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Esite Liittymän 5-vuotisjuhlista  

Liittymä lyhyesti  

Liittymä on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) liikenne- ja kuljetustekniikasta 
kiinnostuneiden opiskelijoiden ammattiainekerho, joka toimii ylioppilaskunnan (TTYY) 
alaisuudessa.  

Kerho sai alkunsa perustamiskokouksessa TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen 
harjoitussalissa eräänä keväisenä tiistaina 30.3.2010. Perustamiskokouksessa uuden kerhon 
saattoi maailmaan 32 innokasta teekkaria, joiden lisäksi myös liikenne- ja kuljetustekniikan 
professori Jorma Mäntynen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. TTYY hyväksyi Liittymän 
virallisesti omaksi alayhdistyksekseen 21.4.2010 pidetyssä edustajiston kokouksessa.  

Ennen Liittymää liikenne- ja kuljetusalasta kiinnostuneille opiskelijoille ei ollut tarjolla omaa 
yhteistä kerhoa. Puute oli merkittävä, sillä alan opiskelijoita on runsaasti. Liikenne- ja 
kuljetustekniikkaa voi lukea pääaineena peräti kolmessa eri koulutusohjelmassa. Kerhon 
tarkoituksena on tutustuttaa liikenne- ja tietekniikasta sekä logistiikasta kiinnostuneita 
opiskelijoita toisiinsa, lisätä ajatusten vaihtoa jäsenten kesken sekä alan ammattilaisten 
kanssa ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä Tampereen teknillisen yliopiston laitoksiin ja 
yritysmaailmaan.  

Mainosten koot ja hinnat  

Lauluvihko 

Lauluvihkon sivun koko on A4 pystysuunnassa taitettuna ja se on nelivärinen.  

1⁄8-sivun mainos: 75 euroa 

1⁄4-sivun mainos: 100 euroa  

1⁄2-sivun mainos: 150 euroa  
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1/1-sivun mainos: 200 euroa  

Snapsitarjoilu 

Snapsin tarjoava taho mainitaan illan ohjelmassa ja snapsia tarjoiltaessa seremoniamestari 
ilmoittaa tarjonneen tahon nimen. 

Yksi snapsikierros: 200 euroa 

Mainosten heijastaminen valkokankaalle 

Mainos, kuvaesitys tai video heijastetaan valkokankaalle videotykillä. Kuvaesitysten tai 
videoiden ääniä ei valitettavasti voida toistaa tilaisuuden luonteen vuoksi. 

Mainoskuva osana kaikki mainokset sisältävää kuvaesitystä: 200 euroa 

Mainosvideo: 250 euroa 

Mainos vieraiden nimikyltteihin 

Nimikyltin mainoksen koko on noin 4x8 cm ja se voidaan tulostaa nelivärisenä. 

Mainos vieraiden nimikyltteihin: 150 euroa 

Aineiston toimittaminen Liittymälle  

Mainostyypin ja lauluvihkon osalta mainoksen koon päättämisen jälkeen yritystänne 
pyydetään toimittamaan materiaali sähköpostitse Teihin yhteydessä olleelle henkilölle. 
Materiaali voi yksinkertaisimmillaan olla yrityksenne logo mahdollisimman 
korkearesoluutioisena kuvatiedostona. Tarvittaessa aineiston toimittamiseen tai taittoon 
liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös Marika Leppäniemeen 
(marika.leppaniemi@student.tut.fi, p. 050 548 7697).  

Laskutus  

Lähetämme erillisen laskun, kun mainostamisesta on sovittu sitovasti.  

Li ittymän toimintaa vuosien varrelta 

Paneelikeskustelu Tampereen raitiotiestä 8.5.2014 

Liittymä järjesti paneelikeskustelun Tampereen raitiotiehankkeesta 8.5.2014 TTY:n 
Konetalossa. Tilaisuus oli kaikille avoin ja yleisöä olikin paikalla reilusti ja keskustelu vilkasta. 
Mukana keskustelemassa olivat projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen, 
joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita, raide- ja kaupunkiliikenteen asiantuntija Antero Alku 
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sekä Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Saksan-ekskursio Bremeniin ja Hampuriin syksyllä 2013 

Ekskursion tavoitteena oli tutustua kahteen eurooppalaiseen kaupunkiin ja niiden 
liikenneratkaisuihin sekä oppia niistä mahdollisimman paljon uutta ja ihmeellistä kotiin 
viemisiksi. Matkan kohteeksi valikoitui Hampurin ja Bremenin muodostama kaupunkiseutu 
Saksassa. Matkalla tutustuttiin muun muassa Hampurin sekä Bremenin joukkoliikenteeseen, 
Hampurin satamaan sekä alati rakentuvaan ja kehittyvään HafenCityn uuteen 
kaupunginosaan.  

 

Joukkoliikennepaneeli 23.4.2013  

Jo perinteeksi muodostuneen Liittymän keväisen keskustelupaneelin aiheena oli vuonna 
2012 pitkänmatkan joukkoliikenne. Paneelissa istuivat tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja 
TTY:ltä, lupapäällikkö Jari Lehtonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Executive in Residence 
Jukka Lintusaari Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksiköstä, 
liikennepalvelupäällikkö Vesa Rauhala VR-Yhtymästä sekä Onnibus Oy:n toimitusjohtaja 
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Pekka Möttö. Viisihenkisen asiantuntijapaneelin keskustelua johdatti Wille Tuomola 
Liittymästä.  

    

Keskusteluaiheina oli muun muassa kilpailu linja-auto ja raideliikenteessä, matkaketjut, 
lippujärjestelmäuudistus, IT-palvelut sekä yleiset joukkoliikennealan tulevaisuudennäkymät. 
Keskustelu panelistien välillä oli aktiivista ja heitä hiillostettiin myös yleisön esittämillä kiperillä 
kysymyksillä. Paikalla olleiden kesken arvottiin teemaan sopiva joukkoliikenneaiheinen 
lahjakortti.  

Kevätekskursio Tampereella 22.4.2013  

    

Maanantaina 22.4.2013 järjestettiin Liittymän perinteinen kevätekskursio. Tällä kertaa oltiin 
kotoisissa maisemissa Tampereella. Päivä alkoi vierailulla rautatieaseman läheisyydessä 
sijaitsevaan VR:n liikenteenohjauskeskukseen. Lounaan ja vapaamuotoisemman ohjelman 
jälkeen vierailua jatkettiin iltapäivällä A-Insinöörien toimistolla, jossa tutustuttiin Rantaväylän 
tunnelin allianssihankkeeseen. Ilta päätettiin tuttuun tapaan saunomalla. Tällä kertaa 
saunottiin YTHS:n saunatiloissa keskustan tuntumassa. Ekskursio onnistui hyvin ja paikalle 
saapui kiitettävä määrä innokkaita kerholaisia. Monipuolisen päivän seurauksena tuli samalla 
todistetuksi, että myös omassa kotikaupungissamme riittää nähtävää ja uutta opittavaa 
liikennealasta.  
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Pyöräily Tampereella -keskustelupaneeli 16.4.2012  

   

Pyöräilykevään ollessa kauneimmillaan TTY:lle saapui 16.4.2012 nelihenkinen 
asiantuntijapaneeli keskustelemaan Tampereen seudun pyöräilyn nykytilasta, ongelmista ja 
tulevaisuudennäkymistä. Tilaisuus oli kaikille kiinnostuneille avoin ja myös yleisölle annettiin 
mahdollisuus osallistua vuoropuheluun. Keskustelua piti yllä Liittymää edustanut paneelin 
puheenjohtaja Janne Vartiainen ja asiantuntijoina paneelissa keskustelivat Tampereen 
polkupyöräilijät ry:n puheenjohtaja Eero Ojanperä, tutkija Kalle Vaismaa TTY:ltä, kaupungin 
pyöräilystä vastaava liikenneinsinööri Timo Seimelä sekä yhdyskuntalautakunnan 
varapuheenjohtaja Juhana Suoniemi.  

Paneelin ensimmäinen osa keskittyi pyöräilyn nykytilaan ja ongelmiin Tampereella, kun taas 
toisessa osiossa painotettiin ongelmien ratkaisua ja tulevaisuudennäkymiä. Keskustelu pysyi 
koko ajan aktiivisena ja kaikki panelistit pääsivät esittämään näkemyksiään tamperelaiseen 
pyöräilykulttuuriin ja -infrastruktuuriin liittyen. Paikalla oli myös runsaasti aktiivista yleisöä, 
jotka ottivat osaa keskusteluun ja esittivät visaisia kysymyksiä panelisteille. Tilaisuuden 
lopuksi Liittymä muisti panelisteja logollaan varustetuilla pyöränpumpuilla, jonka lisäksi 
kaikkien paikalla olleiden kesken arvottiin lahjakortti Hervannan M&M-
pyöränhuoltoliikkeeseen.  

Kevätekskursio pääkaupunkiseudulle 30.3.2012  

Perjantaina 30.3.2012 järjestettiin ammattiainekerhojen Liittymän ja Seulan sekä Aalto-
yliopiston vastaavien sisarkerhojen Linkin ja MVR:n yhteinen ekskursio pääkaupunkiseudulle.  

Päivä alkoi Helsingissä Rakennusinsinööriliiton toimistolla aamukahveilla sekä pikaisella 
katsauksella alan ja opiskelijoiden tulevaisuudennäkymiin. Toimistolta jatkettiin ensimmäiseen 
varsinaiseen ekskursiokohteeseen Finlandia-talon alle louhittavaan pysäköintihalliin. 
Kohteeseen tutustumisen ja Otaniemessä nautitun lounaan jälkeen siirryttiin Helsingin 
Kalasataman työmaalle, jossa oli luvassa tietopaketti alueen rakennushankkeesta sekä 
tutustumista itse työmaa-alueeseen. Kalasatamasta matkaa jatkettiin päivän kolmanteen 
työmaakohteeseen Espooseen. Tällä kertaa tutustumisvuorossa oli Länsimetro-projekti, jossa 
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hankkeen esittelyn jälkeen päästiin maan alle tutustumaan tarkemmin pikaista vauhtia 
valmistuvaan metrotunneliin.  

Loppuiltaa siirryttiin viettämään Rambollin pääkonttorille Espooseen, jossa vierailijat otettiin 
lämpimästi vastaan. Ruoan, juoman ja lämpimien lauteiden ääressä oli hyvä karistaa 
työmaiden pölyt hartioilta ja muistella päivän aikana tutuksi tulleita rakennusprojekteja.  

Saunaillat, kyykkäturnajaiset, yleiskokoukset, yritysyhteistyö ja muu toiminta  

Edellä esitettyjen ekskursioiden ja keskustelupaneelien lisäksi Liittymä on järjestänyt viime 
vuosina jäsenilleen useita saunailtoja sekä jo perinteeksi muodostuneen talvisen 
kyykkäturnauksen yhdessä TTY:n muiden rakennusalan ammattiainekerhojen kanssa. Sekä 
syksyllä että keväällä järjestettävät yleiskokoukset ovat myös keränneet runsaasti kerhon 
jäseniä yhteen. Oman toimintansa lisäksi liittymäläiset ovat aktivoituneet työnteossa muun 
muassa yrityksille ja TTY:n laitoksille tehtävän liikenneaiheisen työn, kuten 
liikennelaskentojen, merkeissä.  

       

Lisää kerhon toiminnasta voi lukea Liittymän internetsivuilta osoitteesta www.liittyma.com. 


