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PÄÄKIRJOITUS
    Linda Leppänen

Syksy ja vuoden loppuminen on opiskelijalle tavallaan 
jännä aika. Useasti vuoden vaihtuminen tarkoittaa jon-
kin aikakauden loppumista ja uuden alkua. Opiskelijalle 
se kuitenkin on vain puoliväli lukuvuotta ja joululoma 
onkin usein se odotetumpi hengähdystauko, mikä epäi-
lemättä tulee useammalle meistä tarpeeseen. 

Tätä lehteä kootessani, varsinkin sivun 20 TTO ry:n 
vuosi 2016 -aikajanaa, huomasin että kulunut vuosi on 
ansainnut päätöksensä. Puheenjohtajamme Reettan 
laskujen mukaan vuodesta on kulunut 81 päivää kaik-
kiin TTO:hon liittyviin tapahtumiin, mukaan ei ole edes 
laskettu kokouksia tai koulutuksia. Tämän lisäksi vuosi 
on omalta osaltani kulunut myös Tradenomiopiskeli-
jaliiton hallituksessa, enkä edes uskalla laskea kuinka 
paljon lukemaksi tulisi jos ynnäisin mukaan vielä liiton 
kokoukset ja sen kautta tulleet tapahtumat. Täytyy 
myöntää, että on ollut päiviä kun on tuntunut väsyneel-
tä ja suorastaan rikkinäiseltä.

Rankkaa on ollut ja kaksi vuotta hallituksessa on 
verottanut koulunkäynnistäkin oman osansa. Töitä 
on riittänyt ja pitkiä iltoja on Solulla vietetty ja hiottu 
tapahtumia kasaan, mutta arvatka mitä - päivääkään en 
vaihtaisi. 

Kaksi viimeisintä vuotta ovat antaneet paljon enem-
män kuin ottaneet, olen nauttinut enemmän kuin ollut 
väsynyt, olen oppinut enemmän kuin missään muualla 
ja kaikenlisäksi saanut mahtavia ystäviä. 

Vuoden päättyminen tuo tullessaan myös muuton 
uuteen kotimaahan päättäen samalla viimeiset kurssini 
Tamkissa. Fiksuna tyttönä jätin roikkumaan ruotsin-
kurssin, joka on ainoana kurssinani tänä syksynä ai-
heuttanut enemmänkin päänvaivaa. Uusi vuosi starttaa 
Espanjan auringon alla, vaihto-opiskelijana Madridissa 
ja sieltä palattuani (ellei löydy joku ihana Jesus) pitäisi 
pistää opinnot purkkiin ja saada ensi jouluna trade-
nomipaperit haltuun. 

Vuosi 2016 on kohdellut hyvin ja teemana on tähän 
mennessä ollut, että vuodet ovat toinen toistaan vain 
parempia. Uskallankin siis väittää että tuleva on vähin-
täänkin kuluneen vuoden tasoinen, vaikka muutama 
kyynel tässä onkin jo vierähtänyt, uudet muuttuvat 
asiat ovat niitä asioita jotka vievät meitä eteenpäin.

Lehti on omistettu mahtavalle vuodelle 2016 ja ihmi-
sille, jotka ovat olleet osa TTO ry:n tapahtumarikasta 
vuotta. Kiitos ja hasta luego!

Provision päätoimittaja

Linda

”Täytyy myöntää, että on ollut päiviä kun on tuntunut väsyneeltä 
     ja suorastaan rikkinäiseltä”
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TTO, TROL, TRAL.. ja lista jatkuu. Edessäsi on pitkä lista ulkoa opetel-
tavia lyhenteitä ja kaikki vielä alkavat samalla kirjaimella! 

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopis-
kelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki 
tradenomi- ja BBA- opiskelijat. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n 
itsenäinen jäsenliitto. TTO ry (Tampereen Tradenomiopiskelijat ry) 
toimii Tradenomiopiskelijaliitto (TROL) jäsenyhdistyksenä ja liittyes-
säsi TTO ry:n jäseneksi liityt samalla myös TROL:n jäseneksi. TTO:n 
jäseneksi liityt ostamalla opiskelijahaalarit tai maksamalla 10 € 
jäsenmaksun.

TROL jäsenyystasoja löytyy kolmea erilaista, hopea, kulta ja musta, 
joihin jokaiseen kuuluu eriarvoiset edut. Hopea -ja kultajäsenyydet 
ovat suunnattuja pääsääntöisesti opintojaan suorittaville tradenomeil-
le, jotka eivät käy töissä ja mustajäsenyys, ns. täysijäsenyys, suun-
nattu työelämässä olevalle opiskelijalle. Suosittelemme valitsemaan 
mustajäsenyyden siinäkin tapauksessa että työkuukautesi painottuvat 
vain kesäaikaan, kerrytät samalla työttömyyskassaasi.

Hopea-tason jäsenyys on tradenomi- ja BBA-opiskelijoille maksuton. 
Tämä jäsenlaji sopii sinulle, joka aloitat opintosi ja haluat päästä 
helposti mukaan tradenomiopiskelijoiden toimintaan ja tapahtumiin. 
Kulta-taso on elämässä eteenpäin suuntaavan tradenomiopiskelijan 
jäsentaso. Se sisältää kaikki hopea-tason edut ja lisäksi työelämän 
vakuutukset, kattavan matka- ja tapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle 
sekä henkilökohtaisen uraohjauksen. Kulta-tason jäsenyys maksaa 9 
e/vuosi, mikä on tutkitusti yksi edullisimpia hintoja vakuutukselle.
Musta-taso on all-inclusive, se sisältää kaikki hopea- ja kulta-tason 
edut sekä lisäksi työttömyyskassan jäsenyyden ja kattavat neuvonta-

palvelut. Mustan tason jäsenyys maksaa 114 e/vuosi. Jäsenmaksu on 
kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.

TROL:n toiminta keskittyy tradenomiopiskelijoiden ammatilliseen 
edunvalvontaan ja tutkintoidentiteetin vahvistamiseen. TROL on ai-
dosti kiinnostunut kehittämään tradenomitutkintoa, sen tunnettuuden 
kasvattamisesta sekä opiskelijoiden työelämätietouden lisäämisestä.
Edunvalvonnassa keskeisiä painopistealueita ovat opiskeluajan koulu-
tuspoliittiset kysymykset, urasuunnittelu sekä opiskelun ja työelämän 
yhteensovittaminen.

Toiminnasta vastaa vuosittain liittokokouksessa valittava hallitus, joka 
koostuu eri jäsenyhdistysten edustajista. TTO:lla on pitkät perinteet 
jopa TROL:n perustamisaikoihin asti. Historiaan on mahtunut kym-
meniä TTOlaisia, jotka ovat liittokokouksen äänestyksessä päässeet 
TROL:n liittohallitukseen vaikuttamaan meidän tradenomien tulevai-
suuteen. Lisäksi toimintaa koordinoi liiton toiminnanjohtaja. Liitto 
toimii liittokokouksessa yhdessä päätetyn toimintasuunnitelman mu-
kaisesti. TROL on perustettu vuonna 2002 ja jäseniä on yli 13 000.

Kun valmistut, opiskelijajäsenyys päättyy. Valmistuvien tulee vaihtaa 
jäsenyytensä Tradenomiliitto TRAL ry:n jäseneksi, joka on traden-
omien oma, akavalainen ammattijärjestö. Kun vaihdat jäsenyytesi 
heti valmistumisvaiheessa TRAL:n jäsenyyteen, säilyvät etusi katkotta 
voimassa (esimerkiksi työttömyysturva), mutta tämä ei sinulle ole 
vielä ajankohtaista. Ajankohtaisempaa sinulle on, kuinka liittyä: tämän 
lehden takakannesta löytyy myös liittymislomake, jonka voit täyttää 
valmiiksi ja tuoda haalarinsovitukseen mukanasi. Paikan päältä löytyy 
myös lomakkeita.

TROL ry in English

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

                  #trolry   
            @TROL RY



 PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA
   

Huhhuh. Siinä meni syksy. Se oli kuin yksi hujaus.
Hallitus 2016 saavutti aivan huikeita virstanpylväitä. En voisi olla enempää ylpeäm-
pi heistä! TTO ry on entistä tunnetumpi sekä opiskelijoiden että opettajien keskuu-
dessa, tapahtumamme ovat hittejä, olemme edunvalvonnallisesti parhaimmassa 
tilanteessa ikinä ja jäsenistömme on aktiivisempi kuin koskaan. Kiitos siitä tieten-
kin koko hallitukselle, mutta myös teille jäsenet ja alumnit!

Suurimmat TTO:n saavutukset/tapahtumat tänä syksynä ovat olleet orientoivat vii-
kot (huhhuh, selvittiin, ja saatiin lähes kaikista uusista jäsenistämme myös TROL:in 
kulta- tai mustajäseniä),  Hervannan Hum*la Hyppely myytiin loppuun ja tänä 
vuonna osallistujat ansaitsivat yllättävän paljon Sikarimäyrämerkkejä.
Meidän 45-vuotis vuosijuhlat olivat menestys! Komediateatterin sali oli täynnä 
uusia ja vanhoja hallitusaktiiveja (jopa vuodelta 1971), yhteistyökumppaneita sekä 
jäseniä. Vuosijuhlat olivat legendaariset ja niistä puhutaan vielä kauan!
Saimme myös edustajistovaaleihin pisimmän listan, meitä tradenomeja pääsi 
sisään yhteensä 6, kiitos paljon äänestäjille! 
TTO Business Seminar oli sanomattakin selvää mahtava, se täyttyi viidessä minuu-
tissa ja meikäläinenkin pääsi yhteiskuvaan Rikun ja Tunnan kanssa!
PISTOT-bilepassit myytiin loppuun viidessätoista minuutissa. Saimme myös haa-
larit jäsenillemme ennätysajassa. Mainitsen vielä että TTO ry julkistaa virallisen 
koulutuspoliittisen ohjelman vielä tämän vuoden puolella!

Tässä alamme juuri ja juuri selvetä pikkutuhmista pikkujoulusitseistä, eikä voi muu-
ta miettiä kuin sitä, miten mahtava tämä koko vuosi oli. Kiitos tuhannesti hallitus 
2016: Linda, Essi, Virpi, Iina-Miisa, Maija, Sara, Heidi, Timo, Aleksi, Janne ja Waltteri. 
Mitään ei olisi saavutettu ilman teitä.

Syyskokous on pidetty ja uusi hallitus vuodelle 2017 on valittu. Haikein, mutta on-
nellisin fiiliksin toivotan kaikkea hyvää ensi vuodelle. 

Reetta Pienimäki

Reetta Pienimäki
Puheenjohtaja



Lokakuun loppupuolella järjestettiin jo toistamiseen TTO 
Business Seminar, jonka paikat varattiin loppuun alle 
viidessä minuutissa. Suoritus oli huikea ja paikalle päässeet 
jäsenet toden totta saivat ajalleen vastinetta. Puhujien rento 
tapa kertoa omaa elämänkertaansa, elämän suunta vinkkejä 
ja jopa ällöttäviä iilimadon syönti -tarinoita viihdytti yli 
sata päistä yleisöä koko illan ajan. TTO päätti myös kokeilla 
jotain aivan uutta - koko seminaari live streamattiin Tam-
pereen Tradenomiopiskelijat Facebook -sivulla. Paikkana 
seminaarilla oli tunnelmallinen Proakatemian Stage Finlay-
sonin kampuksella, tila sopi erinomaisesti rentoon opiskeli-
jaseminaariin. 

Ilta avauspuheenvuoro käsitteli paljon asiaa itsensä brän-
däämisesta ja kuinka erottautua työmarkkinoilla. Pitkän 
linjan yrittäjä Tommi Huovinen kertoi myös itseensä 
luottamisesta silloin, kun sinulla on idea,jota haluat viedä 
pidemmälle. Tommi on aikoinaan tuonut maksupäätelaite 
Izettlen Suomeen sekä ollut mukana monenlaisissa projek-
teissa vieden omia ideoita ja tavoitteitaan eteenpäin. Hänen 
iloinen sekä motivoiva asenteensa jätti seminaariyleisöön 
hyvän ilmapiirin - ja Tommi saikin paljon kysymyksiä ja 
hyviä kommentteja puheenvuoronsa jälkeen. 

Seuraavaksi lauteille asteli luultavasti monelle paikallaoli-
joista valmiiksi tuttu kasvo Y-Kampukselta, Mikal Juntunen. 
Tamkista valmistunut tradenomi oli luomassa Y-Kampusta 
sekä kehittämässä Proakatemiaa. Mikael jakoi elämänta-
rinansa, myö ne huonoimmat hetkensä. Puheenvuoro oli 
erittäin mukaansatempaava ja yleisöstä huokui ymmärrys, 
surullisuus ja ilo tarinan edetessä eteenpäin. Mikael kertoi 
rohkeasti siitä, kuinka kellon ympäri töiden tekeminen ei 
ihmisen mielelle eikä keholle ole pidemmän päälle ollen-
kaan hyväksi. Loppuunpalamisen oireet saattaa näkyä jo 
varhaisessa vaiheessa, mutta niiden myöntäminen on asia-
minkä hän kertoi olevan vaikeinta. Nyt kuitenkin hyvässä 

henkisessä ja fyysisessä kunnossa oleva Mikael onnistui 
vangitsemaan kuuntelijat tarinaansa sekä antoi muutaman 
neuvon, millä välttää loppuun palamista. Työnteon pitää 
olla kuitenkin olla vain työtä, eikä se mikä ohjaa elämää. 
Mikael myös muistutti meitä kaikkia olemaan kiitollisia ja 
kiittämään ihmisiä - tämä tuli myös kotitehtäväksi: kiitä 
jotakuta, jonka ansiosta olet saavuttanut jotain. 

Kun stagella oli kuultu kaksi inspiroivaa kertomusta oli aika 
kuulla vielä, mitä Madventureksen Riku ja Tunna ovat mat-
kan varrellaan saaneet kokea. Rikun ja Tunnan tarinoiden 
kertomiseen olisi varmasti kaivattu muutama lisätunti. Pojat 
kuitenkit saivat hyvin tiivistettyä, millaista oli kun he aloitti-
vat uransa ja jatkoivat Tommin aloittamasta itsevarmuuteen 
liittyvästä aiheesta. Siihen aikaan kun Madventures aloitti 
matkailun, olivat he ensimmäisiä jotka keksivät viedä katso-
jat TV-ohjelman kautta paikkoihin, joissa vain harvat ovat 
vierailleet. Pojat olivat siihen aikaan hyvin ajan hermolla, 
koska tuolloin ohjelman alkaessa, oli reissaaminen ilman 
suuria videovehkeitä vasta mahdollista. Ja ohjelmasta tuli 
hitti. Idea, jota he uskalsivat puskea TV-yhtiölle loi heille 
uran, joka nyt on poikinut heidät pitkälle. Taskusta löytyy 
Venla -palkintoja, viisi kirjaa ja muita TV-ohjelmia. Neuvo-
na olikin seurata maailman menoa hieman omaa aikaansa 
edellä ja luoda oma idea, jota ei ole vielä keksitty - tai vaikka 
olisikin, niin tehdä se omalla tavalla ja lyödä se läpi. Ei ole 
kuulemma sormilla laskettava määrä enää, kun Madven-
tures on meinattu laittaa pakettiin epäonnistumisien ja 
itsevarmuuden puutteen takia. 
Loppuilta verkostoiduttiin ja nautittiin ruuasta ja juomasta, 
Janne Malmisaaren säestämänä.
Seminaarin teema tuli illan aikana selvästi esille, itseensä 
uskominen. Itsevarmuus sekä luottamus omaan ideaan ja 
osaamiseen vievät pitkälle. Siitä nämä neljä miestä osasivat 
kertoa taidokkaasti ja saivat yleisönsä lähtemään motivoitu-
neena kohti omia tavoitteitaan. 

Linda Leppänen
Teksti

Mikko Järvinen
Valokuvat seminaarista





T TO r y  juhl ist i  lok akuun a lussa  45.  vuosi juhlaansa.  Tampereen Ko -
mediateatter i  hehkui  ar vok kuuttaan ja  lo ist i  to inen toistaan k au-
neimpia  ja  komeimpia  juhl i jo i ta .  Seremoniamestar i  Vel i -Matt i  Peltola 
johdatt i  i l taa  eteenpäin,  i l lan päätteeks i  kuunneltt in  ja  tanss i t t i in  mah-
tavaa l ivemusi ik k ia .  Er ikoisk i i tos  v ie lä  lahjak k aal le  valokuvaaja l le  An-
r ietta  Kuoskul le,  jonk a upeista  valokuvista  saamme elää  i l taa  uudel leen. 



TTO ry:n 
hallitus 2016

Tradenomiopiskelijaliitto 
TROL ry:n muistaminen  
aiheutti riemua.

Janne, Waltteri, Timo ja 
Aleksi komeina TTO:n 
merkkipäivän kunniaksi.

Illan kunniavieras, 
yhdistyksen perustaja- 
jäsen, Ilkka Jarmas. 



Juhlan yksi koho-
kohdista oli uuden 
Badgerin näytösnu-
mero.

TIRO:n lahja jää ikuisesti    
vuosijuhlamuistoihin. 
Insinööriopiskelijoilta 
löytyy huumoria. 

Juhlimaan tuli aktiiveja ympäri 
Suomen juhlimaan TTO:n 
suurta päivää. Mm. Helsing-
istä, Jyväskylästä, Hämeenlin-
nasta ja Raumalta. 

Helsingin Haaga-Helian 
tietojenkäsittelijöiden 
ainejärjestö Atkins ry 
muistamassa hallitusta 
tutulla lahjalla.

Juhlilla laulettiin 
raikuvasti koko 
illan ajan.



Wadap!

Syyslukukausi on jo pitkällä ja se meinaa sitä, että hallituskausi 2016 alkaa häämöt-
tää loppuaan. Voin rehellisesti todeta, että kulunut vuosi on ollut yksi elämäni 
stressaavimmista, mutta myös ylivoimaisesti paras kaikista! Muistan vieläkin, kun 2015 
pääsykokeissa hermoillessa silmään pisti iloinen porukka jakamassa jäätelöä. Olihan se 
kiva pieni piristys kesken jännittävän päivän. Koulupaikka sieltä sitten aukesi ja opin-
not TAMKin International Business linjalla alkoivat saman vuoden syksyllä.

Jo ensimmäisten orientoivien aikana näin TTO:n toimintaa suuremmassa mittakaavas-
sa ja kiinnostus kasvoi valtavasti. Minulla oli myös tuuria, sillä ihanimmista ihanimmat 
Reetta ja Linda sattuivat olemaan tuutoreitani (nämä samaiset beibit ovat nyt meidän 
puheenjohtajistomme) ja he vastasivat aktiivisesti kaikkiin kysymyksiini. Päätin jo 
ensimmäisten viikkojen aikana pyrkiväni TTO:n hallitukseen ja valmistauduin tule-
vaan niin hyvin kuin mahdollista. Se kaikki tuli tarpeeseen sääntömääräisessä syyskok-
ouksessa, missä jokainen joutui vuorollaan kysymysten kohteiksi. Kun äänestystulos 
julkistettiin, ei ollut riemulla rajaa, sillä pitkästä aikaa minulla oli taas mahdollisuus 
olla mukana jonkinlaisessa järjestötoiminnassa. Ja vielä näin upeassa seurassa!

Odotinko paljon TTO:lta? Kyllä. Ylittyivätkö odotukseni? Todellakin. Kuluneen vuo-
den aikana olen oppinut paljon, en pelkästään konkreettisia asioita, mutta myös it-
sestäni. Rohkeus olla esillä on kasvanut, vuorovaikutustaidot kehittyneet entisestään, 
tätä listaa voisin jatkaa loputtomiin. Tärkeintä minulle tässä toiminnassa on kuitenkin 
ystävät ja kaikki kontaktit mitä olen luonut. Kun muutin pohjoisesta yksin Tampereel-
le, paikkaan jossa minulla ei ollut ennestään tuttuja, en voinut olla varma millaisessa 
tilanteessa tulen olemaan.

Tällä hetkellä voin kuitenkin todeta, että tästä hallituksesta on tullut minulle kuin 
perhe ja he kaikki ovat minulle uskomattoman tärkeitä. Kiitos myös TTO:n olen saa-
nut tärkeitä ystäviä ja kavereita myös muista ainejärjestöistä sekä kontakteja ympäri 
Suomen. Kieltämättä välillä tuntuu, että aika ei riitä kaikkeen mitä haluaisi tehdä. Silti 
olen onnellisempi, kuin koskaan, enkä hetkeäkään muuttaisi. Vaikka tämä vuosi on 
kohta paketissa enkä millään tahtoisi sanoa tälle hallitukselle heippoja, odotan jo in-
nolla tulevaa vuotta ja uusia haasteita!

 

xoxo, mää oon iha fine.

Essi

 

 HALLITUSLAISEN TERVEISET
         Essi Kuusela





Vertaistuutorina liiketalouden tursaille
Tuutorin homma saattaa vaikuttaa pelkältä hauskanpidolta.  Työ vaatii kuitenkin vastuuta ja suunnitelmal-

lisuutta, tuutoria saattaa jopa jännittää koulun alku lähes yhtä paljon kuin vasta aloittavaa fuksia. Toisen 
vuoden liko-opiskelija Lassi Landström kertoo kokemuksensa tuutorina olemisesta. Keväällä pidetyt kou-

lutukset antoivat hyvän startin syksyn tositoimiin. 

Kun haku vertaistuutoriksi alkoi, en ensin ollut kiinnostunut. Ajatus siitä, että joutuisin käymään jo muutenkin 
kiireisenä ykkösvuoden keväänä Tamkon järjestämissä iltakoulutuksissa ja tulemaan kaksi viikkoa aiemmin 
kouluun seuraavana syksynä ei aluksi houkuttanut. Pyörittelin asiaa kuitenkin mielessäni ja mietin omia tuuto-
reitani. Mietin taaksepäin omiin orientoiviin päiviini ja alkuvuoden huikeisiin tapahtumiin, ryhmäytymiseen 
ja kaikkeen siihen intoon mitä ensimmäisen vuoden alku toi tullessaan. Tajusin, että ilman omia mahtavia 
tuutoreitamme olisi ryhmämme henki ollut hyvin erinäköinen kuin mikä siitä tuli. Nostalgiatrippini lumoissa 
hain Tamkon vertaistuutoriksi, ja nyt syksyn ollessa jo hyvällä mallilla voin todeta päätöksen olleen niin oikea 
kuin mahdollista. Halusin olla apuna tulevien opiskelijoiden ensitaipaleella, auttaa heitä ryhmäytymään ja pitää 
huolta siitä, että heidän koulun alkunsa olisi vähintään yhtä hyvä (ellei parempi) kuin omani.

Pääsin kuin pääsinkin tuutoriksi. Keväällä tulevien tuutorien koulutukset alkoivat ja vietimme iltoja TAMKilla 
tehden case-harjoituksia, valmistautuen tulevaan ja kerraten kaikkea mahdollista tarpeellista tietoa syksyä var-
ten. Koulutusten kohokohta oli tietenkin Kopteri-koulutus, josta en kuitenkaan paljasta sen enempää. En halua 
spoilata tulevien tuutoreiden koulutusta tässä vaiheessa. Sen voin sanoa, että jos kaikki koulutukset olisivat kuin 
Kopteri, olisi maailma paljon parempi paikka. Siitä suuri kiitos Tamkolle. 

”Sitten se alkoi. Uusi
 lukukausi, 

uudet tursaat”



Sitten se alkoi. Uusi lukukausi, uudet tursaat. Voinen tässä vaiheessa tunnustaa, että meitä tuutoreita jännitti 
(vaikkei välttämättä yhtä paljon kuin teitä, uudet opiskelijat) enemmän kuin osasimme odottaa. Entä jos emme 
onnistu ryhmähengen luomisessa? Entä jos sattuu jotain? Entä jos jokin menee vikaan? Osaammeko vastata 
kysymyksiin? Kukaan ei voine kieltää, että orientoivat päivät olivat hieman sekava ja raskas tapahtuma. Ensim-
mäisen päivän jälkeen vedimme kuitenkin henkeä, taputtelimme toisiamme selkään ja totesimme: ”Ei tämä 
nyt niin paha ollut.” Iloksemme osallistumismäärä illan ohjelmiin oli mahtava. Jo ensimmäisen illan jälkeen 
tiesimme, että tästä on tulossa huikea syksy. 

Tuutorin näkökulmasta en voisi toivoa parempaa koulun aloitusta. Sain kokea kaikki ensimmäisen vuoden alun 
unohtumattomat tapahtumat uudelleen, ja tällä kertaa rasteja suorittamassa (ja itseään ”nolaamassa”) en ollut 
minä vaan aivan uusi sukupolvi tulevia tradenomeja. Hämmästyttävä Ralli oli tänäkin vuonna yksi mieleenpai-
nuvimmista tapahtumista, ja omaa kokemustani vain paransi näky uusista, innokkaista opiskelijoista pyörimäs-
sä tukkihumalarastilla, lahjomassa rastinpitäjiä mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla ja nauttimassa täysin 
rinnoin uusista opinnoistaan. Sain tutustua uusiin mahtaviin ihmisiin ja auttaa heitä aloittamaan koulutuksen 
josta itse olin nauttinut edellisenä vuonna niin paljon. 
Kun mietit, lähdetkö itse tuutoriksi, ei kannata miettiä seuraavia kysymyksiä: Mitä minä tästä hyödyn? Osaanko 
minä? Montako opintopistettä tästä saa?
Mieti seuraavia kysymyksiä: Haluanko tutustua uusiin ihmisiin? Kaipaanko haasteita? Haluanko auttaa muita? 
Ja mikä tärkeintä: Haluanko pitää hauskaa? 

Lassi Landström



SYKSY
 2016

Kulunut syksy on ollu Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:lle historillinen. Fuk-
sit ovat ollet villeinpiä koskaan, aloittaneista opiskelijoita yli 90% liittyi jäseneksi 
- eikä vaan TTO jäseneksi vaan myös Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäse-
neksi, TTO järjesti ihka uuden fuksi tapahtuman, Fuksiolympialaiset sekä tapah-

tumien liput ja paikat ovat menneet ennätysajassa loppuun. 
Hallituksen näkökulmasta kaikki ovat menneet niin sanotusti jiiriin. 

Miten on uuden fuksin silmin tapahtumat onnistuneet ja mikä on ollut meinin-
ki? Pyysimme kolmea syksyllä tradenomiopintosta aloittanutta opiskelijaa kerto-

maan, millaisia muistoja he tapahtumista he saivat.
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Hämmästyttävä Ralli

Hämmästyttävä Ralli oli ensimmäinen tapahtuma vuoden 
2016 tradenomifukseille (pois lukien kaupunkikierros 
siihen osallistuneille). Ralli räjäytti koulun käyntiin, antoi 
esimerkkiä tulevista tapahtumista ja auttoi tutustumaan 
omaan luokkaan ryhmähengellä ja heittäytymisellä.
Rallissa oli kaikenlaista tapahtumaa; osalla rasteista näy-
teltiin ja/tai laulettiin, osalla pähkäiltiin tehtäviä ja osalla 
panostettiin ryhmähenkeen. Rastit oli sijoitettu radalle 
ympäri Tampereen keskustaa, joka auttoi uusia kaupunki-
laisia tutustumaan ympäristöön suoritusten ohella. Rastil-
ta rastille suunnistettiin erilaisten Tampereen maamerk-
keihin liittyvien arvoitusten perusteella, ohella seuraten 
eroottista tarinaa, joka piti lopussa toteuttaa still-kuvana.
Olen itse valmistunut ilmaisutaidon lukiosta, joten heit-
täytyminen ei ollut minulle uutta. Tapahtuman taso oli 
kuitenkin aivan toista luokkaa lukion improvisaatio- ja 
näyttämötyö-tunteihin nähden; kaikilla oli jatkuvasti 
hauskaa, ei ollut suorituspaineita ja kaikki saivat silti 
osallistua tahtonsa mukaan! Vaikka osa luokastamme ei 
päässyt paikalle, oli tapahtuma silti todella tärkeä yhdistä-
mään luokkaa alkuviikolla ja valmistamaan meitä tuleviin 
tapahtumiin, kuten Tursajaisiin.
Tutustuimme matkan varrella sekä toisiimme, että 
useisiin järjestöihin sekä niiden jäseniin ja toimintaan. 
Opin paljon luokkatovereistani ja tuutoreistani ja löysin 
paljon yhteisiä asioita meissä kaikissa. Harmittaa, että 
monet eivät päässeet/halunneet tulla tapahtumaan, sillä 
seuraavana aamuna paikalla ollut ryhmä oli kuin toises-
ta maailmasta. Tämä tapahtuma monien muiden ohella 
on must fukseille, sekä niille jotka haluavat heittäytyä ja 
kokea opiskelijatapahtumia, että niille, jotka vain haluavat 
tutustua.

Rastit olivat monipuolisia ja jokaisella pisteellä oli mah-
dollista joko esittää erikoisesitys tai lahjoa tuomarit 
parempien pisteiden saavuttamiseksi. Vaikka rastirata 
olikin kilpailuhenkinen, en itse kokenut tarvetta kilpailla 
muiden joukkueiden kanssa. Tärkeintä on, että kaikilla on 
mukavaa, jotta kaikki tulevat paikalle jatkossakin. Tästä 
syystä asia, mistä en useilla kilpailuradoilla ole pitänyt, on 
’kaikkien on osallistuttava’ -mentaliteetti. Monet luok-
kalaiseni eivät koe itseään hyvin heittäytyväksi persoo-
naksi ja tulevat tapahtumaan tutustumaan muihin, jonka 
vuoksi heitä harmittaa, että heitä epäsuorasti syyllistetään 
osallistumattomuudesta, sillä he ”aiheuttavat” pisteiden 
vähennyksiä. Tähän toivon muutosta tulevina vuosina/
kertoina. Myös ryhmän koko aiheuttaa pisteytyksellisiä ja 
toteutuksellisia ongelmia, mutta siihen on vaikea vaikut-
taa ilman tasaisia ryhmäjakoja.
Itselläni ei ollut lempirastia, kaikki toivat erilaista ja 
mukavaa sisältöä iltaan. Pisteiden parannus -esitykset 
nostaisin kuitenkin kohokohdaksi radalla, sillä se yhdisti 
ryhmää runsaasti sekä pohdinnan että toteutuksen ohella. 
Pisteiden nojalla olemme tehneetkin tänä lukuvuonna 
kasoittain erilaisia esityksiä, mukaan lukien n+1 bra-
vuuriamme klassista ihmispyramidia, sekä jopa yhden 
ihmiskuutioyrityksen!
Kaiken kaikkiaan Hämmästyttävä Ralli oli hieno aloitus 
fuksivuodelle, eikä kyseisestä perinteestä kannata luopua 
mistään syystä. Se yhdistää ryhmiä, tuo eri puolia kaikista 
esille ja on rento eikä liian kilpailuhenkinen tapahtuma 
muutamasta vastaan tulleesta epäkohdasta huolimatta. 
Jos olet tuleva tradenomifuksi ja törmäät tähän artikke-
liin; Ole hyvä ja mene tapahtumaan. Et tiedä mitä mis-
saat, jos jäät pois tästä ja muista hauskoista rastiradoista, 
se voi jopa tuoda uusia puolia esille itsestäsi! Ja mitä pieni 
krapula haittaisi seuraavana aamuna, sillä se on yhdistävä 
tekijä kaikille, jotka pistivät itsensä likoon (, tikoon tai 
ib:hen) yhdessä, koska hitto miks ei?

Miska Rantala



Tradenomiopiskelijan kastajaiset

Ensimmäisen kerran pääsimme käsiksi opiskelijan arkeen, kun oma ainejärjestömme TTO järjesti 
riehakkaat Kastajaiset. Tämän historiankirjoistakin tutun juhlan jälkeen olimme kaikki virallisesti 
tradenomiopiskelijoita. Ennen Tradenomiopiskelijan Veljeysvalaa meidän täytyi kuitenkin suoriutua 
erinäisistä opiskeluun valmistavista tehtävistä omissa ryhmissämme. Ensimmäinen, vaan ei helpoin, 
tehtävä oli päättää ryhmällemme sopiva teema. Mielikuvitus pääsi valloilleen, ja juhlailtana Kiovan 
puisto täyttyi toinen toistaan värikkäimmistä ja erikoisemmista opiskelijalaumoista. Illan tehtävien 
suorittaminen vaati tiivistä ryhmätyöskentelyä sekä heittäytymistä. Aloitimme urakan juomalla mal-
jan, suomalaiseen tapaan ämpäristä kauhomalla. Useiden tehtävien ja tuomareiden voitelun jälkeen 
oli vihdoin aika sanoa Veljeysvala. Saimme vielä juhlasta muistoksi pesulapun haalareihimme, tämän 
jälkeen me uudet, pesunkestävät tradenomiopiskelijat suuntasimme jatkoille Tampereen yöhön. 
Oman ryhmäni, sekä varmasti muidenkin, puolesta voin sanoa, että ilta oli superhauska ja kenellä-
kään ei varmasti ollut tylsää, tai jano.

Atte Eemeli Hurme

Fuksiolympialaiset 

23.8. oli aivan tavallinen koulupäivä. Saavuimme kouluun hyvissä ajoin ja aloitimme päivän opinnot 
totuttuun tapaan hyvin innokkaasti. Luennot pyörivät normaalisti, mutta meillä fukseilla oli kuiten-
kin mielessämme vain yksi asia, illalla käynnistyvät fuksiolympialaiset. Päivän luennot oli kuitenkin 
hoidettava alta pois kunnialla, jotta illalla pystyi hyvin mielin kisailemaan halutusta tittelistä; fuksio-
lympialaisten voitosta. 
Illan päänäyttämönä toimi Tampereen Eteläpuisto, johon joukkueet kokoontuivat hieman ennen 
olympialaisten alkua. Tunnelma oli käsin kosketeltava; ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. 
Mukana kilvassa oli kymmenen joukkuetta, fukseja oli siis paikalla n.100. Kun olympialaiset saatiin 
käyntiin, oli tunnelma ylimmillään. Katsoessani ympärille, näin yhteen hioutuneita joukkueita sekä 
mahtavia yksilöitä.
Illan aikana pääsimme kokeilemaan eksoottisia lajeja. Lajeina oli esimerkiksi footpool eli pelasimme 
biljardia jalkapalloilla sekä flipcup kilpailu. Ilta sujui hyvin vauhdikkaasti kilpailujen merkeissä ja 
yhtäkkiä olikin jo viimeisten suorituspaikkojen aika. 
Olympialaiset päättyivät voittajajoukkueen julistukseen. Kävi ilmi, että tulos oli tasapeli. Voittaja rat-
kottiin pikajuoksukilpailulla, minkä allekirjoittaneen joukkue (tietysti) voitti. Hyvässä urheiluhenges-
sä jatkoimme kaikki iltaamme yökerhojen äitiin; Fat Ladyyn, jossa juhlat jatkuivat yön pikkutunneille 
asti.
Kokonaisuudessa päivä oli juuri sellainen mitä meille oltiin kerrottu. Päivään kiteytyi tiivis yhteishen-
ki, hyvä kilpailuhenki ja sopiva sekoitus raskaita urheilusuorituksia sekä maittavaa nesteytystä. 

Riku Gröndahl – Flipcupin kruunaamaton kuningas
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KOPON TERVEISET
   Timo Virtanen

Hello!  

My name is Timo Virtanen, and I’m the educational policy director 
in TTO ry this year.  Educational policy encompasses represent-
ing student interests, communication with TAMK staff, and degree 
development. I study in Business Information Systems, but I 
represent also International Business and Business Administra-
tion students.

Educational policy matters seem thoroughly boring and vague 
from the outside. It couldn’t be more wrong! In reality, steering 
student interests is lot like being Batman, although I am not a rich 
and violent one-percenter.  Oh well, at least my student overalls 
are black and I have somewhat cave-like dwellings in the TTO 
office at Solu.  
The main point is that the educational policy director 
(abbreviated KoPo from now on) strives for justice for the stu-

dents represented.

You should contact me if you feel a situation at TAMK regarding 
your studies as unjust, discriminating, or otherwise some problem 
feels poorly handled.
Firstly, I am incredibly good at giving advice regarding the some-
what complex tangle of different conventions that are play at the 
campus, and secondly, if the matter is egregious enough that 
means that TTO is very interested to hear about it.
We talk with the voice of over a thousand students - it tends to 
give your words more credence.

Thanks for reading, if you need any questions answered, don’t be 
shy and just send me an email!

Timo Virtanen 
KoPo/ Educational Policy Director, timo@ttory.fi

Moro! 

Nimi on Virtasen Timo, ja vastaan tänä vuonna TTO ry:ssä koulu-
tuspolitiikasta eli opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Opiskelen itse ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyä, mutta yhtä-
lailla KoPona edustan myös liiketalouden ja IB:n opiskelijoita.
 
Koulutuspolitiikasta saa helposti kuvan että se on tylsää virallista 
paperinpyöritystä joka ei oikeasti johda mihinkään.
Se on aika väärä kuva, oikeasti KoPo on kuin Batman, paitsi että 
en ole rikas, väkivaltainen, enkä omista viittaa.
Haalarit sentään ovat mustat ja luola löytyy, se löytyy Solulla ja 
ovessa lukee TTO ry.
Pääpointti on se että KoPo valvoo tradenomiopiskelijan etuja ja 
puuttuu epäoikeudenmukaiseen toimintaan.
 
Edunvalvonnassa varsinainen painopiste on koulutuspoliittisissa 
asioissa eli mikäli opiskelijalla on opintoihin liittyviä ongelmia tai 
kysymyksiä,
TTO pyrkii auttamaan ja neuvomaan. Yleisimmin ongelmat tulevat 
vastaan kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa, ja meihin kan-
nattaa olla yhteydessä
siinä vaiheessa kun tilanteiden selvitys ja purkaminen opettajien 
kanssa ei ole johtanut tyydyttävään tulokseen.
 
Siinä vaiheessa on sitten minun duunini olla tarpeeksi kartalla 
siitä miten dokumentit ja käytännöt kuten koulun viralliset toimin-
tatavat, AMK-laki, ja muut TAMKin toimintaa ohjaavat laput ja 
säännöt nivoutuvat yhteen käytännön kanssa ja selvittää tapausta 
näiden valossa.
Joten minuun kannattaa olla yhteydessä jos tunnet tilanteen kou-
lulla epäoikeudenmukaisena, syrjivänä, laaduttomana, tai muuten 
vaan hiertää aivan liikaa:

Ensinnäkin koen että olen aika loistava tyyppi neuvomaan näissä 
tilanteissa, ja toisekseen jos tapaus on tarpeeksi räikeä voi TTO 
puuttua siihen suoraan.
Ainejärjestössä on huomattavaa sanavaltaa - lähes tuhannen 
opiskelijan ääni kantaa pidemmälle kuin yhden tai kymmennen.
 
Opintoihin liittyvien ongelmien pätkimisen lisäksi TTO osallistuu 
myös tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammatti-
korkeakoulussa.
Teemme intensiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn 
sekä international business -koulutusohjelmien henkilökunnan 
kanssa, samalla edustaen opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelija-
liiton näkökulmaa koulutusohjelmien rakenteellisessa ja sisällölli-
sessä kehittämisessä.
 

“oikeasti KoPo on kuin Batman”

Yhteistyö ja kokousedustus on myös loistava kanava palautteelle 
ja kummankin suuntaiselle kommunikaatiolle - ette arvaakaan 
kuinka hyvä juttu se on että opettajille pystyy suoraan
kokouksissa tuomaan ilmi jos on asiaa josta puhua traden-
omiopiskelijoiden äänellä.
 
Laatutyössä tärkeintä on että opetus olisi laadukasta (aika kuvaa-
vaa, kyllä!), mielekästä, ja että se olisi tosi kiva juttu että CV:ssa 
lukee sitten Tradenomi - TAMK.
 
Kiitos lukaisusta, heitähän sähköpostia hyvä ihminen jos tulee 
esille koulutuspolitiikkaan liittyvää asiaa!
Tai tule nykimään kampuksella hihasta. Hiuksistakin saa nykiä, 
mutta hellästi kiitos.
 






