
 

 
 

 

 

Tervetuloa Proakatemialle! 

Onnea olkoon, sillä juuri sinut on valittu TAMK Proakatemialle opiskelemaan yrittäjyyden ja 
tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmaan. Meille ei ihan joka jannu pääsekään. Vaihteeksi hakijoita oli 
useampi sata, ja 40 pääsi sisään. Odotukset lienevät korkealla puolin ja toisin, onhan TAMK 
Proakatemia melkoinen paikka. Meillä saat juuri sen, mistä luovut ja toisaalta sen, mihin olet valmis. 

TAMK toimittelee viralliset paperit ja ohjeistukset ensimmäisten päivien osalta, ja ne ovat 
verkossa näkösällä koko kesän. Tapaamme ti 16.8.2022 orientoivien opintojen teemalla 
pääkampuksella ja siitäpä sitten starttaillaan syksy vauhtiin. Kanssanne taaplaa valmentajamme 
Hanna Saraketo, joten käy nettisivuilta kurkkimassa, minkänäköisen leidin kanssa pääsette töihin.  

Tiedät, että meillä opiskellaan ja opitaan hieman eri tavoin. Meillä on paljon vapautta, joka tuo 
tullessaan vastuuta. Luotamme siihen, että jokainen kantaa kortensa kekoon ja on valmis tekemään 
hommia – se on yhteisömme ydin, tuo luottamus.  

Syksyllä sinulla on aikaa tutustautua tsydeemiin sekä opiskella ns. kurssimuotoisia opintoja alta 
poies. Jos siis ruotsi tahi vaikka matikka kivistää, suosittelen hivenen kertaamaan aiheita kesän 
aikana ja/tai ilmoittautumaan valmistaville kursseille. Syksyllä meillä on tarjolla matikan valmistava 
kurssi myös liiketalouden opiskelijoille ja biliivmii, jos on vähänkään epätoivoa numeromaailmassa, 
mene sinne. Sama homma ruotsin kanssa. En tätä suosittelisi, jos en jotain tietäisi - mitenkään 
väheksymättä matikka- tai kielipäätäsi. Näistä on lisätietoja uuden opiskelijan sivuilla, tutustu siis 
huolella niihin. Tässä on tipsi ykkönen: kuuntele kokeneempia. 😉"#$% 

Toinen juttu. Meillä luetaan paljon. Lukemisen voit mieltää myös kuunteluksi, äänikirjat ovat 
monelle yhtä mieluisa tapa hankkia ja sisäistää tietoa. Yhtä kaikki, meillä luetaan ja myös kirjoitetaan 
paljon. Kesällä voit jo aloitella tutustumista kirjojen ihmeelliseen maailmaan. Suosittelen het 
alakuun vaikkapa Perttu Pölösen, Simon Sinekin ja Frank Martelan tuotantoa. Kuukkeli avittaa 
etsinnässä. 

Kirjoittaminen tarkoittaa vapaamuotoisia esseitä, jossa käsittelet lukemaasi. Mitä opit, hoksasit, mitä 
sovellat käytäntöön omissa projekteissa, tiimiyrityksessänne ja tiimissänne, asiakkaiden kanssa? 
Lukemista ei toina suorittaa. Jos joku kirja ei iske, vaihda toiseen. Etsi itseäsi kiinnostavia teemoja, 
kirjoja ja muita lähteitä, joista opittua voit jakaa muille. Meillä kun puhutaan tiimioppimisesta, niin 
tuo uuden tiedon jakaminen on hyvä homma. Proakatemian Esseepankista löydät esseitä vinon 
pinon. Siellä on erinomaisia, hyviä, keskinkertaisia ja huonoja esseitä, niin kuin pitääkin. Tässäkin 
asiassa meillä opitaan ja kehitytään matkan varrella. Tipsi numero kaksi: lue ja kirjoita, kerro 
ajatuksistasi. Se on tärkein tekosi itsesi, tiimin ja yhteisön nimeltä Proakatemian eteen. Suosittele 
hyviä kirjoja ja kerro myös niistä, mitkä eivät sinuun iskeneet.  

Sitten hivenen asiaa järjestelyistä syksyn osalta. Meillä asiat saattavat muuttua välillä nopeallakin 
aikataululla, kuten työelämässä yleensäkin. Siitä syystä pyydän sinua seuraamaan heti alusta alkaen 
kahta tiedostuskanavaamme: TAMKin sähköposti ja Proakatemian Teams/Eskareiden Teams. Näissä 
ilmoitetaan asiat, jotka jokaisen on hyvä tietää. Sinun tehtäväsi on olla aktiivinen ja kysyä, jos on 
epäselvyyksiä - niitä on ja tulee aina, sen lupaan. Meillä saa kysyä keneltä tahansa, ja yleensä asiat 
selviävät. Kolomostipsi on tässä: kysy rohkeasti. Paljon saa tietoa pyytämättäkin, vaan parhaiten 



 

 
 

sinulla on homma hanskassa, kun et odota valmista. Meillä menee paljon hyviä asioita ohi, jos 
olettaa, että kaikki tuodaan pöytään kuin aikanaan Manulle illallinen. 

Proakatemialla pyörivät apuvalmentajat eli apuvalkut, tuutorit ja kääwät. He avittavat tuutoreiden ja 
kääpien (vanhemmat tiimiyrittäjät) kanssa sinua vauhtiin ja kohti Proakatemian polkua. 

On huimaa saada teijät kaikki Proakatemialle. Suomipuolen ohjelmassa aloittaa 40 innokasta ja 
enkkupuolen ohjelmassa samaiset 40. Talossa on siis 40 innokasta tiimiyrittäjän aihiota, ja sehän on 
huippua! 

Nyt on kesä, joten nauti siitä. Muista myös levätä, eläkä ressaa tulevaa. Tipsit voit laitella korvan 
taakse hautumaan, kirjoja katsastella valmiiksi ja kunhan hoidat viralliset asiat kuntoon (esmes 
paikan vastaanottamisen), niin elokuussa nähhään. Mahdolliset hyväksilukemiset tai muut 
opintoihin liittyvät asiat ennätetään setviä lomien jälkeen.  

Proakatemia on elävä ja jatkuvasti kehittyvä, joten yhteisömme jäsenet, eli juuri sinä, teet paikasta 
sen, miksi meille halutaan vuosi toisensa jälkeen. Se on hieno vastuu, jota kannamme ylpeydellä. 
Arvomme eivät suotta ole luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestys. Suuntaamme kohti 
visiotamme, Uuden yrittäjän esikuvaa, yhdessä. Tervetuloa mukaan maailmasi mullistavalle 
matkalle! 

 

Terkkuloin, 

 

Tirri 

Proakatemian päävalmentaja ja opo 
tanja.verho@tuni.fi 
 

 

 


