
Tursaspassirastit 2020 - 2021 

SIVU 1 - Tamkon tapahtumat 

Tamkon Alkumetri 

Polkaise lukuvuosi kanssamme tyylillä käyntiin ja osallistu syksyn 2020 Alkumetriin! 

Tamkon Tursajaiset 

Tursajaisissa uusista opiskelijoista leivotaan Tursaita! Saavu syksyiseen Rosendahliin oikealla 

hetkellä, tiedät kyllä milloin. Oletko valmis? Leiman voi hakea tapahtumapaikan infopisteeltä.  

Tamkon Illanvietto  

Tarvitsetko ompeluseuraa, kun laatikon pohjalle kertynyt vino pino haalarimerkkejä? Koetko 

olevasi mestari lautapeleissä? Tule Tamkon illanviettoon pitämään hauskaa, tutustumaan uusiin 

ihmisiin ja nauttimaan alkoholittomasta huvista! Illanvietoista tiedotetaan Tamkon sosiaalisessa 

mediassa, Tamko Topicsissa ja ilmoitustauluilla.  

Edunvalvontaviikko  

Ketkä ovat ne ihmiset ja elimet, jotka toimivat sinun ja muiden opiskelijoiden äänitorvena? 

Edunvalvontaviikolla pääset tapaamaan ja keskustelemaan sinua edustavien opiskelijoiden ja 

toimijoiden kanssa, kuten oman ainejärjestösi, kerhosi, opiskelijakuntasi, opiskelijakuntien liiton, 

työelämäliittojen ja muiden edunvalvontaelimien toimijoiden kanssa!  

Tamkon Sitsit  

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa laulu raikaa ja virvokkeet virtaavat. Tule Tamkon 

Sitseille tutustumaan jo vuosikymmeniä vanhaan opiskelijoiden perinteeseen! 

Tamkon Pikkujoulut  

Live-musiikki, rauhallinen tunnelma, vähemmän rauhallinen tunnelma sekä iso kasa opiskelijoita. 

Niistä on Tamkon pikkujoulut tehty. Tamkon Pikkujoulut, niistä on joulu tehty! 

Tamkon Talvitursajaiset 

Talvitursajaiset liittävät vuoden vaihteen uudet opiskelijat Tursasjoukkoon! Leiman saa 

Talvitursajaisten jatkoilta.  

Portti Työelämään  

Portti Työelämään kokoaa yhteen opiskelijat ja työnantajat. Pääkampukselle saapuu 

esittelemään toimintaansa eri alojen työnantajia. Kolmipäiväinen Portti työelämään järjestetään 

Kuntokatu 3 -kampuksella keväällä 2021. Tule nappaamaan leimasi Tamkon pisteeltä ja 

mahdollinen kesätyö tai harjoittelupaikka messuilta!  

Tamkon Loppumetri  

Lukuvuoden loppu vaatii tottakai vertaisensa juhlat huhtikuussa 2021, joten tule juhlistamaan 

selätettyä vuotta kanssamme! Tapahtuman tarkka aika ja paikka tiedotetaan keväällä 2021.  



SIVU 2 - Osallistu Tamkon toimintaan ja 

opiskelijaelämään 

Seuraa Tamkoa somessa – Follow Tamko on social media 

Tamko löytyy Facebookista, Instagramista ja Twitteristä! Tule näyttämään seuraamisesi Solun 

tiskille leimaa vastaan!  

• https://www.facebook.com/pg/opiskelijakuntatamko 

• https://www.instagram.com/opiskelijakuntatamko/ 

• https://twitter.com/_tamko 

Käy Solulla kahvilla - Have a coffee at Solu 

Myös tee ja vesi kelpaa! Tule hengaamaan Solulle, nappaa vaikka eväät mukaan! Kuppi 

kädessä, leima passissa!  

Todista olevasi Tamkon jäsen – Prove your Tamko membership 

Vilauta opiskelijakorttiasi todistuksena jäsenyydestäsi Solun tiskillä ja korjaa leima talteen! 

Verenluovutus TAMKissa – Blood donation at TAMK 

Onko sinusta luovuttajaksi? Ojenna auttava kätesi ja luovuta Suomen Punaisen Ristin 

veripalvelun pisteellä TAMKissa. Opiskelijakunta järjestää 1-2 verenluovutusta lukuvuoden 

aikana Kuntokatu 3:n kampuksella. Mikäli olet henkilökohtaisesta syystä estynyt luovuttamaan 

verta, nykäise Tamkolaista hihasta verenluovutuksessa.  

Hanki opiskelijahaalarit – Get student overalls 

Opiskelijahaalarit ovat must! Hanki itsellesi opiskelijahaalarit ja tule näyttäytymään haalarit 

jalassasi Tamkon toimistolle tai Tarinalle. 

Hae vertaistuutoriksi – Enroll for degree tutoring 

Vertaistuutorit auttavat uudet tutkinto-opiskelijat alkuun koulussa! Hae vertaistuutoriksi ja 

ilmottaudu haastatteluun. Tuutorihaastattelussa muista vilauttaa Tursaspassiasi, niin haastattelija 

lyö siihen leiman! 

Hae kansainvälisyys tuutoriksi – Enroll for international tutoring 

KV-tuutorina pääset tutustuttamaan vaihto-opiskelijat suomalaiseen opiskelijaelämään! Hae kv-

tuutoriksi ja ilmottaudu haastatteluun. Tuutorihaastattelussa muista vilauttaa Tursaspassiasi, niin 

haastattelija lyö siihen leiman! 

Äänestä edustajistovaaleissa – Vote in Council Elections 

Tamkon edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä toimielin. Edustajistossa valtaa käyttävät 

juuri ne henkilöt, jotka ääniä saavat, joten muista käyttää ääntäsi! Äänestää voit joko sähköisesti 

tai virallisella äänestyspisteellä. 

HUOM: Mikäli käytät äänesi ennakkoon, voit noutaa leiman varsinaisina vaalipäivinä 

äänestyspisteiltä. 

https://www.facebook.com/pg/opiskelijakuntatamko
https://www.instagram.com/opiskelijakuntatamko/
https://twitter.com/_tamko


SIVU 3 - NoHo Partners - Tamkon 

yhteistyökumppanin nautinnot 

Käy Bricksin häppäreillä – Brick’s Happy Hour 

Bricks on tunnelmallinen kellariklubi, jonka syövereissä pääsee bilettämään yön läpi! Leiman 

passiisi saat Bricksin narikasta.  

Nauti syysauringosta Passionin terassilla – Enjoy autumn sun at Passion’s terrace 

Käväise rauhallisessa Passionissa syksyn aikana ja leimaa passisi tiskillä.  

Lounas Hanko Sushissa - Lunch at Hanko Sushi 

Kuulostaako sushi hyvältä? Entä kulhollinen sushia? Käy kokeilemassa, mitä Hanko Sushilla on 

tarjottavana!  

Lataa ravintola.fi –app ja rekisteröidy asiakkaaksi. – Download ravintola.fi –app and 

register as a customer 

1. Lataa applikaatio ja rekisteröidy asiakkaaksi puhelinnumerollasi.  

2. Avaa oikeasta yläreunasta Profiili-valikko ja valitse "Muokkaa tiliä" 

3. Klikkaa kohtaan "Syötä kampanjakoodi" ja kirjoita kenttään koodi: TAMKO20 

4. Avaa sovellus uudelleen. Uusi opiskelijan ravintola.fi -etukorttisi päivittyy vasta sovelluksen 

uudelleen avaamisen jälkeen. 

5. Leiman saat näyttämällä mobiilikorttiasi Solun tiskillä.  

Käytä jokin sovelluksen kertaeduista – Use a benefit from the application 

Nyt kun ravintola.fi -sovellus on toimintavalmis, on aika kokeilla sitä! Käytä etua ja näytä passia.  

Pelaa pelejä Space Bowlingissa – Play games at Space Bowling 

Space Bowling & Billiards palvelee osoitteessa Hämeenkatu 23, 3krs. Bilistä, keilaa, muuta!  

Syö siivet Sticky Wingerssissä – Eat Wings at Sticky Wingers 

Sticky Wingers on yksi Tampereen parhaista siipiravintoloista, myös kukkakaalisiipiravintoloista! 

Käy hotkimassa ateria tätä leimaa varten!  

Nauti erikoisolut Pyynikin Brewhousessa – Enjoy a special brewed beer at Pyynikin 

Brewhouse 

Tammerkosken kupeessa palveleva Pyynikin brewhouse palvelee laajalla juoma- ja 

ruokavalikoimallaan. Leiman saat baaritiskiltä tilatessasi erikoisoluen.  

Pelaa biljardia Ruby & Fellasissa – Play billiards at Ruby & Fellas 

Myös Ruby & Fellas - Irish Pub & Kitchen löytyy Hämeenkadun ja Tammerkosken kulmalla. 

Sieltä löydät livemusiikin ja maistuvan pubiruoan lisäksi myös hyvää juotavaa ja biljardia. Leiman 

saat Ruby & Fellasin baaritiskiltä, kun haet biljardipallot.  

 

SIVU 4 – Kulttuuria, musiikkia ja liikuntaa 



Hämeen Partiopiiri, Trangiapizzakurssi – Trangia pizza course 

Trangiapizzakurssi 30.9. klo 18.00 alkaen. Paikalle voit tulla klo 18.00 lähtien, mutta tulethan 

viimeistään klo 20.00, jotta ehdit paistaa itsellesi maistuvan trangiapizzan. Paikkana Sorsapuisto 

Tampereella, lintuhäkkien vieressä. Lisäksi, jotta osaamme varata suunnilleen oikean määrän 

ruokaa, pyydämme ennakkoilmoittautumista (josko se ei estä sinua saapumasta paikalle muuten 

vaan). Ilmoittaudu tästä! 

https://hp.partio.fi/nyt/opiskelijoille/tapahtumat/ 

Hämeen Partiopiiri, Retkeiluä ja nuotiota – Hiking and campfire  

Retkeilyä ja nuotiota Niihamassa 

Tervetuloa ulkoilemaan, paistamaan iltapalaa sekä tekemään partiomaisia juttuja 

luonnonhelmaan Niihaman Majalle 28.10. klo 18.00 

 

Tapahtuma alkaa klo 18.00, mutta paikalle voit saapua itsellesi sopivaan kellonaikaan. Tulethan 

kuitenkin klo 20.00 mennessä, jotta ehdit tekemään rasteja ja grillaamaan iltapalaa itsellesi. 

Ota mukaan säänmukaiset vaatteet ja istuinalusta. 

 

Ilmoittautumiset etukäteen, viimeistään 25.10.: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37884 

Hämeen Partiopiiri, Kaupunkisuunnistus – Urban orienteering  

Hämeen Partiopiirillä on useita erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Kokeile jotain uutta! 

Laula karaokea Social Clubilla – Sing karaoke at Social Club 

Rastia ei valitettavasti voi suorittaa, sillä Social Club on lopettanut toimintansa. Infoamme 

mahdollisesta muutoksesta sosiaalisessa mediassa.  

Osallistu miXein musabingoon – Participate in miXei’s music bingo 

Oletko kaveriporukkasi kovin musasnobi? Näytä taitosi miXein musabingossa ja kerää porukalla 

voitto kotiin!  

Insinööriopiskelijaliitto, IOP 

IOL:n Insinööriopiskelijapäivinä juhla raikaa, kun Suomen insinöörit kokoontuvat yhteen! 

Urheile SportUnin Kaupin kampuksella – Play sports at SportUni Kauppi 

TAMKin kampuksen kuntosali on sinua varten! Käy treenaamassa täällä ja kerää leima. Ja sitten 

palaa uudestaan liikkumaan!  

Urheile SportUnin Tamppi Areenalla – Play sports at SportUni Tamppi Arena 

Tampereen yliopiston keskustan kampuksen kuntosali on sinua varten! Käy treenaamassa täällä 

ja kerää leima. Ja sitten palaa uudestaan liikkumaan!  

Urheile SportUnin Atalpalla – Play sports at SportUni Atalpa 

Tampereen yliopiston Hervannan kuntosali on sinua varten! Käy treenaamassa täällä ja kerää 

leima. Ja sitten palaa uudestaan liikkumaan!  

 

 

https://goo.gl/maps/kobLfbUearkLowdu5
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=36428
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37884


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVU 5 – Tamkon alayhdistykset 

Kräftskiva (AÅ-klubben) 

Oletko käynyt koskaan rapujuhlissa? Tässä on oiva mahdollisuus tutustua kunnon 

rapujuhlameininkiin!  

Tolun vakiovuoro (Tolu) 

Tolun vakiovuorolle pääsee ilmaiseksi pallottelemaan ja kiekkoilemaan muiden opiskelijoiden 

kanssa! Tule tutustumaan urheilulajeihin ja uusiin kasvoihin.  

Tolun tapahtuma (Tolu) 

Tolu järjestää liikunnantäyteisiä tapahtumia pitkin vuotta, kuten ekskursioita ja piknikkejä. Saat 

leiman passiisi osallistumalla yhteen Tolun tapahtumista. Seuraa Tolua somessa niin olet perillä 

aikatauluista!  

Kalevan K*nni Kierros (TTO ry) 

Pubikierros - no Kalevassa! Kalevan K*nni Kierros on osa 2 TTOn baarirundi-duettoa.  

Bubiklubin Bubivisa (Bubiklubi) 

Osallistu Bubiklubin Bubivisaan Kaijakassa ja pyydä järjestäjiltä leima passiisi. Lisätiedot ja 

päivämäärät: https://www.facebook.com/groups/595657273868781  

Mallasrundi (Bubiklubi) 

Bubiklubin Mallasrundilla pääset tutustumaan niihin hienompiin Tampesterin pubeihin. Leiman 

saa lähdostä.  

Kaamoksentorjunta (Antura) 

Tule ottamaan torjuntavoitto kaamoksesta, erävoitto pakkasista tai sitten ihan kuppia muuten 

vaan. Anturan jokavuotinen Kaamoksentorjunta järjestetään keväällä 2021!  

Pakoputki (PIRATE ry) 

Pakoputki-opiskelijatapahtuman järjestää Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan 

opiskelijat - PIRATE ry. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa, vuodenvaihteen jälkeen. 

Opiskelijat hyppäävät busseihin ja matkaavat kohti tuntemattomimpia, kaukaisimpia ja 

hämyisimpiä Mansen baareja ja bubeja. Paikkoja on rajoitetusti, joten ole tarkkana!  



Käy Teatteri Äärirajan esityksessä (Ääriraja) 

Tule katsomaan Äärirajan uusin spektaakkeli ja leimaa passisi lipun oston yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

SIVU 6 – Tamkon alayhdistykset 

Osallistu SOURCE ry:n tapahtumaan, esim. TiTeLAN (SOURCE ry) 

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden SOURCEn tapahtumista löydät kaikki peleistä ja IT:stä 

kiinnostuneet. Tule löytämään sieluntoverisi!  

NääsPeksin esitys tai NääsPeksin aiheenpaljastus 8.10. (NääsPeksi) 

Tampereen korkeakouluyhteisön spektaakkeli NääsPeksi tulee jälleen! Tule tsekkaamaan aihetta 

ja/tai näytöstä ja mieti, olisiko susta Speksiläiseksi!  

Vieraile Kolpakon ständillä tai rastilla (Kolpakko) 

Kolpakko panee oluen lisäksi useita tapahtumia aluilleen TAMKissa aulalipunmyynnillä. Löydä 

heidän ständinsä, niin leima on sinun! 

TTVO-Festival (Tarina ry) 

Tampere Film Festival sisältää kaikkea leffamaailmasta voit toivoa! Tule nappaamaan passiin 

leima ja kokemaan huikeat Tampere Film Festivalit!  

HAPPO ry:n Talvirieha (Happo ry) 

HAPPOn perinteinen Talvirieha helmikuussa. Paikalla pulkkailua, kyykkää, mölkkyä ja grillailua.  

Hakamettän Haalarilöylyt (TaRe ry) 

Haalarilöylyt on opiskelijoille suunnattu tapahtuma Hakametsän jäähallissa, jossa joukkueet 

kiertävät suorittamassa ensin erilaisia rasteja, joiden jälkeen he pääsevät lipulla katsomaan 

liigaottelua!  

Osallistu CLINTin tapahtumaan (CLINT) 

CLINT järjestää kansainvälisiä opiskelijatapahtumia pitkin vuotta erityisesti vaihto-opiskelijoille, 

mutta myös kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille. Saat leiman passiisi 

osallistumalla yhteen CLINTin tapahtumista.  

T-Itse labra (TIRO ry) 

Teiskontien - Itsenäisyyydenkadun Labra järjestetäänjälleen tuttuun tapaan keväällä 2021. 

Tämän baarikierroslabran suorittamisesta ei noppia heru, mutta märkää on luvassa muussakin 

muodossa kuin Suomen sään puolesta!  

Osallistu SYNTAKSIn tapahtumaan (SYNTAKSI ry) 



Kiinnostaako japanilainen anime tai lautapelit? Videopelit? Tietojenkäsittelyn kerho SYNTAKSI ry 

järjestää videopelitoimintaa sekä anime- ja lautapeli-iltoja ympäri vuotta. Seuraa heitä ja liity 

joukkoon!  

 

 

 

 

 

SIVU 7 – Tamkon alayhdistykset ja bonusta 

 

Käy Pyynikin puhaltajien, Pyynikki sinfonian tai Musiikkiteatteriopiskelijoiden konsertissa 

(MusTa ry) 

Kuuntele kaunista TAMKkilaista musiikkia tai nauti upeasta musiikkiteatteriesityksestä! Leiman 

saa tapahtumasta.  

PIMPLA (TAMPIO ry) 

Pimpla on pilkkitapahtuma, joka järjestetään keväisin Kaupinojan saunalla!  

Osallistu konserttiin (Puhallinorkesteri Akateeminen Henkäys ry – PAH) 

Musiikkia puhkutaan ja puhistaan kauniisti PAHin toimesta! Tule kuulemaan! 

TASOn tapahtuma (TASO ry) 

Sähköopiskelijoiden TASO järjestää kaikenlaista toimintaa vuoden mittaan urheilusta sitseihin, 

usein yhteistyössä muiden kanssa! Seuraa heidän toimintaansa leiman ansaitsemiseksi.  

B&B pubivisa (BioKe ja Biceps) 

Bubivisaa terveysalan vetämänä! Tiedätkö, mikä on polymemmi? Näytä taitosi! 

Tarkan pullonpyöritys (Tarkka) 

Tarkan pullonpyöritystä et halua missata! Seuraa Tarkan somekanavia, niin olet perillä 

ajankohdasta.  

Bonus 1  

Bonusrastit ilmoitetaan lukuvuoden aikana Tamkon somekanavissa. Pysy kuulolla! 

Bonus 2 

Bonusrastit ilmoitetaan lukuvuoden aikana Tamkon somekanavissa. Pysy kuulolla! 

Bonus 3  

Bonusrastit ilmoitetaan lukuvuoden aikana Tamkon somekanavissa. Pysy kuulolla! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

SIVU 8 – Osallistu TAMKilla tapahtuvaan 

toimintaan 

Asetu ehdolle edustajistovaaleissa 

Nyt on aika päättää! Edustajistovaaleissa voi hakea kuka tahansa Tamkon jäsen, eniten ääniä 

saaneet pääsevät ohjaamaan Tamkon toimintaa tulevan vuoden ajaksi.  

Tamkon syyskokous – Tamko’s autumn meeting 

Tamkon syyskokouksessa päätetään isoja raameja tulevalle vuodelle ja se onkin vuoden tärkein 

kokous! Tule seuraamaan ja kiinnostumaan ja nappaa leima!  

Tamkon edustajiston kokous 

Tamkon edustajiston kokoukset ovat kaikille avoimia ja niissä käsitellään paljon tärkeitä 

opiskelijakunnan ja koulun asioita. Osallistu Tamkon edustajiston kokoukseen ja pyydä 

edustajiston puheenjohtajalta leima passiisi. Kokouksista tiedotetaan muun muassa Tamko 

Topicsissa.  

Tamkon hallituksen avoin kokous 

Tamkon hallituksella on vuodessa muutama avoin kokous, jossa pääset näkemään läheltä 

Tamkon ja toimijoiden elämää. Käväise kuulemassa toiminnasta, ehkä innostut itsekin lähtemään 

mukaan! 

Osallistu alayhdistyksen vuosikokoukseen 

Osallistu jonkin mukana olevan Tamkon ainejärjestön tai kerhon avoimeen kokoukseen ja pyydä 

kokouksen vetäjiltä leima passiisi. Mukana olevat alayhdistykset: HAPPO ry (vain jäsenet), 

PIRATE ry (vain jäsenet), MusTa ry, SOPU ry, TARINA ry, TaRe ry, TIRO ry (vain jäsenet), 

Tatek ja SOURCE ry.   

Osallistu Tamkon kerhon tapahtumaan 

Tamkolla on runsaasti kerhoja, etsi omasi sivulta tamko.fi/opiskelijakunta/alayhdistykset/kerhot/ 

Käy pääkampuksen kirjastossa – Visit Main Campus library 

Käy leimaamassa passisi TAMKin pääkampuksen kirjastossa. 

Käy Mediapoliksen kampuksella – Visit Mediapolis' campus 

Käy leimaamassa passisi TAMKin Mediapoliksen kampuksen infotiskillä.  

Osta opiskelijatarvike Campus Shopista – Buy a study utensil from Campus Shop 

https://tamko.fi-h.seravo.com/opiskelijakunta/alayhdistykset/kerhot/


Tiesitkö, että Campus-shopissa pääkampuksen B-aulassa myydään yhtä jos toista 

opiskelutarviketta? Käy ostamassa jokin tarvitsemasi kouluväline ja muista kysyä oston 

yhteydessä leima passiisi! 

 

 

 

 

SIVU 9 - Opiskelijaelämää ja yhteistyökumppaneita 

OP Tampereen ja Tamkon yhteistapahtuma 

Mitä OP:lla ja Tamkolla on mielessä? Seuraa Tamkon somea ja löydä yhteistyökumppanien 

tarjouksia ja tämän leiman saamispaikan! 

Opiskelijan Tampereen SyysFest 

Lähde Särkänniemeen viettämään hauskaa heti vuoden alussa! Tämä mahtavat bileet ovat 1.9.! 

TREYn kevään wapputapahtuma – Participate in TREY's spring wappu event 

Oletko kuullut yliopistosta? Olet varmasti myös kuullut wapusta! Käy TREY:n alla toimivan 

wappukalenterin sisäisessä tapahtumassa tämän leiman ansaitsemiseksi.  

Lataa Pivo-mobiiliopiskelijakortti – Download Pivo mobile student card 

Kortti toimii kuten muovinenkin opiskelijakortti. Korttia näyttämällä saat mm. VR:n ja 

Matkahuollon opiskelijaedut sekä KELAn ateriatuen. 

Lataa siis PIVO puhelimeesi sovelluskaupasta (Google Play tai AppStore), ota opiskelijakortti 

käyttöösi etuohjelmien joukosta. Ota mobiiliopiskelijakortti käyttöösi ja hae leima Solun tiskiltä. 

Ota selfie oppilaitospastorin kanssa - Take a selfie with university chaplain 

Pastorimme on yksi letkeimmistä maailmassa! Käy ottamassa kuva ja juttele niitä ja näitä hänen 

kanssaan. 

Nauti aamiainen Campusravitan ravintolassa – Enjoy breakfast at Campusravita 

restaurant 

Aamiaisella alkaa hyvä päivä! Tule kokemaan Campusravitan herkullinen aamiainen ja pyydä 

leima passiisi maksun yhteydessä. 

Käy Tamkon ständillä 

Tamko ständeilee usein Tamkin aulatiloissa. Bongaa meidät myymästä haalarimerkkejä tai 

infoamassa uusista tapahtumista, niin ansaitset tämän leiman. 

Lainaa urheiluväline, kirja tai lautapeli Solulta – Borrow sports equipment, board games or 

a book from Solu 

Solulta saa ilmaista kamaa lainaan! Tule pelailemaan tai urheilemaan leiman ohessa!  

Lataa Jamix - Download Jamix 

Mitä se ruoka sisältääkään, parempi varmistaa! Lataa Jamix ja tule näyttämään se Solun tiskille 

leimaa vastaan!  
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