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Suomen lyhyt kesä alkaa pikkuhiljaa 
olla ohitse, ja on aika palata takaisin 
koulunpenkille. Opintojaan jatkavien 
lisäksi syksy tuo jälleen tullessaan 
aallon uusia tradenomiopiskelijoita 
TAMKiin. Teille kaikille omasta puo-
lestani tervetuloa ja onnittelut opiske-
lupaikasta! 
 Lehti, jota pidät kädessäsi, on 
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n 
lehti Provisio, joka on vain yksi niistä 
lukuisista asioista, joita TTO jäsenil-
leen tarjoaa. Provisio ilmestyy viisi 
kertaa vuodessa ja sen voit poimia 
mukaasi TAMKin käytäviltä tai Solul-
ta. Lehti sisältää muun muassa tietoa 
menneistä ja tulevista tapahtumista 
sekä muista tradenomiopiskelijalle 
ajankohtaisista aiheista. Provisio on 
olemassa täysin lukijoitaan varten, 
joten palautetta otetaan mielellään 
vastaan. Helpoin tapa tavoittaa on 
ottaa yhteyttä sähköpostitse osoittee-
seen Provisio@ttory.fi. 
 Aloittavan opiskelijan ensim-
mäiset viikot voivat informaatiopitoi-
suudessaan tuntua hämmentäviltä, 
mutta opiskelujen päästessä kunnolla 
vauhtiin, asiat selviävät kyllä käytän-
nössä nopeasti. Ensimmäisten viikko-
jen oleellista antia ovat myös viih-
teelliset tapahtumat, joita aloittaville 
opiskelijoille on järjestetty runsaasti. 

Nämä tilaisuudet ovat loistava tapa 
tutustua uusiin opiskelutovereihin,
tradenomiopiskelijakulttuuriin sekä 
muutenkin upeaan tamperelaiseen 
opiskelijaelämään. Yksinkertainen, 
mutta silti erittäin toimiva käytännön 
vinkki, jonka voin tuoreelle traden-
omiopiskelijalle antaa, on seuraava: 
Käy heti ensitöiksesi tykkäämässä 
TTO:n facebook-sivusta ja seuraa 
tiedotusta. Tällä helpolla keinolla 
varmistat, ettet jää paitsi tulevan luku-
vuoden kovimmista tapahtumista. 
 Olemme koonneet tähän leh-
teen tärkeimmät tiedot sekä järjestös-
tämme, että alkusyksyn tapahtumis-
ta. Erityisesti uusien opiskelijoiden 
kannattaa tutustua tarkoin lehden 
sisältöön, mutta myös vanhat konkarit 
saavat varmasti seuraavilta sivuilta 
hyödyllistä muistinvirkistystä näin 
uuden opiskeluvuoden aluksi. 
Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille!
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Päätoimittaja
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Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n 
jäsenlehti Provisio on kokonaan väril-
linen ja siitä ilmestyy vuosittain neljä 
numeroa sekä lisäksi uusille opiskeli-
joille suunnattu InfoProvisio.
Provisiota jaetaan Tampereen ammat-
tikorkeakoululla. Provisio on poliitti-
sesti ja uskonnollisesti riippumaton 
lehti. Lehdessä julkaistavat artikkelit 
edustavat kirjoittajan omia näkemyk

siä, eivät Tampereen Tradenomiopiske-
lijat ry:n virallista kantaa.
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Tervetuloa tradenomiopiskelijaksi! Odotan jo innolla 
teidän kaikkien näkemistä tapahtumissa ja koulun 
käytävillä ja takalistossani on vahva tunne, että TAM-
Kiin on tullut taas vuosiluokallinen siistejä tyyppejä. 
 Nyt opintojen aluksi kannattaa ottaa kaikki 
ilo irti alussa varta vasten uusia opiskelijoita varten 
järjestettyihin tapahtumiin. Tässä lehdessä voit lukea 
niistä lisää, mutta lopulta pelin henki paljastuu raa-
haamalla ahterinsa paikan päälle!
 Esittäydyn nopeasti itsekin, mutta en käytä 
siihen kauheasti palstatilaa koska tulette varmasti 
näkemään pärstääni aivan kyllästymiseen asti. Olen 
23-vuotias miehenalku, joka ei koskaan aikuistu. 
Lievästi alkoholisoitunut, mutta se ei näy muuten 
kuin turvonneessa naamavärkissä. Rakastan opis-
kelijayhdistystoimintaa ja somea. Facebook, Linke-
din, Google+ ja Twitter kaikki löytyy! Tavataan myös 
siellä.
 Sitten takaisin asiaan! Haluan kertoa ly-
hykäisyydessään siitä, mikä on Tampereen Tra-
denomiopiskelijat ry ja mitä me teemme. Olemme 
paikallinen tradenomiopiskelijoiden etuja ajava 
järjestö, joka kuuluu valtakunnallisesti toimivaan Tra-
denomiopiskelijaliittoon (myöhemmin TROL ry). Tällä 

hetkellä olemme jäsen 
määrältämme Suo-
men suurin traden-
omiopiskelijayhdistys. 
Me, eli TTO ry, halu-
amme taata omalta 
osaltamme parhaan 
mahdollisen opiske-

lukokemuksen Sinulle. Koulutuspoliittisen toiminnan 
avulla pidämme huolta, että opetuksen laatu pysyy 
ja voimme mahdollisesti yrittää välillisesti vaikuttaa 
asioihin antamalla palautetta koulun suuntaan. Meillä 
on yli 650 ihmisen mandaatti takanamme. 

Lisäksi voimme viedä viestiä paikallistasolta myös 
TROL Ry:n kautta. Näin ollen paikallinen toiminta ni-
voutuu saumattomasti valtakunnalliseen toimintaan. 
Sitä kautta sinäkin olet vaikuttaja.
 Haluan vielä ohjeistaa opintojen alkuun. Liity 
TTO Ry:n jäseneksi ja hanki haalarit halvalla. Juo 
itsesi aina humalaan silloin tällöin ja opiskele ahke-
rasti. Ei kannata myöskään alkaa liian syvään inte-
raktioon omien luokkalaisten kanssa, koska sinun 
pitää työskennellä heidän kanssaan koko vuosi. 
Varsinkin jos olette samassa firmassa, koska asioilla 
on tapana mennä Avril Lavignen biisiä myötäillen 
Complicated-tilaan. Kyllä niitä heiloja löytyy sitten 
Tampereen opiskelijabileistä yllin kyllin. Jos olet 
markkinointi-ihmisiä, niin kannattaa myös asemoida 
itsensä oikein.  Miehille looginen valinta on hoitsut 
ja naisille insinöörit. Tämä ns. kultainen jako toimii 
loistavasti, mutta toki ns. ristiinnaintia voi harrastaa.
 Loppuun muistutan, että TTO Ry ei ole pel-
kästään sex, drugs and rock ”n” roll-kulttuuria vaaliva 
alhaisen moraalin opiskelijayhdistys. Päätehtäväm-
me on kuitenkin opiskelijan edun ajaminen. Järjes-
tämme myös alkoholittomia tapahtumia! 
 Otsikon mukaisesti toivotan kaikille hikisiä 
päiviä ja hikisiä öitä, mitä se meille jokaiselle sitten 
tarkoittaakaan!

Veli-Matti Peltola
Puheenjohtaja TTO ry
vellu@ttory.fi
facebook.com/Vellu90
twitter.com/Vellu90
fi.linkedin.com/pub/veli-matti-peltola/28/30/912/

Puheenjohtajan nuijasta 

Hikiset päivät ja vielä hikisemmät yöt
Olet kuullut tämän tänään varmaan jo kolme ja puoli 
miljoonaa kertaa, mutta sanon silti vielä kerran: 
Onnea! Kuulut niihin harvoihin ja valittuihin huippu-
yksilöihin, jotka valittiin tuhansien ja taas tuhansien 
hakijoiden joukosta Suomen vetovoimaisimpaan 
ammattikorkeakouluun opiskelemaan raudankovaksi 
tradenomiksi. Edessäsi siintää tähänastisen elämäsi 
upeimmat vuodet; mielettömiä seminaareja, kiin-
nostavia luennoitsijoita, tapahtumia, ekskursioita ja 
historiaan jääviä bileitä!
 Mistäkö tiedän tämän? Koska olen yksi niistä 
vähän pöhköistä tradenomiopiskelijoista, jotka teke-
vät tämän mahdolliseksi. Olen Meri, 22 kesää näh-
nyt Tampereen Tradenomiopiskelijoiden pikkuisen 
höppänä tiedottaja. Mansesterin ja Tamkin ilmatilas-
sa olen vaikuttanut viimeiset kaksi vuotta, ja TTO:n 
hallituksen riveissä olen veisannut nyt puolen vuo-
den ajan. Tulen tästä lähtien täyttämään uutuuttaan 
hohtelevan Tamkin sähköpostisi TTO:n virallisilla (ja 
vähän vähemmän virallisilla) tiedotteilla. Tulet näke-
mään minut koulun käytävien (jotka vieläkin sekoitan 
ja jonne vieläkin eksyn lähes päivittäin) lisäksi joka 
tapahtumassa, yleensä Canon kaulassa roikkuen, 
liian isoja haalareita nostellen, milloin puheenjohta-
jaamme kiusaten, Kopoamme halaillen tai viihdevas-
taavamme pyllyä puristellen. 
 Nyt olosi on luultavasti hämmentynyt. Olet 
saanut yliannostuksen informaatiota rehtorilta, tuu-
toreilta, Tamkon puheenjohtajalta, kouluterveyden-
hoitajalta ja valmentajalta, koulupastoriamme unoh-
tamatta. Kun pinnistät muistiasi, muistat varmaan 
ensimmäisenä koulupäivänä muutaman aropupun 
kirmanneen ison auditorion lavalle ja kertoneen in-
nosta pinkeinä Suomen suurimmasta tradenomiopis-
kelijayhdistyksestä. Saatoit jopa nähdä videonpät-
kän meiningeistämme. Palaa nyt siihen hetkeen. 
Muistele, kuinka innostus alkoi kuplia vatsanpohjas-
sa kuullessasi mitä kaikkea me teemme; Tampereen 
upeimmat ja suurimmat opiskelijabileet, Tradenomi-
kastajaiset, legendana syntynyt Hervannan Humala 
Hyppely, Soppasauna, ekskursiot sekä koti-Suomes-
sa että ulkomailla, opiskelijoiden edunvalvonta, lista 
on loputon! 

Vaikka voi tuntua, että tulevat vuotesi tulevat täytty-
mään tylsistä luennoista, pitkästyttävistä seminaa-
reista ja stressaavista tenteistä, olet valinnut opinah-
joksesi parhaimman mahdollisen koulun. Tampereen 
ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelijoilleen 
ainutlaatuisia tilaisuuksia päästä näkemään ja ko-
kemaan uskomattomia asioita, ja takaa laadukkaan 
opetuksen. Mutta ennen se kaikkea mahdollistaa 
niinkin upean yhdistyksen toiminnan kuin TTO! Me 
takaamme sinulle, että meidän seurassamme et jää 
Tesoman perukoille tylsistymään tenttimateriaalit 
edessäsi, vaan saat jalkaasi upeat haalarit, pääset 
bilettämään mitä mielikuvituksellisimmissa teema-
bileissä, vihkiydyt viralliseksi Tradenomiopiskeli-
jaksi Kastajaisissa, saat ensikäden tietoa tulevista 
TROL:n (Tradenomiopiskelijaliitto, ne pitää meistä 
huolta) tapahtumista ja eduista, sekä pääset hal-
lituksemme Jalluntuoksuisten ja haalarimerkkejä 
täynnä olevien siipien alle. Sillä vaikka olemme jo 
valtakunnallisestikin mainetta niittänyt bileiden ja 
tapahtumien järjestäjä, on meidän tehtävämme 
myös pitää huolta siitä, että oppimisympäristömme, 
saamamme opetus ja suorittamamme harjoittelu ta-
pahtuvat laadukkaasti ja oikeudenmukaisesti. Meille 
kerrottu huoli tai ongelma ei hautaudu mappikasojen 
alle työpöydälle, vaan siihen tartutaan heti sellaisella 
vakavuudella ja voimalla, että opettajainkokouk-
sessa menevät reksiltä ja maikoilta kahvit väärään 
kurkkuun.  
 Minulla on omasta puolestani ilo toivottaa 
sinut tervetulleeksi meidän valioyksilöiden joukkoon! 
Pidä silmäsi, korvasi ja mielesi auki, niin mahdollistat 
itsellesi elämäsi ikimuistoisimmat opiskeluvuodet! 
Kohta takataskussasi oleva opiskelijakortti ja maail-
man tyylikkäimmät, uudenhehkuvat haalarisi takaa-
vat sinulle erityismahdollisuuden elämänvaiheeseen, 
joka ei välttämättä enää koskaan toistu. Ota siis 
kaikki ilo irti elämästäsi tradenomiopiskelijana!

TTO ry:n tiedottaja Meri

“TTO Ry ei ole 
pelkästään sex, drugs 
and rock ”n” roll-kult-
tuuria vaaliva alhaisen 
moraalin opiskelijayh-
distys.”

Tiedottajan palsta

Rankka opiskelu vaatii rankat huvit ja edut
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Hämmästyttävä Ralli

Torstaina 22.8. TTO tekee Tamperetta tutuksi uusille opiskelijoille

kaupunkisuunnistuksen merkeissä. 

Tapahtuma koostuu mitä erilaisimmista rastipisteistä, 

joiden tehtävät tulevat olemaan toinen toistaan mielenkiintoisempia. 

Jokaisen kilpailijan kannattaa pitää mielessä, 

että tuomareiden lahjominen mitä mielikuvituksellisimmin

tavoin on sallittua (ja jopa toivottavaa!). Ja jotta jokainen muistaa tähdätä

 silmät kirkkaina voittoon, Hämmästyttävän Rallin kruunaa mahtavaakin

 mahtavammat jatkobileet, joissa eniten pisteitä kerännyt joukkue palkitaan!

Pistot 
Jokaiselle tradenomille tuttu sana ja uusille tradenomeille se tulee tutuksi viimeistään
ensimmäisen kahden kuukauden aikana. 
Pistot eli opiskelijabileiden Mardi Gras järjestetään kahdeksan kertaa vuodessa 
Tampereen kovimmassa yökerhossa Fat Ladyssa. 
Untuvikkotradenomina et vain yksinkertaisesti voi missata näitä bileitä! 
Luvassa on jäätävää biletystä, halpoja juomia, vaihtuvia teemoja sekä huikeita esiintyjiä. 
Unohtamatta tietenkään haalaripukuisia juhlijoita, 
jotka tekevät illasta unohtumattoman tai vaihtoehtoisesti illan, jonka haluat unohtaa. 
Be there or be square! 

Syksyn Pistot järjestetään 19.9., 24.10. ja 21.11.
Ohessa maistiaisia viime vuodesta ja linkistä löytyy Pistot-video, joka nostattaa 
jokaisen haalariheebon bilefiiliksen kattoon. 

http://www.youtube.com/watch?v=pbCbLTfUEt4

Tradenomiopiskelijoiden kastajaisetTiistaina 27.8.2013 uudet, pienet tradenomiopiskelijat kokoontuvat yhdessä vahvistamaan

 tradenomi-identiteettiään ja vannomaan Tradenomiopiskelijan veljeysvalan.

Nimensä mukaisesti tradenomiopiskelijoiden kastajaisissa uudet opiskelijat 

opetetaan opiskelijaelämän tavoille. Tapahtuman ohjelma on huippusalainen ja se pidetään visusti säilöttynä 

H-hetkeen saakka, etteivät insinöörit saisi tästä vihiä. Kastajaisissa jokaisen luokan tulee pukeutua valitsemansa teeman mukaan

ja luonnollisesti paras teema palkitaan. Virittäydy siis kisatunnelmaan, 

luo joukkuehenki kohdilleen, sillä tässä tapahtumassa jokainen saa mahdollisuuden todistaa, 

että on opiskelupaikkansa ansainnut. 
Jos olet tarkkana, saatat myös nähdä vilauksen Badgeristä, 
otuksesta, jolta et tule olemaan turvassa. Se vaanii, se saalistaa - ja legenda kertoo, 

että... no, tule ottamaan selvää!Kastajaisten jatkoista huolehtii Fat Lady ja SIKA-tiistai! 

Opintojen alkaessa erilaisia tapahtumia on etenkin 

uusille opiskelijoille jatkuvasti tarjolla. 

Jopa neuvokkaalla tradenomiopiskelijalla menee helposti sormi suuhun, 

kun yrittää selvittää, mitkä tapahtumat ovat osallistumisen arvoisia. 

Provisio tulee tässäkin apuun. Olemme koonneet tiukan infopaketin 

tradenomiopiskelijan tärkeimmistä alkusyksyn tapahtumista. 

Tarjonta ei suinkaan lopu tähän, joten seuraa tiedotusta näistä 

ja muista tapahtumista TTO ry:n facebook-sivun kautta!
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Kuka: Veli-Matti Peltola
Mistä: Längelmäeltä
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 3. vuosi
Tehtävä: Puheenjohtaja
Randomfakta: Tanssitai-
toinen ja puolivallaton 
herrasmies

Kuka: Joonas Inha
Mistä: Tampereelta
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 3. vuosi, 
Proakatemia
Tehtävä: Varapuheen-
johtaja
Randomfakta: Ilmoitti 
jo alle kouluikäisenä 
haluavansa osata puhua 
kiinaa ja toiveammatik-
seen presidentin

Kuka: Lasse Parviainen
Mistä: Hämeenlinnasta, 
Born in Tampere
Koulutusohjelma: 
International Business 2. 
vuosi
Tehtävä: Webmaster
Randomfakta: Söi yläas-
teella Pepe-laku XXL:n 
kokonaisena ja melkein 
tukehtui siihen

Kuka: Jussi Kuvaja
Mistä: Hervannasta
Koulutusohjelma: 
Tietojenkäsittely 4. vuosi
Tehtävä: Viihdevastaava
Randomfakta: Valmistu-
minen myöhästyy

Kuka: Osmo Ahonen 
Mistä: Lähtöisin YPÄ-
JÄltä
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 3. vuosi, 
Proakatemia
Tehtävä: Yritysyhteistyö-
vastaava
Randomfakta: Olen 
ratsastanut ainakin neljä 
kertaa, kerran Espanjas-
sa 

Kuka: Lauri Haasto
Mistä: Vihdistä
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Provision pää-
toimittaja
Randomfakta: Pelkään 
ihan järjettömästi korkei-
ta paikkoja.

Kuka: Aleksi Aalto
Mistä: Tampereelta
Koulutusohjelma: 
Liiketalous 2. vuosi
Tehtävä: Kulttuuri- 
ja vapaa-aikavastaava
Randomfakta: Määrä-
mittainen hölösuu

Kuka: Elina Hulkkonen
Mistä: Varkaudesta
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Koulutuspoliit-
tinen vastaava
Randomfakta: Tapaan 
jättää nenäni oven 
väliin. 

Kuka: Tiina Närhi
Mistä: Vilppulasta
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 3. vuosi
Tehtävä: Sihteeri
Randomfakta: Olen 
vuosisadan surkein 
kokki! 

Kuka: Veera Hahtala
Mistä: kaukaa Savosta 
(Pieksämäeltä)
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Taloussihteeri
Randomfakta: Fanitan 
mp69:ä

Kuka: Meri Virtanen
Mistä: Koski TL:stä
Koulutusohjelma: 
Liiketalous, 3. vuosi
Tehtävä: Tiedottaja
Randomfakta: Lempi-
ruokani on maksalaa-
tikko.  

Kuka: Badger
Mistä: Ei tietoa
Tehtävä: Maskotti
Randomfakta: Otan 
vain yhden tähden. 

20 13
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PROJEKTI: Hervannan Humala Hyppely

Syksyn päätapahtuma, legendaarinen Hervannan Humala Hyppely, järjestetään tänä vuon-

na 12.9. Tapahtuma tulee olemaan hienompi, hauskempi ja vielä humalaisempi kuin viime 

kerralla. Ne teistä, jotka eivät ole käyneet Hervannassa ja ovat vain kuulleet uutisissa 

murhista ja raiskauksista Hervannassa, tulevat yllättymään. Hervannan pimeät kujat, 

kahisevat puskat ja syvät järvet eivät ole elämäsi päätepisteitä vaan mahdollisuuk-

sia muuttua ihmisenä. HHH on läpileikkaus hervantalaiseen pubi ja – ravintolaelämään. 

Pääset tutustumaan melkein riskittömästi Hervantaan sekä paikallisiin ihmisiin, jotka 

avosylein ottavat ihmisiä vastaan yllättävissäkin paikoissa. 

Valmistautuminen & varustautuminen:

Pukeutuminen: Pukeudu hervantalaisittain. 

Feikki crocsit, verkkarit, huppari, 

pipo (mielellään varustettu silmänrei’illä, 

jos tarvitset pikalainaa paikalli
sesta 

Siwasta). Älä missään tapauksessa 

tesomalaisittain.

Taskuihin: Käteistä, koska asiointi tisk
illä 

toimii käteisellä huomattavasti nopeammin

kuin kortilla. Bussikortti, sillä spåra alkaa 

liikennöidä vasta 2017. Älä ota mukaasi

teräaseita (Never bring a knife to a gun fight).

Käyttäytyminen: Älä katso paikallisia silmiin. 

Älä istu pubissa puolityhjään pöytään

 jos siinä istuu myös paikallinen 

ja jos istut, varaudu kuuntelemaan 

”Kun minä olin nuori…” – tarinaa. 

Älä kysy paikallisilta suuntavinkkejä. 

Liiku aina vähintään pareittain.  

Jos huomaat olevasi yksin ja eksynyt, 

et ole noudattanut edellistä ohjetta. 

Tärkeimpänä vielä kerran: 
Älä katso paikallisia silmiin.

1110
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HAALARIT - OPISKELIJAN MERKKI

Haalarit ovat perinteisesti ollut tapa tunnistaa jyvät 
akanoista ja kertoa koko maailmalle, että tässä sitä 
eletään herroiksi valtion rahoilla. Haalareihin pukeu-
tuvat kaikki itseään kunnioittavat opiskelijat ja osoit-
tavat näin mummoille olevansa vaara niin naapu-
rustolle kuin koko yhteiskunnallekin. Haalarit eivät 
kuitenkaan ole vain mummojen pelotteluväline tai 
paheksuvia katseita puoleensa vetävä muotitietoisen 
opiskelijan valinta.
 Haalareiden taika on niiden monipuolisuu-
dessa. On hyvin vähän asioita, joita et voisi tehdä 
haalarit päällä tai niiden avustuksella. 

Esimerkiksi haalarit muuttuvat hetkessä talvisessa 
säässä pulkaksi tai nukkumapaikan puuttuessa haa-
lareista saa kätevästi kevyen makuupussin, jossa voi 
sitten ottaa nokoset ennen kouluun menoa.
 Haalarit ovat merkki yhteisöllisyydestä ja osa 
jokaisen opiskelijan arkipäivää. Haalarit ovat perin-
teisesti merkkien peittämät ja merkkien määrästä 
saakin usein vinkkiä siitä millä vuosikurssi opiskelija 
on. Merkkejä saa erilaisista tapahtumista joko palkin-
toina tai ihan vain osallistumisen merkiksi. Niitä voi 
ja kannattaa myös ostaa, sillä erikoiset haalarimerkit 
ovat varma ja helppo tapa saada uusia tuttavuuk-
sia. Haalareista ja haalarimerkeistä riittää nimittäin 
aina puhetta. Jokainen TTO ry:n jäsen saa haalarien 
mukana myös TTO ry:n ikioman haalarimerkin ja se 
kannattaakin ommella heti kiinni, ettei se vain pääse 
hukkumaan.
 

Tampereen Tradenomiopiskelijoiden jäsenillä on 
käytössä kolmea erilaista väriä haalareissaan. 
Liiketalouden opiskelijat käyttävät violetteja, tietojen 
käsittelijät mustia ja international business opiskelijat 
punaisia haalareita. Myös muista kouluista löytyy 
näitä värejä ja hyvä tapa tunnistaa omat kanssa 
opiskelijat on TTO ry:n iso logo reidessä. Myös pep-
pujen katselu haalareissa on sallittua, sillä haalarit 
solmitaan tyylikkäästi vyötärölle siten, että TAMK:n 
logo ja koulutuslinja näkyy selkeästi uteliaille.
 Erityisesti 
tytöille haalarit 
ovat hyvä valinta 
kaikkiin opiskeli-
jabileisiin, sillä ne 
poistavat huolen 
siitä, mitkä housut tällä kertaa laittaisi jalkaan. Niin 
pojat kuin tytötkin hyötyvät siitä, että haalareihin 
mahtuu tavaraa pienen repun verran. Vaikka ko-
konaan reppuja haalarit eivät korvaakaan ovat ne 
tärkeä apuväline pussikaljan kantamisessa, myös 
taskumatit ja pienet viinapotelit katoavat haalareiden 
syövereihin vaivatta.
 Tärkeimpänä kaikista on jo aiemmin mainittu 
yhteisöllisyys. Haalarit yhdistävät opiskelijoita ym-
päri Suomea riippumatta siitä koulutusalasta. Vanha 
opiskelija sanonta ”Haalari kansa hädässä tunne-
taan” pitää yhä paikkansa. Omasta koulutuksestaan 
saa ja pitääkin olla ylpeä, mutta haalarit päällä olem-
me kaikki tasavertaisia, iloisen värisiä veijareita.

Joonas Inha 
varapuheenjohtaja, TTO ry

Apua opiskelijan ongelmatilanteisiin?
Koulutuspoliittinen vastaava, kopo, 
osallistuu kuukausittain pidettävi-

in opettajien kokouksiin, jossa 
viedään eteenpäin yhteyshenkilöitä 

ja sähköpostitse saatu palaute. 
Opiskeluihin liittyvissä kysymyksissä 

voit ottaa yhteyttä elina@ttory.
fi. Kaikki kysymykset, palautteet ja 
ongelmat käsitellään anonyymisti.

MUKANA YHTEYSHENKILÖNÄ

Yhteyshenkilötoiminta perustettiin muutama vuosi ta-
kaperin tavoitteena parantaa tradenomiopiskelijoiden 
yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua tradenomiopiskelijan 
ja yhdistyksen välillä. Samalla haluttiin lisätä opiske-
lijoiden äänen kuuluvuutta TAMKin kehittämisessä ja 
tuoda opiskelijat lähemmäksi yhdistyksen toimintaa. 
 Lukuvuoden alussa haemme mukaamme 
vapaaehtoisia opiskelijoita jokaiselta aloittavalta 
luokalta. Mukaan voi lähteä yksin tai jakaa tehtävät 
muutaman luokkalaisen kesken. Toimintaan on mah-
dollista tulla mukaan myös lukuvuoden aikana, sekä 
myöhemmiltä vuosikursseilta. Tavoitteena on saada 
tiivis ryhmä, joka yhdistää TTO ry:n ja tradenomini-
mikkeen alla olevat liiketalouden, 
tietojenkäsittelyn ja international businessin opiske-
lijat.

16.9. järjestettävään infosaunaan kannattaa tulla 
esittäytymään ja tutustumaan vanhoihin yhteyshen-
kilöihin!

Kuka on yhteyshenkilö?
Yhteyshenkilö on linkki hallituksen ja luokkakaverei-
den välillä. Tärkein ominaisuus yhteyshenkilöllä on 
sosiaalisuus. Mukaan kannattaa lähteä, mikäli on 
kiinnostunut verkostoitumisesta, yhdistystoiminnasta 
sekä olemaan mukana kehittämässä opiskelijatoi-
mintaa. Rentous ja huumori kuuluvat asiaan, sillä 
toiminta ei ole liian virallista eikä valvottua.

Mitä pitää tehdä?
Yh-henkilö välittää eteenpäin luokkalaisten valitukset 
ja kiitokset tapaamisissa, ja vie takaisin infoa esim. 
tulevista tapahtumista ja opettajien tekemistä pää-
töksistä. Halutessaan voi lähteä mukaan tapahtumi-
nen ideoimiseen ja järjestämiseen sekä olla mukana 
haalaritiimissä. 
Yhteyshenkilöllä ei ole pakottavia velvoitteita. Muu-
taman kuukauden välein pidettävät tapaamiset ovat 
vapaaehtoisia, eikä poisjättäytymisestä tule sanktio-
ta. Aktiivinen osallistuminen toimintaan palkitaan.
Toiminnan kautta opit myös tuntemaan paremmin 
sekä TTO:n toimintaa että nykyisiä hallituksen jäse-
niä, mistä on varmasti hyötyä, mikäli hallituspaikka 
TTO ry:ssä kiinnostaa. Viime vuoden yhteyshenki-
löistä viisi opiskelijaa valittiin nykyiseen hallitusko-
koonpanoon. 

”Myös peppujen katselu 
haalareissa on sallittua, sillä 
haalarit solmitaan tyylik-
käästi vyötärölle”
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1. Priorisoi. Tenttejä voi uusia, mutta jokaiset bileet ovat ainutlaatuiset
2. Älä syö kuormasta. Liian syvät kumppanuussuhteet luokka-, ainejärjestö- tai opiskeli- 
 jakuntatovereiden kanssa voivat aiheuttaa epämiellyttäviä jälkiseuraamuksia. 
3. Älä lipsahda tekemään täysiä viikkoja töissä. Jos näin kuitenkin uhkaa käydä, muista  
 pitää huolta siitä, että perjantait ovat automaattisesti vapaapäiviä!
4. Tarkasta ennen lähettämistä sähköpostien sisältö ja vastaanottaja. Etenkin jos   
 jatkoilta palattuasi kirjoitat aamuluennon opettajalle viestiä ”valitettavasta   
 sairaustapauksesta”, joka estää osallistumisesi ko. luennolle.
5. Suhtaudu maltillisesti ilmaisiin alkoholijuomiin. Kuten joku viisas sanoi: ”There is no  
 such a  thing as free booze” Katso myös kohta 11.
6. Muista vaihtokalsarit ja hammasharja
7. Muista passi (myös ruotsinlaivalle)
8. Pese tekoveri pois ennen nukkumaan menoa. Aamulla huoneestaan kömpivä veren-  
 peittämä hahmo voi olla monelle kämppikselle liikaa. 
9. Erilaisia eläin- tai muita maskotteja vastaan kohdistettuihin hyökkäyksiin ei päde  
 syytesuoja. Kohtele niitä siis lempeydellä, jos haluat välttää kontaktit viranomaisten  
 kanssa. Jos et tässä kuitenkaan onnistu, soita liittoon. 
10. Myöskään haalareihin pukeutuminen ei anna sinulle täyttä syytesuojaa (tosin se voi  
 olla useissa tapauksissa lieventävä asianhaara).
11. Älä yritä ehkäistä nestehukkaa saunassa skumpalla. Myös erilaisten järjestöjuomien  
 kanssa kannattaa tuntea rajansa.
12. Jos olet jo Kauhamestari, älä turhaan yritä parantaa aikaasi. Et todennäköisesti   
 onnistu siinä.
13. Kiukaat, palavat tupakat, grillit ja kylpypaljujen piiput ovat KUUMIA!
14. Rastiradoilla naiset todennäköisesti saavat lisäpisteitä näyttämällä tissit miestuo  
 mareille. Sama EI päde peniksen näyttämiseen naistuomarien lahjonnassa.
15. Älä huoli: aika kultaa kaikki ne muistot, jotka ovat opiskelujen päättyessä vielä jäljellä.

UUDEN OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS
Aikojen saatossa TTO ry:ssä on toiminut monia fiksuja ja filmaattisia aktiiveja, ja heistä 
monen sanomiset, kirjoitukset ja lentävät lauseet ovat jääneet pysyvästi monien mieleen. 
Haluammekin jakaa myös Teille, arvon uudet Tradenomiopiskelijat, kasan vanhan aktiivin 

kirjoittamia elämänohjeita kolmelle seuraavalle kouluvuodellenne. Nämä muistamisen 
arvoiset pikkuseikat saattavat helposti unohtua opiskelun tuoksinassa, joten myös van-

hojen opiskelijoiden on niitä silloin tällöin hyvä kerrata.

Yllä olevat kohdat eivät luonnollisesti perustu empiirisiin havaintoihin, perimätietoon tai omiin koke-
muksiin. Ja vaikka perustuisivatkin, eläimiä ja insinöörejä ei ole vahingoitettu.

22.8  Hämmästyttävä ralli
27.8  Kastajaiset
29.8  Bubirundi
11.9  Tursajaiset
12.9  HHH
19.9  Pistot
24.10  Pistot
21.11  Pistot

Tärkeät 
päivämäärät

Aloittavan tradenomiopiskelijan muistilista
Uusien tradenomiopiskelijoiden elämän helpottamiseksi kokosimme vielä Provision loppuun tärkeimmät 

asiat, jotka on hyvä pitää mielessä mahdollisimman antoisan ensimmäisen opiskeluvuoden takaamiseksi. 

      Lyhyesti:

1. Käy tykkäämässä TTO:sta facebookissa
2. Liity TTO:n ja TROL:n jäseneksi palauttamalla takakannessa oleva liittymiskortti täytettynä   
 haalarisovituksien yhteydessä
3. Tunnusta väriä hankkimalla haalarit edullisesti TTO:n kautta ja kanna niitä ylpeydellä.
4. Osallistu tapahtumiin ja vietä elämäsi parasta aikaa.
5. Nauti alkaneesta opiskeluvuodesta täysillä!
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Valitse työsuhdejäsenyys, jos käyt 

töissä opintojen ohella tai olet kesätöissä. 

Lue lisää www.trol.fi 
LIITYN TRADENOMIOPISKELIJALIITTO TROL RY:N
JÄSENEKSI SEKÄ PAIKALLISYHDISTYKSEEN. 
TROL:N JÄSENYYS ON MAKSUTON.

LIITTYMISKORTTI

HENKILÖTIEDOT:

OPISKELUTIEDOT:

TYÖSUHDEJÄSENYYTTÄ HAKEVA TÄYTTÄÄ LISÄKSI:

ALLEKIRJOITUS:

VALITSE JÄSENYYTESI LAJI:

LIITYN TYÖSUHDEJÄSENEKSI. 
JÄSENYYS MAKSAA 
96 EUR/VUOSI.

Huom. TROL:n paikallisyhdistykset saattavat periä pientä
jäsenmaksua. Kysy lisää ammattikorkeakoulusi
TROL:n paikallisyhdistyksestä tai toimistoltamme
puh. 020 155 8800 tai toimisto@tral.fi.

Sisältää maksuttoman perusopiskelijajäsenen 
etujen lisäksi työttömyyskassan 
jäsenyyden sekä työelämän vakuutukset.

Postinro

Sukunimi

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus Äidinkieli: suomi, ruotsi, muu

Koulutusohjelma

Työsuhteen alkamispvm

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Opintojen alkamisvuosi

Työnantajan lähiosoite, postinro ja -toimipaikka

Arvioitu opintojen päättymisaika

TROL-paikallisyhdistyksen nimi

Ammattikorkeakoulu

Työnantaja

Yksikkö

Työtehtävä

TYÖSUHDEJÄSENYYDEN TYÖTTÖMYYSTURVA:

TYÖSUHDEJÄSENYYDEN JÄSENMAKSU:

Paikka ja aika                                                       Allekirjoitus

(Vaaditaan kaikilta hakijoita)

Olen jo IAET-kassan jäsen

En ole minkään työttömyyskassan jäsen

Olen muun työttömyyskassan jäsen, minkä:

Haluan maksaa jäsenmaksuni (96 eur) kerralla

Haluan maksaa jäsenmaksuni (96 eur) neljässä erässä

Tradenomiopiskelijan oma liitto

Sen oikean kyllä tunnistaa.


