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PJ:n nuijasta

Puheenjohtaja Waltteri
toivottaa uudet opiskelijat
tervetulleiksi opiskelemaan
TAMKiin ja tarjoaa 
muutaman neuvon tule-
vaan kokemukseen.

TTO ry

Mikä ihme se ainejärjestö oikeen on ja 
mikä on Tampereen tradenomiopiske-
lijat ry? Täältä saat vastauksen näihin 
kysymyksiin.
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Tapahtumat

TTO järjestää monia
erilaisia tapahtumia 

pitkin vuotta. Heti en-
simmäisillä viikoilla

pääsette osallistumaan 
perinteisiin  orientoivien 

tapahtumiin.

2021 hallitus

Keitä nämä mystiset pöhisijät 
mustissa oikein ovat ja mitä he 
tekevät?  Hallituksessa toimii 13 
eri tyyppiä erilaisissa rooleissa.
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Tuutorit

Tuutorit tulevat olemaan 
suuressa roolissa opiske-
lijaelämässänne ja täältä 

löydät kaikki TTO:n tuutorit!

Vuosijuhlat

TTO ry täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta ja 
sen kunniaksi järjes-

tämme marraskuussa 
vuosijuhlat.

PISTOT

Kerran kuussa 
mennään Ilonassa,
torstaisin tietenkin.

Tutustu bilepassin
avaamaan maailmaan!
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Tervetuloa aloittamaan opiskelu TAMKissa! Uusi koulu, uudet ihmiset ja mahdollisesti uusi kau-
punki tuovat mukanaan paljon kysymyksiä ja jännitystä. Tampereen tradenomiopiskelijat ry, eli 
TTO ry, tekee joka vuosi uusille opiskelijoilleen Provisio -lehden, joka toivottavasti antaa teille tie-
toa ainejärjestöstänne sekä meidän vaikutuksestanne opiskeluvuosiinne. TTO ry järjestää paljon 
tapahtumia, hankkii teille haalarit, tekee työtä koulutuspolitiikan parissa ja paljon muuta. Minä 
mediavastaavana olen kirjoitellut teille tätä lehteä kesän ajan ja toivottavasti saatte näiltä sivuilta tie-
toa, joka auttaa teitä syksyn mittaan. Hieman taustaa minusta, nimi on Jasmiina Ronkainen mutta 
meidän ystävien kesken Jasu. Opiskelen neljättä vuotta liiketaloudella ja kolmas vuosi on menossa 
ainejärjestö hommissa. Pian on minun opiskelut ohi, mutta ainakin puoli vuotta mut löytää lähes 
asumasta meidän toimistosta Solulta tai Tamkon tiskin takaa. Seuraavalla aukeamalla esittäytyy 
meidän Ossi, koulutuspoliittinen vastaava. Hänen viiksensä toivottavasti painuu mieleenne, sillä 
mitä tahansa ongelmia teille tulee vastaan tunteihin, opettajiin, tentteihin tai muuhun opiskeluun 
liittyvään on hän se hiha, jota teidän kannattaa käydä nykimässä. Pääsette lukemaan 
tarkemmin myös siitä, ketä me TTO:laiset oi- keen ollaan ja mikä ihme on ai-
nejärjestö ja miten näihin hommiin pääsee mukaan. Esittelen meidän ta-
pahtumia joita toivottavasti päästään viet- tämään teidän ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. PISTOT ansait- see ihan oman aukeaman ja 
Hervannan Hum*la Hyppelystä kannat- taa lukea. Toki esitellään 
fuksitapahtumat joihin pääsette ihan muutamien päivien sisään 
osallistumaan sekä Johannan eli meidän kulttuuri- ja 
vapaa-aikavastaavan järjestämiä tapahtumia. Erityisesti 
haluan vinkata kurkkaan sivun vuosijuhlista, eli vujuis-
ta. TTO järjestää kerran viidessä vuodessa vujut, joten 
teillä kävi aikamoinen arpaon- ni aloitus vuotenne 
kanssa, sillä te pääset- te juhlimaan TTO:n 
50 v. syntymä- päivää! Onneksi olkoon 
vielä opiskelu- paikasta, ottakaa kaikki 
irti näistä vuo- sista, sillä opiskeluaikaa 
ei saa takaisin. Sanonta siitä, että opiske-
luvuodet ovat ihmisen parasta aikaa voi 
ehdottomasti olla totta, kunhan 
itse roh- keasti lähdet 
mukaan uu- siin asioihin! 
Me TTO:na ollaan täällä 
teitä varten ja pyritään 
omalta osal- tamme aut-
tamaan juuri tässä asiassa. 
N ä h d ä ä n orientoivien 
tapahtumissa, tulkaa juttusil-
le ja pidetään hauskaa!
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TERve!

WALTTERI KOLKKA

PUHEENJOHTAJA

tiko

proakatemia

PJ :N NUIJASTA

Tervetuloa osaksi Tunin, TAM-
Kin ja meidän tradenomiopis-
kelijoiden moninaista joukkoa 
Tampereelle! Matka kohti kor-
keakoulututkintoa alkaa tästä, 
ja siihen mahtuu varmasti suuri 
määrä unohtumattomia koke-
muksia niin koulussa kuin sen 
ulkopuolellakin. Haluankin kan-
nustaa jokaista ottamaan kaiken 
ilon irti tulevista vuosista, ja ole-
maan aktiivisena osana koulum-
me sekä opiskelijayhteisömme 
mahdollistamia tapahtumia, aina 
virallisemmista ekskursioista ja 
seminaareista opiskelijabileisiin 
ja muuhun ilonpitoon!

Opiskelijaelämä voi todella-
kin olla ihmisen parasta aikaa, 
ja usein paras kokemus syntyy 
vuorovaikutuksen kautta. Mitä 

enemmän antaa itsestään tänä ai-
kana, sitä enemmän saa takaisin. 
Toisille tämä merkitsee vitosen 
keskiarvon harjoittelua ja arvok-
kaita harjoittelupaikkoja jo val-
miiksi suunnitellulta urapolulta, 
kun taas toisille se voi tarkoittaa 
verkostoitumista, oman suun-
nan löytämistä ja uusia ystäviä. 
Oli miten oli, toivotamme kaikki 
teistä lämpimästi tervetulleek-
si upeaan opiskelijayhteisöön, ja 
toivomme että nautitte opiskelu-
ajastanne täysin rinnoin!

Tampereen Tradenomiopiske-
lijat ry on orientoivista päivistä 
lähtien mukana pitämässä huol-
ta TAMKin tradenomiopiske-
lijoista ainejärjestönä. Neljän 
eri tradenomien koulutusalan 
järjestönä suoritamme edunval-

vontaa koulutuspolitiikan sa-
ralla, sekä järjestämme monen-
laista tekemistä jäsenillemme. 
Jo ensimmäisillä viikolla tulet 
näkemään hallitustamme haa-
laritilausten, jäsenyyksien sekä 
fuksitapahtumien merkeissä! 
Olemme olemassa jäseniämme 
varten, ja meihin voit aina ottaa 
yhteyttä matalalla kynnyksellä 
joko suoraan tai vaikka tuutorin 
kautta. Meidät voi löytää toimis-
toltamme, kampusten käytäviltä 
sekä tapahtumista!

Nähdään pitkin syksyä, mahtavaa 
että olet täällä!

Waltteri

Onnea uusi opiskelija!

PARAS 

KOKEMUS

SYNTYY

VUORO-

VAIKUTUKSEN

KAUTTA.
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Tervehdys!
Tere tulemast tradenomien maailmaan, joka 
voi alkuun olla hieman hämmentävä. Paljon 
uusia tuttavuuksia, uudet opettajat, uudet 
järjestelmät, palautekanavat ja uusimiskäy-
tännöt. Avaan teille hieman kuka olen, mitä 
teen koulutuspoliittisena vastaavana, sekä 
miten Kopo voi auttaa teitä opiskelijapolkun-
ne varrella!

Kukas sä nyt olitkaan?

Allekirjoittanut on Ollimatti ”Ossi” Aikio ja 
toimin tänä vuonna TTO:ssa koulutuspo-
liittisena vastaavana eli KoPo:na. Olen tieto-
jenkäsittelijä, joka opiskelee proakatemialla 
toista vuotta. TTO:ssa edustan kaikki tra-
denomeja, joihin kuuluu tietojenkäsittelyn, 
proakatemian, IB (International Business) ja 
liiketalouden opiskelijat.

Mitäs sä nyt teitkään?

Tampereen Tradenomiopiskelijoiden (TTO 
ry) ensisijainen tehtävä on opiskelijoidemme 
edunvalvonta. Edunvalvonnassa tärkeässä 
roolissa ovat koulutuspoliittiset asiat eli tra-
denomiopiskelijoiden koulutukseen liittyvät 
haasteet, ongelmat ja kysymykset. Kun olet 
yhteydessä kopoon, lähtee hän hoitamaan 
asiaa eteenpäin ja selvittää mitä asialle voi-
taisiin tehdä.

Milloin sinuun kannattaa 
olla yhteydessä?

Aina jos teillä esiintyy kysymyksiä, ongelmia 
tai haasteita kurssien, opettajien tai opetus-
suunnitelmien kanssa, on ensisijaisesti tär-
keää käydä asiaa läpi opettajien kanssa ja 

keskustella asiasta. Nämä

haasteet voivat liittyä mihin tahansa tutkin-
toon tai koulutukseen liittyviä, esimerkiksi 
uusintojen järjestämiseen tai arvosanojen 
julkaisujen viivästymisestä. Jos keskustelu 
opettajan ei tuota tulosta, ota yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen!

Jos opintojesi aikana tarvitset neuvoja tai 
apuja koulutuspoliittisten ongelmien kanssa, 
ota rohkeasti kopoon yhteyttä!

Lämpimin terveisin, 
Ossi

Ollimatti Aikio 

kopo@ttory.fi

Koulutuspoliittinen 
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to do:
syö mustaamakkaraa

käy särkänniemessä

munkille pyynikintorniin

käy muumimuseossa

siiville!

käy Hatanpään Arboretumissa

kauppiin avantoon

tutustu finlaysonin alueeseen

rauhaniemeen rannalle

käy kauppahallissa

Tampere kaikkien rakastama Manse. Mustaamak-
karaa, muumeja, munkkeja ja menoa. Oli Tampere kaupunkina 
sinulle uusi tai ei, löytyy täältä paljon tekemistä ja näkemistä. 
Keräsimme teille  pientä To do -listaa niistä asioista, mitä täällä 
pitää vähintään kokea!

vieraile vapriikissa

drinkeille torniin
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Tampereen
tradenomi-
opiskelijat ry
MIKÄ ON AINEJÄRJESTÖ?

Ainejärjestö on yleensä 
yliopiston tai korkea-
koulun opiskelijakunnan 
piirissä toimiva yhdis-
tys, jonka tarkoituksena 
on yhdistää saman oppiai-
neen tai alan opiskeli-
joita, ajaa näiden etuja 
ja järjestää toimintaa.

MIKÄ ON tto ry?

Tampereen tradenomiopis-
kelijat ry on satapro-
senttisesti opiskeli-
joiden muodostama ja 
ylläpitämä rekisteröity 
yhdistys. TTO ry on Tam-
pereen ammattikorkea-
koulun tradenomiopiske-
lijoiden ainejärjestö. 
Olemme tradenomiopis-
kelijoiden paikallinen 
edunvalvoja, neuvomme 
kiperissä ja alati muut-
tuvissa opintotuki- ja 
toimeentuloasioissa ja 
ajamme opiskelijoiden 
asioita edustajiemme vä-
lityksellä. Huolehdimme 
opiskelijoiden koulutus- 
ja sosiaalipoliittisis-
ta asioista ja tarjoamme 
viihdettä elämääsi.

Aktiiviseen toimintaan 
tarvitaan aktiivisia ih-
misiä. Yhdessä voimme 
vaikuttaa ympäristöön 
sekä koulun sisällä, 
että sen ulkopuolella
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MUKAAN HALLITUKSEEN!

Joka vuosi järjestön 
syyskokouksessa vali-
taan seuraavalle vuo-
delle 13 henkilöinen 
hallitus. Hallitus on 
yhdessä vastuussa ai-
nejärjestön toiminnasta 
ja he tekevät tiiviisti 
töitä koko vuoden. Jäl-
leen päästään muutaman 
kuukauden päästä valit-
semaan uutta hallitusta 
kaudelle 2022. 

Jos sinua kiinnostaa 
hallitustoiminta mahta-
vassa ympäristössä kan-
nattaa tulla juttelemaan 
istuvalle hallitukselle 
ja seurata syksyn mit-
taan TTO:n somea. Siel-
lä esitellään hallituk-
sen rooleja tarkemmin, 
sekä yleisesti halli-
tuksen toimintaa.

tto_ry

ttosnap

tto ry

KÄÄNNÄ SIVUA 

JA TUTUSTU 

HALLITUKSEN E
RI 

ROOLEIHIN!
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TTO HALLITUS  2021
PUHEENJOHTAJA Waltteri Kolkka       

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

”Sometimes I think, but then I forget”

VARAPUHEENJOHTAJA Claudia Kinnarinen      

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Tämän lisäksi varapu-
heenjohtaja vastaa osaltaan yhdistyksen tehokkaasta toiminnasta puheenjohtajan kanssa. 

”Mennään eteenpäin.”

KOULUTUSPOLITiikka Ollimatti ”Ossi” Aikio     

Koulutuspoliittinen vastaava pitää huolta koulutukseen liittyvistä asioista ja opiskelijoiden hyvin-
voinnista. Kopo ottaa kantaa kurssien toteutuksiin ja muihin tärkeisiin koulutuspoliittisiin seikkoihin. 
Kopo tapaa säännöllisesti TTO:n koulutusalojen opettajia.

”Älä häthäile, vaan naathittaan rauhasa.”

WEBmaster Joona Paano      

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

”Mun neuvonantaja on yks neuvoo antava.”

media Jasmiina Ronkainen      

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

”Olis voinu mennä paskemminkin.”

sihteeri Rosafiia Kananoja     

Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, huolehtii arkistoinnista ja laatii muista 
asiakirjoista. Sihteeri laatii hallitukselle to do-listat sekä kerää raportit ja esitykset kokouksiin.

”Kaikki käy!”
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ulkosuhdevastaava  Jack Davies      

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

”Here for a good time, not a long time.”

taloussihteeri  Elise Nieminen      

Taloussihteeri vastaa opiskeljayhdistyksen rahaliikenteestä ja avustaa tarvittaessa kirjanpidossa. 
Lisäksi hän seuraa verotukseen ja työsuhdeasioihi liiittyviä muutoksia sekä seuraa yhdistyksen 
taloutta yhdessä puheenjohtajan kanssa.

”Kyl täs ny viel ehtii.”

yritysyhteistyo  Anton Pohjonen      

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

”Päivä ilman lonkeroo ei ole hyvä päivä..”

Kulttuuri ja vapaa-aika  Johanna Rita      

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

”Tulet juhliin tai itket ja tulet..”

viihde Olli Hämäläinen      

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

”Mielummin överit kun vajarit.”

tuutori- ja jasenvastaava  Pauli Matilainen      

Tuutori- ja jäsenvastaava pitää huolta tuutorien perehdyttämisestä ja tukemisesta ainejärjestön 
puolesta. Hän on myös vastuussa jäsenrekisteristä sekä hoitaa jäsenhankintaa.
 
”En tuu.”

PIStot -vastaava  Ville Paananen      

PISTOT -vastaava on vastuussa PISTOT -bileiden järjestämisestä Tiro ry:n, Pirate ry:n ja muiden 
yhteistyökumppanien kanssa. TTO ry vastaa pääasiallisesti bileiden markkinoinnista sekä rahaliike-
teestä.
 
”Aina kannattaa mennä metsätöihin!”
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vuosijuhlat
TTO ry täyttää 50 vuotta

Sen kunniaksi järjestämme 
vuosijulhat talvella 2021! 
Perinteisesti TTO ry järjestää 
joka vuosi astetta hienommat 
pikkujoulut, mutta joka viides 
vuosi päästään juhlimaan 
vuosijuhlia. Olette onnekkai-
ta, sillä tänä vuonna pääsette 
osallistumaan ainejärjestöm-
me isoimpaan ja hienoim-
paan tapahtumaan!

Vuosijuhlia vietetään vanho-
jen perinteiden mukaan ja 
etikettiin kuuluu haalareiden 
vaihtaminen pukuihin ja pit-
kiin mekkoihin. Ainutlaatui-

nen pöytäjuhla on kokemus jonka 
vain harvat pääsevät meidän aine-
järjestössämme kokemaan. Kan-
nattaa siis ehdottomasti seurata 
TTO:n sosiaalista mediaa sillä vuo-
sijuhlista tulee pitkin syksyä lisää 
tietoa!
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MALAGAAN

LETS GO

r
Moro! 

Mun nimi on Ville ja mun 
tehtävä on järjestää kovimmat 
opiskelijabileet, eli PISTOT 
yhdessä PISTOT-tiimin kans-
sa! Ikää on kertynyt mittariin 
23 vuotta ja oon kotoisin Ete-
lä-Pohjanmaalta. Jos haluat 
tietää lisää meikäläisestä tai 
PISTOista, niin tuu vaan roh-
keesti kyselemään! PISTOT 
järjestetään siis vuoden ympä-
ri ja lisäksi järjestetään bileris-
teily ja bilematka.   

Nähdään Ilonassa! 

-PISTOT, Ville 

PISTOT ovat tradenomiopiskelija yhdi-
tys TTO:n, insinööriopiskelijayhdistys 
TIRO:n sekä terveysalan opiskelijoiden 
PIRATEn järjestämät kuukausittaiset 
opiskelijabileet Ilonassa. PISTOT-opis-
kelijabileiden tavoite on lisätä opiske-
lumotivaatiota ja edistää opiskelijoiden 
sosiaalista kanssakäymistä. 

Teemabileissä vaihtuu kuukausittain ja 
haalareiden lisäksi, tai niiden sijaan, on 
mahdollista vetää päälle teemaan istu-
vat vaatteet! Lukuvuoden aikana pää-
sette nauttimaan seitsemistä eri bileistä 
ja joulukuussa tuttuun tapaan myös 
PISTOT-bileristeilystä. 

Jotta varmistat paikkasi kaikkiin näi-
hin mahtaviin bilei-
siin ja vieläpä ilman 
jonotusta myymme 
PISTOT bilepasseja. 
Tällä passilla pääset 
oman jonon kautta 
aina sisälle Ilonaan. 
Bilepassit tulevat 
myyntiin sykyllä 
ennen ensimmäisiä 
bileitä! Lisää tietoa 
PISTOT -facebookis-
ta tai tuutoreilta! 

BILEET
- vastaava
PISTOT

pistotofficial

pistot
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BILEM
ATKA

Ensi vuonna päästään kahdekstta 
kertaa nauttimaan Espanjan 
auringosta! PISTOT-bilematka tarjoaa 
kymmenelle onnekkaalle opiskleijalle 
mahdollisuuden aloittaa kesäloma 
nauttien kylmiä juomia polttavan 
auringon alla! Bilematkan kohteena 
on tuttuuna tapaan Espanjan Malaga, 
johon PISTOT kustantaa voittajille 
lennot, majoituksen ja aktiviteetit. 
Tämä reissu sopii siis erittäin hyvin 
opiskelijabudjettiin!

Arvontaan pääsee osallistumaan 
hankkimalla itsellesi PISTOT-
bilepassin ja käymällä 6-8 kertaa 
PISTOT-bileissä! Kevään viimeisissä 
bileissä voit myös osallistua muiden 
mahtavien palkintojen jakoon mikäli 
passistasi löytyy tarpeeksi leimoja!

Huomaathan, että passit myydään 
nopeasti loppuun, ole siis skarppina 
bilepassien myyntipäivänä joka 
ilmoitetaan PISTOT instagramissa 
sekä facebookissa.

MALAGAAN

LETS GO

vuosittainen
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HERVANNAN HUM*LA HYPPELY
TTO:n viihdetoiminnan ehdottomin kulmakivi joka järjestetään vuosittain Suomen (ehkä 
koko yhtenäisen Euroopan) suurimmassa ja hohdokkaimmassa anniskeluravintoloiden 
keskittymässä - Suomen Atlanta Cityksikin tituleeratussa Hervannassa! »HHH« on pub 
crawl -tapahtuma joka vie osallistujansa kostealle ristiretkelle Suomen tunntuimman 
lähiön sydämeen sen lukuisiin juottoloihin. Ammattitaidolla ja armoa antamatta ennalta 
määriteltyjen ja tiukkaakin tiukempien parametrien pohjalta. Jokainen Hum*la Hyppelyn 
kunniakkaasti läpäissyt saa suorituksestaan vastaavan haalarimerkin, ikuista kunniaa sekä 
paikan Hervannan muinaisten Viikinkien Valhallasta. 

soppasauna
Jo muinaisilla Foinikialaisilla oli tapana järjestää 
joka syksy, aina sadonkorjuun lopussa, maissioluen 
juontikilsat. Tässä kisassa oli tarkoutus juoda 
mahdollisimman paljon olutta, ja se joka oli viimeinen 
pystyssä, sai paritella heimopäällikön tyttären kanssa.

Yksi TTO ry:n upeimmista ja kunniakkaimmista 
perinteistä on Kauhamestarin tutkinto. Tämä 
pareittain suoritettava akateeminen haaste on 
yksinkertaisuudessaan kaunis: koppa olutta per pari. 
Vuosien saatossa Soppasaunassa on nähty toinen 
toisiaan huikeampia suorituksia, karvaita pettymyksiä ja 
ilon kyyneliä. Kauhamestarin tutkintoa suorittaamaan 
hyväksytään joka vuosi vain kourallinen uljaimpia 
soturieta, joten kyseessa on eksklusiivinen ja erittäin 
arvovaltainen tapahtuma.
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HäMMäSTYTTäVä RALLI

FUKSIOLYMPIALAISET

KA
ST
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TTO ry tuo teille kuudetta kertaa 
järjestettävät Fuksiolympialaiset! Nyt 
teillä on joukkueena mahdollisuus 
huuhtoa Hämyn tappion maku suusta ja 
lähteä ulos pelaamaan mitä mahtavampia 
pelejä. Joukkueiden taitoja testataan 
toinen toistaan alteettisempia suorituksia 
vaativilla rasteilla. Viime vuosina suuren 
suosion kasvattaneet olympialaiset 
järjestetään Eteläpuiston auringossa!

Jo ennen ajanlaskumme alkua, muinaiset foinikialaiset kokoontuivat kerran 
vuodessa juhlistamaan ylijumala Eliä. Tähän juhlatilaisuuteen kokoontuivat eri 
kansat ja heimot ympäri Foinikaa, pukeutuen oman hiemonsa väreihin. Samassa 
juhlassa kasteltiin vastasntyneet lapset sekä uhrattiin muutama heistä ylijumalalle. 
Tästä perinteestä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa koska runoista ja pyhistä teksteistä 
tehdyt käännökset ovat vähintäänkin yhtä sekavia, kuin insinööriopiskelijoiden 
yliaikahakemukset. 
Tampereen tradenomiopiskelijat ry järjestää uusille opiskelijoille tähän traditioon 
pohjautuvat kastetilaisuuden. Luokat ottavat mittaa toisistaan leikkimielisissä 
kisoissa sekä vannovat Tradenomiopiskelijan Veljeysvalan. Luokkien pitää, 
perinteen mukaan, pukeutua teeman mukaan yhtenäisesti ja lopussa palkitaan 
parhaiten pukeutunut luokka Foinikialaiseen tapaan. Ylijumalan roolissa toimii 
TTO:n maskotti Badger.

Heti ensimmäisten koulupäivien jälkeisen hämmennyksen keskeltä hyvää aavistamattomat 
tradenomiopiskelijan alut viedään ikimuistoiselle kaupunkiseikkailulle Amazing Race-
tyylisen joukkuekilpailun  muodossa. 
Rastiradan varrella uusien luokkatoverien kasvot poltetaan jokaisen verkkokalvoille niin 
hyvässä kuin pahassakin, sillä tehtävien suorittaminen vaatii rohkeiden yksillösuorituksien ja 
heittäytymisen lisäksi myös saumatonta yhteistyötä koko joukkueelta. Rastinpitäjät arvioivat 
ja pisteyttävät tursaiden suoritukset sotilaallisella kurilla ja tarkkuudella, joten vain kaikkein 
parhailla on mahdollisuus lunastaa paikkansa auringosta. Rastilta ilman suoritusmerkintää 
jääneiden tiimien railli päättyy heidän joutuen Tradenomi-jumalten ikuiseen epäsuosioon.
Vain yksi voi olla voittaja mutta muiden suorittaneiden ei kuitenkaan tarvitse poistua 
jatkoille allapäin, sillä jokainen osallistuja saa tästä älyn, heittäytymisen ja yhteishengen 
testistä muistoksi opiskelijan sotilaspukuun ommeltavan kankaisen kappaleen joka myös 
haalarimerkkinä tunnetaan!
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kalevan k*nni 
kierros
Vuoden 2015 keväällä TTO:n oma Badger 
eksyi jalluhuuruissa saadun päähänpiston 
seurauksena tutun ja turvallisen Hervannan 
reviirinsä ulkouolelle, kuutisen kilomertiä 
pohjoiseen Hervannan valtaväylän ojia 
rymyten, päätyen lopulta Kelevan suurien 
valojen loisteeseen. Näin Hervannan Hum*la 
Hyppelyn rinnalle nousi sisartapahtuma 
joka kantaa nimeä Kalevan K*nni Kierros!

Isosisarensa hengessä vietettävässä tapah-
tumassa osallistujat pääsevät tutustumaan 
Suomen kevään hellassä huomassa tämän 
opiskelijoiden suosiman asuinalueen 
anniskeluravintoloihin. Tanakka päih-
tyneisyyden tila ja lähtemättömät muis-
tokatkokset ovat niitä hamuaville taattu. 

Hervannan Hum*la Hyppelyn sekä Kalevan 
K*nni Kierroksen virallisena valvojana ja 
tapahtumien jokavuotisena osallistujana 
toimii kunnianarvoisa ja kaikkivoipa 
Badger!

»Sitsit on pohjoismainen akateeminen 
pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan 
juomalauluja ja pidetään puheita sekä 
joissain tapauksissa seurataan myös 
ohjelmaa. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai 

teema.« -Wikipedia

TTO ry on järjestänyt vuosien varrella useita 
sitsejä hulppeista ja fiineistä pöytäjuhlista, 
kuten vuosittaisista Pikkujouluista, aina 
raavaamman kaavan sitseihin, kuten 
kevään 2020 »Sitsit -sitsit«. Sitseissä on 
oma koodisto ja säännöt joita noudatetaan 
orjallisesti. Sitsien tahtipuikkoa heiluttaa 
ennalta määritelty laulunjohtaja tai »toast-
master«, jonka sana on laki. Toast-master 
määrittää sitsien tahdin taukoineen, jakaa 
ja päättää mahdolliset rangaistukset sekä 
vastaa ohjelman juonnosta. Kyseessä on 
yksi suomalaisen opiskelijakulttuurin 
hienoimmista perinteistä joita ei kannata 
missata mistään hinnasta - jokaisen 
opiskelijan tulisi kokea vähintään yhdet 
sitisit opintojensa aikana!

sitsit
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skitrip

mm-kyykkä karsinnat

vappu

MM-kyykän karsinnat järjestetään 
vuoden vaihteen jälkeen yhdessä muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Kisapäivänä 
kamppaillaan Akateemisen MM-kyykän 
halutuista ja aina loppuunmyydyistä 
paikoista, sekä karsintojen parhaasta 
sijoituksesta. Karsinnat ovat rento 
ja hauska tapa päästä kokeilemaan 
kyykkää, vaikka ensimmäistä kertaa! 
Osallistuminen on ilmaista, mutta 
paikkoja on rajoitetusti. Paikalla on myös 
aktiviteettia ja purtavaa kaikille.

Starttaa vappu yhdessä TTO:n, Tiron, Piraten ja eri kerhojen kanssa! Sorsapuistossa järjestetään 
erilaisia pelejä ja viihdettä ja purtavaa on tarjolla. Kutsumme kaikki paikalle vilttien kera 
starttaamaan vappu ystävien kanssa tai yksin. Wabu ei lobu!

TTO ry järjestää TIRO ry:n kanssa alkuvuodesta mahdollisuuden päästä skimbaamaan 
opiskelijaystävällisesti! Jos Hervannan rinteet eivät enää riitä tai olet harkinnut kokeilevasi 
tätä talvilajien aatelista, tämä matka on suunnattu juuri sinulle. Matkaan lähdetään bussilla 
koululta ja paluu järjestyy samalla kulkupelillä takaisin. Tarjoamme siis bussikuljetuksen ja 
laskettelulipun opiskelijahintaan tietenkin. Voit myös halutessasi vuokrata lasketteluvälineet 
kauttamme edullisesti! Rentoa meininkiä, raikasta ilmaa ja hauskanpitoa kaikille!
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Haluatko olla mukana 
rakentamassa parempaa  
työ- ja liike-elämää?
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!

ey.com/fi/careers 
          
        EY Careers Finland                     eyficareers
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Muistathan kotivakuutuksen ja tärkeimmän, eli itsesi? 
TTO ry:n jäsenenä saat 10 % yhteistyöalennuksen 
kotivakuutukseesi. Jätä yhteydenottopyyntösi sivulla 
lyyti.in/ttory. Otamme sinuun yhteyttä!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikan saaneille!
Seuraava urakka - Muutto uuteen kotiin? 

Hyödynnä myös nämä edut:
• Kotivakuutuksen muuttoturva 2 kk kodin vaihtuessa
• Matkatavaraturva kotivakuutukseen
• Kun keskität asiointisi LähiTapiolaan, Omaetu-

keskittämisalennusta jopa 17 % ja S-ryhmän Bonusta jopa 5 %.

Palveluntarjoajat: 
LähiTapiola Pirkanmaa, LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö,
LähiTapiola Varainhoito Oy.
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Haluatko olla mukana 
rakentamassa parempaa  
työ- ja liike-elämää?
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!

ey.com/fi/careers 
          
        EY Careers Finland                     eyficareers
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Osmo aloitti K-uransa Keskon palvelukes-
kuksen talouden asiakaspalvelutiimissä ke-
sätöissä. Kesätyöpaikkaan hän päätyi hieman 
sattuman kautta, sillä alun perin suunnitel-
mat olivat aivan toiset, mutta TTO:n järjes-
tämässä Kesko-päivässä kiinnostui niin, että 
päätyikin hakemaan töitä Keskolta ja nappa-
sin paikan. ”Kesän jälkeen minua pyydettiin 
jatkamaan tarvittaes-
sa töihin kutsuttava-
na työntekijänä, ja tein 
joustavasti töitä koulun 
ohessa”. Valmistuttuaan 
2016 hänet vakinais-
tettiin ja vastuu kasvoi, 
kun asiakaspalvelutii-
miä laajennettiin myös 
HR:n puolelle. Hän al-
koi viemään eteenpäin 
palvelupyyntöjen hal-
lintajärjestelmä kehi-
tystä ja testausta. Muu-
taman vuoden päästä 
Osmo siirtyi palvelukeskuksen kehitysyksik-
köön fokuksenaan kyseisen tiketöintijärjes-
telmän uudistusprojekti. 
 
Työtehtävät teknologian ympärillä lisääntyi-
vät siis asteittain, kunnes 2019 kesällä Osmo 
aloitti nykyisessä toimenkuvassaan Techno-
logy Managerina. ”Vastaan Intelligent Auto-
mation -tiimin uusien teknologien selvityk-

sestä ja proof of concept -testauksista aina 
tuotantoon vientiin. Mielenkiintoinen, ajan-
kohtainen asia jonka kanssa työskentelen 
parhaillaan on prosessilouhinta eli Process 
mining-teknologia. Olen nyt löytänyt mie-
lenkiinnon kohteeni ja näen itseni tulevai-
suudessakin työskentelemässä kehittämisen 
ja teknologioiden parissa. Alan vauhdikas 

uudistuminen vaatii jat-
kuvaa muutosta kehityk-
sen ja muuttuvien tekno-
logien pyörässä”.

Olet viihtynyt jo pitkään 
Keskolla, miksi?

K-ryhmä toimii kahdek-
sassa maassa kolmella toi-
mialalla; päivittäistavara-
kaupassa, rakentamisen 
ja talotekniikan kaupassa 
sekä autokaupassa. Työn-
tekijöitä eli ”K:laisia” on 

yhteensä 43 000. ”Olen tykännyt K-ryhmäs-
sä työskentelystä, isossa firmassa on paljon 
etenemismahdollisuuksia ja vastuullisuus on 
osa jokapäiväistä toimintaa”. Osmon matka 
on vienyt hänet muutama vuosi sitten Tam-
pereelta Helsinkiin, johon hän lisää ”myös 
upea pääkonttori K-kampus Kalasatamassa 
on mainitsemisen arvoinen, uusissa upeissa 
tiloissa on mukava työskennellä”. 

Osmo Ahonen, 31, on TAMK:n kasvatti ja valmistui vuonna 2016 traden-
omiksi. Hän on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta K-ryhmässä eri 
tehtävissä. Alla lisää Osmon mietteitä siitä, miten hän on kasvanut nykyi-
siin tehtäviinsä ja kuinka oma suunta löytyi kokeilemalla.

K -Urapolkuja: Osmo
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Mitä vinkkejä sinulla on uralla etenemiseen? 

TAMK:sta Osmolla on vain hyviä muistoja, ja hän piti opiskelu-
ajasta osallistuen sekä TTO:n että Tradenomiopiskelijoiden hal-
lituksen toimintaan. ”Tradenomin tutkinto mahdollistaa paljon 
asioita ja antaa valmiudet moneen. Suoranaisesti en ole nykyistä 
ammattia opiskellut koulussa, mutta projektiopinnoista ja mo-
nesta kurssista on toki ollut tukea.” Hän nostaa oman aktiivi-
suuden ja verkostojen kasvattamisen tärkeäksi. ”Tutustu opiske-
lukavereihin, opettajiin sekä hyödynnä vierailevat luennoitsijat. 
Suora yhteydenotto livenä tai puhelulla rekrytointitilanteessa 
jää parhaiten mieleen, älä laita vain emailia.” 

Oletko tavannut Badgerin?

Badgerin voit
tavata TTO:N eri
tapahtumissa pitkin vuotta!
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INTERNATIONAL BUSINESS
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VANHEMMAT OPISKeLIJAT 
KERTOO:

LÄPI ON LÄPI!

SERVETIT

BIOJÄTTE
ESEEN!

Osallistu  kaikkeen   mahdolliseen

KAKKI BUSSIT VIEVÄT 
KESKUSTAAN, PAITSI 

VITONEN.

Jättäkää palautetta, se 
on ainut tapa muuttaa 

mitään paremmaksi!

Solulta saa ilmaista kahvia ja hyviä juttu tuokioita!

Älä murehdi, kenenkään perse 

ei näytä haalareissa hyvältä.

ÄLÄ LIIMAA MERKKEJÄ!

Pastori Jussin juttusile 
kannattaa mennä jos joku 

painaa!



28

International business

Tietojenkäsittely, 
Media ja Musiikki

Liiketalous,
Yrittäjyys ja tiimijohtaminen

Palveluliiketoiminta

Rakennusarkkitehti ja -tekniikka
sekä ajoneuvotekniikka

Sähkö- ja atuomaatiotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka

Metsätalous

Kone- ja tuotantotekniikka

Terveysala

Laboratoriotekniikka

Sosiaaliala

FUKSIANPUNAINEN
-Sairaanhoitaja

VALKOINEN
- Terveydenhoitaja

SININEN
- Fysioterapeutti

KELTAINEN
- Röntgenhoitaja

VIININPUNAINEN
-Bioanalyytikko

PUNAINEN
- Ensihoitja 

LIILA
-Kätilö

Biotuote ja prosessitekniikka

TA
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Rakennusarkkitehti ja -tekniikka
sekä ajoneuvotekniikka

1

2

3

Haalarit,
opiskelijan 
ykkös vaihtoehto

Vedä haalarit jalkaan, 
vyö kiinni ja asette-
le takaosa niin, että 
logo on näkyvissä.

Solmi haalarit edestä 
kiinni ja asette yli-
määräset lerpakkeet 
hihojen alle piiloon.

Varmista, että se-
län logo on näkyvissä. 
Koko logon ei tarvitse 
näkyä, kunhan ala on 
luettavissa.

1

2

3
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Yhteystietoja
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
Sirpa Levo-Aaltonen
sirpa.levo-aaltonen@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
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