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Pääkirjoitus
Hei, sinä!

Tervetuloa TAMKiin, mun nimi on Jasmin ja
luet tällä hetkellä Provisiota. Toivotamme teidät kaikki uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi tähän enemmän tai vähemän uuteen
elämäntapaan, ja samalla saamaan mahtavia
uusia mahdollisuuksia opiskelun myötä.

Bilettäminen tai edes sosialisoiminen ei tule kaikille luontevasti. Me TTO:ssa pyrimme ottamaan
jokaikisen teistä huomioon parhaalla mahdollisella tavalla, niin hyvin kuin voimme, jotta jokaisella
on yhteenkuuluvuuden tunne ja hauskaa opintojen ohella.

Täytyy kyllä sanoa, että aloitin tämän syyslukukauden aika helpottuneena kun kaikki
on alkanut tulla taas eloon ja asiat ovat konkretisoituneet. Olen myös päässyt näkemään
enemmän ystäviä ja teitä ihania uusia.

Liiku kuitenkin omaan tahtiisi. Me tulemme silti
kannustamme sinua tapahtumiimme ja tempauksiimme, sillä koskaan ei voi tietää keitä helmiä
tulet tapaamaan, kuinka hienoja kokemuksia
sinulle voi kertyä mitkä voivat kantaa pitkälle ja
kestää koko elämän. Ja ajamme aina sinun etuasi.
Meiltä voit kysyä mitä vaan, missä vaan.

Muistan millaista elämäni oli viime kesänä.
Valmistuin lukiosta, tulin hyväksytyksi TAMKiin ja muutin kokonaan Tampereelle pois
Helsingistä.
Kaikki tuntui niin uudelta, oudolta ja hieman
pelottavalta. Olin löytänyt itseni täysin uudesta kaupungista, uudesta koulusta ja uusien
korkeakouluopiskelijoiden keskeltä. En vielä
tuolloin tuntenut ketään. Kaikkien ystävieni
lisäksi perheenikin jäi Helsinkiin. Tajusin
olevani täysin omillani nyt.
Mutta kun katson taakseni, tunnen oloni niin
niin onnekkaaksi ja kiitolliseksi kuin mitä
olisin koskaan edes kuvitellut voivani olla.
TAMK on helposti lemppari kouluni tähän
mennessä. Usko minua, olen opiskellut todella
monessa. Voin jo vuoden opintojen jälkeen
sanoa tämän ja pysyä sen takana, joten jo
tämä seikka itsessään kertoo aika paljon.

Vuodessa voi tapahtua niin paljon, ja tämä on sinun ensimmäisesti täällä. Toivotan sinulle paljon
onnea ja jaksamista etäopintoihin ja koulumenestykseesi. Pyri nyt vain keskittyä tähän hetkeen,
vaikka on hyvä pitää välillä tulevaisuuttakin
silmällä.
Olet päässyt jo näin pitkälle, joten ole ylpeä itsestäsi, me ainakin olemme <3
Nyt riittää juustoilu, pidetään hauskaa!
Lämpimästi,
Jasmin Mora
Media

Saatat olla opiskelija joka on myös aloittanut
uusin työkaluin täysin uudessa maassa tai
kaupungissa. Sinusta voi ja varmasti tuleekin
tuntumaan hieman yksinäiseltä ja pelottavalta
aluksi, mutta se ei kestä kauaa.
Voin ihan rehellisesti sanoa ettet ole ainoa,
joka tätä käy läpi näin opintojen alussa. Kymmenet, jopa sadatkin opiskelijat ovat tälläkin
hetkellä sinun kengissäsi. Itse olin yksi teistä.
Mutta hopeareunuksen löytäminen pienistäkin asioista, voi henkisesti kantaa niin pitkälle.
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nsimmäisenä haluan onnitella sinua opiskelupaikasta tradenomiksi juuri Tampereella! Olet aloittamassa unohtumattoman
ja tärkeän vaiheen elämässäsi ja olet nyt
osa Tampereen upeaa opiskelijayhteisöä. Olet
ansainnut paikkasi halutusta opiskelijaympäristöstä, joten ota kaikki mahdollinen näistä vuosista
irti!

EY offers career possibilities to students, fresh graduates and experienced professionals giving you solutions and insights with an account check, consultation, tax
services, company administrations and business jurisprudence.
We will give you responsibility and you’ll be able to get a hold of diverse missions at
our international working environment.

Sanonta siitä, että opiskelu on ihmisen parasta
aikaa on totta kunhan tartut ennakkoluulottomasti
eteen tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Uuden opiskelupaikan myötä tulee paljon muitakin
uusia asioita jotka saattavat aluksi jännittää. Näitä
ei kuitenkaan kannaata arastaa liikaa, sillä kanssasi
aloittaa satoja muita uusia opiskelijoita jotka ovat
samassa tilanteessa. Uusi ympäristö, uudet ihmiset
ja monet uudet mahdollisuudet kannattaa ottaa
Tampereen tradenomiopiskelijat ry on mukana
pitämässä huolta siitä, että opiskelujen ohessa on
paljon tekemistä myös vapaa-ajalla. Haluamme
luoda opiskelijoillemme tapahtumia ja tekemistä,
jotka auttavat tuomaan ihmisiä lähemmäs toisiaan
ja rentoutumaan opintojen lomassa sekä tietenkin
tuemme opiskelijotamme myös koulutuspolitiikan
maailmassa.
Meidän hallitus on olemassa jäseniä varten joten
olemme aina valmiita auttamaan pienimmissäkin
asioissa! Meidät löytää toimistoltamme, tapahtumista ja ihan koulun käytäviltä. Tulkaa vetäsemään
hihasta jos jokin asia mietityttää tai vaikka ihan
vaan rupattelemaan.
Nähdään pitkin syksyä ja nauttikaa opiskeluajastanne!

Want to be building a better
work- and business life?

We are constantly seeking skilled people from different business fields.
Check out our available vacansies and come build a better work and business environment with us!
ey.com/fi/careers

’’ Meidän hallitus on
olemassa jäseniä
varten ’’
’’ Nähdään pitkin syksyä
ja nauttikaa opiskeluajastanne! ’’

Haluatko olla mukana
rakentamassa parempaa
työ- ja liike-elämää?

© 2020 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. ED None. A20002fi
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Pj:n nuija

EY tarjoaa uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille
ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin,
veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa.
Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin
kansainvälisessä työympäristössä.
Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia kasvavaan joukkoomme.
Katso avoimet työpaikkamme ja tule mukaan rakentamaan
kanssamme parempaa työ- ja liike-elämää!

Jasmiina Ronkainen
Puheenjohtaja

ey.com/fi/careers
EY Careers Finland
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Kopon terveiset

T

Hellurei!

TO:n koulutuspolitiikkavastaava on tänä vuonna Joona Paano.
Eli meikäläinen. Itse opiskelen
IB-linjalla, mutta TTO:ssa edustan
kaikkia liiketalouden opiskelijoita.
Koulun alettua koulutukseen liittyvät
käytännöt tulevat pikkuhiljaa tutuiksi. Palautteisiin liittyvät kanavat ja käytännöt, tenttien
uusiminen ja paljon muuta. TAMK on hyvä
paikka opiskella ja täällä asioilla on tapana järjestyä. Mutta aina kaikki ei mene kuin Strömsössä.

Edunvalvojana toimin tiivisti yhteistyössä
liiketalouden toteutuksien opettajien ja koulutusksista vastaavien kanssa. Tämä mahdollistaa asioiden käsittelyn siellä, missä potentiaaliset ongelmat piilevät. Jos siis kohtaat
koulutuspoliittisia ongelmia, joihin kaipaat
neuvoa tai apua, älä epäröi ottaa yhteyttä.
Toivotan mukavaa syksyä kaikille!
Terveisin,

Joona

kopo@ttory.fi

Mitä jos kohtaat ongelmia kurssitoteutuksen
tai opettajan kanssa, onko mitään tehtävissä?
Voiko kukaan taistella opiskelijoiden puolella,
kenties joku nöyrä muurahaistason duunari?
No tottakai on ja tottakai voi!
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n ensisijainen tehtävä on opiskelijoidemme edunvalvonta. Opiskelijan kohdatessa opintoihin
liittyviin ongelmiin tai kysymyksiin, me olemme apuna. TTO.ssa tästä ensijaisesti vastaa
KoPo, mutta rasvattu koneistomme taistelee
opiskelijoiden oikeuksista yhtenä rintamana.
Jos keskustelu ei tuota tulosta ja yhteinen sävel
on tavoittamattomissa, voin lähteä ajamaan
asiaa ja edustamaan opiskelijaa.

’’ Voiko kukaan taistella
opiskelijoiden puolesta?
No tottakai voi! ’’
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Heimo Films - Yritystarina

Kokoonnuin haastattelua varten nuoren, kasvavan yrityksen Minä: Mitkä ovat yrityksenne arvot?
Heimo Filmsin asiakkuuspäällikön Eetu Kamppurin kanssa.
Eetu on TAMKin Pro Akatemiasta valmistunut ja perusti
Eetu: Järjettömän iso asia meille on asiakstyytycäisyys
yrityksen inspiraatiolla, minkä sai sieltä.

Minä: Kertoisitko hieman itsestäsi ja yrityksestäsi.
Mikä on roolisi Heimossa?

ja se, että asiakkaalla on mukava olla ja työskennellä
meidän kanssa ihan alusta asti. En halua sanoa ’alusta
loppuun’, koska haluamme kehittää pitkäkestoisia suhteita ja verkostoja kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Eeetu: Heimo Films on B2B videotuotantoyritys.
Logossamme on nuoti ja sana Heimo. Heimo viittaa
Työskentelemme kaikki joustavasti firmassamme, mutyhdessä tekemiseen ja työskentelyyn yhtenä tiiminä.
ta pääroolini on olla asiakkuuspäällikkömme. Pidän
Nuotio symboloi kasvua. Teemme yhteistyötä kasvahuolen jo olemassaolevista asiakkaistamme ja hoidan
vien yritysten kanssa, joilla on myös tuo sama mentalipaljon myyntiä. Osallistun myös videotuotantoon.
teetti. Ja haluamme edistää tätä alaa isommaksi ja tehdä
se kollektiivisesti. Heimossa me emme tee asioita vakaMinä: Mikä sai sinut kiinnostumaan yrittäjyydestä?
vasti, vaan teemme ne kunnolla. Emme halua hellittää
laadussa vaan varmistaa että asiakkaamme on täysin
Eeetu: Isäni on aina ollut yrittäjä ja se on siinä mietyytyväinen koko prosessin ajan. Haluamme erottua
lessä aina kiinnostanut. Nään myös itseni enemmän
eduksemme ja pystyä aina sanomoaan suoraan kaikki
sellaisena tekevänä ihmistyyppinä, joten halusin jotain
ideamme ja ajatuksemme yrityksessämme sisäisesti ja
käytännönläheistä ja konkreettista. En ollut koskaan
ulkoisesti.
luokassa istuskelun ja pänttäämisen suuri fani.
Luemme kuitenkin paljon kirjoja Akatemialla, mutta Minä: Millainen kokemuksesti oli Pro:lla?
saamme valita ne ja tällöin omaksumme aiheeseemme
liittyvät teoriat käytäntöön.
Eetu: Minusta tuntui aina turvalliselta sanoa mitä
Minä: Kuinka pitkään olette pyörittänyt yritystä?
Eetu: Olemme nyt virallisesti ollut toiminnassa 8
kuukautta. Ajatus Heimo Filmsin brändistä tuli noin
vuosi sitten työskentelyme kautta Pro Akatemialla.

tahansa. Asia, minkä opin on se, että voit aina oppia
uusia taitoja ja uutta tietoa, mutta se millä on oikeasti
väliä yhteistyössä, on se mitä piirteitä ja ominaisuuksia
hyödynnetään ja miten monipuolinen tiimi voi hyötyä toistensa uniikeista eroavaisuuksista, sillä ne ovat
rikkauksia ja muovaavat tiimiä.

Minä: Miten taustanne Pro Akatemialla on heijastu- Minä: Minkä neuvon antaisit niille uusille opiskelinut Heimoon?
joille, jotka harkitsevat Pro Akatemiaa?
Eetu: Akatemialle lähtiessäni, en oikein tiennyt, mitä
halusin siitä tai mitä se voisi minulle antaa. Mutta se
suurin asia on ehdottomasti ollut painottaa työtämme
rehelliseen ja suoraan tiimityöhön, dialogin voimaan
sekö toimimaan avoimesti.
Minä: Miten tämä kaikki syntyi?

Eetu: Jos mietit Akatemiaa vaihtoehtona, isoin juttu
olis vaan, että anna vaan rohkeesti mennä. Älä anna
epäilyjesi pitää sinua hakemasta. Ja jos syysi olla hakematta, on se, ettet vielä tiedä mitä haluat Pro:lta, niin ei,
hae silti. Älä pelkää vastuun määrää, koska kun oikeasti
löydät sun intohimon, ja rakastat tehdä sitä, niin teet
sitä mielelläsi.

Eetu: Aloimme alussa kuvaamaan videoita hauskan- Minä: Entä heille, jotka pohdiskelevat oman yrityksen
pidon vuoksi, ystäväni kameralla. Siitä se sitten lähtikin perustamista, mutta eivät tiedä onko se heitä varten?
ja alkoi saada kysyntää. Rupesimme rakentaa oman
tietotaitomme pohjalta ja kuvata enemmän ja enem- Eetu: Akatemialta valmistunut ystäväni joskus kertoi,
män. Sovimme porukalla jatkavamme tätä yhdessä
että ensin menet ja hukkaat itsesi, kunnes löydät itsesi.
opintojemme jälkeenkin.
Sinun ei heti tarvitse tietää mitä haluat tai mikä siellä
on sinua varten. Se tulee sinua vastaan matkan varrella.
Minä: Montako työntekijää Heimossa on?
Eetu: Ollaan viisi ystävää yhteensä ja kaksi harjoittelijaa. Olemme kaikki valmistuneet Pro Akatemian
Yrittäjyyden ja tiiminjohtamisen tutkinnosta.
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Minä: Miksi valita Pro Akatemia?

Minä: Miltä Heimon tulevaisuus näyttää?

Eetu: Akatemialla on huikeita mahdollisuuksia kerätä kontakteja ja ihmisiä elämääsi, jotka
tietävät millä keinoin auttaa sinua senkin jälkeen
kun päätät matkasi Pro:lla. Se on loistava valinta tulevaisuuden liike-elämäsi kannalta. Haluan
ehtottomasti rohkaista teitä verkostoitumaan ja
integroitumaan.

Eetu: Tulevaisuudessa näen meidät rakentamassa tätä yritystä paljon eteenpäin. Haluamme
nähdä toisemme johtamassa ja a hallinnoimassa
omaa yritystämme ja löytää tietyille työtehtäville
omat osaajat ja rekrytoida meille oma henkilökunta. Olemme myös innokkaita kansainvälistymään jossakin vaiheessa myös.

Pro Akatemian jälkeen, koen aidosti löytäneeni
itseni. En koskaan aiemmin ollut saanut kunnollista otetta aidosta itsestäni. Olin vain tottunut
siihen toimintamalliin mitä yhteiskunta on maalannut nuorille miehille.

Toivotan paljon onnea kaikille uusille tradenomiopiskelijoille! Toivottavasti tämä antoi sinulle vähän suuntaa ja inspiraatiota tulevaisuutta
varten.

Minä: Sanoisitko löytäneesi sinulle oikean alan? Eetu Kamppuri, CRM
Eetu: 4,5 vuotta sitten kun pääsin Prolle, en
tiennyt yhtään aikovani aloittaa B2B videotuotanto yrityksen. Mutta kun oikeasti löydät ne oikeat
ihmiset ympärillesi ja kun oikeasti löydät jotain itsellesi kiinnostavaa ja olet innokas oppimaan, niin
siitä se lähtee. Tartu tilaisuuteen ja ota siitä kaikki
irti. Et koskaan tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Älä hermoile liikaa tulevaisuutta ja jarruttele
siksi, että pysyisit alkuperäisessä suunnitelmassasi. En väitä ettenkö joskus löytäisi jotain muuta,
mutta juuri nyt tämä tuntuu oikealta.

Heimo Films

Viihde
Se om Moro!

Meikäläinen on Kallionpään Matias. Viihde tosiaan meikän roolina ja viihteenä mun hommana
on pitää huolta siitä, että teillä säilyy opiskelunaikana viihde- sekä nestetasapaino. Kotipaikka
sijaitsee Tampereella ja oon ihan paljasjalkanen
Tamperelainen. Ikää on vaatimattomat 20 vuotta
mutta teen näitä hommia jo toisessa sukupolvessa, joten kokemus löytyy taustalta. Meikäläisen
voi löytää koululta luultavasti y-kampukselta tai
solulta. Koululla olon ohella meikäläisen saattaa
bongata useista bileistä.
Jos tulee asiaa niin meikäläistä, saa tulla aina
nykäseen hihasta ja jutteleen. Välttämättä en osaa
vastata tai neuvoo mutta kyllä mää aina mielipiteen voin antaa tai ohjata oikeeseen suuntaan.
Sähköpostia voi tulla myös laittaan tai ottaa
yhteyttä somessa mutta en välttämättä oo aina
tehokkain vastaamaan missään, joka liittyy elektroniikkaan, mutta yritän parhaani.

Bileitä tulee toivon mukaan hyvä määrä syksyllä. Meille on kaikilla kova palo päästä takaisin
normaaliin toimintatapaan mutta ennen kaikkea
tulee opiskelijoiden hyvinvointi ja mun oma
tavoite on luoda kaikille turvalliset olosuhteet
nauttia opiskelijatapahtumista. Tulevista syksyn tapahtumista ite nostan esille soppasaunaa.
Samanlaista ei muualta löydy ja se lienee myös
ihan positiivinen asia. Kaikkiin syksyn tapahtumiin liput menee silmänräpäyksessä eli olkaa
hereillä niitten suhteen!
Jos jollain on vielä talvilomalle lähdettäessä jano
reklamaatiot voi laittaa tähän suuntaan. Kehitysideoita tarvitaan aina muutenkin eli jos sellasia tulee, niin ottakaa vaan yhteyttä. Nähdään
bileissä!

Viihde, Matias
”Laitetaan Tampere sekeasin”

’’ Laitetaan Tampere
sekaisin’’
’’ Jos jollain on vielä talvilomalle lähdettäessä jano
reklamaatiot voi laittaa tähän suuntaan ’’
7

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Syksy / 2020

8

PISTOT
Hello!
Mun nimi on Rosafiia ja toimin TTO:n PISTOT-vastaavana – eli järkkään kuukausittain toinen toistaan
huikeempia opiskelijabileitä meidän mahtavan PISTOT-tiimin kanssa!
Mulla on ikää 24 vuotta ja liiketaloutta opiskelen nyt
kolmatta vuotta. Tässä hommassa parasta on ollut
uusiin ihmisiin tutustuminen, joten jos haluut kuulla
lisää musta tai PISTOT-bileistä, niin mua saa ilman
muuta tulla vetämään hihasta tai muuten olla yhteydessä.
Menohan jatkuu koko lukuvuoden, ja luvassa on
myös bileristeily sekä bilematka Malagaan! Jatka
lukemista niin tiiät säkin mistä puhutaan.

- PISTOT, Rosafiia

PISTOT bileet

Meidän tavoitteena on saada uudet opiskelijat
ystävystymään muihin koulumme opiskelijoihin ja
niin, että tapaisi uusia ihmisiä myös muilta aloilta.
Haluamme harjoittaa jokaisen sosiaalisia piirejä
hieman avarammaksi vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen myötä. Tämä myös lisää motivaatiota ja
tuo enemmän iloa opiskelijalle opintojen ohellle.

Kaikki tietävät PISTOT bilematkan. Sitäkin on
järjestetty jo muutamia vuosia. Arvomme kymmenelle onnekkaalle mahdollisuuden päästä viettää
kesäänsä auringon alle kuumille Malagan hiekkarannoille Espanjaan. PISTOT porukkamme hoitaa
lennot, majoituksen ja suunnittelevat hurjan hauskoja aktiviteetteja kaikille voittajille. Tämä matka
on jokaisen sekunnin arvoinen.
Joka vuosi, opiskelijat ovat ostaneet oman PISTOT-bilepassin, mikä palvelee sinua hyvin koko
kouluvuotesi ajan. Passista löytyy koko vuoden
PISTOT-bileet päivämäärien kera. Kun löydät tiesi
bileisiin, saat aina leiman ovelta passiisi. Passiin
on merkattu yleensä noin kahdeksat PISTOT, ja
jotta voit hyväksytysti osallistua arvontaan, sinun
on täytynyt kerätä 6-8 leimaa todisteeksi eli suurin
osa. Muista siis pitää passiasi aktiivisesti mukana!

Onnea kaikille opiskelupaikasta ja tsemppiä syksyyn.
Nähdään Ilonassa!

PISTOT bileet pidetään kuukausittain uudessa
tuttavassamme Ilonassa aina vaihtuvalla teemalla.
Pistoja järjestämme me tradenomiopiskelijat (TTO
ry), insinööriopiskelijat (TIRO ry) sekä sairaanhoitajaopiskelijat (PIRATE ry) TAMKista.

Bilematka

’’ Menohan jatkuu koko
lukuvuoden ’’

Mitäs nyt tapahtuu?
Minkään näiden kahdeksan vuoden aikana kun
Pistoja on järjestetty, emme ollet keskellä maailmanlaajuista epidemiaa. Ottaen huomioon kaikki
liikkumisrajoitukset ja turvatoimenpiteet, on
selvää että tänä vuonna tällaista matkaa ei pystytä
järjestää näin kaukana Suomesta ja liian läheltä
tartunta-vyöhykettä.
Yritämme löytää ratkaisua ja saada järjestettyä
jonkinlainen ekskursio, mahdollisesti Suomessa
tai lähimmissä pohjoismaissa, mutta tilanne on
hyvin epävarma.
Nyt ei ole edes täyttä varmuutta siitä, pidetäänkö
valtaosaa suunnitelluista bileistä, mutta meidän
PISTOT porukka pitää teitä ajan tasalla ja päivittelee somekanaviinsa asiasta, joten muistathan
laittaa nekin seurantaan!

Social Club on sulkenut koronan myötä ovensa
ja nyt tästä vuodesta edespäin, PISTOT tullaan
ainakin toistaiseksi järjestämään Ilonassa ja bileris- Pysy kuulolla seuraavista Pistoista. Jos kaikki
teilyllä joulukuussa, mikäli tilanne sallii. Passin voi menee hyvin, ilmestymme nopeammin kuin
palauttaa kevään viimeisissä bileissä ja jos leimoja luuletkaan!
on tarpeeksi, saat osallistua hienoon arvontaan
lomamatkalle. Muista, että passit myydään nopeasti
loppuun. Lisäinfoa varten, tsekkaa PISTOT Facebook sivu.

’’ Nähdään Ilonassa! ’’

Haalarit ovat merkittävä seikka opiskelijabileissä ja
nimenomaan Pistoilla. Haalareiden lisäksi toivomme bilekansan noudattavan kuukausittain vaihtuvaa teemaa.
Pistoja on järjestetty jo peräti 11 vuotta. Nämä ovat
perinteisiä bileitä TAMKissa, joita et halua missata!
Lisäinfoa saat PISTOT-somekanavista sekä tuutoreilta.
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TTO, TIRO
& PIRATE

FALL EVENTS

PISTOT opiskelijabileet järjestetään eri teemalla joka kuukausi ja nyt
ensimmäistä kertaa Ilonassa. Hanki lippusi ajoissa, pukeudu teeman
mukaan ja nauti opiskelijahinnoista koko yö! Tsekkaa PISTOT-bileiden sosiaalisesta mediasta kaikki info liittyen bileisiin..

@pistotTRE

@pistotofficial
MAINOS Jasmin Mora
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FRESHMAN’S GUIDE

@pistot

TRADENOMIKASTAJAISET
Tämä antiikin aikainen perinne on
ajautunut nyt TTO ry:n järjestettäväksi
kaikille meidän uusille tradenomiopiskelijajäsenillemme. Kaikki opiskelijat
tietystä tradenomitutkinnosta pukeutuvat omaan yhtenevään tiimiasuunsa
seikkaillakseen tiensä voittoon. Joukkueet kilpailevat leikkimielisissä otteluissa
SOPPASAUNA
ja vannovat pyhän tradenomiopiskelijoiden veljeysvalan mikä päättää tämän TTO ylpeänä esittää tämän pitkäaikasterituaalin. Lopuksi jaamme muis- kaisen ja perinteikkään spektaakkelin.
Toteutettuna pareittain, teillä on vain
toksi jokaiselle haalarimerkin.
yksi tavoite: Juokaa yksi kokonainen
lava olutta 3 tunnin sisällä, niin ettette
milloinkaan päästä siitä irti. Tämä on
hauskaa kisailua, joka ei jätä ketään
janoiseksi. Vain muutama pareista
valitaan kisaamaan vuosittain, mikä
tekee tästä akateemisesta tutkinnosta
legendaarisempaa. Voittaja pari palkitaan puisella kauhalla.
HERVANNAN HUM*LA HYPPELY
Yksi TTO:n kaikkien aikojen legendaarisimmista tapahtumista on HHH eli
Hervannan Hum*la Hyppely. Jokaisen
uuden opiskelijan kuuluu tietää ja kokea
se, sillä se tutustuttaa sinut parhaiten
tähän uuteen opiskelijan elämäntapaan.
FUKSIOLYMPIALAISET
Houkutellen lähemmäs 700 innokasFuksiolympialaisia on järjestetty jo
ta opiskelijaa, tapahtuma antaa hurjan
noin kuusi vuotta. Kilpailu tapahtuu
ajelun ympäri Tampereen tunnetuinvastakkain tiimeissä, samaan aikaan
ta lähiötä. Tämä tapahtuma teettää
säästä ja maisemista nautiskellen kautunnetusti paljon muistoja. Sääntöjen
niissa Eteläpuistossa. Päivä on täynnä
mukaan, jokaisen osallistujan on määrä
aurinkoa ja iloa, sekä hauskoja aktikerätä mahdollisimman paljon leimoja
viteetteja. Se joukkue, jolla on eniten
passiinsa annetun aikarajan puitteissa.
pisteitä, voittaa ja ansaitsee palkinnon
Leimat saadaan baareista, kun passisi
lopuksi. Mikäli haluat juoda tapahtutehtävä on suoritettu. Sinut palkitaan
massa alkoholia, tuothan omasi.
haalarimerkillä, mikä symboloi suori12
tuksesi mahtavuutta ja oman tasosi.
Syksy / 2020

SPRING EVENTS
SITSIT

’’Sitsit on pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, lauletaan juomalauluja
ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa. Sitsien pitoa
eli sitsaamista harrastavat pääosin yliopisto-opiskelijat. Juhlilla on yleensä jokin aihe
tai teema.’’ - Wikipedia
Sitsit ovat iso osa yliopisto- ja korkeakoulukokemusta. Ostat lipun, johon sisältyy ateria
ja pari virvoketta (usein alkoholia, mutta
menee ihan oman maun mukaan) PukukooKALEVAN K*NNI KIERROS
dista riippuen, jotkut sitseistä kuten TTO:n
Keväällä 2015, uusi tapahtuma sai alun
Pikkujoulut ovat hienostuneempia ja jotkut inspiroituneena legendaarisesta Hervannan
tosi rentoja. Kaikissa sitseissä on perinteisiä Hum*la Hyppelystä, mikä pohjautuu tällä
sitsilauluja ja -sääntöjä noudatettavana. Jos
kertaa Hervannan sijaan Kalevaan. Perusinäitä sääntöjä rikotaan, joudut julkisesti leikdea pysyy samana Kalevan K*nni Kierrokkimielisen rangaistuksen alaiseksi.

sessa. Kiertely ympäri Kalevan pubeja ja
samailla keräillen leimoja. Mikäs olisikaan
sen hauskempaa! Siksi teemme tätä sekä
keväällä että syksyllä. Rakas maskottimme
Badger on molempien tapahtumien kasvo
ja kukkulan kuningas, jonka jalanjälkiä seuraamme. Se voi johdattaa meidät löytämään
kultaa (Jalluparatiisin). Jos et saanut lippuja
ihanaan HHH:n, tai menetit muistikuvasi,
tai haluatkin menestyä vielä paremmin,
Sinulla on keväällä taas mahdollisuus osallistua kavereitesi kanssa. Tai sitten löydät
uuden ystävän matkan varrelta!
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Kulttuuri- ja vapaa-aika
Terveisiä kesälaitumilta! Kutsumanimi Nita (4. vuoden oikeustradenomiopiskelija) ja virkani kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava vuosimallia 2020. Ensinnäkin oikein paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Mansehattaniin,
opiskelijakaupungin Mekkaan. Toivottavasti saat opiskeluajasta kaiken mahdollisen irti meidän avulla.
Monilla on usein mielikuva, että vapaa-aikana opiskelijat ravaavat bileistä luennoille ja takaisin oluttuopin äärelle.
Opiskelijaelämä on paljon kaikkea muutakin kuin jatkuvaa biletystä aamuun asti. Seuraavaksi pieni maistiainen,
mitä vaihtoehtoista se voisi olla.
Minun tehtäväni on rakentaa erityisesti tradenomi-identiteettiä ja varmistaa, että tarjolla on
vaihtoehtoisia tapahtumia/tilaisuuksia/retkiä,
joissa alkoholi ei ole pääroolissa. Kulttuuri- ja
vapaa-aikavastaavana minulla on suhteellisen
vapaat kädet toteuttaa haluamallani tavalla
erilaisia aktiviteetteja. Mainittakoot näistä
muutamia: ensimmäisenä tämän vuoden suurin tapahtuma eli Tradenologia, MM-kyykän
karsinnat, ystävänpäivä, stand-up keikkoja,
teatteria, lasketteluretkiä, poikkitieteellisiä
tapahtumia sekä vuoden loppuhuipentuman eli
pikkujoulut.

MM-KYYKKÄ KARSINNAT

TTO järjestää MM-kyykän muiden ainejärjestöjen kanssa
vuoden alussa, jolloin kisaillaan ilmaiseksi, mutta todella halutuista paikoista. Pääpäivänä on aika kamppailla.
Jos voitat, niin sinut ja tiimisi julistetaan karsintojen
parhaaksi. Saat myös parhaat paikat ja hinnat MM-kyykRakkain terveisin, Nita <3
kään. Ei siis stressiä, luvassa on hauska ja antoisa kokemus! Voit kokea sen joko ihan kevyesti kokeilumielessä
VAPPU
tai sitten valmistautuneena ja kilpailuhenkisempänä kuin
TTO, Tiro, Pirate sekä muut ainejärjestöt ja koskaan. Me haluamme motivoida opiskelijoita pitämään
kerhot järjestävät vappustartin Koskipuisurheiluharrastuksiaan yllä toistensa kanssa ja tuomme
tossa. Paikalla on erilaisia rasteja ja aktivipaikalle myös naposteltavaa. Hmm, jokin hassu lippu
teetteja, joten tuothan vilttisi mukaan! Tule saattaa ilmestyä jonkun uuden kokelaan kätöseen, mutta
nauttimaan ikimuistoisesta opiskelijavaoletko se sinä?
pusta kauniit maisemat ylläsi.
SKI TRIP
Odotan jo kovasti teidän kaikkien tapaamista. Tavataan syksyllä ja muista, aina saa tulla
jutuille! :)

Yhdessä TIRO ry:n kanssa järjestämme loistokkaan
laskettelumahdollisuuden sinulle ja tovereillesi, ja miTTO avaa talvikauden ja päättää syyskauden järjestämällä pikkujoulubileet hieman tenkäs muutenkaan kuin opiskelija ystävällisesti? Pakkaa
siis laukkusi, nappaa kaveri kainaloon ja valmistautukaa
hienostuneemmalla otteella. Tämä spekastumaan pohjoisen valkoisille lumisille rinteille. Me
taakkeli pidetään hyvin samoilla säännöillä
tarjoamme kummatkin bussimatkat edes takaisin koukuten muutkin sitsit. Pue parhaat päälle,
hymy kasvoille ja valmistaudu laulamaan
lulta sinne ja sieltä koululle sisältäen lipun myös. Lipun
lemppari juomalaulusi ja muistathan sääs- hinta riippuu siitä, tarvitseeko sinun vuokrata varusteita
tää tilaa maittavalle ruoalle ja Jallulle.
meidän kautta edullisesti, vai omistatko omat. Ja vielä
huikeamman tästä tekee sen, että voit osallistua kenen
tahansa opiskelijan kanssa, sillä tapahtuma on avoin myös
muillekin kuin TTO:n ja TIRO:n jäsenille. Huikea mahdollisuus myös esimerkiksi vaihtareiden kokea! Kypärä
14
päähän ja menoks.

PIKKUJOULUT

Oppaasi
opiskelijahaalareihin
TRADENOMITUTKINNOT:
PUNAINEN

VIOLETTI

Kansainvälinen kauppa
(ENG)

MUSTA

Liiketalous
(FIN)

Tietojenkäsittely
(FIN)

VIININPUNAINEN

- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka - Rakennusarkkitehti
- Rakennusalan työnjohto
- Ajoneuvotekniikka

SININEN

NEON KELTAIINEN

Kone- ja tuotantotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka

TUMMAN SININEN
Tieto- ja viestintätekniikka

Laboratoriotekniikka

VIHREÄ

Environmental engineering, Metsätalous

VALKOINEN

Biotuote- ja prosessitekniikka

KELTAINEN

Talotekniikka (LVI&sähkö)

Tulet saamaan erilaisten saavutusten kautta erilaisia haalarimerkkejä sekä lukuisista tapahtumista opintojesi aikana. Oletkin jo saanut muutaman jo pidetyistä tapahtumistame. Voit myös ansaita niitä muistakin kuin meidän tapahtumista, ja aktiivisena ansaita enemmän. Facebookin haalarimerkkiryhmät
sekö meidän rakkaan Solun tiskillä niitä myös myydään. Koristele haalarisi oman näköiseksi, ja voit
esitellä niitä ylpeänä päälläsi!

Miten pukea opiskelijahaalarit?

MUUT:

ORANSSI

Opiskelijahaalarit tulevat sinulle erittäin tutuksi opintojesi aikana. Haalarit ovat ehdoton asuste yliopistoissa ja korkeakouluissa erityisesti Suomessa. Yleinen ilmiö on myös nähdä bileiden jälkeisenä aamuna
väsyneitä opiskelijoita samat haalarit päällä, mutta ei hätää he eivät ole yksin. Haalarisi sitovat sinut
TAMKiin ja ne nviestivät sinulle, koulukavereillesi ja muille opiskelijoille, mitä alaa opiskelet, millä
vuosikurssilla ja mitä tutkintoa. Niistä myös näkyy, montako saavutusta, eli haalarimerkkiä olet onnistunut saamaan langalla tai liimalla kiinnitettyä. Haalareistasi tulee sinun mestariteos ja muistomeriittisi,
jota voit valmistuneena innokkaasti ihailla.

TUMMAN
SININEN
Sosiaaliala

TURKOOSI

Matkailu- ja ravitsemisala

Ensiksi, pue haalarit kuten laittaisit housut
jalkaan. Sulje sitten muutama nappi tai
vetoketju ja nappaa hihoista kiinni. Solmi
hihat kiinni toisiinsa etupuolelle, kuten
ensimmäisessä kuvassa näkyy.

1

2

Jos housun lahje on liian pitkä, voit joko
kääriä ne; kiristää niitä kuminauhalla;
ommella tai leikata ne jos haluat. Tee
miten sinusta itsestä tuntuu ja näyttää
hyvältä. Ja jos haalarit tuntuvat putoavan
päältäsi, hanki siihen vyö, se jeesaa monia!
Kun olet selvinnyt tähän pisteeseen, voit
peilin kautta asetella ja suoristaa alaselkäsi
tekstin, jossa tutkintosi lukee, tai pyytää
lähintä toveria auttamaan. Monet opiskelijat hankkivat haalareihinsa pullonavaajia,
avaimenperiä, helmiä, lei seppeleitä sekä
tapahtumapassejakin roikkumaan.

CLINT

SAIRAANHOITAJATUTKINNOT:
PINKKI

PUNAINEN TASKU
Ensihoitaja

SININEN
TASKU
Fysioterapeutti

VIININPUNAINEN KELTAINEN
TASKU
TASKU
Bioanalyytikko
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VALKOINEN
TASKU
Terveydenhoitaja

VIOLETTI
TASKU
Kätilö

ESCE
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Ohoi, tursas!
Olet viralllisesti löytänyt parhaan toverisi valmistujaisiin saakka.
Kuka olen, saatat ihmetellä.
Nimeni on Badger! Olen TTO ry:n maskotti.
Lempijuomani on Jallu. Saatan näyttää vähän hullulta,
mutta totut siihen varmasti pian.
En höpöttele oikeen, mutta pyörin aina kaikkialla mukana. Älä epäröi
tulla tervehtimää ja nappaamaan yhteiskuvaa! Löydät minut todennäköisimmin Jallu-pullon vierestä ja kaikista TTO:n tapahtumista!

Tuutori- ja jäsenvastaavamme
tervehtii!
Hei tradenomitursas!
Tervetuloa TAMKiin, olet hyvissä käsissä!
Aloittaessasi opintojasi TAMKissa tänä syksynä tulet
saamaan kaiken tarvittavan infon tuutoreilta sekä
muulta henkilökunnalta. Tuutorit tulevat toimimaan
yhdessä aloittavien ryhmien kanssa pitkin ensimmäistä vuotta, pääpainonaan tietenkin ensimmäisten
viikkojen perehdytys.
Toimin tänä hallituskautena TTO:n, eli Tampereen
Tradenomiopiskelijoiden hallituksessa Tuutor- ja
Jäsenvastaavana. Tradenomiopiskelijana saat liittyä
Tradenomiopiskelijaliittoon, joka tarjoaa erinomaisia
etuja jäsenilleen. Liittyminen tapahtuu helpointen
haalaritilausten yhteydessä, ja jäseneduista tulet myös
kuulemaan lisää ensimmäisinä viikkoinasi.
Sen lisäksi, että tuomme teille Suomenlaajuisen liiton
ilosanomaa, hoidamme myös mm. TAMKin tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaa, sekä järjestämme
tapahtumia. Tänä syksynä elämme vielä hieman epävarmaa aikaa, ja osaksi joudummekin sopeutumaan
etäyhteyksiin toiminnassamme. Tärkeintä meille
kuitenkin on, että jäsenillämme on hyvä olla ja opiskella TAMKissa!
Toimin myös TAMKin tradenomiopiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, ja minuun voi aina olla yhteyksissä jos kokee häirintää koulussa tai opiskelijatapahtumissa sen ulkopuolella.
Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa, nähdään kampuksella, tapahtumissa ja toivottavasti myöhemmin
myös tuutortoiminnassa!

- Waltteri Kolkka
Tuutor- ja jäsenvastaava
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’’ Tervetuloa TAMKiin,
olet hyvissä käsissä! ’’
’’ Tärkeintä meille kuitenkin on, että jäsenillämme on hyvä olla ja
opiskella TAMKissa! ’’
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TUUTORIT 2020
IB

Vertaistuutorit

Mira Puputti

Iida Nordström

Meiju Oinas

PRO AKATEMIA

Ida Siltanen

(Yrittäjyys ja tiiminjohtaminen)

Emma Lahtinen Henry Raukko Tiitu Vornanen Hanna Auramo
Degree-tuutorit

Mikko Sieberg

Jasmine Petersen

Camille Kahra

Tea Kivinen

LIKO

Elise Nieminen

Annu Peltonen
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Joona Suuripää

Helmi-Maria Rantamäki

Olli Hämäläinen

Markus Inkinen
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Joona Räty

Johanna Rita

TIKO

Pauli Matilainen

Olivia Syrjä

Jaakko Joenperä

Laura Huovinen

Anni Koho

Mari Weckman

Aleksi Asikainen

Vilma Törmälä
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HALLITUS 2020

Upea 13 sielun poppoo ja jokaisella oma supervoimansa. He ajavat kaikki sinun etuja ja oikeuksia liittyen kaikkeen tradenomiouteen sekä ylläpitävät viihtyvyyttäsi. Löydät meidät toimistoltamme, Solulta sekä kaikista PISTOT-bileistä.
Seuraavaksi hieman sivistystä ja silmä ruokaa meidän 2020 hallituksen ja heidän roolien tarjoamana. Tänä vuonna kuulet
heidän hupaisista känniselviytymistarinoita, elämän mottoja ja vinkkejä ja lausahduksia rakkailta TTO tontuiltasi.

Jasmiina Ronkainen, Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävä on pitää kokouksissa sekä hallituksessa järjestystä yllä ja
varmistaa kaiken olevan sulavaa ja hoidossa. Hän pitää huolta laillisista säädöksistämme liittyen yleisiin toimenpiteisiin aktiviteetteihin. Puheenjohtaja pyytää hallituksen
koolle kokouksiin ja suunnittelee kokouksen kaaren ja sisällön.

Jack Davies, Ulkosuhteet
Ulkosuhdevastaavamme järjestää yhden ekskursion kansainvälisesti ja pienempiä täällä koti-Suomessa. Hän on läheisessä kontaktissa meidän IB opiskelijoihin ja ulkomaiden suhteisiin.

’’Alkoholi: juoma joka saa huonot päätökset näyttämään hyvältä’’

Waltteri Kolkka, Tuutorit ja jäsenet

Tuutori- ja jäsenvastaavamme keskittyy tuutoreiden aktiviteetteihin. kouluttaa heidät
opiskelijajärjestön perspektiivistä ja varmistaa heidän olevan ajan tasalla ja itsevarmoja rooleistaan ja tehtävistään. Hän myös järjestää pieniä tempauksia tuutoreille.

’’Tottakai mä selvisin kotiin Pistoilta, nää haalarit on vaan muotikannanotto’’

Motto: ’’paskemminki ois voinu mennä’’

Joonas Salojärvi, Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja ottaa ohjat kun puheenjohtaja ei pääse paikalle ja hän saattaa jopa
hoitamaan joitain puheenjohtajan tehtäviä ja auttaa niissä, jos tarvetta. Yksi varapuheenjohtajan tehtävistä on myös järjestää Tradenomisemma. VPJ pitää huolen hallituksen yhteisestä toimivuudesta PJ:n kanssa.

’’Ei kymmenest kepardist kännii tuu’’

Sofia Kähkölä, Sihteeri

Jasmin Mora, Media

Mediavastaavamme koordinoi hallituksen ulkoista informaation kulkua ja tapahtumien mainostusta kaikissa TTO:n somekanavissa. Hän on Provisio-lehden kirjoittaja
ja päätoimittaja sekä valokuvaa tapahtumissa. Media lähettää kuukausittaisen uutiskirje jäsenillemme.

’’Hei, oon siellä ihan just. *5 päivää myöhemmin* Ei v*ttu.’’

Matias Kallionpää, Viihde

Sihteeri kirjoittaa ja koordinoi kokousten pöytäkirjat ja välittää niistä tärkeimmät infot
hallituksen sisäiseen ilmoitustauluun; muistuttaa kokouksista ja to do-askareista. Pitää
kirjaa ja valmistelee dokumentteja. Hän ylläpitää myös jäsenrekisteriä.

Viihdevastaavan tehtävänä on järjestää, budjetoida ja koordinoida suurin osa tapahtumistamme, tarkemmin sanottuna alkoholitapahtumamme. Hän hoitaa sponsoripaikat ja yhteistyökumppanit. Pitää huolta siitä, että tapahtumien kulku on kunnossa ja
jokainen tietää mitä tekee.

’’Se mikä on pituudessa menetetty, on perseeseen lisätty’’

Motto: ’’Mitä se haittaa, kun ei se haittaa mitään’’

Moona Lehtinen, Taloussihteeri
Taloussihteeri ylläpitää taloudellista statusta, toimenpiteitä, ennusteita sekä kirjanpitoa hallitukselle. Hän suunnittelee ja ehdottaa ratkaisuja puheenjohtajalle joka päättää
jos kyseinen seikka otetaan käyttöön. Kaikki kulut menevät taloussihteerin kautta.

’’Kännitarina olis hervannan humala hyppelyn jälkeen ku avaa silmänsä eikä tiedä
missä on nii voi sanoo että oli onnistunut reissu’’

Claudia Kinnarinen, Yritysyhteistyö

Rosafiia Kananoja, PISTOT

TTO:n PISTOT-bilevastaava on mukana PISTOT-porukassa järjestämässä kaikkia
PISTOT bileitä ja bileristeilyn yhdessä TIRO ry:n ja PIRATE ry:n kanssa. Hän on
yhteydessä yökerhon ravintolapäällikköön ja sopii, milloin ja miten järjestää kuukausittainen biletapahtuma. PISTOT-somekanavien ylläpito.

’’Saisko olla 16 vai 24cl?’’ - Pistä koko pullo.

Nita Altun, Kulttuuri- ja vapaa-aika

Yritysyhteistyövastaava on vastuussa meidän ja yritysten välisestä yhteistyöstä ja
sponsoripaikoista mm. haalareihin. Hän myös ylläpitää bisneskontaktejamme ja on
näiden sopimusten haltija. Hän myös auttaa yrityksiä rekrytointitoapahtumien myötä
(Portti, Job Market).

Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavamme vastuuna on suunnitella, budjetoida ja järjestää
meidän kaikki alkoholittomat tapahtumat ja retket jäsenillemme sekä tehdä varaukset.
Hän myös hallinnoi bisnesimagoamme ja hakee lisää liikehdintää tapahtumiin.

’’Pro trip opiskelijabileisiin, kun alkaa oksettamaan: oksenna tuoppiin.’’

’’ehän mä ollu ees kännissä’’

Joona Paano, Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittinen vastaavamme seuraa aktiivisesti opettajien kurssitoteutuksia tradenomiopiskelijoille ja on jatkuvassa yhteydessä heihin sekä ajaa tradenomiopiskelijoiden hyvinvointia opintojensa ohella.

’’laattasin kerran sarjatulella juoksusta 5 eri tytön laukkujen päälle kotibileis’’

Ollimatti Aikio, Webmaster
Webmasterimme tehtäväksi sisältyy isona osana nettisivujemme ylläpito, päivittäminen ja suunnittelu sekä julkaisu (www.ttory.fi). Hän hallinnoi sähköpostilistoja ja
hoitaa mahdolliset IT aspektit.

’’Nukahdin soppasaunan jälkeen bussiin kahden repun kanssa. Heräsin päätepysäkillä
ja juoksin 8km kotia, ilman takkia kahdeksan asteen pakkasessa kolmelta aamuyöllä.’’
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Hei opiskelija!
Lataa Nyx sovellus ja rekisteröidy jäseneksi koodin avulla! Jäsenenä lunastat huippu etuja Heidi’sissa, kuten Ilmainen sisäänpääsy
viikonloppuisin ennen klo 23:00 sekä muita rahanarvoisia etuja.

Tsekkaa meidän kaikki sosiaalisen median kanavat, jotta
pysyt ajan tasalla kaikesta liittyen opiskelijatapahtumiin, jäsenetuihin ja saat takuu varmasti parhaat naurut!
Me ikuistamme myös monia hetkiä klubitapahtumissamme, joten muista seurata myös PISTOT somekanavia; saatat
jopa löytää itsesi ihmisjoukosta tai kaverikuvasta!

@TampereenTradenomiopiskelijatry
@tto_ry

@ttosnap

Kurkkaa sivulta 11
PISTOT scoop ja
somekanavat!!
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Lehden kansikuvaus: Jasmin Mora, jasmin@ttory.fi
Mallit:Joonas Salojärvi, Waltteri Kolkka, Claudia Kinnarinen
Haastateltava: Eetu Kamppuri, Heimo Films

TTO ry
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FRESHMAN’S GUIDE

