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Tervetuloa opiskelemaan TAMKiin! 
Tämä Provisio on infopaketti uusille tradenomiopiske-
lijoille. Tarkoituksena on jakaa tietoa Tampereen 
tradenomiopiskelijat ry:stä, eli tutummin TTO ry:stä. TTO on 
teidän oma ainejärjestönne, joka järjestää teille tapahtumia, hank-
kii haalarit, tekee töitä koulutuspolitiikan parissa ja paljon muuta. 
 
Opiskelujen alku tuo mukanaan paljon uutta ja jännittävää. Uusi 
koulu, uudet ihmiset, uusi ala ja mahdollisesti uusi kaupunki. 
TTO:n tavoitteena on olla uusien opiskelijoiden tukena, joten toi-
von, että tämän lehden kautta pääset tutustumaan meihin tarkem-
min ja tiedät, että voit aina tarvittaessa olla meihin yhteydessä. 

Minä itse olen Olivia, TTO:n mediavastaava ja tämän lehden päätoim-
ittaja. Opiskelen kolmatta vuotta tietojenkäsittelyä ja tämä on ensim-
mäinen vuoteni TTO:n hallituksessa. Olen viihtynyt TAMKissa hyvin ja 
saanut unohtumattomia kokemuksia opiskeluajoiltani. Toivon, että te 
viihdytte vähintään yhtä hyvin! Mikäli jotain kysyttävää tulee, minut saa 
kiinni meidän Instagramista @tto_ry tai sähköpostilla media@ttory.fi 

Seuraavilla sivuilla tullaan esittelemään meidän hallituksemme muut 
jäsenet sekä heidän roolinsa. Lisäksi olen kerännyt teille tietoa meidän 
järjestämistämme tapahtumista, 
tämän syksyn tuutoreista ja siitä, 
mitä erilaiset haalarivärit 
tarkoittavat. Toivottavasti tästä 
Provisiosta 
jää sinulle jotain hyödyllistä käteen. 

Tsemppiä opintoihin ja toivottavasti
 törmäillään syksyn mittaan 
tapahtumissa!

- Olivia

P ä ä k i r j o i t u s



Näin alkuun haluan toivot-
taa kaikki uudet opiskelijat ter-

vetulleeksi tänne Tampereelle! 
Olet päässyt opiskelemaan tradeno-
miksi Tampereen ammattikorkeak-
ouluun, onnittelut siitä. Tästä alkaa 
sinun unohtumaton matkasi osa-
na Tampereen hienoa opiskelijay-

hteisöä ja opiskeluaikasi tulee kiitämään 
nopeasti, joten suosittelen nautti-

maan siitä. Muista myös olla ylpeä it-
sestäsi, olethan jo päässyt opiskelemaan.

       Joku saattaa koulun alussa ajatella, että opiskelu on 
pelkästään pänttäämistä, kun taas joku toinen ajattelee, että opiskelijaelämä on railakasta 
juhlimista ystävien kanssa. Oma ajatukseni on, että kumpikaan näistä ei ole täysin totta. 
Suosittelenkin etsimään pänttäämisen ja juhlimisen välille sen kultaisen keskitien. Ei 
kannata jännittää, sillä jokainen löytää opiskeluaikana oman polkunsa. Kultaisen keski-
tien etsimisessä on myös apua tarjolla eri tahojen toimesta.

Yksi parhaista avun tarjoajista Tampereella opiskelevalle tradenomiopiskelijalle on 
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry. TTO järjestää erilaista ohjelmaa aloittaville opiske-
lijoille orientoivien viikkojen aikana ja meihin pääsee tutustumaan lähes heti koulun 
alkaessa. TTO suorittaa myös tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaa esimerkiksi kou-
lutuspolitiikan avulla. Meidät voi tavata koulun käytävillä, meidän toimistollamme tai 
tapahtumissa! Tule rohkeasti juttelemaan, tai slaidaa vaikka deeämmiin, mikäli on mitään 

kysyttävää tai jokin asia mietityttää. TTO auttaa sinua mielellään! 

 Kannattaa ottaa opinnot tosissaan, mutta ei liian totisesti.
Nähdään syksyn mittaan ja toivottavasti kohdataan syksyllä myös 

meidän tapahtumissa!
  - Ville



Moro!
Täällä kirjoittelee Johanna Rita, 
TTO:n koulutuspoliittinen vastaava 
eli kopo vuosimallia 2022. 
Opiskelen viimeistä vuotta tiimi-
johtamista ja yrittäjyyttä Proakate-
mialla. Tulossa on siis viimeinen 
syksy opiskelijana, ja onpa mahtavaa
päästä viettämään sitä teidän 
kanssanne! Orientoivat viikot ovat 
syksyn kohokohta, joten otetaan 
niistä yhdessä kaikki ilo irti.

Toivon, että opintonne lähtevät 
hyvin liikkeelle ja saatte nauttia 
opiskelijaelämästänne täysillä! 
Muistakaa kuitenkin, että minuun 
saa aina ottaa yhteyttä kaikissa 
mieltä askarruttavissa kysymyksissä 
esimerkiksi sähköpostitse 
kopo@ttory.fi. Minut löytää myös 
syksyn mittaan erilaisista TTO:n
tapahtumista, joten tulkaahan 
ihmeessä jutulle!  

J o h a n n a

Koulutuspoliittisena vastaavana tehtävänäni on tradenomiopiskelijoiden edunvalvonta. 
Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että minuun saa olla yhteydessä kaikissa koulutukseen 
liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi kurssitoteu-
tukset ja arvosanojen viivästymiset. Nyrkkisääntönä on, että ensisijaisesti asioista kan-
nattaa keskustella opettajan kanssa. Mikäli tämä ei kuitenkaan tuo tulosta, minä astun 
mukaan kuvioihin! Olen tiiviisti yhteydessä liiketalouden tutkintolinjojen osaamispäälliköi-
hin ja opettajiin, ja toimin tällä tavoin linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä.

“ Minuun saa olla yhteydessä kaikissa 
koulutukseen liittyvissä kysymyksissä 

ja ongelmatilanteissa “



Mikä on TTO?
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry, eli TTO 
ry, on sataprosenttisesti opiskelijoiden muo-
dostama ja ylläpitämä rekisteröity yhdistys. 
TTO ry on Tampereen ammattikorkeakou-
lun tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö.

Olemme tradenomiopiskelijoiden pai-
kallinen edunvalvoja, neuvomme kiperissä 
ja alati muuttuvissa opintotuki- ja toimeen-
tuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioi-
ta edustajiemme välityksellä. Huolehdimme 
opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisis-
ta asioista ja tarjoamme viihdettä elämääsi.

Pelaamme kyykkää, järjestämme ekskursioi-
ta, teatteri-iltoja, erilaisia koulutuksia, uusille 
opiskelijoille Hämmästyttävän rallin, Olym-
pialaiset ja tradenomiopiskelijoiden kasta-
jaiset, PISTOT-bileitä, sekä muita tapahtumia. 
Ei pidä myöskään unohtaa TTO ry:n kaut-
ta saatavia tradenomiopiskelijoiden opiske-
lijahaalareita, jotka pukevat aina niin tren-
dikkäästi kulkijaansa tapahtumasta toiseen.

Valtakunnallisesti olemme hyvin aktiivisesti 
mukana Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n 
toiminnassa jäsenyhdistyksenä ja pyrimme näin 
hoitamaan entistä  paremmin tehtäväämme tra-
denomiopiskelijoiden paikallisena edunvalvoja-
na. Jäsenyhdistyksenä järjestämme Tampereella 
erilaista aktiviteettia tradenomiopiskelijoille ja 
osallistumme TROLin järjestämiin valtakun-
nallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Mukaan hallitukseen?
Joka vuosi järjestön syyskokoukses-
sa valitaan seuraavalle vuodelle 13 
henkilöinen hallitus. Hallitus on yh-
dessä vastuussa ainejärjestön toimin-
nasta ja he tekevät tiiviisti töitä koko 
vuoden. Kohta päästään taas valitse-
maan uutta hallitusta vuodelle 2023.

Mikäli ainejärjestötoiminta ja TTO 
kiinnostaa sinua, kannattaa seurata 
meidän someja  ja tulla rohkeasti jut-
telemaan. Somessa esitellään syksyn 
mittaan tarkemmin hallituslaisten 
roolit ja somen kautta pääsee pintaa 
syvemmälle näkemään, mitä kaikkea 
ainejärjestötoiminta pitää sisällään.

Badger
TTO:N MASKOTTI



TTO HALLITUS
2022

Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta; 
lakien ja yhdistyksen sääntöjen noudattamisesta. Puheenjohtaja kutsuu koolle 
yhdistyksen sekä hallituksen kokoukset ja vastaa hallituksen toiminnasta.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tämän lisäksi varapuheenjohtaja vastaa osaltaan yhdistyksen tehokkaasta toimin-
nasta puheenjohtajan kanssa. 

Taloussihteeri vastaa opiskelijayhdistyksen rahaliikenteestä ja avustaa tarvittaessa 
kirjanpidossa. Lisäksi hän seuraa verotukseen ja työsuhdeasioihin liittyviä muu-
toksia sekä seuraa yhdistyksen taloutta yhdessä puheenjohtajan kanssa. 

Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, huolehtii arkis-
toinnista ja ylläpitää muita asiakirjoja. Sihteeri laatii hallitukselle to do-listat sekä 
kerää raportit ja esitykset kokouksiin. 

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo pitää huolta koulutukseen liittyvistä asio-
ista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kopo ottaa kantaa kurssien toteutuksiin ja 
muihin tärkeisiin koulutuspoliittisiin seikkoihin. Kopo tapaa säännöllisesti TTO:n 
koulutusalojen opettajia ja osaamispäälliköitä. 

Yritysyhteistyövastaava huolehtii yhdistyksen työelämäkontakteista. Hän huolehtii 
myös TTO ry:n rekrytointiponnistuksista eli TTO JobMarketista sekä Portti-messuis-
ta. Lisäksi tehtäviin kuuluvat sponsori- ja yhteistyösopimukset toimintaamme tukevien 
yrityksien kanssa. 

PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA

ANTON POHJONEN

PAULI MATILAINEN

JOHANNA RITA

MARKUS INKINEN

VILLE PAANANEN 

ELISE NIEMINEN 

TALOUSSIHTEERI

SIHTEERI

KOULUTUSPOLITIIKKA

YRITYSYHTEISTYO

:



Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan vastuulla on alkoholittomien tapahtumien 
järjestäminen ja tradenomi-identiteetin luominen. Vappu, pikkujoulut ja ystävän-
päivä ovat esimerkkejä tapahtumista joiden järjestäminen kuuluu tähän rooliin. 

Viihdevastaava on vastuussa yhdistyksen järjestämistä viihdetapahtumista ja edustaa 
yhdistystä näissä tapahtumissa. Hän pitää huolta yhteistyöstä muihin tapahtuma-
järjestäjiin. 

PISTOT -vastaava on vastuussa PISTOT -bileiden järjestämisestä TIRO ry:n, 
PIRATE ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. TTO ry vastaa pääasiallis-
esti bileiden markkinoinnista sekä rahaliikenteestä. 

Tuutori- ja jäsenvastaava pitää huolta tuutorien perehdyttämisestä ja tukemisesta 
ainejärjestön puolesta. Hän on myös vastuussa jäsenrekisteristä sekä hoitaa jäsen-
hankintaa. 

Ulkosuhdevastaava on vastuussa suhteista sidosryhmiin sekä järjestää kotimaan 
ekskursioita ja kansainvälisen ekskursion. Hän vastaa myös yhteydenpidosta IB:n 
koulutusohjelmien opiskelijoihin. 

Webmaster huolehtii yhdistyksen sivujen teknisestä toteutuksesta ja ulkoasusta. 
Lisäksi hän huolehtii roolissaan muista käytössä olevista sähköisistä palveluista sekä 
toimii muun hallituksen IT-tukena. 

Mediavastaava vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen viestinnästä. Hän pitää huolta 
TTO:n ilmoitustauluista, jäsentiedotteista, somesta sekä muiden tiedotuskanavien 
materiaaleista. Mediavastaava toimii Provisio-lehden toimittajana vastaten lehden 
sisällöstä, ulkoasusta ja julkaisusta. 

MIRA PUPUTTI

TEA KIVINEN

CLAUDIA KINNARINEN

MIKKO VASKIVUORI

OLLI KARVINEN

BERFIN ÜUSTUN

: :

OLIVIA SYRJA

:

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

VIIHDE

PISTOT

ULKOSUHTEET

MEDIA

WEBMASTER

TUUTORIT JA JASENET

:



PISTOT ovat tradenomiopiskelijayhdistys TTO:n, insinööriopiskelijayhdistys 
TIRO:n sekä terveysalan opiskelijoiden PIRATE:n järjestämät kuukausittaiset 
opiskelijabileet. PISTOT-opiskelijabileiden tavoite on lisätä opiskelumotivaa-
tiota ja edistää opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä. Lukuvuoden aikana 
pääsette nauttimaan seitsemistä eri bileistä ja joulukuussa tuttuun tapaan myös 
PISTOT-bileristeilystä. Bileiden teema vaihtuu kuukausittain ja haalareiden 
lisäksi tai niiden sijaan, on mahdollista vetää päälle teemaan sopivat vaatteet!

PISTOT-bileiden syksyn päivämäärät on jo julkaistu ja ensimmäisiä syksyn 
bileitä juhlitaan 15.9. Laita PISTOT seurantaan somessa, niin pysyt ajantasal-
la seuraavista bileistä ja vuoden PISTOT kruunaavasta PISTOT-bileristeilystä.



Moro!
Mun nimi on Claudia (jotkut harvat ja valitut saattaa 
kutsua Caluks) ja vastaan TTO:n osalta PISTOT-bil-
eistä eli siitä, että te pääsette nauttimaan kuukausit-
tain toinen toistaan paremmista opiskelijabileistä. 

Alotin ite opiskelut vuonna 2018, eli aikana, kun  
PISTOT oli jokaisen TAMKlaisen kuukauden koho-
kohta. Mun ekojen opiskeluvuosien parhaat muistot 
tuleekin PISTOT-bileistä ja bileristeilystä. Nyt on 
harmiksi ollut muutama rikkonainen vuosi opiskelijakulttuurille, mutta uskon ja toivon, että 
saadaan vihdoin palautettua PISTOT takaisin samanlaisiksi, ja tietty vielä paremmiksi, kun 
mun opiskeluiden ekoina vuosina. 

Te uudet opiskelijat oottekin ihan etuoikeutetussa asemassa, kun pääsette näkemään kaikki 
opiskelijaelämän parhaudet (lue: PISTOT) heti ensimmäisinä opiskelukuukausina. PISTOT 
on kokenut pientä muodonmuutosta viime vuosien aikana ja ootetaan kovasti PISTOT poru-
kan kanssa, että pääsette nauttimaan niistä. 

Voitte tulla koska vaan ja missä vaan kysymään multa lisää PISTOT-bileistä (miksei toki 
muustakin). Toivotan teille ihania ja unohtumattomia muistoja tuleville opiskeluvuosille. 
Toivottavasti PISTOT tulee olemaan osa niitä!



Lukuvuoden alkaessa myyntiin saapuvat PISTOT bilepassit. Passilla varmi-
stat pääsysi vuoden jokaisiin PISTOT-bileisiin. Bilepassi on henkilö-
kohtainen passi, jonka edullisen hinnan ansiosta ne myydään loppuun 
hetkessä. Bilepassilla pääset bilepassilaisten oman jonon kautta jokaisille 
Pistoille, joten säästyt myös turhalta jonottamiselta. Aktiivisella bilepas-
sin käytöllä saat myös huikeita etuja lukuvuoden viimeisillä Pistoilla. Kuulet 
bilepassista ja sen eduista tarkemmin seuraamalla PISTOT-someja!  

Bileristeily järjestetään tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa suurempa-
na kuin koskaan! Suuren suosion saavuttanut bileristeily toimii loppuhui-
pennuksena kuluneelle syksylle. Vuoden 2022 risteily järjestetään 7-8.12. 
Kerää hyttiporukkasi kasaan ja suuntaa risteilemään muun opiskelijapop-
poon kanssa. Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä ja ne viedään kä-
sistä! Myös bileristeilyä koskevat uutiset päivitetään PISTOT-someihin. 
 

Nähdään
PIST OILLA!





H Ä M M Ä S T Y T T Ä V Ä  R A L L I
Kouluvuosi päräytetään täysillä käyn-
tiin tutulla, mutta ei niin turval-
lisella Hämmästyttävällä Rallilla.
Tapahtumaa ei pidä ottaa löysin ran-
tein, sillä rastit vaativat niin henkistä 
kuin fyysistäkin heikkoutta. Tapahtu-
massa joukkueet pääsevät tutustumaan 
myös muihin TAMKissa toimiviin aine-
järjestöihin ja ihmisiin näiden takana.

T R A D E N O M I O P I S K E L I J OI D E N 
K A S T A J A I S E T
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry 
järjestää uusille opiskelijoille tähän tradi-
tioon pohjautuvan kastetilaisuuden. Luo-
kat ottavat mittaa toisistaan leikkimielisissä 
kisoissa sekä vannovat Tradenomiopiskel-
ijan Veljeysvalan. Luokkien pitää, perin-
teen mukaisesti, pukeutua teeman mukaan 
yhtenäisesti ja lopussa palkitaan parhaiten 
pukeutunut luokka Foinikialaiseen tapaan. 
Ylijumalan roolissa toimii TTO:n maskot-
ti Badger, joka visvasyylästään huolimat-
ta on erittäin leppoisa ja antelias veikko.

F U K S I O L Y M P I A L A I S E T
Ilmassa on urheilujuhlan tuntua kun 
fuksit saapuvat Eteläpuiston aurinkoon 
ottamaan toisistaan mittaa. Joukkueiden 
taitoja testataan toinen toistaan atleettisi-
mpia suorituksia vaativilla rasteilla. Tämä 
viime vuosina suuren suosion saavutta-
nut tapahtuma on loistava tapa huuhtoa 
Hämyrallin tappion maku suusta ja lähteä 
voitolla yöhön.



HERVANNAN HUM*LA H YPPELY
Hervannan Humala Hyppely syntyi legend-
aksi. Tapahtuma antaa osallistujalleen täysin 
uuden näkökulman maailmankatsomukseen.
Tämä jokasyksyinen ristiretki avaa muutoin vain kan-
ta-asiakkaidensa käytössä olevien baarien ovet myös 
opiskelijoille. Hervannan vaiettu totuus on mahdollis-
ta selvittää vain omin silmin yhtenä päivänä vuodessa. 
Kuitenkaan kaikki halukkaat eivät tälle matkalle mah-
du, koska riittävien turvatoimien tarjoaminen tapahtu-
maan on rajallista. Ole siis nopea ja lunasta itsellesi 
lippu tuntemattomaan vielä kun se on mahdollista. 
Tule, suorita ja saa himoitut haalarimerkit itsellesi.

K A L E VA N  K ^ * N N I  K I E R R O S
Badger ja TTO ry toivottavat sinut tervetulleeksi koko 
kevään suurimpaan ja kauneimpaan pubikierrokseen! 
Viileän talven jälkeen aamun kohmeudesta kankea-
na Badger auttaa sinua tutustumaan Kalevan piilevi-
en baarien tarjontaan.  Nappaa mukaan omat kaveri-
si ja valmistaudu lähtemään tutkimusmatkalle kohti 
Kalevaa, missä matkat ovat lyhyitä ja juomat kylmiä!

S O P P A S A U N A
Soppasauna on tradenomien perinteikkäin tapahtu-
ma, jossa otetaan maksasta mittaa. Tapahtumassa 
on selkeä tavoite: Juoda parin kanssa korillinen olut-
ta kolmessa tunnissa kokoajan korista kiinni pitäen. 
Jos ote herpaantuu tai mallasjuoma ei maistu, ei 
parilla ole mahdollisuutta saada käsiinsä himoit-
tua kauhamestarin kauhaa eikä arvonimeä. Vuosien 
saatossa vain muutamat erityistapaukset ovat tässä 
onnistuneet. Kun tapahtumaan ilmoittautuminen 
aukeaa, kannattaa olla nopea sillä suoritusta pääsee 
yrittämään vuosittain vain rajallinen määrä kokelaita.



S I T S I T
TTO ry on järjestänyt vuosien varrel-
la useita sitsejä hulppeista ja fiineistä 
pöytäjuhlista, kuten vuosittaisista pikku-
jouluista, aina raavaamman kaavan sit-
seihin, kuten kevään 2022 Landesitsit!
Sitseissä on oma koodisto ja säännöt joi-
ta noudatetaan orjallisesti. Sitsien tahtipui-
kkoa heiluttaa ennalta määritelty laulun-
johtaja tai “toastmaster”, jonka sana on laki.
Toast-master määrittää sitsien tahdin tau-
koineen, jakaa ja päättää mahdolliset ran-
gaistukset sekä vastaa ohjelman juonnosta.
Kyseessä on yksi suomalaisen opiskel-
ijakulttuurin hienoimmista perinteistä 
joita ei kannata missata mistään hin-
nasta - jokaisen opiskelijan tulisi kokea 
vähintään yhdet sitisit opintojensa aikana.

S K I T R I P
TTO ry järjestää TIRO ry:n kanssa alkuvuo-
desta mahdollisuuden päästä skimbaamaan 
opiskelijaystävällisesti! Jos Hervannan rin-
teet eivät enää riitä tai olet harkinnut kokei-
levasi tätä talvilajien aatelista, tämä matka 
on suunnattu juuri sinulle. Matkaan lähde-
tään bussilla koululta ja paluu järjestyy sa-
malla kulkupelillä takaisin. Tarjoamme 
siis bussikuljetuksen ja laskettelulipun 
opiskelijahintaan tietenkin. Voit myös ha-
lutessasi vuokrata lasketteluvälineet kaut-
tamme edullisesti! Rentoa meininkiä, 
raikasta ilmaa ja hauskanpitoa kaikille!

P I K K U J O U L U T
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry järjestää 
joka vuosi jäsenilleen tyylikkäät pikkujou-
lut, joiden ohjelma rakentuu erinomaisen 
illallisen ja musiikin ympärille juomalaulu-
jen säestäessä iltaa. Tarkoituksena on viettää 
kiva ilta joulutunnelmissa ja siirtyä sitten 
vauhdikkaille jatkoille yökerhon puolelle.



T R A D E N O M I S E M M A
Tradenomisemma on kulkenut alkujaan 
nimellä TTO Business Seminar ja se järjest-
ettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013. 
Tapahtuma on vakiintunut TTO ry:n vuos-
ittaiseksi tapahtumaksi vaihtelevalla teemal-
la. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin 
vuonna 2021 ”Hyvinvoiva Tradenomi”-tee-
malla ja sitä ennen mm. vuonna 2019 ”Me-
nestys tarinat”-teemalla. Tradenomisem-
ma järjestetään yhteistyössä Tampereen 
seudun tradenomien TST ry:n kanssa. 
Se on seminaari tyylinen tapahtuma, jos-
sa TTO ry:n jäsenet pääsevät kuulemaan 
eri alojen ammattilaisista ja verkostoitu-
maan muiden tradenomiopiskelijoiden, 
sekä jo valmistuneiden tradenomien kanssa.

V A P P U
Starttaa vappu yhdessä TTO:n, TIROn, PI-
RATEn ja eri kerhojen kanssa! Aiemmin Sor-
sapuistossa on järjestetty erilaisia pelejä ja vi-
ihdettä. Keväällä 2022 Wappustartti pidettiin 
Ratinanniemessä, jossa kierrettiin erilaisia ras-
teja ja nautittiin yhdessä vapputunnelmasta. 
Seuraa meitä somessa, niin pysyt perillä siitä, 
mitä ensi vappuna tapahtuu! Wabu ei lobu!

L I I K U N T A V U O R O
Keväällä 2022 TTO lanseerasi oman 
liikuntavuoronsa, jossa testataan yh-
dessä erilaisia lajeja ja joukkuepele-
jä. Liikuntavuoro tapahtuu viikottain 
TAMKin liikuntasalissa ja ilmottautumi-
nen toimii Kide.appin kautta. TTO:n In-
stagram storyssä ilmoitetaan aina laji 
ja jaetaan osallistumislinkki. Liikun-
tavuorolle on tervetulleita kaikki TTO:n 
jäsenet, emme vaadi rautaista kuntoa 
tai lajikokemusta. Tärkeintä on pitää 
hauskaa yhdessä ja saada hiki pintaan!
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VAIKUTA - VERKOSTOIDU - VIRKISTY

Opiskelujesi alussa kuulet varmasti paljon Tradenomeista ja
yhdistystoiminnasta.  Me valmistuneet tradenomit voimme kokemuksesta
voimme sanoa, että yhdistystoiminta on antoisaa ja liittoon kuuluminen
tärkeää urallesi.  
 
Tampereen seudun tradenomit ry on Tampereen alueella vaikuttavien
tradenomien oma yhdistys, joka toimii Tradenomiliitto TRAL ry:n
paikallisyhdistyksenä. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisen
elinkeinoelämän kanssa.
 
Toimimme tradenomien paikallisena edunvalvojana ja tarjoamme
jäsenistöllemme koulutus- sekä virkistäytymismahdollisuuksia. 
 
Yhdistyksen toiminnalle on tärkeää omien 
jäsenten hyvinvointi.  Järjestämme moni-
puolisesti eri ikäisille tradenomeille 
suunnattuja tapahtumia, esimerkiksi 
kokkauskursseja, urheilukokeiluita, 
maalausiltoja ja jaamme lippuja 
lätkäpeleihin tai leffaan.  
 
Tampereen seudun tradenomit ry:n hallitus 
on aktiivinen toimija! Järjestämme 
useita tapahtumia vuodessa.
Olet erittäin tervetullut mukaan 
toimintaan ja hallitukseen!  
 
Y H D I S T Y K S E N  J Ä S E N I K S I  V O I V A T
L I I T T Y Ä  K A I K K I  T R A D E N O M I - ,
B B A - ,  T A I  T R A D E N O M I  ( Y L E M P I
A M K )  - T U T K I N N O N  S U O R I T T A N E E T
H E N K I L Ö T .

J Ä S E N Y Y S  O N  I L M A I N E N ,  M U T T A
E D E L L Y T T Ä Ä  T R A L : N  J Ä S E N Y Y T T Ä .

O S A  H A L L I T U K S E N
2 0 2 2  J Ä S E N I S T Ä .  S I N Ä K I N  V O I T

H A K E A  H A L L I T U K S E N  J Ä S E N E K S I !

J Ä S E N I L L E  J Ä R J E S T E T T Y  
W I N E  &  P A I N T  I L T A M A

Tervetuloa mukaan tradenomien toimintaan 

@ T A M P E R E E N S E U D U N T R A D E N O M I T

T R A D E N O M I . F I







Muista juoda myös vettä bileissä!

Servetit 
biojätteeseen!

Käy
paljon

tapahtumissa

Ota selvää mitä 
oma 

ainejärjestösi 
sekä muut tahot 

tarjoavat 
opiskeluiden 

tueksi

Lähde opiskelijaelämään 

avoimin mielin ja 

heittäydy täysillä menoon 

mukaan, kuten elämässä

kannattaa muutenkin 
tehdä.

Kaikkiin tapahtumiin kannattaa 
osallistua, joit sitten alkoholia tai 
et. Se on helppo väylä löytää uusia 

ystäviä, päästä mukaan porukkaan ja 
pitää hauskaa. 

Tämä tuo myös mahdollisuuden tutustua 
TTO:n hallitustoimintaan ja mikäli se 

kiinnostaa, voit hakea mukaan 
hallitukseen!



Opiskelu on ihmisen parasta aikaa! 
Ota koulu tosissasi, mutta muista 
myös pitää hauskaa ja tutustua uusiin 
ihmisiin. Koulun kautta löytyy rutkas-
ti oheistoimintaa, kuten tuutori- tai 
järjestötoimintaa. Jos yhtään kiinnos-
taa, liity rohkeasti mukaan.

Tutustu 
opiskelutovereihisi, 

saatat löytää parhaita 
ystäviä 

loppuelämäksesi!
Muista, että 
opiskelijaelämää eletään 
lähtökohtaisesti vain 
kerran elämässä.

Tosi monista paikoista Tamper-eella saa opiske-lija-alennusta. Muista näyttää opiskelijakorttia, kun käyt esim. ulkona syömässä!

Pidä kiinni kurssien 
deadlineistä, mutta 
muista pyytää kurssin 
opettajalta apua tai 
lisäaikaa, jos tilanne 
alkaa näyttää liian 
hankalalta.

Campusonlinesta 

löytyy paljon 

vaihtoehtoja esim. 

vapaavalintaisiin 

kursseihin



Yhteystiedot
Tampereen tradenomiopiskelijat ry 
hallitus@ttory.fi
Kuntokatu 3, L-rakennus

Tamko 
toimisto@tamko.fi 
044 3826561

YTHS
Kalevantie 3, 3 krs. 
046 7101073

IT Helpdesk 
0294520500 
it-helpdesk@tuni.fi

Liiketalouden opinto-ohjaaja 
Minna Lahnaoja
minna.lahnaoja@tuni.fi

Yrittäjyys ja tiimijohtamisen opinto-ohjaaja 
Tanja Verho
tanja.verho@tuni.fi

International Business opinto-ohjaaja 
Janne Hopeela
janne.hopeela@tuni.fi

Tietojenkäsittelijöiden opinto-ohjaaja 
Anja Salo
anja.salo@tuni.fi

Oppilaitospastori 
Jussi Houttu
jussi.houttu@evl.fi




