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PÄÄKIRJOITUS
    Veera Leppäniemi

Hei kaikki uudet opiskelijat!

Ensinnäkin, onnittelut opiskelupaikasta, edessänne on 
toivottavasti antoisat ja tapahtumarikkaat 3,5 vuotta! 

Kun kaksi vuotta sitten pääsin opiskelemaan TAMKiin liike-
taloutta, en tiennyt vielä mitä haluan tehdä tulevaisuudessa 
työkseni. Nyt kahden vuoden jälkeen en vieläkään tiedä, 
mutta luotto tulevaisuuteen on kova, sillä pohjallani on 
huippututkinto ja hyvät verkostot ympäri Suomea. TTO on 
mahdollistanut verkostoitumisen ja tutustumisen tradeno-
miopiskelijoihin ympäri Suomen ja täytyy sanoa, että meillä 
TAMKissa on asiat suhteellisen hyvin. 

Suosittelen ottamaan kaiken irti tästä ainutlaatuisesta ajas-
ta, sillä vuodet vierivät ohi yllättävän nopeasti. Muualta 
muuttaneena ensimmäisten kuukausien opiskelijabileet ja 
tapahtumat tarjosivat ainakin allekirjoittaneelle hyviä ti-
laisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, kannattaa ehdottomasti 
osallistua orientoivien päivien tapahtumiin ja ainakin meidän 
bileisiimme PISTOILLE. Muakin saa tulla nykimään hihasta 
rohkeasti!

”Meillä TAMKissa on 
asiat suhteellisen hyvin.”

Ehdottomasti parhaimmat TTO-muistoni ovat ekskursiomme 
Budapestiin ja Prahaan. Nämä reissut sisälsivät tutustumista 
paikallisiin alamme yrityksiin ja tietysti kaupunkiin hyvällä 
jengillä. Myös kuukausittaiset PISTOT ja TROL:n järjestämät 
huippuseminaarit ovat olleet mahtavia. 

Toivottavasti saat tästä infopläjäyksestä hyviä vinkkejä 
opiskelijaelämään Tampereella, nähdään syksyllä!

Provision päätoimittaja,

Veera
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Mikä se on

TTO - What is that?

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 Administra-
tion 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), Kastajai-
set 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 arrang-
es trainings and events such as Tradenologia and seminars.

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry pähkinänkuoressa

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä 
rekisteröity yhdistys. TTO ry on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ainejär-
jestö. Olemme tradenomiopiskelijoiden paikallinen edunvalvoja, neuvomme kiperissä ja alati muut-
tuvissa opintotuki- ja toimeentuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioita edustajiemme välityk-
sellä. 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 kou-
lun sisällä ja sen ulkopuolella. Valtakunnallisesti olemme hyvin aktiivisesti mukana Tradenomiopis-
kelijaliitto 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 valta-
kunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

 What is that

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



Onnea! Kuulut niihin harvoihin ja valittuihin, jotka ovat päässeet 
tuhansien hakijoiden joukosta Suomen vetovoimaisimpaan ammat-
tikorkeakouluun opiskelemaan. Tervetuloa Tradenomiopiskelijaksi 
Tampereelle!  

 
 Opiskeluaikasi tulee varmasti olemaan antoisa ja mielenkiin-
toinen ja toivonkin, että pystyt ammentamaan kaiken mahdollisen 
tiedon mitä oppilaitos Sinulle tarjoaa. Vaikka itse opiskelu onkin 
erittäin tärkeää, kannattaa 
opiskeluajasta ottaa kaikki 
muukin ilo irti! Mitä mainioim-
man tavan osallistua ilonpitoon 
ja tutustua samalla muihin opiskelijoihin tarjoavat monet erilaiset 
opiskelijatapahtumat, joista voit lukea lisää tästä lehdestä. Mistäkö 
tiedän tämän? Koska olin itse kanssasi samassa tilanteessa – opinto-
jeni alkutaipaleella - 2 vuotta sitten. Olen siis Samuli, 23-vuotias mie-
henalku ja Tampereen Tradenomiopiskelijoiden ( TTO ry) puheenjoh-
taja. Rakastan kokkailua ja matkailua sekä tietysti ystävien kanssa 
hengailua. Tulet vääjäämättä törmäämään minuun koulun käytävillä 
ja kaikissa TTO:n järjestämissä tapahtumissa. Tartu siis hihastani 
kiinni ja tule moikkaamaan; helpoiten minut löytää ihmisten keskeltä 
karpalolonkero kädessä punaisiin haalareihin sonnustautuneena.

 TTO tuo kaikki tradenomiopiskelijat yhteen ja tarjoaa opis-
keluun liittyvien neuvojen ja vinkkien lisäksi ajanvietettä monessa 
muodossa. Järjestämme yritysvierailuita, laskettelureissuja, liikun-
tatapahtumia, sekä tietenkin bileitä, kuten jo legendaksi muodostu-
neen Hervannan Hum*la Hyppelyn. 

 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on paikallinen tradenomi-
opiskelijoiden etuja ajava ainejärjestö, joka kuuluu valtakunnallisesti 
toimivaan Tradenomiopiskelijaliittoon. Tällä hetkellä olemme Suo-
men toiseksi suurin tradenomiopiskelijayhdistys ja haluamme taata 
parhaan mahdollisen opiskelukokemuksen juuri Sinulle.  

 Tule ja tutustu, sillä yksi tärkeimmistä saamistani opeista on, 
että ystävyys on rikkaus eikä kavereita jätetä. Olet enemmän kuin 
tervetullut mukaan TTO:n toimintaan! 

 PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA
   Samuli Salonen

  ”Helpoiten minut löytää ihmisten 
 keskeltä karpalolonkero 
 kädessä punaisiin 
    haalareihin sonnustautuneena.”

TERVETULOA TRADENOMIOPISKELIJAKSI!

Puheenjohtajanne,

    Samuli



    Tradenomiopiskelijaliitto

TROL
Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka jäse-
neksi voivat liittyä kaikki tradenomi- ja BBA- opiskelijat. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n itsenäinen jäsenliitto.

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

Toiminnasta vastaa vuosittain liittokokouksessa valittava hallitus, joka koostuu eri jäsenyhdistysten edustajista. 
Lisäksi toimintaa koordinoi liiton toiminnanjohtaja. Liitto toimii liittokokouksessa yhdessä päätetyn toimintasuun-
nitelman mukaisesti. TROL on perustettu vuonna 2002 ja jäseniä on yli 13 000.

Puheenjohtajanne,

    Samuli

The National Union of BBA Students - TROL ry is the national student union focusing only in taking care of BBA stu-
dents´ 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.



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, niin kuitenkin, 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 Solul-
ta tai Facebookin haalarimerkki-ryhmistä. Oiva tapa haalia merkkejä on myös osallistua erilaisiin tapah-
tumiin, suurimmasta osasta on saatavilla haalarimerkki. 

MUSTA
Tietojenkäsittely

TIKO

VIOLETTI
Liiketalous

LIKO

PUNAINEN
International Business

IB

Tradenomiopiskelijana saat haalarisi TTO:n kautta. Tuutorisi pitävät huolen, että pääset paikalle 
haalarisovitukseen.  

Haalarinkäytön kultaiset top 5 sääntöä:

1. Älä pese haalareita missään tilanteessa
2 Vaihda lahjetta kumppanisi kanssa, vain jos parisuhteenne status on julkinen (ompelutyö on 
yllätävän raskas)
3. Vain teekkarit (ja jotkut insinöörit..) pukevat haalarit ylös asti
4. Haalareissa esiintyminen huonotuulisena ja väkivaltainen käyttäytyminen on ehdottomasti kiellet-
tyä  
5. Haalarit sopivat tilanteeseen kuin tilanteeseen

HAALARIOPAS



INSINÖÖRIT TIRO RY (Tampereen insinööriopiskelijat ry)

KELTAINEN   Talotekniikka
ORANSSI   Kone 
VALKOINEN   Paperi
PUNAINEN   Biotuote, prosessitekniikka
SÄHKÖNSININEN  Sähkö-automaatio
TUMMANSININEN  tieto-ja viestintätekniikka
VIININPUNAINEN  Rakennusmestarit, metsätalous, auto, 
    rakennusarkkitehdit
VAALEANVIHREÄ  Environmental Engineering

RESTONOMIT TaRe ry (Tampereen restonomit ry)

TURKOOSI    Matkailu- ja ravitsemusala

SOSIAALI- JA TERVEYSALA 

Sopu ry (Tamkin sosiaaliopiskelijoiden puolesta ry)

TUMMANSININEN  Sosiaaliala

Pirate ry (Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat ry)

PINKKI    Terveysala



Aloittavana 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. 

HÄMMÄSTYTTÄVÄ RALLI

Heti toisena koulupäivänä aloittavilta fukseilta otetaan ennakkoluulot pois opiskelijaelämästä, kun 
heidän tiedot ja taidot pannaan ultimaattiseen testiin Amazing Race –tyyppisessä kaupunkiseikkailussa, 
Hämmästyttävässä Rallissa. Rastiradan varrella uusien luokkatovereiden kasvot poltetaan jokaisen verk-
kokalvoille niin hyvässä kuin pahassakin, sillä tehtävien suorittaminen vaatii rohkeiden yksilösuoritusten 
lisäksi myös saumatonta yhteistyötä koko joukkueen voimin.
Oikoreittejä ei ole, sillä jokaisella rastilla on omat yhden tähden sheriffit pisteyttämässä joukkueiden 
suorituksia ja vain hyväksytyllä tuloksella voi ralli jatkua. Kun koko rastirata on lopulta kierretty läpi, 
on parhaiten suoriutunut joukkue ansainnut mainetta, kunniaa sekä asianmukaisen kohtelun jatkoilla. 
Kuitenkin kaikki osallistuneet saavat haalarimerkin tapahtumasta, jotta illan aikana menetettyä muistia 
on helpompi palauttaa mieleen seuraavan aamun luennolla. Näitä bileitä ei kannata missata, sillä näistä 
tullaan puhumaan pitkään.

TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KASTAJAISET

Toisen opiskeluviikon tiistaina uudet tradenomiopiskelijat kokoontuvat vahvistamaan opiskelijaiden-
titeettiään ja vannomaan tradenomiopiskelijan veljeysvalan. Tapahtumassa fuksit opetetaan tavoille, 
mutta illan ohjelma pysyy salassa itse H-hetkeen asti ettei insinöörit saisi illan kulusta vihiä. Jokainen 
luokka pukeutuu tapahtumaan valitsemansa teeman mukaan, joka helpottaa uuden opiskelijatoverin 
tunnistamista illan pimeinä tunteina, kun taivaalla loistaa vain yksi tähti eikä paluuta entiseen ole. Illan 
kruunaa Sikatiistai, joka on koko Suomen kovin tiistaiklubi ja paras paikka päättää ensimmäinen ilta kas-
tettuna tradenomiopiskelijana.

OPISKELIJATAPAHTUMAT



Virittäydy siis juhlatunnelmaan ja tule paikalle, sillä kastajaisissa saa jokainen mahdollisuuden todistaa, 
että on opiskelupaikkansa ansainnut. 

Jos olet tarkkana, saatat nähdä vilaukselta Badgerin. ”Mikä v..tun mäyrä!?”

HERVANNAN HUM*ALA HYPPELY

Hervannan Humala Hyppely syntyi legendaksi. Tapahtuma antaa osallistujalleen 
täysin uuden näkökulman maailmankatsomukseen. Tämä jokasyksyinen ristiretki avaa 
muutoin vain kanta-asiakkaidensa käytössä olevien baarien ovet myös opiskelijoille. Hervannan vaiettu 
totuus on mahdollista selvittää vain omin silmin yhtenä päivänä vuodessa. Kuitenkaan kaikki halukkaat 
eivät tälle matkalle mahdu, koska riittävien turvatoimien tarjoaminen tapahtumaan on rajallista. Ole siis 
nopea ja lunasta itsellesi lippu tuntemattomaan vielä kun se on mahdollista. Tule, suorita ja saa himoitut 
haalarimerkit itsellesi.

SOPPASAUNA

Soppasauna on tradenomien perinteikkäin tapahtuma, jossa otetaan maksasta mittaa. Tapahtumassa 
on selkeä tavoite: Juoda parin kanssa korillinen olutta kolmessa tunnissa kokoajan korista kiinni pitäen. 
Jos ote herpaantuu tai mallasjuoma ei maistu, ei parilla ole mahdollisuutta saada käsiinsä himoittua 
kauhamestarin kauhaa eikä arvonimeä. Vuosien saatossa vain muutamat erityistapaukset ovat tässä 
onnistuneet. Kun tapahtumaan ilmoittautuminen aukeaa, kannattaa olla nopea sillä suoritusta pääsee 
yrittämään vuosittain vain rajallinen määrä kokelaita.

         Teemu Toimela
         Viihdevastaava, teemu@ttory.fi

HOX !Kuninkaankadun Punanaamiosta opiskelijakortilla -10%



TAMKin opiskelijan omat bileet joka kuukasi: 
seitsemät bileet vuodessa + pikkujouluinen risteily. 
PISTOT -opiskelijabileiden tavoite on lisätä opiske-
lumotivaatiota ja edistää opiskelijoiden sosiaalista 
kanssakäymistä. 

PISTOT perustettiin 2008 tarkoituksena yhdistää 
useamman yhdistyksen pienet kekkerit yksiksi 
isoiksi juhliksi. Paikkana juhlille on toiminut Senssi, 
Love Hotel, Fat Lady ja syksystä 2014 alkaen Union 
Work & Leisure Club. 

PISTOT järjestää tradenomiopiskelijayhdistys TTO 
ry, insinööriopiskelijayhdistys TIRO ja terveysalan 
opiskelijayhdistys PIRATE yhdessä Restamax Oyj:n 
kanssa.

Juhlia vauhdittaa vaihtuvat teemat, joten teemaan 
pukeutuminen on suotavaa. Jokaiseen teemaan 
sopii esimerkiksi haalarit, jotka ovat opiskelijan 
tunnusmerkki. Pukeutumisen lisäksi Pistoilla vaih-
tuu mm. illan erikoisjuomat, musiikkivalinnat, ja 
artistivieraat. Aikaisempia artistivieraita ovat olleet 
mm: Uniikki & Mikael Gabriel, Martina Aitolehti, 
Nikke Ankara, Ruudolf & Karri Koira, Kemmuru, 
Teflon Brother ja Spekti.

Ennakkolippu kustantaa kolme euroa, ovelta vito-
sen. Bilepassilla varmistaa sisäänpääsyn jokaisiin 
bileisiin ja pääsee Pistoille omalla priorisoidulla jo-
nolla. Bilepasseja painetaan rajoitettu määrä, joten 
osta omasi ajoissa!

PISTOT BILERISTEILY

Reilu 250 henkeä vietti hilpeitä pikkujouluja joulu-
kuussa 2014, kun historian ensimmäinen PISTOT 
Bileristeily risteiltiin Turusta Tukholmaan. Muistiku-
via reissusta voit käydä katsomassa Instagramista 
#pistotbileristeily takaa.

Yleisön pyynnöstä pikkujouluristeily järjestetään 
uudestaan joulukuun 10.-11. päivä!

PISTOT BILEMATKA

PISTOT Bilematka järjestettiin toukokuussa 2015 
neljättä kertaa. Sekava seurue opiskelijoita lähti 
5.5. ilmaiselle matkalle Espanjaan nauttimaan 
säästä ja maan antimista. Malagassa odotti 600m2 
huvila, jonka varusteisiin kuului mm. oma uima-al-
las ja poreallas. Mukana matkalla oli myös kolmen 
opiskelijayhdistyksen PISTOT – vastaavat, Resta-
max Oyj:n edustaja ja valokuvaaja.

Bilematkan aamut starttailtiin pekonilla, reggaella 
ja aurinkorasvalla. Iltaisin ohjelmaa keksittiin fiilik-
sen mukaan, kuten teemajuhlia, tapaksia, vesileik-
kejä, sangriaa, jääkiekkoa, pelejä, tequilaa, olutta 
ja levottoman paljon naurua. Tunnelmia reissusta 
kannattaa käydä katsomassa PISTOT TRE Youtube 
–kanavalta.

Vaatimuksena matkalle oli 6-8 leimaa PISTOT Bile-
passissa ja arpaonnea. Leimojen määrällä varmis-
tettiin opiskelijoiden juhla – ja kestävyyskunto.

Bilematkan 2015 viisi kultaisinta asiaa

* Avoin, rento ja iloinen fiilis, hyvien tyyppien kans-
sa matkassa
* Ruokakaupasta mukaan tarttui yhdellä reissulla 
litran muovituoppeja ja toisella reissulla uimalelut 
kaikille
* Vesipuistossa seurueemme varasi kaikki liuku-
mäen uimarenkaat ja koko matkaporukka tuli alas 
yhtenä sekavana ketjuna
* Keskustasta löytyi 16kpl normaalia nopeampia 
laseja ja illalla juhlittiin nopeita oluita ja juhlia
* Nopeudesta johtuen viimeisellä illallisella nor-
maalin lasin kilistämisen sijaan kolisteltiin pihviveit-
siä (?)

Bonus: halpa kalja



Mukaan matkalle toukokuussa 2016?

Ota 15€ käteen, vie se ensimmäisellä viikolla tuuto-
rille ja hanki Pistot Bilepassi : vuoden sisäänpääsy, 
jonon ohitus ja arpalippusi matkalle. Nauti meinin-
gistä 6-8 PISTOILLA ja juhli matkavoittoa huhti-
kuun PISTOILLA.

PISTOT IN ENGLISH

PISTOT-parties are held once a month, there are 
all in all seven parties and one partycruise during 
the schoolyear. The goal of PISTOT is to improve 
the students’ studying motivation and social inter-
action. 

PISTOT were established in the year 2008 so that 
it was possible to unite different student unions’ 
little parties to a big one. PISTOT parties have 
been held in Senssi, Love Hotel, Fat Lady and since 
autumn 2014 – Union Work & Leisure Club. 

PISTOT is organized by TTO ry, TIRO ry and PIRATE 
ry with Restamax Oyj.

There is always a different theme in the parties, 
everyone should dress up according to the theme. 
The venue is always decorated according to the 
theme, and the bar sells special drinks and the DJ 
plays special music – all of them follows the cho-
sen theme. There have also been performances by 
artists as Uniikki & Mikael Gabriel, Martina Aitoleh-
ti, Nikke Ankara, Ruudolf & Karri Koira, Kemmuru, 
Teflon Brothers and Spekti.

The pre-ticket costs 3€, ticket from the door is 
5€. By buying a PISTOT partypass, it ensures the 
entrance to every PISTOT party and in front of 
the pre-ticket line. There are a limited amount of 
PISTOT partypasses sold, so buy yours early!

PISTOT PARTYCRYUSE

About 250 students had the best pikkujoulupar-
ty in December 2014 when the first PISTOT par-
tycruise in the history was sailed from Turku to 
Stockholm. Photos from the cruise can be seen in 
Instagram, in the hashtag #pistotbileristeily. 

Because of the audiences’ request, the second 
PISTOT partycruise will be held 10. - 11.2015!

PISTOT PARTYTRIP

To get a ticket to the PISTOT partytrip, you’ll need 
luck and 6-8 stamps in your PISTOT partypass. PIS-
TOT partytrip was organized in may 2015 for the 
fourth time. A mixture of students from different 
fields were sent to Spain, Malaga to a beautiful 
600m2 villa with many luxuries such as a pool and 
a hot tub. Go and check the happenings from the 
partytrip from PISTOT TRE Youtube-channel. Want 
to get a ticket to the next PISTOT-partytrip? Buy a 
PISTOT partypass for 15€, go to 6-8 PISTOT par-
ties, and return your partypass in the spring! Who 
knows, you might be the lucky one!

Elina Hulkkonen
PISTOT, elina@ttory.fi

#pistot @pistotofficial facebook.com/pistotTRE 
snapchat: pistot

#pistotbilematka facebook.com/bilepassi 
Youtube: PISTOT TRE



Bonuskirppis
Itsenäisyydenkatu 13

Hyvänkokoinen kompakti kirpputori auttaa opiske-
lijan laihaa lompakkoa tarjoilemalla edullisia löy-
töjä niin kouluvaatteisiin kuin teemabileisiin, sekä 
tavaroita muihin tarpeisiin. Sijainniltaan kirppis on 
matkan varrella koululta keskustaan ja bussikin py-
sähtyy aivan oven edessä. Maksutapana ainoastaan 
käteinen!

Vieraile myös Radiokirppis ja kirpputori/second 
hand shop Tarina, molemmat sijaitsevat Laukontoril-
la keskustassa.

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. 

Pispalan portaat
Tampereen Pispala

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

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



Pyynikin näkötorni/Munkkikahvila
Näkötornintie 20

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

Vieraile myös Keskustorilla sijaitsevassa Pyynikin 
Munkkikahvilassa.

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 waf-
fles 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 Tuo-
miokirkonkadulla

Ravintola Hook
Kehräsaari 101

Väite ”tamperelaiset syövät siipiä eniten Suomessa” ei 
voi olla kovin väärässä. Mansesta löytyy monia legen-
daarisia siipiravintoloita ja siivet voidaankin jo rinnas-
taa Tampereen kuuluisaan kansallisruokaan mustaan 
makkaraan. Yksi ilmapiiriltään ja puitteiltaan mielenkiin-
toisimmista on idyllisen Kehräsaaren alueelta löytyvä 
ravintola Hook. Aloittelijan suositellaan aloittavan mie-
doimmalla tulisuudella, tulisin kastike ei sovi heikkoher-
moisille. Siipien syömisessä ei muutenkaan sovi hienos-
tella, sillä haarukalla ja veitsellä syöminen on jo noloa. 
Ronskisti käsin ja mitä sotkuisemmin sen paremmin. 

Vieraile myös Ravintola Siipiveikot Aleksanterinkadul-
la  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 deco-
ration 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!

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 jär-
jestettävien Sikatiistai-bileiden meininki on koettavan 
arvoinen ja niistä usein riittää juttua vielä moneksi päi-
väksi. Opiskelijaystävälliset hinnat (puhutaan alle kahden 
euron oluesta) ja vaihtuvat DJ:t tekevät opiskelijan viikos-
ta 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 al-
most free beer and sider. Remember to take few selfies 
because you rarely remember anything after these par-
ties! 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 perinteikkäim-
mistä. Ale Pubissa ja Ale Barissa ei tarvitse turhia hienos-
tella! 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 pu-
bissa 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 parhaim-
mista etkopaikoista hyvällä musiikilla ja UG-henkisyy-
dellään. 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!



TTO:n hallitus koostuu yhdestätoista toinen toistaan hauskemmasta henkilöstä. Meidät löydät 
toimistoltamme; joka sijaitsee Solun tiloissa, tapahtumistamme, 

Unionin baaritiskiltä ja tietenkin koulun käytäviltä. 

TÄSÄ ME 

OLLAA!
HALLITUSESITTELY

Samuli
Puheenjohtaja

“Jokainen sentti
on miljoonan

alku”

Mehmet
Varapuheenjohtaja

“Löytyy tinderistä
myös nimellä

David”

Lasse
Webmaster

“Jokaisen äidin
unelmavävy”

Linda 
Sihteeri

“Ota viintä ja 
nauti”

Aleksi
Kulttuuri ja
Vapaa-aika

“Don’t blame it
on me”

Elina 
PISTOT

“Tampereen 
nopein”

Veera
Media

“Turuust tulee kau-
neimmat naiset ja 

murre”



Maija
Ulkosuhteet

“Ei se tyhmä oo
joka kysyy”

Reetta
Taloussihteeri

“Follow4follow
@reettuli”

Teemu
Viihde

“Mies voi lähteä
Kouvolasta, mutta 

Kouvola ei miehestä”

Mari-Helena
Koulutuspolitiikka

“Eniten vituttaa 
kaikki”



Yksi Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n tärkeimmistä tehtävistä on 
Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden etujen valvon-
ta. Edunvalvonnassa erityinen painopiste on koulutuspoliittisissa asioissa 
eli mikäli opiskelijalla on opintoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, TTO 

auttaa. Koulutuspoliittisia asioita hoitavat etupäässä yhdistyksen koulutus-
poliittinen vastaava sekä puheenjohtajisto, mutta jokaiseen TTO:n hallituk-
sen jäseneen voi toki ottaa näissä asioissa yhteyttä. Yleisimmin opiskelijat 
kohtaavat ongelmia kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa. Lähtökohtai-
sesti kyseiset tilanteet kannattaa koettaa purkaa ja neuvotella opettajien 

kanssa. Mikäli tämä ei onnistu, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Joukossa on 
voimaa ja siinä missä yhden opiskelijan ääni ei välttämättä riitä, yli viittäsa-

taa yleensä jo kuunnellaan.

Opintoihin liittyvien ongelmien ratkomisen lisäksi TTO osallistuu myös 
tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulus-

sa. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä 
international business -koulutusohjelmien henkilökunnan kanssa, tuoden 
opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa esille koulutusoh-

jelmien rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Tavoitteena on se 
että jokainen TAMKissa opiskeleva tuleva tradenomi saa korkealuokkaista 

ja kattavaa opetusta.

KOPON TERVEISET
   Mari-Helena Aalto

Koulutuspoliittisissa asioissa ota yhteyttä Mari-Helenaan 
mh@ttory.fi

MUKAAN YHTEYSHENKILÖKSI?
Yhteyshenkilötoiminta perustettiin muutama vuosi takaperin tavoitteena parantaa tradenomiopis-
kelijoiden yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua tradenomiopiskelijan ja yhdistyksen välillä. Samalla haluttiin 
lisätä opiskelijoiden äänen kuuluvuutta TAMKin kehittämisessä ja tuoda opiskelijat lähemmäksi yh-
distyksen toimintaa.

Lukuvuoden alussa haemme mukaamme vapaaehtoisia opiskelijoita jokaiselta aloittavalta luokal-
ta. Mukaan voi lähteä yksin tai jakaa tehtävät muutaman luokkakaverin kesken. Toimintaan on 
mahdollista tulla myös mukaan kesken lukukauden tai myöhemmiltä vuosikursseilta. Tavoitteena on 
saada tiivis ryhmä, joka yhdistää yhdistyksen ja tradenominimikkeen alla olevat liiketalouden ja in-
ternational business opiskelijat.

Syyskuun alkupuolella järjestettävään infosauna-iltaan kannattaa tulla esittäytymään ja tutustu-
maan vanhoihin yhteyshenkilöihin!

Sovinko minä hommaan? Ja mitä pitää tehdä?
Yhteyshenkilö on linkki hallituksen ja luokkakavereiden välillä. Kunhan olet kiinnostunut ystäviesi mie-
lipiteistä ja tekemistä ja olet motivoitunut, TERVETULOA! Pääset kehittämään opiskelijatoimintaa ja 
samalla tarjoamme tilaisuuden tutustua uusiin tuttavuuksiin. Rentous ja huono huumori kuuluvat 
asiaan, sillä toiminta ei ole liian virallista eikä valvottua. 
Hommaan kuuluu välittää luokkalaisten valitukset ja kiitokset koskien opiskelua ja viedä tietoa ta-
pahtumista ja opettajien tekemistä päätöksistä luokkatovereiden tietoisuuteen. 



TTO:N MUITA TAPAHTUMIA
   

Monelle opiskelijalle juhlat ja kekkerit ovat olennainen osa koulunkäyntiä. Haluamme kuitenkin 
TTO:ssa tarjota teille myös tapahtumia, joissa pääosassa ei välttämättä ole alkoholi. Järjestimme 
keväällä esimerkiksi Haalarikorvaushipat haalarit ostaneille ykkösille, joissa opiskelijat pääsivät 
kokeilemaan enemmän tai vähemmän erikoisia aktiviteetteja. Rasteina oli muun muassa tankotanssia, 
biljardia ja keilausta.

Haluamme edistää alojen välistä yhteistyötä, ja teemmekin paljon juttuja yhdessä insinöörien ja hoito-
alan ainejärjestöjen kanssa. Talvella kävimme Tirolaisten kanssa Sappeella laskettelemassa ja pelasim-
me kyykkää, sekä palauduimme hiihtolomasta Tiron ja Piraten kanssa Pulkkarallissa.

Tavoitteena olisi tuottaa hauskoja tapahtumia myös tulevana syksynä. Kulttuuritapahtumissa ei aina 
tehdä yleisöennätyksiä, mutta meininki on sitäkin hulvattomampaa. Opiskelijat kuitenkin toivovat aina 
lisää alkoholittomia tapahtumia, ja kuulisimmekin mielellämme toiveita ja ehdotuksia siitä, millaisia 
tapahtumia haluaisitte järjestettävän. Tulkaa ihmeessä kertomaan hyviä ja huonoja ideoita kun törmäil-
lään käytävillä, tai nakatkaa viestiä Facebookissa!

               Aleksi Kauppinen   
               Kulttuuri ja vapaa-aika, aleksi@ttory.fi

MAINOS



Aleksandr Svidkovski

Aleksi Kauppinen

Edward Ameyo

Elina Kaasinen

Emma Tamminen

Iina-Miisa Huovinen

Janne Malmisaari

Jenna Välkki

Linda Leppänen

Luis Quintana

Mikko Lukka

Norbert Anderson

Reetta Pienimäki

Riku Laihotie

Veronika Lahdenvesi

TUUTORIT 2015

INTERNATIONAL BUSINESS

LIIKETALOUS



Anne Tironen

Ella Kosonen

Helinä Lehikoinen

Janita Korpela

Jonna Lipponen

Julia Järvinen

Katariina Ruotsalainen

Nea Lehmussaari

Sonja Kuivasaari

Teemu Kaunisto

Sini Kolehmainen

TUUTORIT 2015

Väinö Aleksi Niemi

Simo Larvi

Juha Lahtinen

INTERNATIONAL BUSINESS

TIETOJENKÄSITTELY

LIIKETALOUS



UUDEN OPISKELIJAN MUISTILISTA

1. Priorisoi. Tenttejä voi uusia, mutta jokaiset bileet ovat ainutlaatuiset.
2. Älä syö kuormasta. Liian hyvät kumppanuussuhteet luokka-, ainejärjestö- tai opiskeli-

jakuntatovereiden kanssa voivat aiheuttaa epämiellyttäviä jälkiseuraamuksia.
3. Älä lipsahda tekemään täysiä viikkoja töissä. Jos näin kuitenkin uhkaa käydä, pidä huolta 

että perjantait ovat automaattisesti vapaapäiviä!
4. Tarkasta ennen lähettämistä sähköpostien sisältö ja vastaanottaja. Etenkin jos jatkoilta 
palattuasi kirjoitat aamuluennon opettajalle viestiä  ”valitettavasta sairastapauksesta” joka 

estää osallistumisesi ko. luennolle.
5. Suhtaudu maltillisesti ilmaisiin alkoholijuomiin. Kuten joku viisas joskus totesi:  ”There is 

no such thing as free booze”. Katso myös kohta 11.
6. Muista vaihtokalsarit ja hammasharja.

7. Muista passi (myös ruotsinlaivalle)
8. Pese tekoveri pois ennen nukkumaanmenoa. Aamulla huoneestaan kömpivä veren peittämä 

hahmo voi olla monelle kämppikselle liikaa.
9. Erilaisia eläin- tai muita maskotteja vastaan kohdistettuihin hyökkäyksiin ei päde 

syytesuoja. Kohtele niitä siis lempeydellä, jos haluat välttää kontaktit viranomaisten kans-
sa. Jos et tässä kuitenkaan onnistu, soita liittoon.

10. Myöskään haalareihin pukeutuminen ei anna sinulle täyttä syytesuojaa (tosin se voi olla 
useissa tapauksissa lieventävä asianhaara).

11. Älä yritä ehkäistä nestehukkaa saunassa skumpalla. Myös erilaisten järjestöjuomien 
kanssa kannattaa tuntea rajansa. 

12. Jos olet jo Kauhamestari, älä turhaan yritä parantaa aikaasi. Et todennäköisesti onnis-
tu siinä.

13. Kiukaat, palavat tupakat, grillit ja kylpypaljujen piiput ovat KUUMAA!
14. Rastiradoilla naiset todennäköisesti saavat lisäpisteitä näyttämällä tissit miestuoma-

reille. Sama EI päde peniksen näyttämiseen naistuomarien lahjonnassa.
15. Älä huoli: aika kultaa ne kaikki muistot, jotka ovat opiskelujen päättyessä vielä jäljellä.

Yllä olevat kohdat eivät luonnollisesti perustu empiirisiin havaintoihin, perimätietoon tai 
omiin kokemuksiin. Ja vaikka perustuisivatkin, eläimiä ja insinöörejä ei ole vahingoitettu.

20.8. HÄMMÄSTYTTÄVÄ RALLI 

25.8. KASTAJAISET

9.9. TURSAJAISET

24.9. HERVANNAN HUMALA 

HYPPELY

29.10 SOPPASAUNA

ILMOITUSHINNAT VUONNA 2015
Koko   hinta
takakansi  159€
1 sivu     99€
1/2 sivua     59€
1/4 sivua     39€

Lehti ei vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvista vahin-
goista, jos ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä voida 
julkaista määrättynä päivänä. Lehden vastuu virheellisestä 

ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa on 
kielletty.
Provisio etsii aina uusia, innokkaita kirjoittajia. Ota yhteyttä 
toimitukseen
veera@ttory.fi



FOLLOW US
Facebook Tampereen Tradenomi-

opiskelijaT ry

Instagram @tto_ry

Twitter @tto_ry

#ttory




