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PÄÄKIRJOITUS
Hei kaikki aloittavat opiskelijat!

Jännittävää, eikö olekin? Opiskelijaelämä on riemukasta 
aikaa ja siitä kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki ilo irti. 
Olette saavuttaneet suuren askeleen elämässänne,
nimittäin ansainneet koulupaikan. Onneksi olkoon!

Tämä syksy tulee olemaan tapahtumatäyteinen ja kaikki 
tuntuu ainakin alkuun vieraalta. Ei hätää, sillä sinulla tulee 
olemaan vahva tukiverkosto ympärilläsi; uudet opiskelija-
ystävät samassa tilanteessa kuin sinäkin, valloittavan 
ihanat ja avuliaat tuutorit, TAMKO, sekä me, TTO- kaikkien 
TAMKin tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö. 

Itse olin täysin samassa tilanteessa viime elokuussa 
aloittaessani ensimmäisen opiskeluvuoteni International 
Business -linjalla. Tampereelle muutto odotti pitkän kesä-
loman jälkeen ja TAMKista en tuntenut ketään entuudesta-
an.  Muutaman kuukauden sopeutumisen jälkeen Tam-
pereesta muodostui koti, opiskelijaelämä alkoi maistua ja 
yhtäkkiä huomasin, kuinka tärkeää minulle täällä 
opiskeleminen on. Viime vuodesta voin sen verran ainakin 
teille kertoa, että en ole koskaan aikaisemmin saanut 
opiskeluista näin paljon irti. Oli kyse sitten kursseista 
mielenkiintoisine sisältöineen tai railakkaista bileistä.

‘‘Sosialisoitukaa 
ja muistakaa myös 
samalla keskittyä 
opintoihinne.’’

‘‘Tästä alkaa teidän 
   tulevaisuus uuden 

ja jännittävän 
elämänvaiheen 

saattelemana!’’

Näin toisen opiskeluvuoteni alkaessa suurimpana 
vinkkinä voin teille kertoa, että muistakaa nauttia tästä 
elämän etapista. Sosialisoitukaa ja muistakaa myös 
samalla keskittyä opintoihinne. Tästä alkaa teidän 
tulevaisuus uuden ja jännittävän elämänvaiheen 
saattelemana!

Olen helposti lähestyttävä persoona, joten jos tulee 
jotain kysyttävää, niin tule juttelemaan. Vastailen 
mielelläni kysymyksiin. 

Terkuin, 
Mediavastaava 
Oona Hosia 
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PJ:n Nuijasta

Ole ylpeä itsestäsi, olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti tradenomiksi valmistumista. Ennen valmistumista 
askeleita on kuitenkin vielä paljon edessä, eikä se ole vain huono asia. Osa niistä on helpompia ja osa 
vaikeampia, eikä ne välttämättä kulje viivasuoraan. Tärkeintä kuitenkin on jatkaa eteenpäin. Opiskeluun sopii 
hyvin sanonta ”Lopussa kiitos seisoo”, kun kaiken työn jälkeen saa tutkintotodistuksen kouraansa. Sitä ennen 
suosittelen ottamaan kaiken ilon irti tästä kolmen ja puolen vuoden mittaisesta vaiheesta elämässäsi.

Toivon, että uusi ympäristö opettaa markkinoinnin ja kirjanpidon ynnä muiden teorioiden lisäksi sinulle jotain 
myös itsestäsi. Omalla kohdallani ensimmäinen vuosi oli hyvin avartava kokemus siitä, mitä vahvuuksia ja ke-
hittämiskohtia minulla on. Pidän tätä oppia yhtenä hyödyllisimpänä, mitä olen koulusta saanut. Nyt tiedän, mitä 
kehittää ja mitä valttikortteja minulla on tulevaisuudessa työelämässä. On helpompaa opetella uusi kirjanpito- 
tai kuvanmuokkausohjelma kuin muuttua tulos keskeiseksi johtajaksi, jos et sitä luontaisesti ole.

Itse päätin opiskelupaikan saatuani heittäytyä täysillä mukaan opiskelija elämään. Ei tästä määränsä pidempää 
kuitenkaan saa nauttia. Tämä osaltaan on varmasti vaikuttanut myös siihen, että tällä hetkellä kirjoitan tätä tek-
stiä Tampereen Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtajana. Vaikka toki tarvittiin siihen myös pientä tönäisyä ja 
rohkaisua opiskelukavereilta, jotka ovat koko homman pippuri ja suola ja parasta, mitä opiskelu antaa.

Tervetuloa mahtavaan opiskelijayhteisöön,

Santra 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta!

‘‘Tervetuloa mahtavaan 
opiskelijayhteisöön’’
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MYYNNIN  
AMMATTILAISEKSI?

DISTA.FI/REKRYTOINTI

”Työ on helppo sovittaa yhteen opintojen kanssa, sillä vuoroista  
voi sopia joustavasti oman opiskelutahdin mukaan.”

ROBERT, VUOSI DISTALLA

NUOREKAS 
TYÖYMPÄRISTÖ

KANNUSTAVA 
PALKKAUS

JOUSTAVAT 
TYÖAJAT

ENSIASKEL 
MYYNTIURALLE

”Huippu työympäristö ja upeat tyypit yhdistettynä työn käytännön- 
läheisyyteen myyntitaitojen opettelussa ovat tehneet Distasta parhaan  

työpaikan opiskelijakiikareiden läpi katsottuna.” 
PETRUS, 2 VUOTTA DISTALLA



FIRST YEAR 
BUCKET LIST:
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VIIHDE-KIISU (TATU TOIVIO)
Moro!
Mun nimi on Tatu ja viihteenä mun hommana 
on pitää huolta siitä, että teillä ei jano kerkeä 
tulla opiskeluaikana. Kotoisin oon Tampereelta 
ja ikää on tullut lasiin 24 vuotta. Jos haluaa 
koululta mut löytää, kannattaa suunnata 
ruokalaan ja useimmista pirskeistäkin voi 
meikäläisen bongata. 

Jos tulee asiaa niin aina saa tulla nykäisemään 
hihasta ja juttelemaan. Tai jos on jotain 
kysyttävää niin voi myös slaidalla deeämmiin 
mutta mua on usein kehuttu maailman 
huonoimmaksi puhelimeen vastaajaksi, joten 
vastausaika voi olla parikin päivää.

Bileet alkaa heti syksyllä ja suurimpana tärppinä 
lokakuussa järjestettävä soppasauna johon kaik-
kien itseään kovina soppahenkilöinä pitävien 
kannattaa osallistua. Siinä on kokemus jonka-
laista ei muualta löydä, mikä on luultavasti ihan 
hyvä asia. Mutta kannattaa olla hereillä sillä liput 
menee kirjaimellisesti silmänräpäyksessä!

Eli jos jollakin vielä talvilomille lähdettäessä 
suuta kuivaa reklamaatiot voi laittaa allekirjoit-
taneelle, ei palautuksia.

Viihde, Tatu

Käännä sivulle 

9 
ja tutustu Tatun 

järjestämiin
tapahtumiin!

6.

‘‘Bileet alkaa 
heti syksyllä’’



PISTOT JA BILEMATKA
Sup!

Mä olen Jasmiina mutta näin kavereiden kesken ihan Jasu vaan. Mun hommana on järkätä teille kuukausittain par-
haat opiskelijabileet mitä on, eli PISTOT. Ikää mulle on kertynyt jo 24 vuotta ja ihan täältä Mansesta olen kotoisin. 
Jos musta kiinnostaa oppia muuta niin tulkaa ihmeessä vetämään hihasta kun näätte! DM:iin voi tietty kans
slaidata jos tulee jotain kysyttävää tai tulee vaikka joku hyvä teema mieleen Pistoille. Meillähän meno alkaa heti 
syksyllä ja loppua ei ennen vappua näy. Mun suosituksena on ehdottomasti PISTOT-bileristeily joulukuussa josta 
ette halua jäädä paitsi! Bileitä on monia ja viinoja vielä enemmän ja koska elämä on lyhyt niin kaikkea pitää 
kokeilla.

Onnea kaikille kouluun pääsystä ja tsemppiä syksyn koettelemuksille.

PS. Muistakaa juoda vettäkin  - PISTOT, Jasu

PISTOT
PISTOT ovat tradenomiopiskelijayhdistys TTO:n, insinööriopiske-
lijayhdistys TIRO:n ja terveysalan opiskelijayhdistys PIRATEn 
järjestämät kuukausittaiset opiskelijabileet Social Clubilla. 
PISTOT -opiskelijabileiden tavoite on lisätä opiskelumotivaatiota 
ja edistää opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä.

Teema vaihtuu kuukausittain ja haalareiden lisäksi, tai niiden 
sijaan, onkin hyvä vetää bileisiin päälle teemaan sopivat kuteet. 
Lukuvuoden aikana pääsette nauttimaan seitsemistä eri bileistä 
ja joulukuussa tuttuun tapaan legendaarisesta PISTOT-bile-
risteilystä. Tänä vuonna PISTOT täyttää 10 vuotta, ja syksyllä 
päästäänkin juhlimaan synttäreitä! Jotta varmistat paikkasi 
kaikissa vuoden bileissä ja vältyt turhalta jonottelulta ostamal-
la itsellesi bilepassi jokta tulevat perinteisesti myyntiin heti 
syksyllä. Näistä lisää infoa PISTOT-facebookista tai tuutoreilta.

BILEMATKA
Keväällä 2020 jo kahdeksatta kertaa järjestettävä 
PISTOT-bilematka tarjoaa kymmenelle onnekkaalle 
opiskelijalle mahdollisuuden aloittaa kesäloma 
nauttien kylmiä juomia polttavan auringon alla! 
Bilematkan kohteena on tuttuun tapaan Espanjan 
Malaga, johon PISTOT kustantaa voittajille lennot, 
majoituksen ja aktiviteetit. Tämä reissu sopii siis 
erittäin hyvin opiskelijabudjettiin!

Arvontaan pääset osallistumaan hankkimalla 
itsellesi PISTOT-bilepassin ja keräämällä siihen 
leiman 6-8 bileistä. Leiman saat kuukausittaisilta 
bileiltä, jotka järjestetään Social Clubilla sekä PIS-
TOT-bileristeilyltä. Kevään viimeisissä bileissä voit 
palauttaa passisi ja mikäli passista löytyy tarpeeksi 
leimoja, voit osallistua

huikeaan arvontaan. Huomaathan, että passit 
myydään nopeasti loppuun, ole siis skarppina 
bilepassien myyntipäivänä joka ilmoitetaan 
PISTOT-facebookissa.

Bilereissu, Malaga 20197.



Bilereissu, Malaga 2019



S Y K S Y N  T A PA H T U M A T
TRADENOMIOPISKELIJOIDEN

KASTAJAISET
Jo ennen ajanlaskumme alkua, muinaiset foinikialaiset 
ko-koontuivat kerran vuodessa juhlistamaan ylijumala 
El:iä. Tähän juhlatilaisuuteen kokoontuivat eri kansat ja 
heimot ympäri Foinikiaa, pukeutuen oman heimonsa 
väreihin. Samassa juhlassa kastettiin vastasyntyneet lapset 
sekä uhrattiin muutama heistä ylijumalalle. Tästä perin-
teestä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa koska runoista ja py-
histä teksteistä tehdyt käännökset ovat vähintäänkin yhtä 
sekavia, kuin insinööriopiskelijoiden yliaikahakemukset.

Tampereen tradenomiopiskelijat ry järjestää uusille opiske- 
lijoille tähän traditioon pohjautuvan kastetilaisuuden. Luo- 
kat ottavat mittaa toisistaan leikkimielisissä kisoissa sekä 
vannovat Tradenomiopiskelijan Veljeysvalan. Luokkien 
pitää, perinteen mukaisesti, pukeutua teeman mukaan 
yhtenäi- sesti ja lopussa palkitaan parhaiten pukeutunut 
luokka Foi- nikialaiseen tapaan. Ylijumalan roolissa toimii 
TTO:n maskotti Badger, joka visvasyylästään huolimatta on 
erittäin leppoisa ja antelias veikko.

HÄMMÄSTYTTÄVÄ RALLI
Heti ensimmäisen kahden koulupäivän jälkeisen
hämmennyksen keskeltä hyvää-aavistamattomat trade-
nomiopiskelijan alut viedään ikimuistoiselle kaupunki-
seikkailulle äärirajoille Amazing Race-tyylisen joukkuekil-
pailun muodossa joka vie fuksit kykyjensä absoluuttisille 
äärirajoille.

Rastiradan varrella uusien luokkatovereiden kasvot 
poltetaan jokaisen verkkokalvoille niin hyvässä kuin 
pahassakin, sillä tehtävien suorittaminen vaatii rohkeiden 
yksilösuoritusten ja heittäytymisen lisäksi myös sauma-
tonta yhteistyötä koko joukkueen voimin. Rastinpitäjät 
arvioivat ja pisteyttävät fuksien suoritukset sotilaallisella 
kurilla ja tarkkuudella, joten vain kaikkein parhailla on 
mahdollisuus lunastaa paikkansa auringosta. Rastilta 
ilman suoritusmerkintää jääneiden tiimien ralli päättyy 
heidän joutuen Traden- omi-jumalten ikuiseen 
epäsuosioon.

Kun koko rastirata on lopulta kierretty läpi, on parhaiten 
suoriutunut joukkue ansainnut mainetta, loputonta kun-
niaa sekä voittajanmukaisen kohtelun tapahtuman jatkoil-
la. Voittajien nimiä tullaan laulamaan Tradenomi-jumalten 
saleissa tästä iäisyyteen.

Muiden suorittajien ei tarvitse kuitenkaan poistua jat-
koille allapäin, sillä jokainen osallistuja saa tästä älyn, 
heittäytymisen ja yhteishengen testistä muistoksi opiske-
lijan sotisopaan ommeltavan kankaisen kappaleen joka 
myös haalarimerkkinä tunnetaan. Näitä bileitä ei kannata 
missata, sillä näistä tullaan puhumaan vielä pitkään opin-
tojen päättymisen jälkeen. 

Kastajaiset 2018Hämmästyttävä ralli 20189.



HERVANNAN H*MALA HYPPELY
TTO ry:n viihdetoiminnan ehdoton kulmakivi joka järjeste- 
tään 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 kos- 
tealle ristiretkelle Suomen tunnetuimmanlähiön sydämeen 
sen lukuisiin juottoloihin. Ammattitaidolla ja armoa antamatta 
ennalta määriteltyjen ja tiuk- kaakin tiukempien parametrien 
pohjalta. Jokainen H*mala Hyppelyn kunniakkaasti läpäissyt 
saa suoritustaan vastaa- van haalarimerkin, ikuista glooriaa 
sekä paikan Hervannan muinaisten Viikinkien Valhallasta.

SOPPASAUNA
Jo muinaisilla Foinikialaisilla oli tapana järjestää joka 
syksy, aina sadonkorjuun lopussa, maissioluen juontiki-
sat. Tässä kisassa oli tarkoitus juoda mahdollisimman pal-
jon olutta, ja se joka oli viimeisenä pystyssä, sai paritella 
heimopäällikön tyttären kanssa.

Yksi TTO ry:n upeimmista ja kunniakkaimmista per-
inteistä on Kauhamestarin tutkinto. Tämä pareittain 
suoritettava aka- teeminen haaste on yksinkertaisuudes-
saan kaunis: koppa olutta per Vuosien saatossa Sop-
pasaunassa 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.

FUKSIOLYMPIALAISET
TTO ry tuo teille neljättä kertaa putkeen järjestettävät 
Fuksiolympialaiset! Nyt teillä on joukkueena mahdolli-
suus huuhtoa Jallun voimalla Hämyssä kärsityn tappion 
pettymys ja Prostreet saa mahdollisuuden puolustaa 
asemaansa luokkien ykkösenä! 

Joukkueiden taitoja testataan toinen toistaan atleettisi-
mpia (sanan akateemisessa merkityksessä) suorituksia 
vaativilla rasteilla. Suoritukset pisteytetään TTO:n 
olympiakomitean toimesta. Eniten pisteitä kerännyt 
joukkue palkitaan hulppeasti!

Tapahtuma järjestetään Eteläpuiston miellyttävässä 
miljöössä. Juomien nautiskelua halajavat osallistujat 
varautukoon omine juomineen.

Fuksiolympialaiset 2018

10.HERVANNAN H*MALA HYPPELY 2018

‘‘Opiskelijana näistä karkeloista ei 
kannata jäädä paitsi! Opiskelijabileet ovat

mainio tapa tutustua uusiin luokkatovereihin. 
Mikä onkaan parempi tapa saada kavereita 
kuin suorittaa hullunkurisia rasteja jätesäk-

keihin pukeutuneena tai jatkobileissä Social 
Clubin korokkeella tanssien. 

TTO ry järjestää tapahtumia ympäri 
vuoden ja meininki on aina taattu!’’
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KALEVAN K*NNI KIERROS
Vuoden 2015 keväällä TTO:n oma Badger eksyi jal-
luhuuruissa saadun päähänpiston seurauksena tutun ja 
turvallisen Hervannan reviirinsä ulkopuolelle, kuutisen 
kilometriä poh- joiseen Hervannan valtaväylän ojia 
rymyten päätyen lopulta Kalevan suurien valojen loistee-
seen. Näin Hervannan H*u- mala Hyppelyn rinnalle nousi 
sisartapahtuma joka kantaa nimeä Kalevan K*nni Kierros!

Isosisarensa hengessä vietettävässä tapahtumassa osa- 
listujat pääsevät tutustumaan Suomen kevään hellässä 
huomassa tämän opiskelijoiden suosiman asuinalueen 
an- niskeluravintoloihin. Tanakka päihtyneisyyden tila ja 
lähte- mättömät muistikatkokset ovat niitä hamuaville 
taattu!

Hervannan H*umala Hyppelyn sekä Kalevan K*nni 
Kierroksen virallisena valvojana ja tapahtumien jokavuo-
tisena osallistujana toimii kunnianarvoisa ja kaikkivoipa 
Badger.

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 yli-
opisto-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 2019 
”FRENDIT”-sitsit. Sitseissä on oma koodisto ja säännöt 
joita noudatetaan or- jallisesti. Sitsien tahtipuikkoja 
heiluttaa ennalta määritelty laulunjohtaja tai ”toast-
master”, jonka sana on laki. Toast- master määrittää 
sitsien tahdin taukoineen, jakaa ja päättää mahdolliset 
rangaistukset sekä vastaa ohjelman juonnosta. Kyseessä 
on yksi suomalaisen opiskelijakulttuurin hienoim- mista 
perinteistä joita ei kannata missata mistään hinnas- ta 
– jokaisen opiskelijan tulisi kokea vähintään yhdet sitsit 
opintojensa aikana.

K E V Ä Ä N  TA PA H T U M AT

Sitsit 2019 TeemaKalevan  K*nni Kierros 2019



KULTTUURI

MM-KYYKKÄKARSINNAT

MM-kyykän karsinnat järjestetään vuoden vaihteen jälkeen 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kisapäivänä kamppai-
llaan Akateemisen MM-kyykän halutuista ja aina loppuun-
myydyistä paikoista, sekä karsintojen parhaasta sijoituksesta. 
Karsinnat ovat rento ja hauska tapa päästä kokeilemaan 
kyykkä, vaikka ensimmäistä kertaa! Osallistuminen on 
ilmaista, mutta paikat aina rajattuja eli nopeat syövät hitaat! 
Kuka tietää, ehkä pääsylippu Akateemiseen MM-kyykkään 
aukeaa kokemattomallekin. Paikalla on myös aktiviteettejä ja 
purtavaa kaikille. Kisatunnelmaan pääsee siis osallistumaan, 
vaikka itse pelaaminen ei kiinnostaisikaan! Kilpa-areenalle 
ovat tervetulleita ensikertalaiset, konkarit, katsojat ja kaikki 
siltä väliltä! Kuuletko jo kyykän huudon?

SKITRIP

TTO ry järjestää Tiro ryn kanssa alkuvuodesta
mahdollisuuden päästä skimbaamaan opiskelija
ystävällisesti! Jos Hervannan rinteet eivät enää riitä 
tai olet harkinnut kokeilevasi tätä talvilajien aatelista, 
tämä matka on suunnattu juuri sinulle! Matkaan 
lähdetään bussilla koululta ja paluu järjestyy samalla 
kulkupelillä takaisin. Tarjoamme siis bussikuljetuksen 
ja laskettelulipun opiskelijahintaan tietenkin. Voit 
myös halutessasi vuokrata lasketteluvälineet 
kauttamme edullisesti!

Mikä sen parempi tapa viettää talvipäivää, kun ystävi-
en kanssa lasketellen! Bussissa on myös mahtava 
tilaisuus päästä tutustumaan muiden alojen opiske-
lijoihin, sillä reissu on avoin muillekin, kun TTOn ja 
Tiron jäsenille! Rentoa meininkiä, raikasta ilmaa ja 
hauskanpitoa tarjolla!VAPPU

Starttaa vappu yhdessä TTOn, Tiron, Piraten ja ainejärjestöjen 
alaisten kerhojen kanssa! Koskipuistossa on tällöin tarjolla 
pieniä rasteja ja aktiviteettejä. Kutsumme kaikki paikalle 
vilttien kera starttaamaan vapun ystävien kanssa tai yksin! 
Viime vuonna oli ehkä kylmä, mutta paikalla oltiin silti 
pitämässä hauskaa. Eikö tämä tarkoita, että tulevana wap- 
pustarttina aurinko paistaa?

PIKKUJOULUT

Syyslukukauden päättää TTOn pikkujoulut. Tämä vuosijuhlien 
tapainen rennompi pöytäjuhla järjestetään jälleen pienellä 
sitsi-twistillä. Päätetään siis vuosi yhdessä tälläytymällä 
ykkösiin, muistelemalla kulunutta vuotta ja syömällä hyvin! 
Tietenkään sitsilauluja unohtamatta!

Vaikka opiskelijakulttuuri on tunnettu humalan huuruisista tapahtumistaan,
tarjoaa TTO myös muutakin! Näitä alkoholittomia ja ”alkoholittomia”
tapahtumia meille tarjoaa kulttuurivastaava Moona Lehtinen aina vuoden 
loppuun asti. Tässä esittelyssä näistä suurimmat!

12.



Kopon terveiset
Moikka!

Tämä vuonna TTO:ssa koulutuspolitiikasta vastaan minä, 
Sofia Kähkölä. Opiskelen kolmatta vuotta liiketaloutta, mutta 
TTO:ssa edustan kaikkia kolmea linjaamme: liiketaloutta, 
tietojenkäsittelyä sekä international businessia. 

Syksyllä uuden koulupaikan myötä tulee tutuksi myös uudet 
käytännöt opintojen suhteen. Erilainen uusimiskäytäntö, 
tenttien arvosanat ja palautekanavat ovat vain osa kaikista 
niistä asioista, joiden kanssa tulette hiljalleen tutuiksi. TAMK 
on hyvä paikka opiskella tradenomiksi ja toivottavasti saatte 
kaiken irti tästä ajasta. 

Mitä jos kuitenkin matkan varrella tulee ongelmia 
esimerkiksi kurssin toteutuksen tai opettajan kanssa?

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n yksi päätehtävistä on 
koulutusalamme edunvalvonta TAMKissa. Toisin sanoen 
mikäli opiskelijalla on opintoihin liittyviä ongelmia tai kysy-
myksiä, olemme apuna. TTO:ssa näistä asioista pää
vastuussa on koulutuspoliittinen vastaava sekä puheen
johtajisto. Lähtökohtaisesti ongelmatilanteita kannattaa 
lähteä selvittämään itse opettajan kanssa, mutta mikäli 
keskustelu ei tuota tulosta eikä yhteistä säveltä löydy, voi 
meihin olla yhteydessä. Silloin koulutuspoliittinen vastaava, 
eli kopo, lähtee hoitamaan asiaa eteenpäin ja edustamaan 
opiskelijaa. 

Edunvalvontaan kuuluu tiiviisti myös yhteistyö liiketalouden, 
tietojenkäsittelyn sekä international business -koulu-
tusohjelmien opettajien kanssa. Kopo on kuukausittain läsnä 
opettajien kokouksissa kuuntelemassa, tuomassa opiskel-
ijoiden palautetta esille sekä antamassa opiskelijoiden ja 
TTOn näkökulmaa koulutusohjelmien kehittämiseen liittyen.

Jos siis opintojesi aikana kohtaat koulutuspoliittisen 
ongelman, johon kaipaat neuvoa tai apua asian hoitoon, ole 
rohkeasti yhteydessä! 

Terkuin
Sofia
kopo@ttory.fi

‘‘Tampereen 
Tradenomiopiske-
lijat ry:n yksi 
päätehtävistä on 
koulutusalamme 
edunvalvonta 
TAMKissa. ‘‘
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Opiskelijan must-have bilevaruste, haalarit, jakavat mielip-
iteitä - 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 siniset haalarit 
oikein opiskelittekaan?”

Haalareiden oikeaoppinen pukeutumisohje on kietaista hihat 
rennosti vyötärölle, kuitenkin niin, että takana oleva TAMK-
teksti ja koulutusohjelmasi näkyvät. Puntit saa kätevästi haltuun 
kunnon särmäreillä, hiuslenkeillä tai vaikka taittamalla. 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, joista suurimmasta osasta on saatavilla
haalarimerkki.

Monien mielestä ompeleminen on ainua oikea keino kiinnit-
tää merkit haalareihin. Jos kuitenkin haluat päästä helpolla ja 
käyttää liimaa, valmistaudu kuulemaan pilkkaa tovereiltasi, 
jotka pitävät tätä hujaamisena.

‘‘Mitäs te siniset 
haalarit oikein 
opiskelitekaan?”
Haalarit ovat opiskelijan 
vaatekriisin pelastus - ei ehkä se 
kaunein, mutta helpoin. 
Haalareiden eri värien avulla on 
kätevä erottaa toisen alan opiske-
lijat toisistaan. Värit on valittu 
täysin mielivaltaisesti, voitte siis 
onnitella miespuolisia sairaan-
hoitajia!
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MITEN PUKEA HAALARIT YLLE?
HAALARIOPAS



Haalareiden pitkäaikaiset perinteet ovat kantautuneet länsi naapurimme Ruotsin teekkariopiskelijoiden keskuud-
esta ja rantautui meille Suomeen jo noin 30 vuotta sitten. Nykyään opiskelijahaalarit kuuluvat korkeakouluopiskel-
ijan vakio bilevarusteiksi 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 makkaraperunat, oksennukset tai muut ulosteet pitkin lahkeita, et pese haalareitasi. Ainut keino saada pahim-
mat 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.

‘‘Haalarit sopivat tilanteeseen kuin tilanteeseen’’
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Lista pääkampuksella

opiskelevien 
haalareiden
v ä r e i s t ä

H A A L A R I V Ä R I T 

LIIKETALOUS:
PUNAINEN - International Business

LIILA -  Liiketalous
MUSTA - Tietojenkäsittely 

 VIININPUNAINEN - Rakennus- ja yhdyskun 
tatekniikka, Rakennusarkkitehti, Rakennusalan  
työnjohto, Ajoneuvotekniikka
 ORANSSI -  Kone- ja tuotantotekniikka
 TUMMANSININEN - Tieto- ja viestintätekniikka
 SININEN - Sähkö- ja automaatiotekniikka
 VIHREÄ - Enviromental engineering, Metsätalous

KELTAINEN - Talotekniikka (LVI&sähkö)
VALKOINEN - Biotuote- ja prosessitekniikka
NEONKELTAINEN - Laboratiotekniikka
TURKOOSI - Matkailu- ja ravitsemisala
TUMMANSININEN - Sosiaaliala

PINKKI - Sairaanhoitaja
punainen tasku - Ensihoitaja
sininen tasku - Fysioterapeutti
keltainen tasku - Röntgenhoitaja
viininpunainen tasku - Bioanalyytikko
valkoinen tasku - Terveydenhoitaja
liila tasku - Kätilö



TUUTORIT 2019
Tuutori on kanssakulkija, jonka tehtävänä on ohjata ja neuvoa toista opiskelijaa. Tuutori kouluttautuu tehtäviinsä 

ja on motivoitunut toimija TAMKin opinto-ohjausjärjestelmässä.

Tamkon tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain uusia innokkaita opiskelijoita, jotka tuntevat mielenkiintoa 
toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tamko kouluttaa vertais-, kansainvälisyys-, degree- ja aktiivituutorit. Voit 

valita tuutoroinnin muodoista sen, joka sinua eniten kiinnostaa tai vaikka kaikki. Tuutoroinnista saa myös 
opintopisteitä.

Tuutorit tekevät arvokasta työtä. Seuraa tiedotusta alkavista koulutuksista ja ilmoittaudu ajoissa mukaan!
 Tervetuloa tuutoriperheeseen!

‘‘Tutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. 
Kouluissa tutori toimii ohjaajana, esimerkkinä ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille. Useissa 

kouluissa tutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan tehtävään huolellisesti.’’ - Wikipedia

Pietari Virta

Henrik LaitamäkiJasmiina Ronkainen

Emmi LindforsMika ForseliusCamilla LehtoRiika-Maria Peltomaa

Elli Lindgren Rosafiia Kananoja Sanna Pihkala

LIIKETALOUS (LIKO)
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Stefan Rönnberg Aleksander Tuckett Ville Pihlgren

Andy Pochet Essi Janhunen Alex Haukka

Petra Puputti

Ollimatti AikioMilla KaasalainenJuha Hämäläinen

Miika Ronkainen Eetu Tirkkonen Waltteri Kolkka

INTERNATIONAL BUSINESS (IB)

TIETOJENKÄSITTELY (TIKO)
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SEURAA MEITÄ SOMESSA!

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 tradenomi-

opiskelijoiden 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 tradenomi-
opiskelijoiden paikallisena edunvalvojana. Jäsenyhdistyksenä järjestämme Tampereella erilaista aktiviteettia 

tradenomiopiskelijoille ja osallistumme TROLin järjestämiin valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja 
tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

tto_ry TTOsnap
Tampereen 

Tradenomiopiskelijat 
TTO ry
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13 henkilöinen ryhmä erilaisia ja näköisiä ihmisiä. Me huolehdimme teidän oikeuksista ja viihtyvyydestä. Meidät 
saattaa löytää useimmiten toimistoltamme Solulta (ainakin Jasmiina Ronkaisen) tai kaikista PISTOT-bileistä.

Jos teillä tulee jotain kysyttävää, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä! 

Katso alapuolelta minkälainen hallitus meillä on tänä vuonna koossa ja kaikkien roolit.
 Päätimme tämän vuoden hallitus esittelyssä arpoa, kuka esittelee kenetkin lyhyesti. 

HALLITUS 2019

Santra Viherma, Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta; lakien ja yh-
distyksen sääntöjen noudattamisesta. Puheenjohtaja kutsuu koolle yhdistyksen sekä hallituksen 
kokoukset ja vastaa hallituksen toiminnasta.

‘‘Santra johtaa tätä mäyrälaumaa varamummon rautaisella otteella ja iän tuomalla kokemuksella. Jos 
Santra olisi hedelmä, niin se olisi karambola.’’

Kalle Lahtinen, Varapuheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Tämän lisäksi 
varapuheenjohtaja vastaa osaltaan yhdistyksen tehokkaasta toiminnasta puheenjohtajan kanssa.

‘‘Kalle on todella aito ihminen. Lisäksi hänen musikaaliset taitonsa ovat vertaansa vailla.’’

Moona Lehtinen, Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan vastuulla on alkoholittomien tapahtumien järjestäminen ja 
tradenomi-identiteetin luominen.

‘‘Vaikka Moona on meidän hallituksen nuorimmasta päästä, on se silti meidän mutsi. Hoitaa 
siivoamisen, muista huolehtimisen ja juo meidän viinit.’’

Miikka Niemi,  Sihteeri 
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, huolehtii arkistoinnista ja laatii 
muita asiakirjoja. Sihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi jäsenrekisterin ylläpito.

‘‘Huumorintäyteinen, perinteisiä sukupuolirooleja rikkova miessihteeri, joka saa heteromiehetkin 
kyseenalaistamaan seksuaalisuutensa..’’

Henri Seppälä, Taloussihteeri
Taloussihteeri vastaa opiskelijayhdistyksen rahaliikenteestä ja avustaa tarvittaessa kirjanpidossa. 
Lisäksi hän seuraa verotukseen ja työsuhdeasioihin liittyviä muutoksia sekä seuraa yhdistyksen 
taloutta yhdessä puheenjohtajan kanssa.

‘‘Iki-ihana, sekä hellä mies pienellä ripauksella OCD:ta ja villivadelmaa. Henriä kuvaa parhaiten Atrian 
kanapaketti lempeä chili.’’

Valtteri Kivelä, Tuutori- ja jäsenvastaava
Tuutori- ja jäsenvastaava pitää huolta tuutorien perehdyttämisestä ja tukemisesta ainejärjestön 
näkökulmasta, ja ylläpitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa jäsenhankintaa.

‘‘Luotettava niin päivällä kuin yössä. Kukot ei herätä Valtteria, vaan Valtteri herättää
 kukot.’’ 



Tatu Toivio, Viihdevastaava
Viihdevastaava on vastuussa yhdistyksen järjestämistä viihdetapahtumista ja edustaa yhdistystä 
näissä tapahtumissa. Hän pitää huolta yhteistyöstä muihin tapahtumanjärjestäjiin.

‘‘Aina iloinen ja reilu tyyppi, jolla on oluet ja muut holit hallussa. Kuka olisikaan sopivampi tähän 
pestiin? Viihdetirehtöörin ei tarvitse pitää meteliä itsestään, vaan hänen tapahtumansa puhukoon 
puolestaan. Tatun kello on aina vähän myöhässä, mutta hei, hyvää kannattaa odottaa.’’

Antti Tuhkala, Yritysyhteistyövastaava
Yritysyhteistyövastaava huolehtii yhdistyksen työelämäkontakteista. Hän huolehtii myös TTO ry:n 
rekrytointiponnistuksista eli foorumin rekrypalstasta ja Portti-messuista. Lisäksi tehtäviin kuuluvat 
sponsori- ja yhteistyösopimukset toimintaamme tukevien yritysten kanssa.

‘‘Kiltti ja kunnollinen pohjoisenpoika, ketä ei paljoa vauhti huimaa. Ensivaikutelma saattaa olla anopin 
unelmavävy, mutta totuudesta en tiedä ;).’’

Oona Hosia, Mediavastaava
Mediavastaava vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen tiedotuksesta. Hän pitää huolta TTO ry:n 
ilmoitustaulusta, jäsentiedotteista ja muiden tiedotuskanavien materiaalista. Mediavastaava 
toimii Provisio-lehden toimittajana vastaten lehden sisällöstä, taitosta, ulkoasusta ja julkaisusta.

‘‘Tää maailmanmatkaaja sulattaa jengin suurella sydämellään ja naurullaan. Hitokseen tiukka pakkaus 
täynnä energiaa ja empatiaa. Halusit sitten bailaa tai relaa läpi yön, she’s your guy.’’

Elias Hurskainen, Ulkosuhdevastaava
Ulkosuhdevastaava on vastuussa suhteista ja yhteydenpidosta IB:n koulutusohjelman opiskelijoi-
hin sekä päävastuussa kansainvälisen ekskursion järjestämisessä.

‘‘Roast master, joka ei missaa yhtäkään tilaisuutta vittuiluun. Veli monelle, Lex mulle.‘‘

Sofia Kähkölä, Koulutuspoliittinen vastaava 
Koulutuspoliittinen vastaava pitää huolta koulutukseen liittyvistä asioista ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnista. Kopo ottaa kantaa kurssien toteutuksiin ja muihin tärkeisiin koulutusta vastaaviin 
asioihin. Kopo on myös vastuussa TTO:n yhteyshenkilöjärjestelmän toimivuudesta.

‘‘Sopivan kreisi, sopivan jämpti, mut sikahyvää seuraa värikkäällä tukalla!‘‘

Joonas Salojärvi, Webmaster
Webmaster huolehtii yhdistyksen sivujen teknisestä toteutuksesta ja ulkoasusta yhdessä tiedot-
tajan kanssa. Lisäksi webmaster huolehtii sähköpostilistoista yhdistyksen hallituksen ICT-infrasta, 
palveluista, ja kouluttaa palveluiden ja ohjelmistojen käytössä muuta hallitusta tarvittaessa.

‘‘Hymyilee kauniisti ja perseilee kunnioitettavasti. Hän on omaperäinen tietojen ja naisten käsittelijä.’’

Jasmiina Ronkainen, PISTOT-vastaava
PISTOT-vastaava on vastuussa PISTOT-bileiden järjestämisestä Tiro ry:n, Pirate ry:n ja muiden 
yhteistyökumppanien kanssa.

‘‘Jasu on kuin orava steroideissa. Hyperaktiivinen ja aina iloinen. Jos Jasu ei naura päivään, tietää, että 
jokin on todella huonosti.’’

Badger, Maskotti

 ‘‘Badger toimii meidän lukuisissa tapahtumissa maskottina ja virallisena jallun juomisen mestarina. 
Hän edustaa meitä aktiivisella preesensillä hullunkiilto silmissä.’’
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Is the biggest risk 
to your career 
the one you don’t 
take?
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B I N G O
Jaksaa jaksaa!

Kuinka monen TTO:n tapahtuman jälkeen saat täytettyä kaksi vaakariviä?
Kilpaile kaverisi kanssa aktiivisuudesta.

PSSST.. JOS SAAT KAKSI RIVIÄ TÄYTEEN NIIN 
LUVASSA ON MAHTAVA PALKINTO! KUN TÄMÄ 
TAPAHTUU, OTA YHTEYTTÄ MEIDÄN VIIHDE- TAI 

KULTTUURIVASTAAVAAN (TODISTUSAINEISTOA VAADITAAN)

PISTOT

SKITRIPMM-
KYYKKÄKARSINTA

TTO:N JÄRJESTÄMÄT
SITSIT

KALEVAN K*NNI 
KIERROS

TTO:N
 PIKKUJOULUT

FUKSIOLYMPIALAISET VAPPUSTARTTI TRADENOMIOPISKELIJOIDEN 
KASTAJAISET

SOPPASAUNA HÄMMÄSTYTTÄVÄ 
RALLI

HERVANNAN H*MALA 
HYPPELY
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Keräsimme muutamia Tampereen must see-paikkoja ja alueita,
 joita uuden -miks ei vanhankin 

tamperelaisen tulisi käydä kurkkaamassa.

Bonuskirppis
Itsenäisyydenkatu 13

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

Vieraile myös Radiokirppis ja kirpputori/second hand shop Tarina, molemmat sijaitsevat Laukontorilla keskustassa.

Pispalan portaat
Tampereen Pispala

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.

Pyynikin näkötorni/Munkkikahvila
Näkötornin e 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.

OTA MANSE 
HALTUUN!
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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 paahtopaistin ja etenkin makeat kermavaahtounelmat tuoreilla 
marjoilla toimivat aina. Toimii myös oivana treffipaikkana!
Vieraile myös Kuparitalon Vohvelikahvila Tuomiokirkonkadulla.

Mustamakkara
Mustamakkara on tamperelaisten nimikkoruoka, joten sitä on pakko kokeilla täällä! Mustamakkara on valmistettu sianli-
hasta, verestä ja ruisjauhosta. Sitä on valmistettu seudulla jo 1800-luvulta lähtien. Paras tapa nauttia mustaamakkaraa on 
ostaa se lämpimänä kauppahallista tai Tapolan omasta kioskista Tammelantorilta tai Laukontorilta.

Vinkki! Kun ostat mustaamakkaraa, paikalliset tilaavat pyytämällä mustaamakkaraa tietyn rahasumman edestä eivätkä 
painon mukaan. Voit myös tilata ”menopaluun”, jolloin saat kokonaisen mustanmakkaran U-muodossa. Pyydä 
mustanmakkaran kylkeen puolukkahilloa ja makuelämys on taattu.

Ravintola Hook
Kehräsaari 101

Väite ”tamperelaiset syövät siipiä eniten Suomessa” ei voi olla kovin väärässä. Mansesta löytyy monia legendaarisia 
siipiravintoloita ja siivet voidaankin jo rinnastaa Tampereen kuuluisaan kansallisruokaan mustaan makkaraan. Yksi 
ilmapiiriltään ja puitteiltaan mielenkiintoisimmista on idyllisen Kehräsaaren alueelta löytyvä ravintola Hook. 
Aloittelijan suositellaan aloittavan miedoimmalla tulisuudella, tulisin kastike ei sovi heikkohermoisille. Siipien 
syömisessä ei muutenkaan sovi hienostella, sillä haarukalla ja veitsellä syöminen on jo noloa. Ronskis käsin ja mitä 
sotkuisemmin sen paremmin.

Vieraile myös Ravintola Siipiveikot Aleksanterinkadulla ja Sticky Wingers Tuomiokirkonkadulla

Cafe Europa 
Legendaarisen maineen ja kahdenkymmenen vuoden iän saavuttanut Café Europa sijaitsee Tampereen ytimessä. 
Etelä-eurooppalaisen keittiön innoittaman ruokalistan herkkuja ovat runsaat salaatit sekä kuuluisat Europan Kuumat 
Leivät. Eurooppalaista kahvilakulttuuria vaaliva ravintola on tunnettu myös ystävällisestä ja ammattitaitoisesta hen-
kilökunnastaan. Laaja juomavalikoima ja drinkkilistat takaavat onnistuneen elämyksen makuun kuin makuun. Europassa 
viihdytään joka päivä keskipäivästä yömyöhään, viikonloppuisin tunnelmaa kohottavat kaupungin kuumimmat dj:t ja 
akustiset live-bändit.

Frenckellin
Frenckell oli aluksi paperitehdas joka sijaitsi Tammerkosken varrella, jossa käynnistettiin Suomen ensimmäinen 
paperikone vuonna 1842. Myös ensimmäiset suorat televisiolähetykset lähetettiin maailmalle juuri Frenckellin kiin-
teistöstä. Tänä päivänä Frenckellin kauniissa historiallisissa maisemissa toimii ravintola Frenckell & Piha. Linnamainen 
sisäpihamme ja ravintolatilan kaariholvit huokuvat Frenckellin historiaa ja kutsuu sinut  vieraakseen.
Kelan ateriatuki - Valtioneuvoston vahvistamien hintojen mukaisesti Kela tukee korkeakouluopiskelijoiden aterioiden 
hinnoittelua 1,94 € ateriaa kohden. Opiskelijahinta edellyttää voimassaolevan opiskelijakortin (SYL/SAMOK) tai Kelan 
ateriatukikortin esittämisen aina maksutapahtuman yhteydessä.
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