaa tietoa koska runoista ja pyhistä teksteisdella, joten vain kaikkein parhailla on mahdollisuus tä tehdyt käännökset ovat vähintäänkin yhtä sekalunastaa paikkansa auringosta. Rastilta ilman suori- via, kuin insinööriopiskelijoiden yliaikahakemukset.
tusmerkintää jääneiden tiimien ralli päättyy heidän
joutuen Tradenomi-jumalten ikuiseen epäsuosioon. Tampereen tradenomiopiskelijat ry järjestää uusille
opiskelijoille tähän traditioon pohjautuvan kastetiKun koko rastirata on lopulta kierretty läpi, on par- laisuuden. Luokat ottavat mittaa toisistaan leikkihaiten suoriutunut joukkue ansainnut mainetta, lo- mielisissä kisoissa sekä vannovat Tradenomiopisputonta kunniaa sekä voittajanmukaisen kohtelun kelijan Veljeysvalan. Luokkien pitää, perinteen
tapahtuman jatkoilla. Voittajien nimiä tullaan laula- mukaisesti, pukeutua teeman mukaan yhtenäisesti
maan Tradenomi-jumalten saleissa tästä iäisyyteen. ja lopussa palkitaan parhaiten pukeutunut luokka
Muiden suorittajien ei tarvitse kuitenkaan poistua Foinikialaiseen tapaan.
jatkoille allapäin, sillä jokainen osallistuja saa tästä Ylijumalan roolissa toimii TTO:n maskotti Badger,
älyn, heittäytymisen ja yhteishengen testistä muis- joka visvasyylästään huolimatta on erittäin leppoitoksi opiskelijan sotisopaan ommeltavan kankaisen sa ja antelias veikko.

STUDENT PARTIES

HERVANNAN HUM*LA HYPPELY &
KALEVAN K*NNI KIERROS
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

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!
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 2017 ”SITSIT OF LOVE”-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.

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.

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

PISTOT BILEPASSI

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.

Kuukausittain järjestettävät PISTOT-opiskelijabileet hellittävät
stressiä kouluahertamisen keskellä
ja antavat oivan mahdollisuuden
tutustua muihin opiskelijakollegoihin.
PISTOT saivat alkunsa vuonna 2008
TAMKin tradenomiopiskelijoiden (TTO
ry), insinööriopiskelijoiden (TIRO ry)
sekä terveysalan opiskelijoiden (PIRATE ry) toimesta. PISTOT- bilepaikkana on toiminut jo useamman vuoden
yhteistyökumppani Restamax Oyj:n
Union Work and Leisure Club. Bileissä
on oma teemansa joka kuukausi,
mikä näkyy Union Work and Leisure
Clubin koristeiluissa ja drinkkilistassa. Myös DJ tahdittaa tanssikansaa
teeman mukaisesti. PISTOT-bileisiin
on suotavaa pukeutua teeman mukaan,
mutta opiskelijan tunnusmerkkinä
toimiva asuste (HAALARIT) sopii mainiosti teemaan kuin teemaan.

Lukuvuoden alkaessa myyntiin
saapuvat PISTOT bilepassit. Passilla
varmistat pääsysi vuoden jokaisiin
PISTOT-bileisiin. Bilepassi on henkilökohtainen passi, joka kustantaa 15
euroa (ennakkolippu 3 €, ovelta 5 €).
Bilepassilla pääset bilepassilaisten
oman jonon kautta, joten säästyt myös
turhalta jonottamiselta. Bilepassi on
myös arpalippusi PISTOT bilematkan*
arvontaan. Saat jokaisista PISTOT-bileistä leiman passiisi, ja mikäli
keräät vähintään 6 leimaa ja palautat
passisi kevään viimeisillä pistoilla,
olet mukana bilematkan arvonnassa!

PISTOT BILERISTEILY
PISTOT vie juhlijansa risteilemään
tänä vuonna jo neljättä kertaa.
Suuren suosion saanut PISTOT bileristeily toimii loppuhuipennuksena kuluneelle syksylle. Vuoden 2017 risteily
järjestetään 7-8.12. Kerää hyttiporukkasi kasaan ja suuntaa risteilemään
muun opiskelijapoppoon kanssa. Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä!
Huom. bilepassilla saat huojennusta jo
edullisesta risteilyhinnasta.

*Pistot Bilematka on elämäsi mahdollisuus, josta pääset lukemaan lisää
seuraavalta sivulta.

Kulttuuria ja vapaa-aikaa

PISTOT BILEMATKA
Liian hyvää ollakseen totta, mutta totta!
PISTOT Bilematka sai alkunsa vuonna 2013 joten tänä vuonna juhlimme sen kuudennetta juhlavuotta. Reissu on perinteisesti
tehty Espanjan Malagaa, mutta toukokussa 2017 matkaamme toistaiseksi tuntemattomaan etelän kohteeseen.
PISTOT kustantaa matkaan lähtijöille LENNOT, MAJOITUKSEN VILLASSA sekä HUIKEITA AKTIVITEETTEJA. Sinun ei siis tarvitse
varata omaa rahaa matkaan suuria määriä, tämän reissun pärjää helposti vaikkapa opintotuella.
MITEN SINNE PÄÄSEE MUKAAN??
Syksyn alkupolella tulevat myyntii PISTOT bilepassit (15 €), joka toimii pääsylippunasi jokaisille PISTOILLE. PISTOT-bileissä
käydessäsi saat leiman passiisi. Kun sinulla on passissasi lukuvuoden päätteeksi 6-8 leimaa ja palautat passisi viimeisillä
PISTOILLA järjestäjille, olet mukana arvonnassa....
Passit myytiin lippuun syksyllä 2016 kahdessa tunnissa, joten paranee olla hereillä myyntipäivänä mikäli sellaisen itsellesi
haluat.
BILEMATKA 2017
PISTOT Bilematka on todellakin se ainutkertainen mahdollisuus joka kannattaa käyttää jos arpaonni suosii.
Vuoden 2017 matkalla mukana olleena listasin mieleenpainuvimmat asiat menneestä reissusta:
		
- Ihan mieletön porukka, viikossa toisilleen tuntemattomista ihmisistä muodostui tiivis jengi
		
- Ennestään tuntemattomien ihmisten seurassa sait olla täysin oma itsesi ilman odotuksia
		
- halpa reissu
		- vesipuisto
		
- aurinko ja rusketus
		
- sauna ja uima-allas
		- jalkapallo-ottelu
		- aamudrinksut
		- päivädrinksut
		- iltadrinksut
		
- kauppakeskus (humalassa)		
Kirjoittanut: Sara Kauppinen

Vaikka opiskelija tunnetaan haalareista ja railakkaasta elämäntyylistä, niin ei se tarkoita, että kaikki
tapahtumat ovat alkoholipitoisia. TTO ry järjestää opiskelijoille myös mielenkiintoisia kulttuuritapahtumia ympäri vuoden!
Uusi vuosi avataan yhteistyössä TIRO:n (Tampereen Insinööriopiskelijat ry) kanssa Kyykkäkarsinnoilla.
Akateemisen Kyykän MM.kisat 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. Viime keväänä laskettelureissu kesti päivän Himoksella. Tällä kertaa otimme muutkin opiskelijat mukaan viettämään hauskaa meidän kanssamme. Näin bussilastillinen opiskelijoita pääsi tuulettumaan valkeille rinteille raittiiseen
ulkoilmaan. Vaikka satoikin vetistä lunta, reissu oli aivan mahtava uusine tuttavuuksineen!
Kun kesä on ohi ja on aika palata takaisin koulun penkille, ei syksyltäkään puutu tapahtumaa. 2016
syksynä suuren suosion saanut TTO Business Seminar oli yksi suurimmista alkoholittomista tapahtumistamme ja se palaa kuvioihin tänäkin syksynä! Puhujina seminaarissa oli Mikael Juntunen, Tommi Huovinen, sekä Riku ja Tunna Madeventuresista. Suosittelemme pitämään silmät auki ja seuraamaan aktiivisesti
somea, sillä vuoden 2017 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 paljon muuta! Niin kuin
näet, tapahtumia riittää koko vuoden ympäri!
Jasmeet Saini, kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava 2017, TTO ry

PISTOT
Monthly PISTOT parties relieve school stress and
gives opportunities to get to know other students. PISTOT parties have been organized since
2008 by business (TTO), engineering (TIRO) and
health care (PIRATE) student organizations. The
parties take place at partner restaurant group
Restamax Plc’s Union Work and Leisure Club.
Every PISTOT has a different theme which can
be seen from changing decorations, music and
drinks. It is highly recommended that you dress
up according to the theme but it is totally okay to
arrive wearing your overalls!
PISTOT PARTY PASS
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€. 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 for the
free PISTOT party trip!
PISTOT PARTY CRUISE
PISTOT will take partyers to a cruise for the
fourth time! The Popular PISTOT party cruise
is the grand finale of the fall and this year the
cruise will take place from 7th to 8th of December! Gather your cabin mates and lets party! Remember to mark your calendars well in advance
because there is only limited number of tickets
sold. Party pass owners will get a discount.
PISTOT PARTY TRIP
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.
PISTOT party trip is a unique opportunity that
should be used is the luck is on your side. The
winners of 2017 listed most memorable parts of
the trip:
Awesome group of people
You get to be completely yourself since people
don’t know you beforehand
Cheap
Water park
Sun and tanning
Sauna and swimming
Football match
Morning drinks
Day drinks
Evening drinks
Shopping center (drunk)

Culture and other events
Even though students are known for overalls
and partying, it does not mean that every event
includes alcohol. TTO ry organizes more or less
cultural events for students all year around!
Each new year starts with Kyykkä Qualifications
that TTO arranges with TIRO (engineering student
organization). 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).
TTO has also arranged ski trips with TIRO, both to
Himos and Sappee. These two are just examples
of the spring semester. The fall will bring to you
TTO Business Seminar (this year bigger than ever)
and plenty of other events. TTO also arranges
company visits and excursions.
As you can see, there is variation all year around!

Tuutorit 2017

TIETOJENKÄSITTELY

TTO’s Contact person system

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry is bringing the contact person system to the new BBA students of 2017.
Now you must be wondering what this contact person
TTO:n Yhteyshenkilöjärjestelmä
system is? Shortly the contact person system is a way
to bring BBA students and TTO closer together, help
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry tuo yhteyshenkilö- on potential problems, improve already existing events
järjestelmän uusille vuonna 2017 aloittaville tradenomi- and develop new ones that TTO is hosting.

opiskelijoille. Nyt varmaan mietit, että mikäs ihme tuo
yhteyshenkilöjärjestelmä on? Yhteyshenkilöjärjestelmä
tiivistettynä on tapa lähentää tradenomiopiskelijoita ja
TTO:ta, auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa, parantaa jo olemassa olevia tapahtumia ja kehittää uusia,
joita TTO järjestää.
Mitä TTO:n yhteyshenkilönä toimiminen tarkoittaa?
Tulet olemaan ryhmäsi yhteyshenkilö TTO:n suuntaan ja päinvastoin. Yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu
muun muassa tiedottaa ryhmällensä tulevista TTO:n
tapahtumista ja ilmoittaa TTO:lle ryhmältään kuulluista
kehitysideoista ja mahdollisista ongelmista.

What does it mean being TTO’s contact person?
You will be acting as the contact person between TTO
and your group. The job of a contact person is to inform
your group about upcoming TTO’s events and to infrom
TTO about suggestions for improvement and possible
troubles from your group.

Kiinnostuitko yhteyshenkilönä toimimisesta?

HENRI RIUTTA, Tuutori- ja jäsenvastaava 2017

Luettuasi yllä olevan tekstin, tuliko fiilis että juuri sinä
olisit hyvä yhteyshenkilö? Jos kiinnostuit TTO:n yhteyshenkilönä toimimisesta, niin muista mainita kiinnostuksesi, kun ryhmäsi sisällä kysellään kenestä tulee
TTO:n yhteyshenkilö!

INTERNATIONAL
BUSINESS

Minja

Sami

Petri

Joni

LIIKETALOUS

Eetu

Emilia

Mariana

Teemu

Cindy

Tina

Interested in being a contact person?
After reading the text above did you feel like you would
be a good contact person? If you got interest in being
TTO’s contact person then remember to mention your
interest when your group is asked for their contact
person of choice!

Milja

Immo

A contact person is expected to be active and trustworthy in doing their tasks, and because of that a contact
person is entitled to awesome perks. Contact persons
will get free tickets to Hervannan Humala Hyppely and
to Kalevan K*annikierros with other perks as well.

Yhteyshenkilöltä odotetaan aktiivisuutta ja luotettavuutta tehtävissään, minkä vuoksi yhteyshenkilö on
oikeutettu mahtaviin etuihin. Yhteyshenkilöt tulevat
muun muassa saamaan ilmaiset liput Hervannan Humala Hyppelyyn ja Kalevan K*nnikierrokseeni.

Simon

Miska

Marika

Toni

Tuomas

Linda

Jesse

Valtteri

Linda

Sonja

Sofia

Mirka

Riku

Valtteri

HALLITUS 2017
Opiskelijatapahtumat, tradenomikoulutuksen laadun turvaaminen, informaation kulku, verkostojen
luominen oman koulutusalan ulkopuolelle....
Mikään näistä ei tapahdu itsestään. Taustalla on Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n hallitus, joka
kaudella 2017 koostuu 13:sta henkilöstä.

Kuka olet ja mikä on vastuualueesi TTO:n hallituksessa?
		
Mikä on parasta tehtävissäsi?
				Mikä on parasta TTO:ssa?

Essi, Puheenjohtaja

Anni, Sihteeri
Heidi, Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajana olen vastuussa
hallitukseni kanssa koko järjestön pyörittämisestä, pidän
huolta yhdistyksen lakisääteisistä
velvotteista, kutsun kokoukset
koolle sekä ylläpidän suhteita
sidosryhmiin ja toimin mm. Tampereen seudun tradenomit ry:n
hallituksessa opiskelijajäsenenä.
Ideoin ja teen päätöksiä liittyen
tapahtumiimme. Näitä hommia
tulee jaettua totta kai yhdessä
vpj:n Heidin kanssa.
Rehellisesti, en pysty rajaamaan
tätä yhteen asiaan. TTO:ssa kaikki on minulle parasta, siksi hain
ja onnekseni pääsin puheenjohtajaksi viime syksynä. Oranssi
sydän, nyt ja aina.
TTO:n takia omalta mukavuusalueelta poistuminen on huomattavasti helpompaa, joka päivä on
uusia mahdollisuuksia haastaa
itseään ja kehittyä. Parhaimpiin
asioihin listaan kuitenkin myös
verkostoitumismahdollisuudet
sekä mahtavan jengin (nykyiset
etenkin, mutta myös vanhat
toimijat), jota voi kutsua suureksi
perheeksi!

Henri, Tuutori- ja jäsenvastaava
Meikäläisen tehtäviin Tuijjana kuuluu
perehdyttää tradenomituutoreita ja toimia
heidän yhteyshenkilönä TTO:n suuntaan.
Teen siis
parhaani että tuutoreilla on kaikki hyvin ja, että he
ovat perillä asioista joista heidän tulee olla perillä. Jäsenhankintaan liittyen minä teen jäsenhankintasuunnitelman TTO:n sihteerin kanssa ja pyrin pitämään kiinni siitä, että tehtyä suunnitelmaa
noudatetaan. Vielä jäseniin liittyen huolehdin myös jäsenrekisteristä ja teen tietenkin parhaani jotta jäsenemme ovat tyytyväisiä.
Parasta Tuutori -ja jäsenvastaavana toimimisessa on olla tradenomituutoreiden ja jäsentemme tukena erilaisissa tilanteissa.
Pidän vilpittömästi ihmisten auttamisesta ja roolissani pääsen sitä
tekemään. Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että pääsen vaikuttamaan järjestömme kasvamiseen, mikä mielestäni on hieno juttu.
3. Parasta TTO:ssa on tiimihenki ja se, että päästään yhdessä
järjestemään tapahtumia ja tekemään tradenomiksi opiskelusta
mukavampaa. Näissä hommissa minusta oikeasti tuntuu siltä, että
pystymme vaikuttamaan asioihin positiivisesti ja se on minusta
aivan mahtavaa.

Mun suurin rooli on auttaa
muita hallituksen jäseniä omissa
toimissaan niin myötä- kuin vastatuulessa. Valvovan silmän alle
lankeaa etenkin taloussihteerin
ja yritysyhteistyön toimet. Lisäksi
saan jonninverran sooloilla itse,
mikä tarkoittaa vapaata ideointia
tapahtumien suhteen, kehitysehdotuksia ja ripausta lappilaista
mielenvikaisuutta noin niinku
yleensäkin.
Tämä sooloilu nimittäin on parasta kivointa. VPJ:nä mulla on
huomattavasti puheenjohtajaa
vähemmän virallisia velvollisuuksia ja olen saanut etsiä ja löytää
omat mielenkiinnon kohteeni
hallitustoiminnassa hyvin vapaasti.
Jos haluaisin kuvailla aktiivitoimintaa kliseisesti, sanoisin sen
opettaneen kurottamaan kohti
tähtiä. Eipä tuo kaukana ole
totuudesta.

Sihteerinä pidän pöytäkirjaa
yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, sekä tarvittaessa laadin
muita pöytäkirjoja. Olen myös
puheenjohtajiston nakkikone, eli
hoidan juoksevia asioita heidän
apunaan.
Parasta hallitushommassani on
mahdollisuus olla niin monessa mukana. Sihteerin roolissa
olen oppinut tärkeitä taitoja,
mutta lisäksi se jättää aikaa olla
monipuolisesti muiden apuna
järjestämässä esimerkiksi ulkomaan ekskursiota ja tapahtumia.
TTOfamily! Huikea porukka
jonka kanssa on ilo toimia. On
ollut ihana huomata, että perhe
ei ulotu ainoastaan omaan hallitukseen, vaan myös toimijoihin
useiden vuosien takaa.

Juuso, Taloussihteeri

Johanna, Koulutuspolitiikka
Kopona olen vahtaamassa, että ihanista tradenomeistamme pidetään huolta
loistavalla tradenomikoulutuksella. Tämä
tarkoittaa tietenkin sitä, että olen niin ajantasalla kaikesta tradenomikoulutukseen liittyvästä kuin ihminen voi olla ja autan opiskelijoita
koulutuksessa askarruttavissa asioissa.Minulle voi ja kuuluukin
tulla juttelemaan, jos jokin on vinossa, joten hit the like button
and subscribe!
Tässä hommassa parasta on se, että on resursseja oikaista
epäoikeudenmukaisuuksia ja tehdä asioille jo jotain, ennen kuin
tapahtuu mitään peruuttamatonta. Mahtavaa on myös, ettei
tarvitse kuitenkaan yksin olla vääryyksiä vastaan, vaan takana on
ainejärjestön tuki ja opiskelijoiden ääni.
En ole koskaan ollut mitenkään aktiivi, lähinnä vain passiivisesti opiskellut itsenäisesti, katkeroitunut huonosta opetuksesta
ja puskenut opiskeluja loppuun. Aloitin amk-opiskelun samalla
mentaliteetilla, kunnes päädyin tuutoriksi. Tuutoroinnista seuraava
askel oli TTO:n syyskokous ja siellä sain viimeinkin mahdollisuuden
aktivoitua kunnolla. Enkä ole katunut hetkeäkään. Tuntuu, että
olen tekemässä sellaista hommaa, jota haluaisin tehdä jatkossakin.
Huippua, että saa tehdä tällaista “turvallisessa ympäristössä” eli
hyvien tyyppien kanssa, joiden tietää aina olevan tukena, vaikkei
aina itse olekaan parhaimmillaan

Talousihteeri aka Massimestari. Eli mun vastuulla on
TTO:n kaikki rahaliikenne,
sen seuranta ja ylläpito.
Tehtävä on vastuullinen ja
vaatii paljon tarkkuutta.
Tärkeimpiä tehtäviä ovat
laskuttaminen ja kirjanpito.
Tehtävä on erittäin palkitsevaa ja siinä tietää, kun
asiat menee hyvin eli miten pitääkin. Kun asiat on
hoidettu hyvissä ajoin ja
kunnolla, niin saa huolella
kuitenkin vaihtaa vapaalle.
Taloussihteerinä kaikkien
tapahtumien rahaliikenne
kulkee minun kautta, jolloin
olen aktiivinen osa kuitenkin
tapahtumien järjestämisessä. Kaiken kaikkiaan
talouden hoitaminen ei ole
niin puista kuin saattaisi
vaikuttaa.
Massimestarin työssä oppii
paljon taloushallinnosta,
mitä koulun penkiltä ei opi.
Tämä on sellaista kokemusta, josta on varmasti hyötyä
tulevaisuudessa. Tehtävästä
saan arvokkaita kontakteja
opiskeluajalle sekä etenkin
työelämään

Aleksi, Viihdevastaava
Viihdevastaava, tarkoittaa, että olen vastuussa TTO:n järjestämistä
alkoholipitoisista tapahtumista. Näistä esimerkkeinä fuksitapahtumat ja HHH

Sara, Mediavastaava

Nautin siitä, että pääsen suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumia. Työ on välillä stressaavaa, mutta erittäin palkitsevaa ihmisten nauttiessa tapahtumasta. Projektijohtaminen on aina
kuulunut vahvuuksiini ja pidän siitä, että pääsen niitä käyttämään!
Kaiken tämän lisäksi olen aika helevetin kova poika ryyppäämään,
niin ei viihdevastaavan juomistehtävät ainakaan miinus ole!

Riina, PISTOT-vastaava

Noh ihan ensimmäiseksi tätä kautta sain työpaikan! Toiseksi
ryhmässä työskentely opettaa aina ja kasvattaa ihmisenä. Hallitusporukkamme on erittäin laadukas ja hauska, mutta tietysti
isossa porukassa mielipide-eroja löytyy. Onkin tärkeää oppia välillä
tekemään kompromisseja ja joustamaan, eikä vain mennä laput
silmillä itsekkäästi omien toiveiden mukaan.

Bileiden järjestämisessä parasta on kun saa käyttää luovuutta
suunnitellessa bileiden teemoja. Myös se tunne on loistava,
kun bileiden aika koittaa ja huomaa että juhlijoilla on hauskaa!

Jasu, Kulttuuri- ja vapaa-aika
Lyhesti sanottuna järjestän holittomia tapahtumia meille kaikille.

Vesa-Pekka,
Yritysyhteistyövastaava
Niinkun titteli jo kertoo, olen vastuussa yritysten kanssa tapahtuvasta
yhteistyöstä, suurimpana vastuualueena haalarisponsorien ja itse haalarien
hankinta.
Parasta hommassa on, että oppii
oikeasti toimimaan yritysten kanssa
yhteistyössä ja myöskin myyntitaidot
kehittyvät.
Parasta hallitustoiminnassa on yleisesti ottaen on se, että pääsee tutustumaan moniin eri ihmisiin ja tätä kautta
myös laajentamaan verkostoa, mistä
varmasti on hyötyä tulevaisuudessa.

Tehtäväni on järjestää kuukausittaisia
PISTOT-opiskelijabileitä, joulukuista bileristeilyä sekä kevään bilematkaa yhdessä insinööriopiskelijoiden
ja terveysalan opiskelijoiden PISTOT-vastaavien kanssa.

Myös omassa mielessäni päällimmäisenä on verkostoituminen ja mieletön porukka jonka kanssa hommia saa tehdä. Olen
myös saanut tämän vuoden aikana valtavasti rohkeutta sekä
oppinut ottamaan vastuuta tehtävistä mitä minulle annetaan.
Järjestössä toimiminen opettaa uskomattoman paljon tärkeitä
asioita joita voi hyödyntää tulevaisuudessa.

Parasta hommassa on sen monimuotoisuus ja paikasta riippumattomuus. Hommat ei ole
aikaan ja paikkaan sidottu, vaan
saan hoitaa niitä liikkuvasti ja
oman aikatauluni ehdoilla.

Parasta hommassani on se, että pääsen osallistumaan itsekin kivoihin juttuihin. Pääsin esimerkiksi
laskettelemaan pitkästä aikaa viime talvena, kun järjestimme Tiron (Tampereen Insinööriopiskelijat ry)
kanssa jokavuotisen laskettelureissun Himokselle.
Hallitustoiminnan avulla olen huomannut sen kuinka paljon saa aikaa kun puhalletaan yhteen hiileen.
Paljon on opittu vuoden aikana myös monipuolisesta tapahtumanjärjestämisestä.

Janette, ulkosuhdevastaava
Ulkosuhdevastaavan tehtäviin
kuuluu järjestää kotimaan ekskursioita ja yksi ulkomaan ekskursio.
Kaikkein parasta ulkosuhdevastaavan hommissa
on ulkomaan eksursion järjestäminen ja teitenkin
tätä kautta reissuun mukaan pääseminen. Kotimaan ekskurioita järjestäessä saa hyviä kontakteja
työelämään, joita ei varmasti ilman hallitustoimintaa olisi saanut.
Koko toiminnassa parasta on se kun pääsee järjestämään tapahtumia, sellaisia joita ei pystyisi
yksin järjestämään.
Porukka, millä näitä töitä tehdään, on mahtava ja

Tehtäväni on valmistella ja
lähettää kuukausittainen tiedote
ajankohtaisista asioista jäsenillemme ja ylläpitää somea. Myös
tällä hetkellä lukemasi InfoProvisio kuuluu vastuualueeseeni.
Provisioita ilmestyy lukuvuoden
aikana kolme kappaletta.

Timo, Webmaster
Ylläpidän järjestön virallista saittia sekä hallinnoin ja kehitän
hallituksen sisäisessä käytössä olevia digitaalisia palveluita.
Pidän myös inventaariota datasta ja tiedostoista joita tämän
kokoinen järjestö tarvitsee toimiakseen, ja huolehdin sekä
jäsenten että hallituksen tietoturvasta. Annan myös IT-tukea
tarvittaessa muille hallituksen jäsenille.
Lisäksi teen graafista suunnittelua TTO:n tapahtumiin ja
somemarkkinointiin.
Webmasterina pääsee kohtuullisen vapaasti toteuttamaan
tietojenkäsittelyn opiskelijalle mieleisiä hommia - näkyvän
osuuden lisäksi (saitti, some, etc,) taustalla pyörii paljon
ICT-infraa kuten oma sovelluspalvelin jota pääsee kehittämään haluamaansa suuntaan. Myös grafiikkatyö on sen
verran lähellä sydäntä että on kaunista kun saa tehdä julkaisugrafiikkaa joka oikeasti leviää aidoille asiakkaille fyysisenä
tuotteena (esim. tapahtumapassit)
Parasta hommassa on mahtava yhteisöllisyys - TTO on
perhettä. Hyvänä kakkosena on tapahtumien järjestäminen,
joka on haastavaa ja helvetin hauskaa. Toista vuotta tässä
hommassa on antanut hyviä ystäviä, hyvää verkostoitumista, ja opettanut paljon organisaation pyörityksestä sen joka
tasolla.

TTO:ssa toimiminen opettaa
tiimityötaitoja. Toisaalta sitä,
että vaikka sinulla on vastuualueesi, sinun ei kuulu eikä tarvitse hoitaa kaikkea yksin. Teemme
tätä hommaa yhdessä 13 hengen kesken auttaen toinen toisiamme. Hallitustoiminta on jotain
mikä yhdistää ihmisiä hyvin
erityisellä tavalla. Ei pelkästään
nykyisiä toimijoita keskenään
vaan myös aiempien vuosien
toimijoita, jotka luovat tärkeän
tukiverkoston meille.
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VAIHDOSSA ULKOMAILLA
Oletko haaveillut opiskelusta
ulkomailla? TAMKilla on
lukuisia yhteistyökouluja ympäri
maailmaa, joten ulkomaan
vaihto on tradenomiopiskelijallekin mahdollista - international
business -linjalla se onkin pakollinen osa opintoja. Saimme
haastateltavaksi kaksi keväällä
2017 vaihdossa ollutta opiskelijaamme. Linda Leppänen
opiskelee viimeistä vuottaan
IB-linjalla ja vietti puoli vuotta
vaihdossa Madridissa. Marja
Koskimäki aloittaa kolmatta
vuottaan Proakatemialla, hän
valitsi vaihtokohteekseen
Sveitsin. Tytöt kertovat vaihtokokemuksistaan ja antavat
vinkkejä ulkomaan vaihtoa
miettivälle.

päätettiin hakukohteet ja sen jälkeen
odotettiin TAMKin hyväksyntä jonka
jälkeen odotettiin taas, että vaihtokoulu hyväksyy sinut sisään. Hakukohteita piti olla vähintään kolme ja
mikäli hait Euroopan ulkopuolelle
piti kirjoittaa motivaatiokirje. Oma
kolmen kärkeni oli 1. Madrid 2.
Bangkok 3. Thessaloniki. Ja Madridiin pääsin.
M: Kokonaisuutena toimiva.
Sekaannuksiakin prosessiin mahtui
ja papereiden kanssa tuli juostua edes
takaisin. TAMK:in henkilökunta
(vaihtokoordinaattorit yms.) auttoivat
todella paljon haun aikana ja kaikki
järjestyi lopulta hyvin.

Millä perustein valitsit kohteesi?

L: Pääkriteerit olivat kyllä lämmin
ilmasto ja hyvät reissailumahdollisuuMikä sai sinut lähtemään uldet. Monet luokkakaverit valitsivat
komaan vaihtoon?
koulun ja CV:ssa hyvältä kuulostavan kohteen perusteella, mutta
L: International Business linjalla vaiitselle oli selvää että kohteessa täytyy
htoon lähtö kuuluu meidän koulutuottaa kaikki irti ehkä hieman loman
sohjelmaan pakollisena. Toki jo silloin
kannalta. Espanja on aina ollut mun
hakuvaiheessa tiesin tästä ja se olikin
lempparimaa ja tiesin, että viihdyn
ensisijainen syy hakea enkunsiellä vaikka Madridissa en ollut ikinä
kieliseen koulutusohjelmaan.
käynytkään.
M: Olen aina tykännyt matkustelemisest. Olin lukiossa vaihdossa USA:ssa ja
siitä kokemuksesta jäi hyvät fiilikset.
Kun oli jälleen mahdollisuus päästä
toteuttamaan opintoja ulkomailla, niin
ajattelin että miksi ei! Mielestäni aina
pitää mennä kun on mahdollisuus.

Millainen hakuprosessi oli?
L:Yllättävän helppo ja kaikki vaiheet
kerrottiin TAMKilla selkeästi. Ensin

M: Valitsin Slovenian. Mielestäni se
oli sijainniltaan hyvä, meren äärellä
ja helpot kulkuyhteydet matkustelua ajatellen. Hintasato ja lämpötilat
miellyttivät myös!

Mistä löysit katon pään päälle?
L: Kyselin vinkkejä kavereilta, jotka
olivat olleet Madridissa vaihdossa
ja googlailemalla. Suosittelen ottamaan vuokrausfirmojen kautta

soluhuoneen. Kuulin monta tarinaa
kuinka yksityiset vuokranantajat yrittivät huijata varsinkin ulkomaalaisia
opiskelijoita. Firmat kuitenkin noudattavat sopimuksia ja lakia, turvaat
myös sen, että saat vuokratakuurahat takaisin. Jaoin asunnon viiden
muun vaihtarin kanssa ja asunto oli
melko täydellinen. Suosittelen myös
katsomaan kotia sijainnin mukaan,
esimerkiksi Madridissa kampus oli
hyvin kaukana keskustasta, joten
koulun vierestä ei kämppää kannattanut ottaa.
M: Aloitimme airbnb:n asunnossa.
Paikan päällä kuitenkin vaihdoimme
asuntoa. Paikallisten opiskelijoiden
avulla löysimme asunnon parempaan
hintaan ja paremmalta sijainnilta.
Koulu tarjosi myös juuri valmistuneita, siistejä opiskelija-asuntoja.

Millainen vaihtokohteesi koulu
oli verrattavissa TAMKiin?
L: Espanjan koulutustaso ei ole ihan
yhtä hyvää kun meillä Suomessa,
joten koulu tuntui hyvin helpolta.
Valitsin myös samantapaisia kursseja
kun olin jo TAMKissa käynyt, jotta
pääsisin nauttimaan muustakin kuin
opiskelusta.
M: Koulumme oli TAMKia pienempi ja vaatimattomampi. Kaikki
kuitenkin toimi heillä todella hyvin ja
tehokkaasti.

Tuntuiko työmäärä erilaiselta
ja oliko vieraskielinen opetus
haastavampaa?

L: Meillä oli hyvin paljon ryhmätöitä,
kuten TAMKissa. Kokeet olivat monivalintakysymyksiä, jotka olivat välillä
hyvinkin helppoja. Tunneilla ei ollut
läsnäolopakkoa, mutta perässä oli
helppo pysyä kun kaikki materiaalit
laitettiin nettiin. Opiskelin espanjassa englanniksi, kuten Suomessakin,
mutta erilaiset aksentit tuottivat
välillä haastetta.
M: Työmäärä tuntui pienemmältä,
koska lähestulkoon kaikki tehtävät tehtiin ryhmissä/pareittain, ainoastaan
tentti tehtiin yksin. Haastavuus
riippui paljolti opettajasta ja hänen
englanninkielen tasostaan. Jotkut
opettajat saattoivat puhua todella
”sivistynyttä” englantia ja asiaa tuli
niin nopeasti, että oli hankala pysyä
perässä. Alun jälkeen siihenkin tottui.

M: 2,10€

Tuliko vaihdon aikana reissattua?
L: Reissailin kyllä enemmän kuin
olin koulussa, mutta niin sen olin
suunnitellutkin. Kursseista ei tullut arvosanaa, tuli vain hyväksytty/
hylätty, joten ajattelin että samapa se
tuleeko ykkönen vai vitonen, kun se
ei näy missään.
M: Olin säästänyt vaihtoa varten ja
nimenomaan matkustelua varten. Eli
kyllä tuli, 4 kuukautta ja 9 eri maata.
Ja kerkesi ihan hyvin opiskelujen
ohessa..

Kuinka paljon suosittelet
opiskelijan budjetoivan rahaa
Millaisia opiskelijatapahtumia/ vaihtoon lähtiessä?
bileitä teillä oli?
L: Jokainen tietenkin tekee vaihto –
ajastaan omanlaisen ja se onkin huipL: Madrid on opiskelijan paratiisi
bileiden saralta. Vaihtareiden oma
ainejärjestö järjesti melkein joka
päivälle tapahtumia, retkiä, bileitä
ja matkoja. Useimmiten meininkeihin osallistui ainoastaan vaihtareita,
vieläkin hieman arvoitus, missä paikalliset opiskelijat käyvät ulkona.
M: Kaikkia perinteisiä: welcome
party, pub crawl, Euro dinner (kaikki valmisti oman maan perinteisiä
ruokia/juomia) , ja paaaaljon erasmus-porukan omia bileitä.

Paljonko maksoi kalja?
L: Halvin kalja 1€ pubissa ja kallein
mitä maksoin oli 14€ klubilla.

pua sinne lähtiessä, voit käyttää ajan
opiskelemalla aineita, joita ei TAMKissa ole mahdollista tai ottaa iisisti
ja lomailla koulun ohessa. Kokemus
on kuitenkin ”once in a lifetime”,
joten ei sinne säästämään kannata
lähteä. Itselläni oli muutama tuhat
euroa säästössä, nostin opintolainat
sekä joka kuukausi tuli KELA:n tuet.
Hain myös stipendiä Tampereen
Kauppakamarilta, josta sainkin ihan
kivan summan myös. Espanja toki on
edullinen maa ja sieltä pääsi halvalla
ympäri Eurooppaa ja Afrikkaa, mutta
kyllä joka sentti meni!
M: Riippuu paljon mihin maahan
menee vaihtoon ja kuinka paljon
suunnittelee matkustelevansa! Sloveniassa vuokra kuukaudessa olin
n. 160€, kun taas esim. Barcelonassa

vuokran suuruus voi olla melkein
nelinkertainen. Itsellä riitti opintotuki helposti vuokraan ja yleiseen
elämiseen (ruoka, kahvittelut, yms.)
Reissut maksoin omista säästöistä.

Löytyikö kohteestasi paljon
suomalaisia?
L: TAMKista olin ainut keväällä 2017,
joka lähti Madridiin, mutta paikanpäällä meitä oli omassa vaihtariryhmässäni about 40 suomalaista. Kaiken kaikkiaan vaihtareita oli ympäri
maailmaa yhteensä vaihtokoulussani
monia satoja. Enimmäkseen siellä oli
Etelä-Amerikasta, Saksasta ja Ranskasta.
M: Meitä oli vain 3 suomalaista samassa kohteessa.

Kerro kolme parasta asiaa vaihdostasi.
L: Uudet ystävät ympäri maailmaa
- siellä jokainen kokee niin erilaisen
elämän verrattuna kotona elettävään
elämään, se yhdistää varmasti loppu
iäksi.
Kokemukset ja reissut – riittää tarinoita kyllä kiikkustuoliin asti.
Ulkomailla asuminen yleisesti – se
on ollut aina haaveena ja nyt on ensi
kerralla vielä helpompi lähteä, kun
sen on jo kerran tehnyt.
M: Parasta olivat ihmiset, matkustelu
ja lämpö. Tähän on pakko mainita
vielä hintataso!

Paris
Madrid

Copenhagen

VIENNA
Warsaw

Stockholm

TTO

Lissabon

Munich

EXCURSION

TTO RY JÄRJESTÄÄ JOKA VUOSI JÄSENILLEEN ULKOMAAN EKSKURSION JONNEKIN PÄIN EUROOPPAA. OLE KUULOLLA MINNEPÄIN
TÄNÄ VUONNA LÄHDETÄÄN! PAIKKOJA ON RAJOITETTU MÄÄRÄ.

Praque

EVERY YEAR TTO RY ARRANGES EXCURSION SOMEWHERE IN EUROPE FOR ITS MEMBERS. PLACES ARE LIMITED. STAY TUNED.

Amsterdam
O

S
L
Dublin
O

ROME

BUDAPEST

KRAKOVA

HALLITUS 2017

Berlin

L
O
N
D
O
N

