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Seuraa meitä:
Instagram: @tto_ry
Facebook: Tampereen tradenomiopiskelijat TTO ry
Twitter: @tto_ry

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti Provisio on kokonaan värillinen ja siitä
ilmestyy vuosittain kaksi numeroa sekä lisäksi
uusille opiskelijoille suunnattu InfoProvisio.
Provisiota jaetaan Tampereen ammattikorkeakoululla. Provisio on poliittisesti ja
uskonnollisesti riippumaton lehti. Lehdessä
julkaistavat artikkelit edustavat kirjoittajan
omia näkemyksiä, eivät

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n virallista
kantaa.
Julkaisija
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry
Toimituksen osoite
TTO ry./Provisio, Kuntokatu 3,
L-rakennus, 33520 Tampere
provisio@ttory.fi
www.ttory.fi

Päätoimittaja
Veera Leppäniemi

040 079 7283

Toimittaja
Linda Leppänen

Pääkirjoitus
Uuden vuoden myötä myös TTO on ottanut uutta suuntaa. Olemme olleet järjestämässä tapahtumia ja
panostamme entistä enemmän viestintään ja sosiaalisen median kautta viestimiseen. Instagram seuraajia aktivoidaan kisan kautta ja Facebookista voi viikottain seurata ajankohtaisia asioita. Nettisivumme
ovat uudistuksen alla ja sen myötä myös blogimme saa uutta tuulta alleen.
Huikein alkuvuoden TTO-muisto on ehdottomasti ekskursio Prahaan, Tsekkeihin, josta voi lukea lisää
tästä lehdestä. Kahdeksan päivää kolmenkymmenen tradenomiopiskelijan voimin oli antoisa ja tapahtumarikas taival, josta jäi paljon käteen. Kansainvälisyys ja verkostot ovat asioita, joihin ainakin itse haluan
panostaa opinnoissani aina tilaisuuden tullen. Syksylle on suunnitteilla myös kotimaan ekskursio, joten
kannattaa pysyä kuulolla!
Mukavaa kesän odotusta toivottaen,
Veera
Päätoimittaja

ILMOITUSHINNAT VUONNA 2015
Koko			hinta
takakansi		
159€
1 sivu			
99€
1/2 sivua		
59€
1/4 sivua		
39€
Lehti ei vastaa ilmoittajille mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista, jos ilmoitusta
ei tuotannollisista tai muista syistä voida

julkaista määrättynä päivänä. Lehden
vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Taitto
Veera Leppäniemi
Linda Leppänen

Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa on kielletty.
Provisio etsii aina uusia, innokkaita kirjoittajia. Ota yhteyttä toimitukseen
provisio@ttory.fi

Paino
Grano
Painosmäärä
100 kpl

Puheenjohtajan nuijasta
Istuin kotisohvalla katsellen telkkaria. Sipsipussi alkoi olla tyhjä ja kokis laimentunutta. Sitten ovikello soi, ja
vaikka kuinka harmittikin keskeyttää ohjelma, nousin avaamaan oven. Siellä seisoi tyylikäs pariskunta, mies
pukeutuneena tummaan pukuun ja vaaleaan paitaan, johon hänen limenvihreä kravattinsa sopi kuin nenä
päähän. Naisella oli harmahtava jakkupuku joka korosti hänen asiallista tyyliään.
– ”Tulisitko meille kesätöihin?” Pariskunta kysyi.
– ”No joo…” Vastasin.
Sitten herätyskello soi ja tajusin, että oli taas maanantai ja kouluun lähtö edessä. Vierailin Tradenomiopiskelijaliiton järjestämässä Huippuseminaarissa Helsingissä, jossa yhtenä puhujana toimi kuuluisa vaatturimestari Arman Alizad. Hän kertoi tarinansa siitä, kuinka on päätynyt siihen, missä on tällä hetkellä. Unelmien tavoittelu ja toisten ihmisten kunnioittaminen olivat kaksi tärkeintä asiaa mitä hänen esityksestään jäi
mieleen. Nämä asiat saivat minut pohtimaan omaa kesätyönhakuprosessiani hieman uudelta kantilta.
Vaikka työttömyysluvut Suomessa ovatkin tänä päivänä huipussaan, on eri aloilla tarjolla kesätöitä runsain
määrin. Tärkeintä kesätyön saamisessa on oma aktiivisuus: hakeminen voi käydä työstä, mutta ihan varma
asia on, että se myös opettaa paljon ihmisten kohtaamisesta. Se antaa itsevarmuutta ja auttaa myös tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Myös tietty nöyryys on hyväksi sikäli, että joskus on myönnettävä,
ettei parikymppisenä ehkä tiedäkään ihan kaikesta kaikkea, ei ehkä osaakaan ihan jokaista asiaa ja että
joskus on hyvä ottaa vastaan se ei-niin-hyväpalkkainen-ei-niin-siisti-ei-ehkä-sisäduunikaan.
Mutta mitä tehdä, jos työpaikkaa ei kaikesta huolimatta löydy kesäksi? Entistä suositummaksi on nousemassa yrittäminen opiskelijoiden keskuudessa. Miksi et perustaisi toiminimeä, jonka kautta tekisit esimerkiksi
huoltotöitä, konsultoisit vanhuksia tietokoneen käytössä tai tarjoaisit jotakin muuta ydinosaamiseesi liittyvää palvelua? Työllistymisen lisäksi saisit arvokasta kokemusta yrittäjän arjesta ja kuka tietää vaikka jatkaisit
yrittäjäuralla pidempäänkin.

Samuli Salonen
Puheenjohtaja
samuli@ttory.fi

Liiton terveiset
Terveisiä Tradenomiopiskelijaliiton liittohallitukselta!
Vuosi 2015 on polkaistu vauhdilla käyntiin ympäri Suomen. Tradenomiopiskelijaliiton liittohallituksen alkuvuosi on ollut kiireinen kaikkine tapaamisineen, seminaareineen ja kenttäkiertueineen. Näin maaliskuun lopulla olemmekin jo kiertäneet lähes kaikilla Suomen paikkakunnilla
Tampere mukaan lukien.
Alkuvuoden ehdottomasti näkyvin ja onnistunein jäsentapahtuma oli 21. maaliskuuta järjestetty TROL:n Huippuseminaari. Puhujina toimivat somerekrytoinnin Suomen ykkösnimi Tom
Laine, koko kansalle tuttu seikkailija ja tv-esiintyjä Arman Alizad sekä konkarinäyttelijä Tom
Pöysti. Huippuseminaari kokosi saman katon alle 140 tradenomiopiskelijaa ympäri Suomen.
Komea edustus oli saatu myös Tampereelta. Seminaarin parasta antia olivat mahtavat somevinkit, inspiroivat tarinat sekä Pöystin tarjoamat huutonaurut. Seminaarin jälkeen siirryimme
laivalle syömään, juomaan ja verkostoitumaan. Tapahtuma oli jäsenille laivareissuineen ja
ruokineen täysin ilmainen, joten jos tänä vuonna missasit seminaarin, suosittelen ensi vuonna
lähtemään mukaan! Seminaarin suosiosta kertoo se, että se bookattiin kahdeksassa minuutissa loppuun.
Kun sinä TTO:n jäsenenä luet tätä tekstiä, muista että kuulut yhteen Suomen suurimmista ja
perinteikkäimmistä tradenomiopiskelijayhdistyksistä. Tampereen menoa seuratessa ei voi kuin
hymyillä, sillä siellä on aina ollut loistava yhteishenki ja vauhdikas meno. Rivijäsenenäkin kannattaa lähteä täysillä mukaan tapahtumiin ja toimintaan, sillä opiskeluaikana saadut kokemukset ja luodut verkostot hyödyttävät suuressa määrin tulevaisuudessa työelämään siirryttäessä.
Kesä lähestyy ja kesätyöt sen mukana. Nyt onkin hyvä aika hyödyntää liiton opiskelijajäsenille tarjoamia palveluita kuten palkkaneuvontaa ja työsuhdeneuvontaa yms. Voit esimerkiksi
tarkistuttaa työsopimuksesi liiton lakimiehellä, jottet myy osaamistasi epäedullisilla ehdoilla.
Lisäksi työttömyyskassalliseksi työsuhdejäseneksi liittyneet voivat kesätöissä kerryttää työssäoloehtoa, joten mikäli jostain syystä käy niin, että valmistumisen jälkeen ei heti löydä töitä,
pääsee valtion tarjoaman työttömyysturvan sijaan ansiosidonnaiselle, joka on huomattavasti
parempi ja motivoi varmasti enemmän työnetsinnässä.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille TTOlaisille! Olette osa mahtavaa paikallisyhdistystä ja
valovoimaista opiskelijaliittoa!
Koko liittohallituksen puolesta,

Jaakko Hyvönen
Puheenjohtaja
Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry

Tapahtumat
Olemme panostaneet tapahtumiin, joissa urheilu ja hauskanpito yhdistyvät. Yhteistyötä on tehty paljon
insinöörien ja sairaanhoitajien kanssa. Ensimmäinen tapahtumamme TIRO:n kanssa oli tammikuussa järjestetyt Kyykkäkarsinnat. Pelasimme kyykkää Solun parkkipaikalla ja selvitimme järjestöjen edustajat Akateemisen kyykän mm-kisoihin. Pelit sujuivat hienosti ja väki viihtyi.

Pojat kyykkäämässä
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TIRO:n ja Piraten kanssa jaettiin ystävänpäiväviikolla munkkeja ja järjestettiin Pulkkaralli hiihtoloman jälkeen. Vaikka huono sää pelotti opiskelijoita ja osallistujamäärä jäikin pieneksi, oli Pulkkaralliin osallistuneilla
todella hauskaa mäessä ja norsufutiskentällä. Jatkossa pulkkaillaan sitten ennen hiihtolomaa niin saadaan
enemmän väkeä paikalle. Näiden lisäksi järjestimme TIRO:n kanssa laskettelureissun Sappeelle maaliskuun
alussa.

Tällä hetkellä työn alla ovat Haalarikorvaushipat, jotka lehden tultua painosta ovat jo takanapäin. Lisäksi
tarkoituksena olisi saada vielä jotain pientä kivaa ennen koulujen loppua. Syksyllä jatketaan sitten samaan
malliin. Yhteistyö jatkuu nykyisten kumppaneiden kanssa ja mahdollisesti viritellään myös uusia juttuja
muiden kanssa.

Aleksi Kauppinen
Kulttuuri ja vapaa-aika
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Miten meni noin niinku omasta mielestä?
Keräsimme teidän jäsenten kommentteja ja fiiliksiä TTO:n järjestämistä tapahtumista.
Kiitos kuuluu teille jäsenille, että tapahtumat ovat olleet onnistuneita!

”The Pistot Party Cruise was a unique experience. As an exchange student from Switzerland, I was not
used to the sea so I was excited to have a ride with such a huge ship- The trip was well organized and
drinking Finns can be really funny. Even if the trip on the sea was really long, it never got boring because
of the nice students around me!”
Pascal Diebold, exchange student from Switzerland
PISTOT PARTY CRUISE
“HHH oli ehdottomasti yksi syksyn kohokohdista opiskelijabileiden saralla. Tapahtuma oli organisoitu
hyvin ja palvelu baareissa toimi jouheasti. On hyvä tietää että tulevaisuudessakin on jokin syy mennä
Herwoodiin. Kuningasmäyrä oli tosin piece of cake”
Janne Malmisaari 14IBB
Hervannan Humala Hyppely
”Kyykkäskabat oli hauska setti, en ollut aikasemmin kuullutkaan kyykästä, joten pitihän se kokeilla
Tapahtumassa hyvä meno, ilmasta makkaraa ja kuumaa juomaa ja tietty hauskaa seuraa! Koko päivän
kestäneet karsinnat huipentui meijän joukkueen jatkoon pääsyyn!! ”
Anna Jaakkola 14liko2
TTO:n ja TIRO:n kyykkäkarsinnat
”Tapahtuman autenttisuus on omaa luokkaansa. Hervanta ympäristönä ei ole uhkaava pienenkään kylän pojalle, vaan tunnelma on hyvin vastaanottava. Paikallisissa pubeissa viihtyvyys on loistavaa tasoa,
mikä saa ohrapirtelön maistumaan entistäkin paremmalta. Tämä pitää jokaisen kokea ainakin kerran
elämässään.”
Jesse Wallin 14liko2
Hervannan Humala Hyppely
“I refuse to pay to go party, unless we are talking about PISTOT. The only party im willing to pay for”
Luis Gomez Quintana 14IBA
PISTOT
”En edes tiedä, kuinka kuvailisin tai mistä aloittaisin, oli vain niin kertakaikkisen upea ilta. Värikkäät
ja omistautuneet vaatetukset järjestäjillä antoivat ymmärtää, että nyt on laitettu kaikki peliin. Vähän jäi
mieltä kaivelemaan, etten itse nähnyt illan aikana järjestettyä kilpailua. Osaavissa käsissä hyvän porukan,
raflaavan musiikin ja halvan iloliemen yhdistelmä hipoikin täydellisyyttä. Näinä hetkinä sitä ihmettelee,
kuinka toiset bilettäjät vaativat psykedeelistä lääkintää saadessaan kaiken irti. EI!. Pistot - bileissä
huomaa, että ekstaasiin pääsee ilmankin. Lämmin kiitos, oloni oli rakastettu.”
Ari Kärkkäinen 14IBA
PISTOT FACTORY

“The first good thing about the pistot partycruise was that it was organised in december. By that time all
of the school stuff had been done and the party was like a reward for the effort put in the studying. Then,
for people like me who were to finish the exchange in december, it was a perfect opportunity to spend two
amazing days with the people I had made friends with. The trip was perfectly organised by Pistot, partying
for almost two days on a huge ferry was an awesome experience. Although I can’t remember everything, I
can surely say that I’m gonna remember the cruise as one of the best things I’ve done in Finland.”
Karol Klimkowski, Exchange student from Poland
PISTOT PARTY CRUISE
”Marraskuun pistoilla tunnelma oli aivan katossa. Movemberin teeman mukaisesti viiksekäs bailukansa valloitti Unionin, jossa tarjoiltiin teemaan ja opiskelijan budjettiin sopivaa nesteytystä illan kohokohtaa odottaessa. Bileet kruunasi Teflon Brothers, joka takasi Maradonan soimisen päässä vielä loppukuun ajan. Ihan
ehdottomasti yhdet vuoden parhaimmista bailuista!”
Iina-Miisa Huovinen 14IBA
PISTOT Marraskuu
”TTO:n järjestämät tempaukset ovat olleet yksi vuoden piristyksistä. Erilaiset teemat tapahtumissa ja ryhmäkilpailut ovat olleet tärkeitä luokan yhteishengen kannalta. Lisäksi näissä pääsee tutustumaan myös
muiden luokkien ja linjojen opiskelijoihin. Tulevaisuudessakin aion osallistua näihin ja suosittelen kyllä
muillekin.”
Aleksi Kerola 14liko2
”Sappeen laskettelureissu oli tosi halpa setti, matkat ja kolmen tunnin hissilippu makso vaan kympin. Tässä
oikea meininki opiskelijabudjettiin! Vaikka Tampereella ei ollut enää lunta laskupäivänä 10.3. niin onneks
Sappeen rinteet oli viel kunnossa. ”
Anna Jaakkola 14liko2
TIRO & TTO Ski trip
“Tulevia haalarikorvausbileitä ootan jo! Mikä pettymys sillon syksyllä kun ei saanu Tradenologiaan eikä
Hämeenkadun Approon pukee päälle haalareita kun kangas oli loppunu. Siks onkin tosi siistii, että TTO
neuvotteli meille kunnon korvaukset niin nyt päästään juhliin. Nyt jänskäillään mitä kaikkee kivaa tapahtuu
8.4.!! Tälleen keväällä on ihan uudella tavalla aktivoitunu koulun bileisiin ja happeninkeihin kun tietää, että
ens syksynä meijän sairaan hyvä luokka 14liko2 hajoo, sniff!
Täytyy nostaa hattua kaikille ketkä vaikuttaa TTO:ssa, Tamkossa ym. ja jaksaa järkkää meille bileitä ja pitää
meijän opiskelijoiden puolta! Kiitos ”
Anna Jaakkola 14liko2

Prahan ekskursio
Perjantaina lähdimme vihdoin matkaan TTO:n järjestämälle ekskursiolle 30 hengen voimin. Lentomme oli
tarkoitus lähteä Prahaan noin kahdeksan aikaan illalla, mutta se oli myöhässä kaksi tuntia. Vietimme siis paljon aikaa lentokentällä, jolloin oli hyvää aikaa tutustua muihin matkallelähtijöihin.
Yövyimme Old Prague Hostellissa, joka sijaitsee vanhassa kaupungissa. Sijainti oli mitä loistavin. Oli helppo
lähteä keskustaan seikkailemaan kävellen ja halutessaan myös julkisilla, sillä metroasema oli muutaman
sadan metrin päässä hostellistamme.
Lauantai alkoi aimoannoksella vapaa-aikaa. Monet hyödynsivätkin ajan tutustuen kaupungin ihmeisiin.
Illalla oli vuorossa yhteinen illallinen ja Vltavan risteily, joka kesti reilun tunnin. Nousimme melko pieneen jokilaivaan, joka kiersi joella edestakaisin. Vltava on Tsekkien pisin joki ja risteilyllä näki hyvin joen
ympäristöä ja kauniita arkkitehtuurisia rakennelmia iltahämärässä.
Sunnuntaina oli myös erinomainen päivä tehdä ostoksia ja tutustua kulttuurikohteisiin, sillä koko päivä oli
vapaata. Hotellimme vieressä oli ostoskeskus Palladium - monikerroksinen ostosparatiisi, jonka tarjonnan
monet kävivätkin tsekkaamassa. Lähistöllä oli myös paljon pieniä viihtyisän näköisiä ravintoloita ja istuskelupaikkoja.
Maanantaina oli ensimmäisen yritysvierailumme aika. Matkasimme keskustasta metrolla kohti pankkikoulua
Bank Institute Universityä, joka onkin Tsekkien tunnetuin. Tämä korkeakoulun perusti keskuspankki vuonna
1991. Alkuperäinen idea oli kouluttaa keskuspankille uusia työntekijöitä, mutta nykyään valmistuneet työllistyvät muihinkin hommiin. 100% tästä koulusta valmistuneista työllistyvät valmistumisensa jälkeen. Koulu
on myös ensimmäinen ja ainoa korkeakoulu Tsekeissä, jolla on ulkomaalainen partneri. Meille oli puhumassa tsekkiläinen, mutta aikoinaan Suomessa asunut mies ja hän piti esityksensä suomeksi. Esitys oli melko
mielenkiintoinen, mutta se antoi vaikutelman, että kyseisellä esittelijällä olisi jäänyt jotakin hampaankoloon
Suomesta. Hän kritisoi paljon Suomea, kuitenkin hyvin kärjistyneesti. Osa asioista varmasti osui silti myös
naulan kantaan.
Tämän jälkeen jatkoimme senaattiin, jossa meille pidettiin tutustumiskierros senaatin upeassa
rakennuksessa. Meille kerrottiin senaatin toiminnasta ja historiasta ja pääsimme myös tutustumaan
eduskunnan tiloihin.

Tiistaiaamumme alkoi vierailulla SAP-firmassa ja saimme todella kattavan paketin firman toiminnasta ja
SAP:sta yleisesti. Lopuksi pääsimme tutustumaan yrityksen eri osioihin ja esimerkiksi laskutuksen eri vaiheisiin ja esittämään kysymyksiä asiantuntijoille.
Päivän toisen yritysvierailumme kohde oli KONE. Olimme innoissamme, sillä yritys on perustettu Suomessa vuonna 1910 ja kasvanut maailmanlaajuiseksi isoksi firmaksi. Meille pidettiin kattava esittely ja paljon
lukuja vilisi silmiemme edessä, mutta tärkeimpänä huomiona on KONE:en jokavuotinen kasvu. Meille
kerrottiin myös uudesta hissihankkeesta, joka tulee maailman suurimpaan rakennukseen. Rakennus on
kilometrin korkea ja sen rakentaminen on mahdollista juurikin nykyisten hissien ansiosta, joiden teknologiaa on kehitetty jo pitkään.
Vaihtoehtona keskiviikolle oli vierailu panimolle tai eläintarhaan. Suurin osa lähti Pilsner Urquellin panimolle, joka sijaitsee Plzenin kaupungissa. Matkustimme kaupunkiin junalla vajaat kaksi tuntia. Oli mielenkiintoista nähdä muutakin Tsekkiä kuin vain Prahaa, sillä kontrasti Prahan ja sen ulkopuolisten alueiden
välillä oli melko suuri. Junan ikkunoista näkyi paljon ränsistyneitä alueita, jotka olivat hyvin erilaisia kuin
Prahan komea ja arkkitehtuurisesti rikas keskusta. Myös Plzen kaupunkina näytti melko rähjäiseltä ja köyhemmältä kuin Praha.
Panimolla meitä vastassa oli opas, jolla oli todella reipas tahti. Kiersimme panimon nopeasti, tylsää ei ehtinyt tulemaan. Hän kertoi meille aluksi paikan historiasta ja synnystä. Sen jälkeen kiersimme rakennuksia
ja hän kertoi meille kohta kohdalta oluen valmistusprosesseista ja pääsimme koskettelemaan ja maistelemaan erilaisia raaka-aineita, joita käytetään oluen valmistuksessa. Meille näytettiin myös lyhyt elokuva
oluen valmistuksesta. Lopuksi saimme halutessamme maistiaiset suodattamattomasta oluesta.
Torstain vierailumme suurlähetystössä oli erittäin mielenkiintoinen.
Meidät tutustutettiin Tsekin taloustilanteeseen ja siihen, mikä Tsekeissä on hyvin verrattuna Suomeen. Kiteytettynä se, mikä on Suomessa huonosti, on Tsekeissä hyvin ja päinvastoin. Lopuksi saimme myös kuulla
suomalaisen työharjoittelijan Lassen näkökulmaa Prahasta ja Tsekeistä. Hän on ollut puoli vuotta ikään
kuin työharjoittelijana suurlähetystössä. Hintataso on halpa Suomeen verrattuna ja tuilla pystyy elämään
ihan hyvin, vaikka harjoittelusta ei hänelle maksetakaan. Lisäksi hän kertoi meille meno- ja ruokavinkkejä
viimeisille päivillemme. Vierailu oli erittäin antoisa ja saimme uutta näkökulmaa Suomen taloustilanteeseen.
Perjantaina oli jälleen vapaata kunnes kuuden maissa koitti lähtö lentokentälle. Päivä viuhahtikin ohi
hetkessä, ja lennollakin suurin osa torkkui. Vihdoin kolmen jälkeen yöllä saavuimme takaisin Tampereelle.
Mahtava reissu kyllä oli, ei voi muuta sanoa!

Brändää itsesi
TRAL järjesti Tradenomiopiskelijoiden Huippuseminaarin 22.3.2015 Helsingissä ja paikalla oli huippupuhujia. Tom Laine valaisi meitä henkilöbrändäämisestä, Arman Alizad kannusti tavoittelemaan
unelmiaan ja näyttelijä Tom Pöysti hauskuutti meitä tunnin ajan Armanin puhumalla suomalaisten
(kadonneesta) itsetunnosta.

Seminaarista jäi päällimmäisenä mieleen henkilöbrändäys ja se, miten paljon mahdollisuuksia
sosiaalinen media tarjoaa meille itsensä brändäämiseen. Verkostojen luomista painotetaan jo heti
opintojen alusta lähtien ja tähän hyvä työkalu on LinkedIn. Profiilista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos
siihen ei jaksa panostaa. Tärkeää on tässäkin pitää kerronta lyhyenä ja ytimekkäänä, sekä saada
oma motivaatio välittymään lukijalle. Kieli kannattaa tietysti valita haluttujen tehtävien mukaan, jos
ulkomaan pestit kiinnostavat niin engannin kielellä pääsee huomattavasti pidemmälle kuin pelkällä
suomella.

Muita hyviä kanavia oman brändin luomiseen ovat myös Twitter ja Pinterest, jotka nekin vaativat perehtymistä ja jatkuvaa ja laadukasta sisällöntuottoa. Pinterestissä tosin voit jakaa muiden lisäämää sisältöä,
mikä on myös mielenkiintoinen tapa ilmaista itseään. Blogin kauttakin voi saada näkyvyyttä omille mielipiteilleen, jos osaa tehdä sen kiinnostavalla ja hieman erottuvalla tavalla. On kuitenkin syytä muistaa, että
kolikolla on se kuuluisa kääntöpuolensakin. Nettiä kannattaa käyttää hyväkseen, mutta kannattaa myös olla
tarkkana mitä siellä julkaisee.

Tukka takana, ura edessä

Haastattelimme kahta jo muutama vuosi sitten valmistunutta tradenomia ja
pyysimme heitä kertomaan, miten heidän työuransa on lähtenyt koulun jälkeen.

Niilo Ristmeri nappasi työharjoittelustaan työpaikan
Valmistuin vuonna 2013 TAMK International Business -linjalta. Suoritin työharjoitteluni silloin vielä tuoreessa startup – yrityksessä Jollassa vuoden 2012 lopulla, missä pääsin tutustumaan tähän mielenkiintoiseen
softa-taloon. Pääsin työharjoittelun jälkeen taloon töihin. Toimin aluksi assistenttina, jonka jälkeen spesialistina ja nyt olen ”Marketing Manager”.
Suomalainen Jolla tarjoaa ihmisille vaihtoehtoisen käyttöjärjestelmän Sailfish OS:n kahden vallitsevan
käyttöjärjestelmän rinnalle kapinallisella tyylillään. Käyttöjärjestelmä on myös turvallinen, eikä kerää tietoja
käyttäjästään. Yritys on viimeisen vuoden aikana tehnyt räjähdysmäisen nousun ja valloittanut yli 30 maata.
Samalla kun tuotteita on myynnissä Euroopassa, niitä myydään myös Hongkongissa, Intiassa, Kazakstanissa
ja pian myös Namibiassa. Yrityksessä on työntekijöitä hieman alle 150 ja kansallisuuksia on kaiken kaikkiaan
lähelle 30. IB-taustasta on siis hyötyä ja kieli, jota käytän pääsääntöisesti töissä, on englanti.
Normaalia työpäivääni on vaikea kuvailla, sähköposteihin vastailun ja kännykässä olemisen lisäksi teemme
paljon mielenkiintoisia projekteja. Viimeisin projektimme oli Jolla Tabletin lanseeraus Indiegogo-joukkorahoitusalustalla. Se oli menestys ja saimme kerättyä 2,45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria rahoitusta. Tavoitteena oli tuoda näkyvyyttä Jollan uudelle tabletille. Meidät mainittiin useissa bisnesalan lehdissä, muun
muassa Forbesissa.
Edustin hiljattain firmaamme Barcelonassa Mobile World Congress -messuilla. Kymmenen päivää meni rattoisasti messuja pyörittäessä ja ehdimme myös nauttimaan paikallisista herkuista.
Varsinainen työni koostuu useista eri palasista ja osa-alueista: luodaan markkinointistrategiaa, jotta Jollalla
olisi globaali ja yhtenäinen brändi, sekä sosiaalisen median strategian ja sisällön suunnittelua. Joskus on
mukava kääräistä hihat ja alkaa työstää video- tai muuta markkinointisisältöä.
Vapaa-aikaa on välillä niukasti ja tuntuu, että toisinaan projektit vievät suurimman osan päivän tunneista.
Vastapainoksi tulee myös kausia, jolloin työpäivät ovat paljon lyhyempiä. Työ nuoressa startup -yrityksessä
vaatii joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja taitoa pitää pää kylmänä, sillä liiketoimintaympäristö on dynaaminen. Omalla kohdallani urheilu auttaa nollaamaan työkiireiden keskellä ja positiivinen asenne toimii tilanteessa kuin tilanteessa!
Työharjoitteluni oli minulle arvokas kokemus ja suosittelenkin hoitamaan sen sisulla ja kunnialla. Tänä päivänä työelämässä verkostot ovat tärkeitä ja parhaiten työpaikan saakin jos on tuttu tai tutun tuttu suosittelijana. Kannattaa pitää LinkedIn-profiili päivitettynä sekä seurata kiinnostavia firmoja, aktiivisuus ja mielenkiinto kannattavat. Vaikka nyt eletäänkin hieman vaikeampia aikoja ja työpaikkoja on vähän, Suomessa on
tällä hetkellä helppo saada rahoitusta ja hyviä startup-yrityksiä kaivataan aina.

Milka Tanskanen lähti suosikkikaupunkiinsa Berliiniin työn perässä
Aloitin opiskelun vuonna 2010 HAAGA-HELIA Porvoon Campuksella. Tie vei englanninkieliseen tradenomikoulutukseen ilman sen suurempia odotuksia. Opintojen puolessa välissä ajauduin kulttuuriviennin erikoistumisopinto-ohjelmaan ja erikoitumisopinnot alkoivat moduuleilla, joihin kuului kulttuurialan ammattilaisten luentoja ja projekteja kulttuurialan yritysten kanssa, painotetusti esittävän taiteen alalla.
Vuonna 2012 teimme projektin Berliiniläiselle kustantamolle, joka julkaisee uusia musikaaleja ja näytelmiä.
Yritys myös edustaa mm. ulkomaalaisia teoksia, kääntäen niitä saksan kielelle ja myy saksalaisten käsikirjoittajien teoksien oikeuksia ulkomaille. Projektin ohessa kysyin, jos yrityksestä löytyisi minulle työharjoittelupaikka ja pyyntöni otettiin lämpimästi vastaan. Työharjoittelupaikka aukesi kolmeksi kuukaudeksi.
Valmistuin keväällä 2014, jonka jälkeen tein töitä myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Onnekkaan sattumuksen kautta entinen pomoni työharjoittelupaikastani otti minuun yhteyttä ja noin kymmenen minuutin
puhelun jälkeen olin vastannut myöntyvästi hänen työpaikkaehdotukseensa ja muutto Berliiniin oli edessä.
Tällä hetkellä olen ollut yrityksessä reilun kolmen kuukauden ajan töissä. Toimin johdon assistenttina ja
työkielenä minulla on englanti ja saksa. Pienessä yrityksessä päivittäiset työtehtävät vaihtelevat paljon.
Pääasiassa valmistelen ja olen vastuussa teattereiden kanssa tehtävistä sopimuksista, järjestän koe-esiintymisiä näyttelijöille, teen näytelmien käännöksiä saksasta englantiin ja toimin ns. toimitusjohtajan oikeana ja
välillä myös vasempana kätenä. Saksan kielen alkeet opiskelleena kielitaito on kehittynyt hurjasti ja haasteita riittää jokaiselle päivälle, mikä onkin parasta työssäni. Työpäivät ovat normaalisti klo 9-17, maanantaista
perjantaihin. Järjestämme myös silloin tällöin uusien näytelmien ”esittelytilaisuuksia”, joissa näyttelijät lukevat uuden tekstin läpi yleisölle, joka koostuu mm. teattereiden johtajista. Tällöin illat voivat venyä pitkäksikin.
Kaikenkaikkeaan päätös lähteä ulkomaille töihin on ollut yksi parhaista elämässäni tähän mennessä. Totuus
kuitenkin on, että Suomeen pääsee aina takaisin. Innolla odotan mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Berliini
on ainakin vienyt kaupunkina sydämeni ja minulla on tunne, että täällä muutama vuosi ainakin vierähtää.
Carpe diem!
Grüße aus Berlin, Milka

Tradenomin kesähoroskooppi
Lue, mitä kesäsi tuo tullessaan!
Oinas 21.3.-20.4
Kesäsi tulee yllättämään sinut, halusi vievät sinut mitä erikoisempiinkin kohteisiin. Saatat löytää itsesi
esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta Tuurin Kyläkaupasta tai Mikkelin torilta juomasta aamukahvia. Älä pelkää
heittäytyä tien päälle, sillä tulet nauttimaan varmasti.
Heinäkuun lopussa huomaat taloutesi romahtaneen, mutta älä vaivu masennukseen, vielä on kesää jäljellä
ja pian Kelan tuet taas kilahtavat tilillesi!
Kuumat päiväsi: 28.6., 9.7., 16.8.
Härkä 21.4 - 20.5.
Vaikka kevääsi on ollut hieman kuivan puoleinen, kesä on sinulle otollinen aika löytää kesäheila. Hellu saattaa löytyä jopa ulkomaan reissusta, ota siis äkkilähtö ja ole valmiina elämäsi kesään.
Muista aurinkovoide, sillä terassiaurinko on petollinen.
Kuumat päiväsi: 15.6., 5.7.,20.8
Kaksoset 21.5.-21.6
Ota positiivinen asenne uusiin ideoihin ja asioihin, ne vievät sinut vielä keskelle seikkailuja. Unohda koulun kiireet ja nauti kesästäsi täysin rinnoin! Vaikka kesäsi täyttyisikin työstä, muista, että ne neljän tunnin
yöunet ovat ihan okei. Raha-asiasi ovat kunnossa, kunhan vältät Simo-nimisiä ihmisiä.
Kuumat päiväsi: 1.6., 11.7., 25.8.
Rapu 22.6.-22.7
Kesäsi on täynnä kukkasia ja mehiläisiä (jos tiedät, mitä tarkoitan). Vaikka palaisitkin kotikulmillesi kesäksi,
niin mikään ei ole niin kuin ennen. Manse on kasvattanut sinusta uljaan tradenominalun ja sekös niitä mehiläisiä sitten houkutteleekin! Varo kuitenkin vaarallisia insinöörejä, he saattavat purra.
Kuumat päiväsi: 6.6., 9.7., 17.8.
Leijona 23.7.-22.8
Villi kesän alkusi ei ota loppuakseen edes elokuussa. Koko kesäsi on täynnä hulinaa ja hulketta. Osaat nauttia ja tehdä työsi kunnialla, olethan sentään tuleva tradenomi. ”Jallu, kossu ja kalja” soi päässäsi aamun
pikkutunneille asti, muista kuitenkin, että sinulla on vain yksi maksa.
Kuumat päiväsi: 19.6., 22.7.,19.8
Neitsyt 23.8.-22.9.
Alkuvuoden elämänmuutoksesi on tehnyt sinulle hyvää ja olet saavuttanut paljon uusia juttuja. Älä anna
kesän löysyttää sinua ihan täysin ja jaksa käydä salilla. Työsi on mielekästä ja haluatkin saada hyvää palautetta. Lähde kuitenkin kavereiden mukaan kun he lähtevät pitämään hauskaa! Kesä on vain kerran vuodessa
ja siitä pitää ottaa kaikki irti!
Kuumat päiväsi: 9.6., 19.7. 31.7.

Vaaka 23.9.22.10
Luovat kykysi pääsevät tänä kesänä valloilleen. Olet innokas tekemään uusia juttuja ja se huokuu sinusta
kaikkialle. Ota siis kaveriporukkasi mukaan ja tehkää upea viikonloppureissu vaikkapa Turkuun! Olkaa kuitenkin varuillanne, Turku ei ole kuin Manse. Mutta terävinä tradenomiopiskelijoina tunnistatte kyllä vaarallisen turkulaisen.
Kuumat päiväsi: 15.6., 25.7., 30.8
Skorpioni 23.10–22.11
Sinä olet ansainnut kesäsi! Raskaan lukuvuoden jälkeen kylmä huurteinen jos toinenkin maistuu. Kesästäsi on tulossa jännittävä, joten uskalla myöntyä hulluimpiinkin ehdotuksiin. Vaikka kesätyösi ei välttämättä
ollutkaan ihan se mitä odotit, teet työsi tradenomin asenteella ja saat kiitosta. Tilisi kate kestää vielä elokuunkin viimeiset festarit ja kesällä keräämäsi uudet tuttavuudet ovat mitä loistavinta seuraa.
Kuumat päiväsi: 9.6., 1.7., 4.8.
Jousimies 23.11.-22.12
Kesäheilan metsästyksesi alkaa tuottaa tulosta ja vietätkin kesäsi mahtavassa seurassa. Keskity siis nauttimaan itse toiminnasta, sillä syksyllä ehdit nukkua. Älä siis stressaa valvotuista öistä ja juodun oluen määrästä. Parhaiten pidät taloudestasi huolta, kun annat muiden tarjota kierroksen.
Kuumat päiväsi: ei ole
Kauris 22.12–19.1.
Kesäsi tulee olemaan täynnä ihmeitä! Elät unelmiesi kesää ja nautitkin siitä täysillä. Varo vain, ettet joudu
väärään porukkaan. Insinöörien seura ei sovi noin mahtavalle tradenomille, vaikka heidän seura saatatakin
tuntua houkuttelevalta. Rakkauselämäsi näyttää myös sujuvan hyvin. Onnea, sinulle tulee loisto kesä!
Kuumat päiväsi: 8.6., 10.7.,8.8.
Vesimies 20.1.–19.2.
Sinua on pitkään jo vaivannut eräs asia ja se vaikuttaa kesäsi alkuun, tapaat kuitenkin henkilön, joka auttaa sinua unohtamaan murheet. Nauti tästä tuttavuudesta ja hänen kanssaan koetkin kesän kohokohdat!
Tässä kohtaa on vaikea nähdä onko uusi tuttavuutesi Karhu vai Karjala, mutta tiedät vastauksen kun kohtaat
hänet.
Kuumat päiväsi: 14.6., 9.7., 18.7.
Kalat 20.2.-20.3
Tänä kesänä peto on irti! Tulet viettämään hulvattoman villin kesän ja mikään ei pitele sinua! Lähde rannalle, ota öljyt mukaan ja nauti maisemasta: rantakissat ja leijonat vievät sydämesi. Vaikka elämä tuntuukin
olevan pelkkää paratiisia, muista kuitenkin, että raha ei kasva puussa. Tee työsi kunnolla ja pomosi kyllä
osaa arvostaa nuoren tradenomiopiskelijan tarpeen päästä nauttimaan kylmästä kuplivasta.
Kuumat päiväsi: 12.6., 15.7.,16.7.
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