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TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

1. Yleistä 
 
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n (jäljempänä TTO) toiminta vuonna 2014 oli sekä 
uuden kehittämisen, että vanhan kertaamisen vuosi. Yhdistys järjesti jäsenilleen vapaa-
ajantoimintaa, yritysvierailuja, koulutuksia sekä kulttuuritoimintaa. Vuonna 2014 TTO:n 
jäsenmäärä on pysynyt vakaana ja vuoden vaihteessa jäsenmäärä oli 802 jäsentä. 

2. Hallinto 
 

2.1 Yhdistyksen yleiskokoukset 

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 7.4.2014 ja 21.10.2014. Kokouksissa 
käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Yhdistyksen kevätkokouksessa valittiin 
yhdistyksen hallitukselle uusi puheenjohtaja vanhan irtisanouduttua tehtävästään. 
Varapuheenjohtaja valittiin puheenjohtajaksi, jonka seurauksena hallitukselle valittiin 
myös uusi varapuheenjohtaja ja taloussihteeri, sekä hallituksen varajäsen. Yhdistyksen 
sääntömääräisessä syyskokouksessa 21.10.2014 valittiin yhdistyksen hallitukseen 
toimijat toimintakaudelle 2015.  Syyskokouksessa muutettiin ja yhdisteltiin 
hallituspaikkojen tehtäviä ja nimiä, sekä lisättiin hallituksen ulkopuoliset toimijat 
(Webmaster ja entinen Provision päätoimittaja, nykyinen Media) hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi. 
 

2.2 Yhdistyksen hallitus 

 
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Elina Hulkkonen, 
puheenjohtaja; Lasse Parviainen, varapuheenjohtaja; Samuli Salonen, taloussihteeri; 
Veera Leppäniemi, sihteeri; Janne Taisto, tiedottaja; Joni Parviainen, vapaa-
aikavastaava; Marika Anttila 31.7 asti, Tuukka Tuovinen 1.8 alkaen, koulutuspoliittinen 
vastaava; Christoffer Lindblom, viihdevastaava; Arttu Talvela, yritysyhteistyövastaava; 
Mehmet Kütük, Ulkosuhdevastaava; Meri Virtanen, Provision päätoimittaja; Tiina Närhi, 
webmaster.  

2.3 Taloudenhoito 

 
Yhdistyksen taloudesta vastasivat yhdistyksen puheenjohtajisto Elina Hulkkonen, Lasse 
Parviainen ja taloussihteeri Samuli Salonen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
pysynyt vakaana. Yhdistys on kerännyt varoja järjestämällä PISTOT-bileitä ja muita 
viihdetapahtumia sekä jäsenmaksun kautta. Suurimpia kulueriä olivat kv-ekskursio, 
PISTOT-bileiden kulut, sekä pikkujoulut.  
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3. Opintososiaalinen toiminta 
 

3.1 Koulutuspoliittinen toiminta 

 

TTO järjesti yhdessä Keskon kanssa tammikuussa rekrytointipäivän, jossa Kesko 
esitteli omaa toimintaansa ja organisaatiotansa sekä erilaisia tradenomeille soveltuvia 
työ- ja harjoittelupaikkoja Kesko-konsernissa. Tapahtumassa oli noin 60 osallistujaa. 
Useat paikalla olleet työllistyivätkin kesäksi Keskolle. 
 
Yhdistykselle valittiin yhteyshenkilöt jokaisesta liiketalouden koulutusohjelman luokasta, 
tietojenkäsittelyn tiimistä ja international business -linjan luokasta. Yhteyshenkilöitä 
kaikilta vuosikursseilta kutsuttiin yh-tapaamisiin neljä kertaa vuoden aikana, joissa 
kerättiin palautetta opiskelijoilta koulutukseen liittyvistä asioista.  
 
Hallituksen jäseniä osallistui noin joka toinen kuukausi järjestettävään liiketalouden 
opettajien kuukausipalavereihin. Näissä annettiin myös palautetta, jota oli saatu 
yhteyshenkilöiltä. 
 
Keväällä jaettiin ansioituneesta opiskelusta yhdelle valmistuneelle opiskelijalle 100€ 
stipendi ja jouluna kahdelle. 
 

3.2 Koulutustoiminta 

 

TTO:n hallitus osallistui kolmeen Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n (jäljempänä TROL) 
koulutukseen vuoden aikana. Liiton peruskoulutus pidettiin tammikuussa, sekä 
elokuussa Puhjonrannassa ja laivaseminaari maaliskuussa Helsingissä.  

 
Ennen orientoivia ja uusien opiskelijoiden saapumista hallituksen jäsenet kävivät 
tapaamassa tradenomitutoreita ja kertomassa TTO:n toiminnasta sekä tulevista syksyn 
tapahtumista. 

 
Orientoivilla päivillä pidettiin lyhyt TTO-info liiketalouden, International Business ja 
tietojenkäsittelyn uusille opiskelijoille. Lisäksi orientoivilla viikolla kierrettiin luokissa 
jakamassa Info Provisioita uusille opiskelijoille. Tuutoreille pidettiin infotilaisuus TTO:sta, 
sekä tulevista tapahtumista ja jaettiin muistilistat kaikille tutoreille. Uusia opiskelijoita 
infottiin tutoreiden kautta, sekä yhdistyksen tiedotuskanavilla myös haalarisovituksista ja 
niiden tilaamisesta.  
 
Vuonna 2014 ei järjestetty kotimaista ekskursiota. Hallitus toimintakaudeltaan 2014 
järjesti kansainvälisen ekskursion helmikuun 2015 alkuun ja toimintakausi 2015 
järjestää vastaavasti kansainvälisen ekskursio helmikuussa 2016.  
 
Kansainväliselle ekskursiolle lähti 30 opiskelijaa. Matkalle saatiin rahoitusta TAMK:n kv-
toimiston rahoitusta 1500 € ja TTO rahoitti matkaa 3000 €. Loppusumma oli 
omakustanteista osallistujille. 
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Lokakuussa pidettiin myös hallituksen kyselytunti, jossa oli mahdollista kysellä 
hallitustoiminnasta. Paikalle saatiin viitisentoista uutta ja kiinnostunutta ihmistä. 

 

4. Vapaa-ajan toiminta 

4.1 Kulttuuri ja vapaa-aika 

 

 
Vappuna TTO järjesti yhdessä Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry:n (jäljempänä 
TIRO ry), sekä Tampereen Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat ry (jäljempänä 
Pirate ry) kanssa Wappustartti-tapahtuman Kiovanpuistossa. Tapahtumassa järjestettiin 
leikkimielisiä kilpailuja ja tarjottiin osallistujille piknikevästä. Vapun päivänä järjestettiin 
yhdessä TIROn kanssa vappupiknik Koskipuistossa, jossa tarjoiltiin ilmaiseksi munkkia 
ja simaa sekä jaettiin Tradenomiliiton mainostavaraa kuten ilmapalloja ja 
haalarimerkkejä. Piknikillä vieraili runsaasti tamperelaisia tradenomeja. Vapun 
aktiviteetit olivat osa Tradenomivappu-nimistä valtakunnallista tapahtumakonseptia. 
 
Marraskuun lopussa pidettiin myös TTO:n pikkujoulusitsit. Tiloina toimi Galleria Bertel, 
jonne oli hankittu pitopalvelun kautta kolmen ruokalajin illallinen. Illan vieraina oli 
jäseniä, yhteistyökumppaneja sekä entisiä TTO aktiiveja.  

4.2 Viihde 

 

PISTOT-bilekonseptin mukaiset opiskelijabileet järjestettiin kuukausittain yhteensä 
seitsemän kertaa (tammi-huhtikuu, syys-marras) vuoden 2014 aikana. Keväällä 2014 
bilepaikkana toimi Discotheque Fat Lady. Syksyllä 2014 PISTOT-bileet päätettiin siirtää 
yökerho Unioniin. Bileet järjestettiin yhdessä PIRATE ry:n ja TIRO ry:n kanssa. Keväällä 
järjestettiin PISTOT Bilepassi matka, jossa vähintään kuusi leimaa keränneillä juhlijoilla 
oli mahdollisuus voittaa matka. Matkan kustannukset jaettiin tasan kolmen ainejärjestön 
kesken ja lisäksi matkalle saatiin sponsoreita. Sopimus PISTOT-bileiden järjestämisestä 
yhteistyössä Restamax Oyj:n kanssa sai jatkoa ja uusi vuonna 2013 allekirjoitettu 
kahden vuoden sopimus astui voimaan 1.6.2014. Vuoden 2014 joulukuussa järjestettiin 
lisäksi ensimmäistä kertaa PISTOT-Bileristeily. 
 
Yhdistyksen perinteinen tapahtuma, Soppasauna, järjestettiin PISTOT-bileiden 
yhteydessä lokakuussa 2014.  
 
Muita yhdistyksen viihdetapahtumia olivat uusille opiskelijoille järjestetyt 
kaupunkisuunnistus Hämmästyttävä Ralli sekä Tradenomiopiskelijoiden Kastajaiset 
syyslukukauden alussa. Hämmästyttävän Rallin jatkobileet järjestettiin Yökerho 
Unionissa ja Kastajaisten jatkobileet Discotheque Fat Ladyssä. 
 
Hervannan Humala Hyppely on vakiinnuttanut asemansa yhtenä vuoden suurimmista 
TTO:n järjestämistä opiskelijatapahtumista. Tapahtumassa opiskelijoiden tehtävänä on 
kerätä leimoja passiin eri Hervannan anniskeluravintoloista. Eri suorituksista oli 
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mahdollisuus saada itselleen haalarimerkki. Tapahtuma järjestettiin Maaliskuussa 27.3 
ja syyskuussa 24.9. Helmikuu keräsi yhtensä n. 400 kiertäjää ja syyskuussa tapahtuma 
myytiin loppuun ja osallistujia oli n. 700. Tapahtumaa markkinoitiin aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa ja TAMKin kampuksella sekä jonkin verran myös TTY:llä. 
Lippuja pystyi ostamaan kaikista kolmesta Tampereen korkeakoulusta. 
 

5. Tiedotustoiminta 
 

Tärkeimpinä tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen www-sivut, sähköpostitse 
lähetettävät jäsentiedotteet, Facebook-yhteisöön luotu Tampereen Tradenomiopiskelijat 
ry -fanisivu, Provisio-lehti sekä yhdistyksen toimisto ja ilmoitustaulu. Lisäksi vuoden 
2014 aikana otettiin käyttöön Instagram. 
 
Jäsenistölle pyrittiin tiedottamaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja asioista 
eri tiedotuskanavia pitkin. Yhdistys lähetti jäsentiedotteita jäsenistölle noin kerran 
kahdessa viikossa. 

 
TTO julkaisi kolme Provisio-lehteä ja yhden Info Provisio -lehden vuonna 2013. Info-
Provisio jaettiin uusille opiskelijoille orientoivilla päivillä. Muut Provisio-lehdet jaettiin 
ympäri Kuntokatu 3:n kampusta. 
 

6. Yritys- ja yhdistysyhteistyö 
 

Portti Työelämään – rekrytointitapahtuma järjestettiin yhteistyössä Tiron, Tamkon ja 
Tamkin kanssa. Tapahtuman markkinointimateriaalit uudistettiin, sekä tapahtumalle 
luotiin verkkosivut Tamkin palvelimelle. 
 
Opiskelijahaalareihin myytiin mainospaikkoja yhteistyöyrityksille.  Uusista opiskelijoista 
n. 260 kpl tilasi haalarit. Haalareiden toimitus viivästyi kahdella kuukaudella syksyllä 
2014 toimittajasta johtuvasta syystä. Haalaritoimittajalta saaduilla korvausrahoilla 
päätettiin järjestää ilmaistapahtuma vuonna 2015, jonka järjestämiseen valittiin 
työryhmä. 

 
Puheenjohtaja edusti opiskelijoita valmistuneiden paikallisyhdistyksen Tampereen 
Seudun Tradenomit ry:n (jäljempänä TST ry) hallituksessa hallituksen jäsenenä. 
 
Hallituksesta osallistui viisi jäsentä marraskuun lopussa pidettyyn TROL:n 
liittokokoukseen Helsingissä. TTO ry:n vuoden 2014 hallituksesta valittiin yksi jäsen 
TROL:n liittovaltuustoon (Mehmet Kütük hallituksen varajäseneksi).  
 
TTO osallistui lisäksi muiden tradenomiopiskelijayhdistysten vuosijuhliin. Näitä olivat 
mm. Atkins ry:n vuosijuhlat, sekä joulukuussa olleet TROL:n pikkujoulut. 

 



 
   TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
   14.08.2015 
 
 
  

 
Kuntokatu 3, L-rakennus, 33520 TAMPERE, Puhelin: 045 1324 790 

E-mail: hallitus@ttory.fi, Internet: http://www.ttory.fi 

7. Ulkosuhteet 
 
Ulkosuhdevastaavan työtehtäviin tuli muutoksia Ikaalisten kampuksen lakkauttamisen 
yhteydessä.  
 
Ulkosuhdevastaava päivitti tiedotusmateriaalia englanniksi ja sai aktivoitua IB-puolen 
opiskelijoita aiempaa paremmin mukaan yhdistyksen toimintaan. Ulkosuhdevastaava 
hoiti myös yhteistyötä tietojenkäsittely opiskelijoihin. Uutena työtehtävänä 
ulkosuhdevastaavalle tuli sekä Kansainvälisen, että kotimaisten ekskursioiden 
suunnittelu ja toteutus. 
 
 

 


