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PÄÄKIRJOITUS
		Sara Kauppinen
AURINKOENERGIAN VOIMALLA KOHTI UNELMIA

Ihanaa kevättä arvon tradenomiopiskelijat!
Kevät lähestyy kovaa vauhtia ja kouluhommat
pitävät itse kunkin kiireisenä. Oma toimipisteeni
on Proakatemian puolella Finlaysonilla, ja siellä
opiskelen nyt ensimmäistä vuotta. Kuluneen
vuoden aikana olen huomannut, miten suuri
merkitys on asenteella ja uskolla omaan tekemiseen. Liian usein huomaamme uusista asioista ja
ideoista ensimmäisen reaktiomme olevan tyyliä
”ei”, tai ”Joo, mutta…”. Meillä on varmasti jokaisella unelmia, joita tahdomme toteuttaa. Niiden
saavuttaminen vaatii kuitenkin usein epämukavuusalueelle menemistä. On helppo tuudittautua ajatukseen,
että ei minusta vielä siihen olisi. Jos ei ole nyt, niin
milloin sitten on?
Kevään Provisio sisältää artikkeleita opiskelijoidemme onnistumisista. On mahtavaa nähdä,
että opiskelijamme uskaltavat toteuttaa itseään
ja mennä kohti tavoitteita. Onkin ilo päästä
jakamaan toisistaan eroavia onnistumisia ja
rohkeutta vaativia tempauksia. Muistetaan jokainen keskittyä
kevään edetessä niihin asioihin, jotka tekevät
meidät onnellisiksi. Tradenomiksi voi valmistua
ilman, että antaa edes ajatusta sille, mitä todella

haluaa tehdä. Tutkinnon voi juosta läpi katsomatta niitä mahdollisuuksia, joita opinnot meille
tarjoavat. Unelmista puhuttaessa kuvaillaan
usein pitkän ajan päähän sijoittuvaa ajatusta
siitä, missä
toivon olevani joskus kaukana tulevaisuudessa.
Samalla unohtuu tämä hetki. Ja se, mitä tässä
hetkessä voin unelmieni eteen tehdä. Tehdään
jotain aivan muuta.
Kevään jatkuessa kohti lähestyvää kesää 2017,
muistetaan jakaa ja vastaanottaa ilmassa leijuvaa energiaa. Puhutaan ääneen unelmista ja
kuunnellaan mitä kaverilla on sanottavaa. Astellaan isoin askelin kohti asioita, jotka innostavat
ja vievät meitä eteenpäin. Ja muistetaan myös
rentoutua.. kevät on opiskelijalle mukavaa aikaa. Kevään tapahtumat, mukaanlukien ihana
opiskelijavappu, antavat meille mahdollisuuden
pitää välillä hauskaa työntäyteisen arjen lomassa. Itse ainakin aion ottaa tuon mahdollisuuden
vastaan, ota sinäkin!

Aurinkoista kevättä toivottaen
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Puheenjohtajan Nuijasta

Essi Kuusela

Yhdessä tekemisen voima
Nyt on se hetki istua alas kirjoittamaan vuoden ensimmäistä tekstiä. Tästä olen onnistunut ottamaan huomattavasti enemmän
paineita, kun pitäisi. Kolmas osa vuodesta
on jo kulunut, sanoisin että hyvin vahvana
ja tapahtumarikkaana. ’’Huh, huh’’ kuvastaa
fiilistä aika hyvin, mutta onneksi tiesimme
ja ennen kauden alkua, että paljon uutta
on tulossa! Täysillä ja onnellisena on tullut
painettua duunia tammikuun ensimmäisestä
päivästä saakka, melkein kokonaisuudessaan uudistuneella kokoonpanolla!
Uuden TTO:n vuosi pamautettiin käyntiin
näyttävästi Portti elämään -tapahtumalla.
Seuraavana oli vuorossa PISTOT-bileet ja
sen jälkeen Kyykkäkarsinta TIRO:n kanssa.
Ja tästä vauhti on vain kiihtynyt! Alkuvuoden ja yhteisten tapahtumien ja kokoustemme lomassa porukkamme on hitsautunut
loistavasti yhteen. Voin sanoa olevani erittäin
ylpeä siitä ja kaikista tähänastisista saavutuksistamme. Innokkuus näkyy ja halu kasvattaa
volyymia entisestään on suuri.
Yhteistyö on meille yksi kuumimmista sanoista tänä vuonna. Yhteistyössä on kes-

keisintä tiedon, osaamisen ja näkökulmien
jakaminen. Tätä kautta syntyy uusia ideoita
sekä vahvuuksia. Jokainen yhteistyökuvio on
innostava. On motivoivaa työskennellä erilaisten toimijoiden kanssa ja huomata mitä
kaikkea toisilta voi oppia. Yhdessä tekemisen voima on suuri ja sitä pitää jatkossakin
vaalia!
Tärkeää on TAMK:n sisäinen yhteistyö, sekä
uusi että vanha. T3 on hyvin pinnalla ja se on
avannut uudet verkostot luoda yhteistyökuvioita Tampereen eri korkeakoulujen järjestöjen välille. Tietysti tärkeää on myös TAMK:n
sisäinen yhteistyö, uusi että vanha ja totta kai
myös yhteistyökuviot ihan valtakunnallisella
tasolla muiden tradenomiyhdistysten kanssa.
Haemme aina ideoita kehittyäksemme ja siksi haluankin rohkaista jokaista jäsentämme
ottamaan rohkeasti yhteyttä. Jaa meille
ideasi, reissuehdotuksesi, ihan mitä vaan!
Yhteistyöllä kaikki sujuu paremmin.
Pusuja kaikille ja tsemppiä loppu lukuvuoteen!
Puheenjohtajanne
Essi Kuusela

Tietojenkäsittelyn pelimessut toukokuussa
Taas on se aika vuodesta. Linnut laulavat, aurinko paistaa ja pelimessut
lähestyvät. Ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelijat viettävät keväänsä
perinteisesti mobiilipeliprojetkien parissa. Projektien aiheita ei vedetä hatusta,
vaan toimeksianto saadaan ulkoiselta taholta. Tämän vuoden työnantajana toimii
museo Vapriikki.
Valmennusryhmille jaettiin viisi toimeksiantoa Vapriikin eri osa-alueista. Valmennusryhmät jakautuivat viiteen ryhmään, joista kukin tiimi kehitteli kolme peli-ideaa
toimeksiannon pohjalta. Näistä kolmesta ideasta Vapriikki valitsi yhden, jota tiimi
lähti työstämään tarkemmin. Meidän ryhmämme sai poikkeuksellisesti tehtäväkseen tehdä pelin, joka esittelee ja tutustuttaa pelaajan Vapriikin koko antiin.
Yleensä projekteissa on tehty yhteistyötä Mediapoliksen opiskelijoiden kanssa grafiikan ja audion
luomisessa, mutta tänä vuonna tietojenkäsittelijät
vastaavat luomisesta itse. Periaatteessa se ei ole
ongelma, sillä meille opetettiin grafiikkaa ja saamme
säännöllisesti tukea siihen. Osalla väestä ei ole
kuitenkaan aiempaa kokemusta graafisesta luomisesta ja se on aiheuttanut pientä huolta opiskelijoiden
kesken. Internet taas tarjoaa runsaasti vapaakäyttöistä musiikkia ja ääniä. Tästä huolimatta pelit ovat
näyttäneet edistyneen hyvin, mitä itse olen päässyt
seuraamaan muitakin tiimejä.
Kevään urakka huipentuu toukokuun 16. päivänä
pidettäviin pelimessuihin. Pelimessut järjestetään
Tampere-talolla, toisen kerroksen Sopraano-salissa. Tapahtuma on ilmainen ja siellä
pääsee sekä näkemään että testaamaan kaikkia 25 eri mobiilipeliä ja äänestämään
omaa suosikkiaan. Eli:
Tiistaina 16.5.2017
Klo 9-16
Tampere-talo
2.krs, Sopraano-Sali

Kaikki mukaan katselemaan ja ihmettelemään!
-Lauri Pirttimäki (16tiko4)

KOPON TERVEISET

Johanna Sankala

Moi!
Olen Johanna Sankala ja toimin tänä vuonna koulutuspoliittisena vastaavana! Itse vaikutan tietojenkäsittelyn puolella jo toista vuotta, mutta TTO:ssa olen vain tradenomi, yhtälailla tietojenkäsittelyn, liiketalouden kuin international business -puolen edustaja.
Taannoin äitini kertoi minulle, että vaikeinta kasvatuksessani oli opettaa, ettei kaikki maailmassa aina ole reilua. Ilmeisesti oppi ei mennyt kovin hyvin perille, koska ystäväni, entiset
koulukaverini ja erityisesti entiset opettajani muistavat minut henkilönä, joka nosti kissan
tarvittaessa pöydälle eikä luovuttanut ennen kuin asia oli hoidettu. Siksi onkin kunnia
päästä tekemään ihan oikeasti näitä hommia TTO:ssa!
Ja nyt itse asiaan: yksi Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n tärkeimmistä tehtävistä
on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden etujen valvonta. Edunvalvonnassa erityinen painopiste on koulutuspoliittisissa asioissa eli mikäli opiskelijalla on
opintoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, TTO on täällä auttamassa. Koulutuspoliittisia
asioita hoitavat etupäässä yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava sekä puheenjohtajisto,
mutta jokaiseen TTO:n hallituksen jäseneen voi toki ottaa näissä asioissa yhteyttä.
Yleisimmin ongelmia esiintyy kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa. Ensisijaisesti olisi
hyvä purkaa kyseisiä tilanteita opettajien kanssa ja neuvotella heidän kanssa, mutta mikäli
tämä ei onnistu, ota rohkeasti ja mielellään yhteyttä!
Opintoihin liittyvien ongelmien ratkomisen lisäksi TTO osallistuu myös tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulussa. Sen takia kopona ulotan lonkeroni kaikkiin mahdollisiin kokouksiin yms. jotta saataisiin hyvä yhteys henkilökuntaan ja
päästäisiin tekemään yhteistyötä laadukkaan tradenomikoulutuksen eteen. Näin päästään
myös hyvin tuomaan esiin opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa koulutusohjelmien rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Tavoitteena on se että jokainen TAMKissa opiskeleva tuleva tradenomi saa korkealuokkaista sekä kattavaa opetusta!
Nähdään, kuullaan ja ollaan yhteyksissä!
Johanna Sankala
johanna@ttory.fi
Koulutuspoliittinen vastaava / TTO ry

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n terveiset
Tradenomiopiskelijaliitto on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jota johtavat opiskelijat itse. Liittohallitus koostuu eri koulujen
opiskelijoista ja me kierrämme ympäri Suomen
antamassa yhdistyksillemme ja opiskelijoillemme
tietoa liiton toiminnasta ja sen tarjoamista eduista.
Me teemme töitä sen eteen, että sinulla olisi parhaat mahdolliset lähtökohdat työelämään!
Paikallisesti tätä erittäin tärkeää edunvalvontaa
tekevät opiskelijayhdistykset, kuten Tampereen tradenomiopiskelijat ry. TTO järjestää jäsenilleen monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja niihin kannattaa
ehdottomasti aina osallistua, sillä opiskelijatapahtumissa luot verkostot ja muistot, jotka kantavat läpi
elämän!

Näin kevään ollessa pitkällä, on myös hyvä palauttaa mieleen liiton tarjoamat palvelut. Kesätöitä
etsiessä tai niistä neuvotellessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää palkkaneuvontaa, henkilökohtaista
uraohjausta sekä lakimiesten palveluja. Myös työttömyyskassaan kannattaa liittyä kesätöiden alkaessa.
Lisätietoa eduista ja niiden hyödyntämisestä saat
TTO:n hallitukselta!
Kannustan osallistumaan mahdollisimman moniin
erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin, rakentamaan itsellenne kattavat ja monialaiset verkostot
sekä tarttumaan rohkeasti elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin! Opiskeluaika on häviävän lyhyt, ottakaa siitä kaikki mahdollinen irti!

Aurinkoista kevättä toivottaen
Veera Koli
Tradenomiopiskelijaliitto TROL
ry
Puheenjohtaja

Kuvassa TROL ry:n hallitus kaudelle 2017

Sporttia ja bisnestä Proakatemialta!
Yritys- tai koulutusseminaari ei kuulosta kovin
seksikkäältä tai mielenkiintoiselta tapahtumalta.
Vaikka uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen kiinnostavat, mekin olemme joskus istuneet
semmassa kuuntelemassa kuivaa aihetta ja tuijottelemassa kelloa, että koska päästään kotiin.
Siksi halusimme järjestää selkeästi erilaisen,
rennomman ja (ainakin omasta mielestämme)
mielenkiintoisen seminaaritapahtuman - Sport
& Business Seminarin.
Meitä kaikkia projektitiimiläisiä kiinnostaa urheilu ja bisnes. Päätimme yhdistää nämä teemat.
Koimme, että huippu-urheilijoilla on varmasti sellaista tietotaitoa, mitä voisi hyödyntää
myös bisnesmaailmassa. Samalla halusimme
madaltaa ihmisten kynnystä lähteä oppimaan
uutta, kun puhujina on tunnettuja urheilijoita.
He tuovat kuulijoille uusia ideoita mielenkiintoisten urheilu-uriensa kautta. Tämä ei tietysti ole
mikään aivan uniikki idea. Vastaavia kokonaan
urheiluteeman ympärille rakennettuja yritys-

semmoja ei kuitenkaan ole juurikaan järjestetty, joten oletimme tällaiselle olevan kysyntää.
Saimmekin paikalle melkein 300 vierasta ja
12 yheistyökumppaniyritystä, mikä osoitti, että
tapahtumalle löytyy kiinnostusta. Halusimme
lähteä heti isosti liikkeelle ja saimme paikalle
todella mielenkiintoisia nimiä.
Tapahtumassa puhuivat Kalle Palander, Veikka Gustafsson, Noora Toivo ja Mikko Kuitunen. Palander ja Gustafsson eivät juuri esittelyjä kaipaa. Kalle on Suomen menestynein
miesalppihiihtäjä ja huumoristaan tunnettu
mielenkiintoinen tv-persoona, joka ei jätä
ketään kylmäksi. Hän puhui henkisen vahvuuden merkityksestä tiellä menestykseen.
Veikka taas on Suomen tunnetuin ja menestynein vuorikiipeilijä. Hänen aiheenaan oli
yhteistyökumppanuuksista molemmin puoleisen hyödyn irti ottaminen. Veikka on tehnyt
esim. 20 vuotta sponsoriyhteistyötä Canonin
kanssa, joten hän todellakin tiesi mistä puhui.

Noora Toivo on tamperelainen aitajuoksija, somettaja, bloggaaja ja yrittäjä. Häneltä tuli todella
hyviä vinkkejä julkisuuskuvasta ja sosiaalisen
median käytöstä. Noora on myös valmistunut
Proakatemialta, joten oli hienoa päästä näyttämään suurelle yleisölle, kuinka osaavaa porukkaa täältä valmistuu. Päivän viimeinen puhuja oli Mikko Kuitunen, joka edusti tapahtumassa
hieman selkeämmin yrityselämää. Hän on
ohjelmistotalo Vincitin perustaja. Vincitin tarina
on todella mielenkiintoinen ja se on esimerkiksi
palkittu Euroopan parhaana työpaikkana. Mikko
kertoi Vincitin matala hierarkkisesta oganisaatiomallista, johtamisesta palveluna ja siitä kuinka
tehdään tuloksia ilman keskijohtoa.
Tapahtuman juontajana toimi Viasatin jääkiekkostudioiden isäntä ja urheilujournalisti Iiro
Harjula. Olemme todella tyytyväisiä juontajavalintaan. Iiro veti tapahtuman rautaisella ammattitaidolla läpi. Häneltä tuli hyviä vinkkejä jo
ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana osasi
reagoida hienosti muutamiin yllättäviin muutoksiin. Ammattimainen juontaja antoi myös
yleisölle hyvän kuvan loppuun mietitystä tapahtumasta. Vaikka oudolta kuulostaakin, ensimmäisenä vuonna meillä ei ollut tarkoituskaan
tehdä voittoa.
Tavoitteemme oli nollatulos ja pääsimme hyvin
lähelle sitä.
Jos tapahtumasta haluaa jatkuvan, kasvattaa
sitä ja joskus tehdä oikeasti hyvää tulosta, täytyy ajatella pitkäjänteisesti. Siksi panostimme
ns. ylimääräiset myyntitulot markkinointiin ja
tapahtumapäivän puitteisiin. Emme halunneet,
että tapahtuma näyttää opiskelijoiden järjestämältä. Meillehän parasta markkinointia oli

itse tapahtuma. Haluamme, että puskaradio toimii ja vieraamme kertovat meistä eteenpäin ja
tulevat myös itse ensi vuonna uudestaan. Näin
saamme luotua vankan pohjan tulevaisuudelle.
Proakatemia on siitä hieno koulupaikka, että se
mahdollistaa tällaisen ajattelun ja omien liikeideoiden kehittämisen. Emme varmasti olisi ikinä
pystyneet järjestämään vastaavaa tapahtumaa
ilman akatemian luomia puitteita!
Nyt suunnataan katseet kohti vuotta 2018 ja
lähdetään pistämään hommia vielä isommalle
vaihteelle. Jos tapahtuma kiinnostaa, kannattaa ottaa Facebookissa meidän sivut (Sport &
Business Seminar) seurantaan. Tänä vuonna
tapahtumassa oli jo muutamakymmentä opiskelijaa paikalla ja tarjoamme tulevaisuudessakin
opiskelijoille edullisemman lipun. Se on loistava tilaisuus lähteä hakemaan uusia ideoita ja
verkostoitua yrityselämän edustajien kanssa.
( Luultavasti iltajatkotkin saattavat joitain kiinnostaa..) Eli toivottavasti nähdään jatkossa
vielä enemmän opiskelijoita ja erityisesti tulevia
tradenomeja paikalla!

Kirjoittanut: Kalle Airila, Projektipäällikkö,
Sport & Business Seminar

KRAKOVAN EKSURSIO

PITÄISKÖHÄN SITÄ OTTAA PIKKASEN KUPPIA?

TTO:n vuotuinen ekskursio järjestettiin tällä kertaa Puolan Krakovassa, joka omaa pitkän ja rikkaan kulttuurihistorian synkkine toisen maailmansodan ajan kääntöpuolineen. Puola on entinen kommunistivallan alainen maa, jonka taloudellinen kehitys on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa 90-luvun alusta tähän
päivään.
Laskeuduttuamme Krakovan lentokentälle
meitä odotti kyyti hostellille parinkymmenen
minuutin ajomatkan päähän. Matkan aikana
sai katsauksen Puolan alueiden diversiteettiin,
kun matkalla alkoi näkyä perinteisempi Puola
kulahtaneine kivitaloineen ja rehottavine
heinäniittyineen. Neuvostoliiton vaikutus
huokui joistain rakennuksista kylmyydellään
ja arkkitehtuurillaan, kun taas toisella puolella
tietä saattoi olla aivan uusi kivilinna aitoineen.
Ensimmäisenä iltana matkasimme keskustaan
UPM –konsernin vieraaksi heidän järjestämälleen illalliselle, jossa yrityksen edustajat kertoivat HR-puolen asioistaan ja vastailivat ystävällisesti kysymyksiin työskentelystä yrityksen Puolan toimipisteessä ja
työuramahdollisuuksista. Ilta antoi hyvin tietoa HR- puolen tehtävistä ja haasteista, sekä miten monikansallisissa ympäristöissä voi olla mahdollista työskennellä.
Seuraavana aamuna matkustimme toisen maailmansodan aikaiselle keskitysleirille, Auschwitziin. Kiersimme oppaan kanssa leirin, hänen samalla kertoessa sen tapahtumista ja historiasta. Leirillä vierailu oli
pysäyttävä kokemus, sillä esillä oli vangittuina olleiden juutalaisten hiuksia, matkalaukkuja, sekä valokuvia yksittäisistä henkilöistä. Iltapäivällä vierailimme Auschwitz II – Birkenaussa, joka oli alkuperäisen
leirin laajennus muutaman kilometrin päässä ja suunniteltu pääosin juutalaisvankien massatuhoamiseen. Kävellessä junalaiturilla, jossa natsilääkärit olivat päättäneet muutaman sekunnin vilkaisulla, ketkä
siirtyvät työleirille ja ketkä johdetaan suoraan kaasukammioihin tuhottavaksi, aiheutti syvää hiljaisuutta
ja epärealistisia tunteita.

Kolmas päivä alkoi vierailulla Sveitsiläisen
UBS –pankin Puolan toimistolla, jossa pankin
toiminnasta oli kertomassa kolme työntekijää eri osa-aloilta. He kertoivat työskentelystä
eri maiden välillä, asiakassegmenteistään,
sekä riskeistä ja mahdollisuuksista toiminnan
laajentamisessa uusille mantereille.
Aamun yritysvierailun jälkeen palasimme Krakovan keskustaan vierailemaan historiallisessa 1300 –luvulla
rakennetussa Wawelin linnassa, joka oli aikoinaan Puolan hallinnollisen johdon asuinpaikkana.
Perjantaiaamun aloitti vierailu puolalaisen startup –yritys Brainlyn luona. Brainly on nuorekas yritys,
joka on kehittänyt opiskelijoille sovelluksen, jonka kautta voi auttaa muita opiskelijoita koulutehtävien
kanssa, sekä kysyä apua muilta käyttäjiltä itselleen haastavien tehtävien kanssa. Sovellus on saavuttanut
suurta suosiota nopeassa ajassa ympäri maailman ja yritys laajentaa ja kehittää sen palveluita jatkuvasti.
Iltapäivästä suuntasimme Schindlerin tehtaalle, joka toimi toisen maailmansodan aikana suojana monille
juutalaisille. Oscar Schindler työllisti yli tuhat juutalaista tehtaissaan sodan aikana ja lahjoi natsisotilaita,
jottei nämä joutuisi natsien keskitysleireille. Tehdas toimii nykyään historiallisena museona.
Lauantaina oli vuoro puolalaisten vodkien maistelun, joka aiheutti aluksi krapulansekaisia pelkotiloja ekskursioryhmässä. Maistelun alettua vakavat naamat muuttuivat taas iloisiksi ja nauraviksi
ihmisiksi ja moni löysi kotiin vietäväksikin paikallisia makuja, joita ei suomesta ole saatavilla. Illan
huipensi illallinen yhdessä, sekä paikallinen ”bubirundi” keskustan kolmessa yökerhossa.
Seuraavana aamuna meitä odotti paluu takaisin suomeen vaiherikkaan viikon jäljiltä. Viikko oli vähäuninen, mutta kaiken kaikkiaan mahtava ja se loi paljon uusia kaverisuhteita ja valtavasti Whatsapissa jaettuja
meemejä, jotka väsymys ja lievä virvokkeiden nauttiminen oli synnyttänyt. Ennen matkaa mielessä olleet
epäröinnit osallistumisesta kaikkosi nopeasti ja jälkeenpäin mietittynä viikko oli hauskin reissu pitkään
aikaan. Kiitos kaikille matkaan osallistuneille ihmisille ja toivottavasti ensi vuoden matkasta tulee yhtä
hupaisa ja ihmisiä yhdistävä, kuin tästä reissusta!
Kirjoittanut: Kalle Kaltio

BIL
Kun opiskelut alkoi, oli heti ensimmäisten viikkojen jälkeen kova hypetys PISTOT-bileistä. PISTOT
bilepassi oli saatava sillä biletys tuntui itselle
maistuvan. Vielä lukuvuoden lopussakin jaksoin
kiertää opiskelijatapahtumia, joten kun viimeisissä
PISTOT-bileissä oli passien palautuksen aika oli
passini saanut täytteekeseen leimat jokaisista
PISTOT-bileistä ja pikkujouluristeilystä. Passilaisten VIP-tilaisuudessa kuumotus matkasta oli
kova ja matkan esittely vain lisäsi halua päästä
reissuun mukaan.
Matkan arvonta suorittettiin seuraavana päivänä
passien palautuksesta. Herätessäni unenpöpperössäpäiväuniltapuhelinsoittoonensimmäinen
ajatukseni oli, että en kyllä osta mitään. Onneksi
vastasin puhelimeen, sillä yllätys oli positiivinen.
Minut oli arvottu mukaan bilematkalle! Fiilis oli
hieno ja tästä alkoikin kovat järjestelyt hoitaa kaikki niin että matkalle pääsee lähtemään.
Tiesin porukasta yhden ainoan ennalta mikä toi
pientä jännitystä matkaan. Toisaalta se toi oman
hurmoksensa reissuun.. Lähtöiltana näimme ennalta Ukko Nooassa, jossa otimme pari rentout-

tavaa juomaa.. ja kyllähän se juttu alkoi luistaa. Matka
lentokentälle sujui mukavasti omalla minibussilla.
Villalle saavuttuamme olin yllättynyt. Paikka oli
hieno, ulkona oli uima-allas ja katettu terassi, talo oli
kaksikerroksinen ja siellä oli kaksi poreallasta sekä
SAUNA! Ensimmäinen päivä menikin aikalailla villalla
tutustuessa porukkaan altaalla aurinkoa ottaen ja
juomaa nauttien, illasta osa porukasta lähti keskustaan katsastamaan yöelämää. Löysimmekin mukavan baarin, jossa pelasimme beerbongia. Parasta oli
se, kun ainoina asiakkaina meille soitettiin juuri sitä
musiikkia mitä halusimme kuunnella.
Meidän onneksemme ja harmiksemme sää ei oikein
suosinut meitä enää ensimmäisen päivän jälkeen.
Tästä syystä emme jääneet villan altaalle paistattelemaan päivää vaan teimme kaikenlaista muuta
mukavaa. Keksimme joka päivälle jotain aktiviteettia. Kävimme muun muassa vuoren huipulla, jonne
matkustettiin ensin gondolihisseillä ja sen jälkeen
patikoitiin aivan huipulle, vesipuistossa, ostoskeskuksessa shoppailemassa, tapaksilla, Fuengirolan keskustassa pyörimässä turistikaupoilla ja merta katsomassa. Illat painottuivat sitten enemmän bilettämiseen.

LEMATKA 2016
Viikon aikana meille muodostui tietynlaiset rutiinit.
Aamut aloitettiin aina yhdessä aamupalan äärellä,
jonka jälkeen tehtiin pieni siivous ja lähdettiin
käymään jossain. Illallinen meillä oli tapana syödä
aina villalla. Sauna lämmitettiin niin aamusta kuin
illasta. Aamuisin oli ihanaa käydä saunassa ennen
aamupalaa ja pulahtaa viileään uima-altaaseen.
Iltaisin keksimme aktiviteettia villalla. Saunomisen
lisäksi pelasimme Hattu-nimistä juomapeliä, jonka
sääntöjä en enää muista. Muistan vain, että peli oli
todella kivaa, ja se kenellä oli hattu, joi todella paljon.
Järjestimme yhtenä iltana ”rumat bileet”, jonne kaikki
osti rumia vaatteita ja pukeuduimme niihin. Rumia
vaatteita shoppaillessa meillä oli todella hauskaa,
tosin kauppojen myyjät eivät oikein arvostaneet meitä
sillä ostosreissulla..
Matkan aikana kasasimme takan ympärille kaljatölkki-muuria ja siitä tuli hieno. Aika monena iltana
saimme kasata sen uudestaan kun aina joku sen
kaatoi kumoon. Kaljaa kului ja teimmekin kaljanjuonti
ennätyksen edellisvuosiin verrattuna. Lisäksi ostimme
aina myös hinnalla pilatun ”päivän viskin”. Pullojen
hinnat vaihtelivat neljästä seitsemään euroon.Vodkaa

paloi myös mukavasti ja muistankin illan kun TTO:n
PISTOT vastaava Elina päätti pestä hampaansa vodkalla.
Viimeisen illan kunniaksi päätimme lähteä illalliselle
ravintolaan. Löysimme kivan ravintolan, jossa söimme
kolmen ruokalajin illallisen. Ilta meni vähän haikeissa tunnelmissa, koska lähtö oli edessä seuraavana
aamuna. Nautimme viimeisistä hetkistä yhdessä ja
muistelimme kaikkia viikolla sattuneita toilailuja. Matkaa muistellessa fiilis on edelleen mahtava, reissusta
sai niin paljon muisteltavaa ja kasan uusia kavereita.
Kirjoittanut: Janette Kyllönen, mukana bilematkalla
2016

TEATTERIKERHO ÄÄRIRAJA KOKOAA TEATTERISTA
INNOSTUNEET OPISKELIJAT YHTEEN
Jo kolmatta kauttaan TAMKissa läpivievä Teatterikerho Ääriraja on luonteeltaan iloinen, suvaitseva ja
rohkea kerho täynnä teatteriorientoituneita opiskelijoilta eri koulutusaloilta. Koska kerho on kuitenkin vielä suhteellisen tuore, mistä kaikki aikanaan sai alkunsa?
Luonnollisesti kaikki hyvät ideathan keksitään Pistojen jälkeisellä kotimatkalla, kun Itsenäisyydenkadun pizzerioiden antimet on nautittu ja kavereiden kanssa tihkusateessa Kalevaan kävellessä pohditaan, kenen luo mentäisiin jatkoille vai mentäisiinkö vain nukkumaan, kun pitäisi luennollakin olla
seuraavana päivänä klo 08.15. Myös Ääriraja on saanut alkunsa kutakuinkin näin. Oikeasti tämä Via
Dolorosaa kävelevä joukko oli ryhmä sairaanhoitajaopiskelijoita, jotka ihmettelivät, miksei TAMKissa
ole mahdollisuutta harrastaa teatteria. Koska muuta ratkaisua ei eteen vuoden aikana ilmaantunut,
päätettiin sellainen pistää itse pystyyn. Ensimmäinen näytelmä HARHARETKI näki päivänvalon huhtikuussa 2015.
Ääriraja tekee lukuvuosittain itse käsikirjoitetun näytelmän, joka on perinteisesti esitetty keväisin
TAMKin pääkampuksen juhlasalissa. Äärirajassa on mukana joka vuosi noin neljäkymmentä jäsentä:
tuotantohenkilöstö, muusikot, lavastajat, puvustajat, maskeeraajat sekä ääni- ja valotekniikkavastaavat – näyttelijät mukaan lukien. Joka syksy toiminnan alkaessa kerhon erinäisiin tehtäviin
rekrytään kaikki halukkaat, aiemmasta teatteritaustasta riippumatta, mikä onkin kerhon ylpeys.
Kaikki halukkaat otetaan tilanteesta riippuen mukaan toimintaan, sillä ideana on, että kerho säilyy
monimuotoisena niin opiskelulinjan kuin myös osaamisen näkökulmasta ja palvellen tarkoitusta siitä,
että myös teatteriharrastuksen voi aloittaa myöhemmällä iällä, eikä vanhojen tekijöiden tarvitse

harrastuksesta luopua muuttaessaan opiskeluiden perässä uudelle paikkakunnalle. Vuosien varrella
kerhossa on ollut ensikertaa lavalle astuvia näyttelijöitä, kuin myös Tampereen Teatterin lavalla usein
näkyviä kasvoja. Äärirajassa on avoin ja rohkaiseva ilmapiiri ja ainoa kriteeri on, että treeneihin ei saa
tulla muuna kuin omana itsenään. Teatterikerho antaa mahdollisuuden kokeilla ja oppia uutta teatterin maailmasta ja sen tekemisestä. Erityisesti tradenomeilla on luonnollisesti osaamista koulutuksen
puolesta esimerkiksi tuotannollisissa tehtävissä, mikäli siipiään haluaisi lähteä kokeilemaan ja osaamista tapahtumatuotannosta kartuttamaan kulttuurin parissa. Tuottamisen saisi varmasti osaksi myös
pakollisia projektiopintoja niin halutessaan!
Tänä keväänä Kuntokatu 3:n juhlasalissa nähdään Äärirajan uusin näytelmä Painomustetta, jossa
lastenkodin entiset asukkaat tapaavat toisensa vuosijuhlassa ja muistot palaavat mieleen, niin hyvässä
kuin pahassa. Tule selvittämään, mitä lastenkodin asukkaiden nuoruudessa on oikein tapahtunut ja
miten se vaikuttaa heidän nykypäiväänsä. Selviääköhän juttu koskaan?
Liput ennakkoon Solulta 5€, esityspäivinä ovelta 7€. Esityksessä on myös väliaika, johon on mahdollista ostaa ennakkoon väliaikatarjoilu, kahvi+leivos 6€, puna-/valkoviini 5,5€.
Ensi-ilta 4.4. klo 18.30
Esitys 6.4. klo 18.30
Esitys 8.4. klo 13.00
Tursaat saavat teatterivierailusta myös leiman tursaspassiin! Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan kerhon toimintaan seuraavalle kaudelle, ole valmis heti koulunpenkille loman jälkeen palatessasi
ja ota meihin sähköpostitse yhteyttä teatterikerho@tamko.fi tai Facebookissa facebook.com/teatterikerhoaariraja ja kerro, mikä homma kiinnostaa!

(kirjoittanut Heidi Luukkonen, tuottaja, Teatterikerho Ääriraja 2016-2017)

W

HALLITUSE
TTO ry:n hallitus vastaa:
• Mistä tulet?
• Lempijuomasi?
• Random fakta sinusta?

ESSI

HEIDI

Aleksi

1. Tampere
2. Mikä vaan missä on alkoholia
mieluiten ilmane, en oo nirso
3. Tein lukiossa poissaolo ennätyksen
1. Kempton, Lappi
2. Long island tai jallu, mielentilasHENRI
ta ja rahatilanteesta riippuen
3. Kaipaisin kovasti alkolukkoa mun
puhelimeen
1. Tampere
2. Magners
3. Kerran voitin Linnanmäeltä 100
kpl Twix-patukoita
1. Lapland born and raised
2. Paras rinkki on kossurussian
3. Mulla on ärrävika, josta en koskaan oppinut pois. Sen sijaan opettelenkin sitte
ranskan kieltä. Vaihto Pariisissa awaits.

JUUSO
1. Tampere
2. Whiskey sour
3. kissat on vähän pelottavia
1. Tampere
2. Pitkän Saaren Jäätee
3. Jos rappukäytävässä vastaan kävelee naapuri koiransa kanssa, tervehdin
koiraa enkä naapurian

JASU

ESITTELY
JANETTE

JOHANNA

1. Nouste City
2. Surprise me
3. Kiera Knightley on koskettanut mun
olkapäätä
RIINA
1. Tampere
2. Jekku
3. En juo vettä mutta opettelen
kesään mennessä

TIMO
1. Viitasaari
2. Piimä
3. Mun jalan päältä on ajanu
auto
1. Tampere (Nekala Pride!)
2. Jäykkä Long Island Ice Tea
3. Osasin puhua joskus latinaa

ANNI

VESKU
1. Vääksy on oikea paikka
2. Tekila
3. Mun kulkukortista on kuva jodelissa
1. Tampere
2. Ilmanen
3. Tää fakta ei oo minusta, mutta
Vääksy ei ole oikea paikka

SARA

1. Jyväskylä
2. Jekkupommi
3. Jalkaani on tatuoitu turkin kielellä
“että sama veri” (käännös: Google translate)

LIITYN JÄSENEKSI

VALITSE TASOSI:
HOPEA

KULTA

Työsuhdelakimiesten neuvontapalvelut,
palkkaneuvonta, lehtiedut ym. Jäsenedut ovat
voimassa 1,5 vuotta.

MUSTA

Kaikki Hopeatason edut ja lisäksi uraohjaus
sekä kattava vakuutusturva.

All inclusive: kaikki jäsenedut
Kultatason edut ja lisäksi IAET-työttömyyskassan jäsenyys. Työttömyyskassaan liittyminen
edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta.

9 e/vuosi
Maksuton

114 e/vuosi

MUSTAN TASON VALITSEVA TÄYTTÄÄ LISÄKSI:

HENKILÖTIEDOT:
Sukunimi

Työnantaja ja toimipaikka

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Työnantajan lähiosoite, postinro ja -toimipaikka

Henkilötunnus

Äidinkieli: suomi, ruotsi, muu

Tehtävänimike

Lähiosoite

Postinro

Postitoimipaikka

Työsuhteen alkamispäivä

Puhelinnumero

Työsuhteen päättymispäivä ( jos tiedossa)

Sähköposti

Työsuhteen muoto

o osa-aikainen o kokoaikainen

AIEMPI JÄSENYYS:
o Olen jo IAET-kassan jäsen

OPISKELUTIEDOT:

o En ole minkään liiton/työttömyyskassan jäsen

Ammattikorkeakoulu

o Olen muun liiton/työttömyyskassan jäsen ja valtuutan TROL:n päättämään edellisen jäsenyyteni;
edellisen liiton/työttömyyskassan nimi:

Yksikkö

Koulutusohjelma

JÄSENMAKSU:
Haluan maksaa jäsenmaksuni:

Arvioitu valmistumisaika

TROL-paikallisyhdistyksen nimi

Maksutapa:

o

kerran vuodessa

o

o

kolmen kuukauden välein

tekemistä verkkopankissa

e-lasku (edellyttää sopimuksen

o

kerran kuukaudessa

o

paperilasku

ALLEKIRJOITUS:
TROL:n jäsenyyttä suositteli (nimi ja syntymäaika/jäsennro):

Paikka ja aika
(Vaaditaan kaikilta hakijoilta)

Allekirjoitus

Suosittelijan palkintotoive (ympyröi): S-ryhmän lahjakortti/Superlahjakortti

