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Pääkirjoitus
Vauhdikkaan alkuvuoden jälkeen ehdin vihdoin pysähtyä ja miettiä mitä
kirjottaisin pääkirjoitukseen. Lähdin kirjoittamaan tätä Provision numeroa sillä
mielellä, että haluan motivoida opiskelijoita ja tuoda esille tradenomien ääntä.
Rakkaat Liko-, Tiko-, monimuoto- ja IB-opiskelijat: olkaa ylpeitä saavutuksistanne ja
valinnoistanne. Uskomalla itseensä ja rohkeilla teoilla pääse hyvinkin pitkälle.

‘‘Tässä lehdessä haluan

tuoda esille sen, että juuri
teissä kaikissa on potentiaalia ja olette oman alanne
sankareita.’’
Halusin aloittaa tämän vuoden pelottomana ja sillä ajatuksella, että koetan mahdollisimman paljon asioita, joissa en ole niinkään hyvä.
Mukavuusalueelta poistuminen on usein hankalaa, mutta hyvin palkitsevaa. Loppujen lopuksi kohtaat yleensä ne asiat, joita oikeasti haluat.
Oma tyylini on yleensä positiivisella tavalla kaoottinen, mutta myös järjestelmällinen. Hyvänä
esimerkkinä toimii tämän lehden päätoimittajana oleminen. Monien turhautumisten ja lukihäiriöistä johtuneiden virheiden jälkeen totesin,
että kyllä minä pystyn tähän. Mielestäni kaikessa voi onnistua jos tarpeeksi vain haluaa ja yrittää.
Itsestäni voin ainakin sen verran sanoa, että olen
alun perin tois puol jokkee kotoisin oleva energinen persoona, jonka hymy ei helpolla hyydy (kyllä,
olen ylpeä turkulaisuudestani). Olen ensimmäisen
vuoden International Business -opiskelija ja toimin
mediavastaavana TTO ry:ssä.
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Olen aina kokenut olevani jokseenkin
erilainen. Mielikuvitukseni laukkaa koko
ajan noin kahtasataa ja erityisesti sosiaalisuuteni saattaa erottua joukosta.
Olen matkustellut paljon elämäni aikana
ja asunut kolme vuotta ulkomailla (vuoden
Espanjassa ja kaksi Australiassa). Vaikka
rakastankin matkustelua, tällä hetkellä viihdyn koti-Suomessa paremmin kuin koskaan.
Suurimmat
syyt tähän ovat rakkaat
opiskelijaystäväni, ihastuttava Tampere
ja oikeaksi osoittautuneen alan valinta.
Tässä lehdessä haluan tuoda esille sen, että
juuri teissä kaikissa on potentiaalia ja olette
oman alanne sankareita. Nauttikaa opiskelusta, vaikka se välillä tuntuukin raskaalta.
Ottkaa haasteet vastaan ja kehittäkää
intohimo oppimiseen. Tämän kirjoituksen
lisäksi tulette löytämään työssäkäyvien
ihmisten haastetteluja, alaamme liittyviä
loistavia vinkkejä, sekä kyselyiden perusteella lisätyt ekstrat: horoskoopit, kommellus- ja vitsipalsta sekä Badger-sarjakuva.

Puheenjohtajan Santra Viherman terveiset

V

uosi sitten tähän samaan aikaan toimin sihteerinä ensimmäisellä kaudellani Tampereen
Tradenomiopiskelijat ry:n hallituksessa. Minulla ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta aktiivitoiminnasta, enkä tiennyt mitä odottaa. Sitä en ainakaan osannut odottaa, että nyt vuotta
myöhemmin minut valittiin TTO ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019.

Suoraan sanottuna minua jännittää melko paljon nimitykseni tuomat haasteet. Samassa tehtävässä on edeltävinä vuosina ollut niin loistavia tyyppejä, etten tiedä miten saan täytettyä nämä
saappaat. Tässä hommassa ei ikinä tarvitse olla yksin, vaan ympärilläni on hallituksen lisäksi laaja
verkosto vanhoja toimijoita, ketkä hyppivät innosta saadessaan auttaa nykyistä hallitusta.

Asenteella on suuri

merkitys siinä, miten
asiat tulevat menemään.
Otanko eteen tulevat ongelmat ylitsepääsettöminä asioina, joita haluan
paeta vai haasteina,
jotka haluan ratkaista.
Vähättelenkö itseäni,
koska joku toinen osaa
kuitenkin paremmin?
Vai uskonko itseeni ja
siihen, että juuri minä
olen hyvä hoitamaan
tämän homman. Näitä kysymyksiä joudun
pohtimaan, niin koulussa, kuin tulevaisuudessa
työelämässä. Se, mikä
lopputulos on, tulee riippumaan monista asioista, mutta kaikki lähtee
omasta asenteesta.

Kiitos vuoden 2018 hallitukselle mahtavasta vuodesta.
Kiitos kaikille edeltäville hallituksille mahtavasta työstä,
tästä on hyvä jatkaa. Kiitos aktiiveille ja jäsenille: te olette se
ydin, minkä takia tätä teemme.
Kiitos hallitukselle 2019 luottamuksestanne minuun ja
rohkeudesta lähteä tähän työhön. Olen erittäin innoissani
tästä vuodesta ja onnellinen
siitä, että uskalsin hakea puheenjohtajaksi. Tämä vuosi
tuo tullessaan paljon haasteita ja uusia asioita, mikä on
aivan mahtavaa. Ilman uusien asioiden kohtaamista ei
myöskään opi mitään uutta!

Rohkeutta tarttua
haasteisiin!

Terkuin, Santra

’’Se, mikä lopputulos on, tulee

riippumaan monista asioista, mutta
kaikki lähtee omasta asenteesta.’’

Kuva: Aleksi Malinen
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Kalevan K*nni Kierros täyttää
Badger on jälleen eksynyt Kalevaan vuosittaiselle
jalluvaellukselleen, mutta tänä vuonna
häntä paikalle päästyään odottaakin yllätys.
Kalevan kadut ovat nimittäin vallanneet
värikäs karnevaalikansa.
Katsellessaan ympärilleen hän näkee vain
sulkiin pukeutuneita, tanssivia ihmisiä.
Ihmisjoukon lomasta ei näy tuttuja ja turvallisia pubeja, joiden takia hän Kalevaan joka
vuosi

matkustaa!

pieneen
nyt

Hän

paniikkiin.

täytettyä

menee

‘‘Mistä

viimeisen

jo

saisin

jallupulloni,

joka näyttää jo hälyttävän tyhjältä?!‘‘
Sitten Badger kuulee iloista puheensorinaa ja katsoessaan sen suuntaan näkee
laumoittain

opiskelijoita

eri

värisissä

haalareissaan suuntaamassa lähimpään
pubiin. Badger kumoaa viimeiset tipat
elämän nestettään ja lähtee suuntaamaan opiskelijoiden perään.

Lähde sinäkin matkaan

ympäri karnevaalintäyteistä Kalevaa!
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‘‘Kalevan
kadut ovat
vallanneet
värikäs karnevaalikansa.’’ 6

5 vuotta tänä keväänä 17.4.!
Tältä tulee näyttämään
tapahtuman
haalarimerkki!

Ansaitse
ainutlaatuiten
haalarimerkki!
Badger viidettä vuotta hukassa..

‘‘Löytäkää minut
Kalevasta!’’
7

Juhlavuoden kunniaksi tarjoamme osallistujille mahdollisuuden ansaita salaisen 5-vuotis merkin! Badgerin toiveena
vuosipäivälle oli, että kenellekkään ei varmasti jää jano. Näin
ollen ainutkertaisen merkin
ansaitakseen kierros suoritetaan tuplana, eli jokaisesta ravintolasta kerätään kaksi
leimaa.
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Ulkomaan ekskursio:
Pristina, Kosovo 2.-10.2.

Odotukset

Koskaan ennen en ole saanut matkalle
lähtiessäni kuulla näin monta kertaa perinteisen ”hyvää reissua” toivotuksen sijaan
sanat ”ole varuillasi.” Kosovon kyseenalaisen historian vuoksi useimmat reagoivat kauhulla kuullessaan, että olemme
lähdössä reissuun nimenomaan Pristinaan. Tämä on sinänsä ymmärrettävää,
sillä Kosovon historian aiheuttaman julkisen kuvan myötä Kosovosta on perus kansalaiselle muodostunut se maa,
jossa on hiljattain käyty sotia ja johon on
lähetetty paljon rauhanturvaajia. Samasta
syystä harva on matkustanut kyseiseen
kohteeseen, eikä siten juuri tiedäkään
kyseisestä maasta juurikaan muuta
kuin sen, mitä otsikot antavat olettaa.
Kuitenkin koittaessani hakea tietoa
kohteesta netistä, monet sanovat sijainnin olevan hyvin rauhoittunut ja paikallisten olevan avuliaita sekä ystävällisiä.
Tämän ristiriidan keskellä odotinkin
matkalta eniten sitä, että pääsen itse
näkemään kyseisen paikan ja luomaan
siitä kuvan itselleni kokemuksen pohjalta. Päätin pitää avoimen mielen matkan suhteen ja odotinkin saavani tästä
hyvän kokemuksen, jonka pystyisin toivon mukaan todistamaan ihmisten olevan
väärässä median luoman mielikuvan suhteen. Kosovosta löytyy yhä paljon jäänteitä
heidän karuilta ajoiltaan. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, ettei se olisi kokemisen arvoinen sijainti, tai että sitä tarvitsisi pelätä.

‘‘Ei ole ehkä

kaunein kohde
nähtäväksi, mutta
kulttuuria kyllä
riittää. ‘‘
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‘‘Kosovosta

löytyy

yhä

paljon

jäänteitä heidän karuilta ajoiltaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä,
ettei se olisi kokemisen arvoinen
sijainti, tai että sitä tarvitsisi pelätä.’’

Kulttuurista
Mitä tulee ympäristöön ja nähtävyyksiin, Kosovo ei ole ehkä
kaunein kohde nähtäväksi, mutta kulttuuria kyllä riittää. Mielenkiintoisimpia näkemiämme kohteita olivat ikoninen Newborn-monumentti kaupungin keskustassa sekä Kosovon
kansalliskirjasto, jota pidetään yhtenä maailman rumimmista rakennuksista. Ja kyllä, oli aika hirveä tönö (katso kuva).
Kyseenalaisesta kansainvälisestä imagostaan johtuen Kosovon
paikallisille on hyvin tärkeää saada ihmisiä muista maista matkaamaan heidän maahansa siinä toivossa, että ajan myötä
heidän statuksensa saataisiin puhdistettua nykyisestä mielikuvasta ja he voisivat päästä yli pahamaineisesta vaiheestaan. Etenkin Suomalaisuus tuntui iskevän vahvasti Kosovolaisiin, minkä vuoksi meitä kohtaan oltiin hyvin kohteliaita.

Kosovon kansalliskirjasto

Yritysvierailuista
Yritysvierailuista päällimmäiseksi jäi mieleen Kosovolaisten patrioottinen suhtautuminen bisnekseen — lähes jokainen yrityksen edustajista kertoi yrityksensä
perustuvan ei pelkästään vain omaan voiton tavoitteluun, vaan myös kotimaansa tilanteen kehittämiseen. Monet edustajista kertoivat ottavansa paljon vaikutteita Suomesta vertaillen Kosovoa siihen, mitä Suomi oli noin sata
vuotta sitten. Yritykset olivatkin hyvin kiinnostuneita meistä suomalaisista
nuorista ja yrittivätkin tarjota meille paikkaa suorittaa esimerkiksi työharjoittelua tai opinnäytetyötä yrityksissään Kosovossa. Ollessaan hyvin tietoisia
maansa tilanteesta, yrityksissä oltiin hyvin avoimia kaikelle saatavissa olevalle avulle siihen, kuinka Kosovossa voitaisiin tehdä asioita paremmin. He
kannustivat paljon jopa meitä opiskelijoita kertomaan omia näkemyksiään.
Kävimme viikon aikana viidellä yritysvierailulla, yksi jokaista arkipäivää
kohden. Kohteina olivat Recura, Innovation Centre Kosovo (ICK), Gjirafa, Audit & Consulting Associates (ACA) sekä Suomen suurlähetystö.
Recura sekä ACA
ovat molemmat
konsultoinnin
toimijoita, joiden
vahvuudet ovat
erilaiset: Recuran
toiminta perustuu
vahvemmin yrityskonsultointiin
ja bisneskehitykseen, kun taas
ACA:n vahvuus
on auditoinnin
keskuudessa. Vierailumme ACA:lla oli valitettavan lyhyt, mutta Recuralla ollessamme saimme keskustella todella laajasti Visar Dobroshin kanssa, joka on
yksi yrityksen perustajista. Visar jakoi meille todella mielenkiintoisia kokemuksiaan sekä näkemyksiään mm. yrittäjyydestä, Kosovon bisneskulttuurista sekä
hänen omista johtamisfilosofioistaan.
Innovation Centre Kosovo (ICK) on ulkoisesti rahoitettu yritys/yhteisö, joka tarjoaa
toimitiloja erilaisille startup-yrityksille kuin myös erilaisia valmennuksia tukien näitä
aloittelevia yrittäjiä. Heidän missionaan on luoda innovatiivisia, kotimaisia yrityksiä Kosovon markkinoille edistämään pitkällä aikavälillä maan talouskasvua ja
kulttuuria. Tästä tavoitteesta johtuen yrityksen ajatuksena onkin, että siellä toimivat yritysten ei tulisi viedä toimintaansa kokonaan pois Kosovosta vaan pysyä mukana edistämässä taloutta, vaikka toiminta laajentuisikin kansainvälisellä tasolla.
Kosovossa ei vielä ole saatavilla suurinta osaa suoratoisto palveluista kuten Netflix. Gjirafa on paikallinen IT-jätti, joka tarjoaa omaa suoratoistopalveluaan itse tuottamine sisältöineen Kosovolaisille, sekä samalla paljon
myös paljon muuta kuten IT-alaan liittyviä tarvikkeita nettikauppansa kautta.

‘‘Ei se

mikään
ulkomaan
eksursio
ole, jos
mikään ei
mene
v*tuiksi.’’
Muuta
matkasta
Kaiken kaikkiaan ryhmämme
oli positiivisesti yllättynyt saamastaan kokemuksesta kohdemaasta. Aivan mutkitta matka
ei suinkaan onnistunut. Hyvänä
esimerkkinä tähän toimii hostellin vaihto ensimmäisen yön
jälkeen. Ensimmäinen hostelli
oli talven jäljiltä siinä kunnossa, ettei meistä suurin osa
kyennyt edes nukkumaan.
Mutta kuten eräs viisas mies
kerran sanoi: ”ei se mikään
ulkomaan ekskursio ole, jos
mikään ei mene v*tuiksi.”

Pääsimme myös vierailemaan Suomen suurlähetystöllä, jossa saimme kuulla
Kosovon historiasta, sekä itse osallistujamme Henri Roivaan johtamana esitellä omaa
ProAkatemia- opiskelumalliamme Kosovon yliopiston opettajille ja opiskelijoille.

‘‘Yritykset olivatkin hyvin kiinnostuneita meistä suomalaisista nuorista ja yrittivätkin tarjota
meille paikkaa suorittaa esimerkiksi työharjoittelua tai opinnäytetyötä yrityksissään
Kosovossa.’’

Kirjoittaja: Miikka Niemi
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Martina Santasen vinkit menestykseen

Tampereelta kotoisin oleva Martina Santanen on valmistunut vuonna 2014 tradenomiksi
Tampereen Ammattikorkeakoulusta. Tällä hetkellä 30-vuotias Santanen työskentelee Frameryssa
markkinointipäällikkönä.Tammikuussa hän aloitti maisteriopintonsa Laurean ylemmässä ammattikorkeakoulussa tulevaisuuden johtamista ja asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Omassa artikkelissaan Santanen kertoo siitä, miten hän on päässyt nykyiseen elämäntilanteeseensa ja antaa
erilaisia motivaatiovinkkejä opiskelijoille.

Millainen on tämänhetkinen
työpaikkasi?
Martina työskentelee Frameryllä,
jossa suunnitellaan ja valmistetaan äänieristettyjä puhelinkoppeja
sekä hiljaisia työtiloja. Santanen
vastaa
Frameryn
globaalista PR:stä ja vaikuttajamarkkinoinnista, yritysvastuun viestinnästä, Framery showroomien
kehittämisestä ja konseptoinnista
globaalisti, globaaleista messukonsepteista sekä pop-up ja
showroom- in-a-showroom konsepteista. Santanen kokee pääsevänsä tekemään juuri sopivasti projektijohtamista, ja oma
luovuus sekä kädenjälki tulevat
esille hyvin markkinoinnin kautta.
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Miten olet päätynyt Framerylle töihin?
Santasta naurattaa, kun hän miettii päätymistään Framerylle: ”Olin
kuuntelemassa Mikko Kuitusta Kasvu Openissa muutama vuosi
sitten, kun kuulin hänen kertovan sellaisista ”puhelinkoppityypeistä”. Kuitunen oli ostanut Frameryltä puhelinkopin ja todennut
sen olevan todella huono. Antaessaan palautetta frameryläisille
kopin toimimattomuudesta he olivat vastanneet Kuituselle:”tulisitko meidän hallitukseen, niin voitaisiin yhdessä miettiä, kuinka tästä kopista saadaan tehtyä parempi”. Kun kuulin tämän
tarinan, ajattelin, että noin upeiden tyyppien kanssa mä haluan
joskus tehdä töitä. Jos joku vastaa asiakaspalautteeseen tuolla kehittämisen tarmolla, on siinä yrityksessä oltava jotain ihmeellistä - ja onhan tässä!” Santasen onnekseen muutama vuosi myöhemmin Frameryn markkinointiin haettiin työntekijää ja
Santasesta muovautui parissa viikossa heidän markkinointipäällikkönsä. Työnkuvassaan hän on toiminut 2017 keväästä asti.

Voitko kertoa lyhyesti koulun päättymisestä tähän hetkeen?
‘’Olen koulun jälkeen päässyt kehittämään itseäni työelämässä
todella paljon ja saanut loistavia mahdollisuuksia kasvaa
ammattilaisena. Kovalla vauhdilla olen mennyt koulun päätyttyä ja työelämä on vienyt täysin mennessään. Työurallani olen päässyt tekemään todella paljon erilaisia asioita,
nähnyt paljon maailmaa ja päässyt haastamaan itseäni monella eri osa-alueella. Olen johtanut erilaisia tiimejä, päässyt
tekemään töitä globaalisti saaden kokemusta kansainvälisistä organisaatioista, olen johtanut isoja projekteja ja hankkeita ja niiden kautta oppinut paljon ihmisten johtamisesta
ja organisaatioiden kehittämisestä. Koulun jälkeinen aika on
mennyt huimaa vauhtia ja tuntuu, että vauhti vain kiihtyy. Nautin uuden oppimisesta ja työelämä opettaa todella paljon!’’

’’Uskaltakaa olla omia
rohkeita itsejänne.
Se toimii aina. ’’

Miten olet hyötynyt opinnoistasi nykyisellä alallasi?
Santanen on oppinut erityisesti projektinjohtamista,
työelämän perustaitoja ja tietämystä, joita ei itse olisi oppinut ilman opintoja tai alan töitä. HR -kursseja hän valitsi
todella paljon, mikä antoi kykyä hahmottaa erilaisia johtamismalleja ja sitä, kuinka johtaa jokaista ihmistä yksilönä.

‘’ T yö opettaa aina

tekijäänsä ja käytännön
kautta sitä parhaiten oppiikin. Sano mahdollisuudelle kyllä ja mieti
sitten myöhemmin, miten
lunastat sen. ’’

Vinkkejä nykyisille opiskelijoille?
Santanen neuvoo, että ei saisi ottaa liikaa
stressiä siitä onko valmis johonkin tiettyyn rooliin. Täytyy yrittää hakea sellaiseen
työpaikkaan, joka kiinnostaa eniten, eikä
empiä onko itsestä siihen. Hän kannustaa
siihen, että jos sinulle avautuu mahdollisuus
näyttää kyntesi – älä epäröi tarttua mahdollisuuteen. ”Työ opettaa aina tekijäänsä
ja käytännön kautta sitä parhaiten oppiikin.
Sano mahdollisuudelle kyllä ja mieti sitten
myöhemmin, miten lunastat sen. Muutaman
vuoden päästä taas mietit, kuinka hölmöä oli
edes ajatella, ettet muka olisi pystynyt siihen!”
‘‘On tärkeää muistaa, että työssä ja tekemällä oppii parhaiten. Antakaa itsestänne ja työstänne kaikkenne, siinä rajassa, ettei polta itseänsä loppuun.
Muistakaa nämä, asennoitukaa hyvin, niin
päädytte juuri sinne, minne itse haluatte.’’
‘‘Asiat on hyvä viedä loppuun asti - aina.
Se palkitsee eniten, kun näkee, että on
suoriutunut jostain asiasta kunnialla. Myös
työelämässä CV näyttää paremmalta, kun
koulu on viety loppuun asti – työelämä kyllä
odottaa ja joustaa sen verran, että todistukset saa koulusta ulos.” Santanen sanoo.

‘‘Uskaltakaa olla omia rohkeita itsejänne, se toimii aina. Tehkää parhaanne ja teitä

arvostetaan. Muistakaa löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Keskittykää lepoon, palautumiseen ja muistakaa ettei työ ole koko elämä. Välillä on
pakko lomailla ja himmata, että pystyy taas antamaan itsestänsä enemmän.
Ollakseen hyvä työkaveri tai esimies vaatii sen, että pitää huolta myös itsestään.’’
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Teppo Tirkkosen elämää kameran takaa

Tässä artikkelissa valokuvausalalla ja somevaikuttajana menestynyt toisen vuoden
International Business -opiskelija Teppo Tirkkonen kertoo itsestään, opiskelusta
sekä antaa neuvoja nykyisille opiskelijoille. Tällä hetkellä hänellä on oma toiminimi,
ja hän on tehnyt erilaisia työkeikkoja asiakkaille kuten Aurinkomatkat, Stadium ja
Mercedes-Benz.

‘‘Muistakaa

myös kaikkien kiireiden ohella keskittyä itseenne ja ajatella sitä, minkä
kokee elämässä olevan tärkeää juuri sillä
hetkellä.’’
Miten olet hyötynyt
opiskelusta?
Tirkkonen kertoo että
etenkin kirjanpito on sellainen taito, mitä on tullut
käytettyä oman toiminimen
yhteydessä. Hänen mielestään tradenomikoulutuksessa mahtavinta on
sen käytännönläheisyys.
Mahdollisuus yhdistää
omia kokemuksia sekä
opintojen kautta kerrytettyä tietoa on antanut
nuorelle yrittäjälle paljon.
‘‘Erikoistun itse markkinointi ja finanssi- alaan,
joten hyötyä näistä
molemmista suuntauksista
on laajalti.’’

Miten osaat erottaa
työn vapaa-ajasta?

‘‘Täytyy

ajatella, että

kaikille tehtäville on luotava

oma

aikansa.

Sanotaan vaikka, että
työajalla täytyy keskittyä oikeasti työntekoon,
kun taas vapaa-ajalla on
muistettava nauttia hetkestä. Ennen työreissuillani näin elämäni koko
ajan ns. ‘’linssin takaa’’.
Esimerkiksi ensimmäinen

valokuvaamiseen

liittyvä työreissuni on
mieleni pimennossa.
Nykyään osaan priorisoida ja erottaa työn
sekä

vapaa-ajan

toi-

sistaan. Tämä taito ei

Mistä urasi valokuvaajana alkoi?
‘‘Ostin uuden iPhonen ja latasin instagramin. Selailin sitä jonkin
aikaa ja huomasin kuinka hienoja kuvia ihmiset lisäävät sinne.
Tämän jälkeen aloin itse kuvata ja lisäämään otoksia tililleni.
Jonkin ajan kuluttua ihmiset huomasivat valokuvani ja seuraajia
alkoi kertyä älyttömästi. Muistan sen päivän, kun eräs amerikkalainen valokuvaaja teki julkaisun minusta. Tällöin otin ilmoitukset
kännykästäni pois, sillä seuraajia tuli yhtäkkiä n. 3000. Suosioni
kasvoi parissa vuodessa ja nykyään käytän Instagramia lähinnä jatkuvasti päivittyvänä portfolionani. Ensimmäinen työmatka koitti, kun minulta kysyttiin lähtisinkö Islantiin kuvaamaan.
Vastasin myöntävästi ja päätin kehittää valokuvaajan uraani.’’
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ole pelkästään valokuvausalalla tärkeä, vaan
myöskin
alalla.

liiketalouden
Näin

vinkkinä

muille opiskelijoille sanoisin, että muistakaa
myös kaikkien kiireiden
ohella

keskittyä

it-

seenne ja ajatella sitä,
minkä kokee elämässä
olevan tärkeää juuri sillä
hetkellä.

’’

Yrittäjyyden ja opintojen yhdistäminen on haastavaa, mutta

‘‘

kova työ tuottaa tulosta. Jos minä pystyn tähän, kuka vain
pystyy!’’

Miksi opiskelet tradenomiksi?
Tirkkonen
sanoo
tradenomin koulutuksen olevan todella
yleispätevä. Hänen mukaansa
sen monipuolisuuden ansiosta opiskelijalla on mahdollisuus
sijoittua hyvin laajalle kentälle.

Aikaisemmin Helsingissä opiskellut Tirkkonen kertoo jättäneensä
rumpalin opinnot kesken koettuaan valokuvauksen ja liiketalouden koulutuksen sopivan tämän
hetkiseen
elämäntilanteeseen
paremmin. Tirkkosen ensimmäiset
valokuvauskeikat saivat hänet
miettimään, halusiko todella tehdä musiikkia koko elämänsä ajan.
Luonteeltaan hän on aina ollut
sellainen, joka pitää silmänsä
auki mahdollisuuksille. Tirkkonen
nauttii uusista kokemuksista
ja tradenomikoulutus on mahdollistanut tämän kaiken hänelle.

’’Tradenomin koulutus on todella
yleispätevä. Sen monipuolisuuden ansiosta opiskelijalla on
mahdollisuus sijoittua
hyvin laajalle
kentälle.’’

Neuvoja muille
opiskelijoille?

‘‘Muistakaa asettaa itsellenne
tavoitteita,
pitäkää
huolta aikatauluistanne ja olkaa
oma-aloitteisia. Älkää murehtiko siitä, mitä muut teiltä odottavat vaan kulkekaa omaa
polkuanne ja tehkää sitä, mikä
tekee juuri teidät onnelliseksi.
Kun tavoitteet ovat kohdallaan, on ihmisestä itsestään
kiinni saavuttaako niitä vai
ei. Itse pyrin tekemään joka
päivä edes jotain pientä,
mikä veisi minut lähemmäksi
määränpäätäni. Panosta tiettyyn asiaan joka päivä edes
hetki. Lopussa kiitos seisoo ja
huomaat edenneesi lähtötilanteestasi. Suhtaudu tavoitteisiisi tosissasi, oli kyseessä sitten
koulu, työ tai muu intohimosi.
On tärkeää ajatella asioita tulevaisuuden kannalta.
Monet opiskelijat kulkevat
koulutietään deadlinestä toiseen. Omasta mielestäni on
tärkeämpää keskittyä hetkiin deadlinejen välillä. Älä
siis turhaan stressaa yhtä
kurssia vaan keskity siihen,
mikä vie sinua eteenpäin
uistakaa
asetelämässä.
Tietyt
asiat eivät
vaikuttamaan
taatuletavoitteita,
hallitasinuun
millään tavalla, joten ajattele
teidän
aikaanne, ollauusiksi.
tärkeysjärjestyksesi
Älä unohda toteuttaa
oma-aloitteisia
ja mi-itseäsi - muista olla luova ja niin
ettiä
sitä mitä oikeasti
persoonallinen kuin pystyt.’’

‘’M

haluaa, eikä seurata
tiettyä polkua, jonka

muut ovat laatineet.’’ 13

Mark Curcherin näkemys koulutuksesta ja
neuvot oppimiseen

Mark Curcher on Englannista kotoisin oleva opettaja Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Mark
on opettanut yli 30 vuotta ja uskoo, että on syntynyt opettajan ammattiin. Hänen artikkelissaan
tulee esille koulutuksen muuttuva luonne ja lisäksi lukuisia neuvoja oppilaille, miten kehittää
omaa oppimistaan ja pärjätä tradenomin alalla.

‘‘Koulutus on muuttunut kuten myös
asenteet sitä kohtaan. Ennen oli tavallista opiskella vain yhtä ainetta ja
saada siitä tutkinto. Nykyisin opettamisessa on vähemmän kyse teorian
pänttäämisestä ja enemmän asioiden konkreettisesta oppimisesta.’’
Mark kokee, että hänen roolinsa opettajana on ollut aina erilainen. Hän ei keskity pelkästään
sisältöön, vaan haluaa auttaa oppilaitaan kasvamaan henkisesti ja
ymmärtämään sen, mitä he oikeasti
haluavat olla. Hän kuvailee opetustyyliään humanistiseksi ja avoimeksi.

Mark toteaa, että ensimmäistä kertaa ihmisen historiassa pystymme
saamaan tietoa mistä ja milloin vain.
Vaikka tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, pääosin se luo mahdollisuuksia,
etenkin oppimisen kannalta. Ihmisten pitäisi oppia käsittämään kuinka hienoa on saada tietoa näinkin
helposti monista eri suunnista.
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Neuvoja tehokkaaseen oppimiseen
ja pärjäämiseen alallamme:

- Reflektoikaa ja prosessoikaa oppimianne asioita niin opitte
tehokkaasti
•
•
•

Löytäkää itsellenne sopivat oppimiskeinot

Oppimisessa on tärkeää kasvaa itsenäiseksi oppijaksi
•

Tavoitelkaa asioita mitä oikeasti haluatte tehdä
•

•

Olkaa omia itsejänne

Verkostoitukaa ja luokaa yhteyksiä

Älkää luoko vihollisia ympärillenne ja olkaa ystävällisiä
•

Koettakaa olla polttamatta siltoja

•

Olkaa avoimia mahdollisuuksille

Ylläpitäkää hyviä tapoja, älkääkä tuomiko muita ihmisiä
pelkän käytöksen perusteella, sillä ette tiedä heidän elämäntilannettaan

‘‘Olkaa aina halukkaita oppimaan! Itse

ainakin toivon oppivani koko ajan jotain uutta
viimeiseen henkäykseen asti.’’

Mark kertoo uskovansa, että asenne ja olemalla avoin mahdollisuuksille
ratkaisee paljon. Kaikilla tulee elämässä vastaan paljon mahdollisuuksia, joista jotkut päättävät työntää ne pois, kukin eri syistä. Ne, jotka ottavat kaiken
irti niistä, menestyvät usein. Ihmisten pitäisi ajatella, että miksi ei, sen sijaan,
että kysyvät: miksi minun pitäisi. Kaikkien pitäisi kysyä itseltään monta kertaa, mikä on pahinta mitä voisi tapahtua. On tärkeää myös luoda mahdollisuuksia itselleen ja olla produktiivinen. On turhaa pelätä kieltäviä vastauksia.

‘‘Olkaa aina halukkaita oppimaan, sillä ainakin itse toivon oppivani koko
ajan jotain uutta viimeiseen henkäykseeni asti. Muistakaa myös, että joskus
tarvitaan myös negatiivisia elämäntilanteita, jotta luovuus pääsee kukoistamaan. Aina ei voi elää ajattelemalla kaikkea positiivisen kautta. Yleensä
ihminen oppii negatiivisten kokemuksien kautta, joten muistakaa, että
on täysin normaalia olla joskus myös allapäin ja kokea elämän alamäet.
Omien kokemusten reflektoiminen on tie tehokkaaseen oppimiseen.’’

15

Horoskoopit
Vesimies 20.1.- 19.2.

Vesimies löytää itsensä syvistä
vesistä sotkeutuneena siimaan.
Älä huku haasteisiin vaan palaa
välillä kahluualtaan puolelle. Niin
varmasti kuin vuorovesi vaihtuu,
on huomenna jo tyynempää.

Härkä 20.4. - 20.5.

Kalat 20.2. - 20.3.

Huhtikuussa särkikin saa järkeä.
Vältät verkot ja suunnistat suorinta reittiä kutupaikalle. Virheistä
oppineena suojaudut tunnollisesti
taudeilta ja samalla sukusolutkin
jäävät haaviin.

Kaksonen 21.5. - 20.6.

Härkä voi jo kuulla setelien
kahinan korvissaan. Tulevasta
kesästä on tuleva menestyksekäs, jos vain panostat töihisi.
Raivohärän lailla tartu tilaisuuteen ja avaa menestyksekäs
urapolku itsellesi.

Kaksin aina kaunihimpi ja porukalla on hauskempaa. Unohda
kesäheilat ja vaali ystävyyssuhteitasi. Tämä kesä on täynnä tyhjiä
kaljakoreja ja valvottuja öitä.
Jätkien kaa, vittu.

Leijona 23.7. - 22.8.

Neitsyt 23.8. - 22.9.

Leijona tuntee huhtikuussa
olonsa metsästetyksi. Jahdin
päättämiseksi on leijonan syytä
karjaista ja kohdata metsästäjänsä. Vahva viidakon kuningas
ei luiki häntä koipien välissä

Huhtikuussa on aika kokeilla
jotain uutta. Pitsinnypläys ja posliinimaalaus voisivat olla sopivia
aktiviteetteja. Miten olisi neitsytmatka tuntemattomaan? Muista
kuitenkin pitää kiinni viattomuud-

Skorpioni 24.10. - 22.11.

Jousimies 23.11. - 21.12.

varjoihin, vaan ottaa paikkansa
Jylhäkallion valossa.

Huhtikuussa skorpioni on tavallistakin määrätietoisempi. Mitä
mielesi halajaa, sen myös saat:
oli kyseessä siteen rahaa, kyrpää,
pillua tai kaikkea edellä mainittua.
Teroita pistimesi ja ota se mikä
sinulle kuuluu. Muista kuitenkin
noudattaa lakia.
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estasi uusien seikkailujen tiimellyksessä.

Jousimiehen on aika virittää
aseensa ja ampua Amorin
nuolensa itse. Varo kuitenkin
osumasta exän nyksän mutsiin. Nuoliviini kannattaa vaihtaa
punaviiniin, jotta tulevan rakkauden lähestyminen on helpompaa.

Oinas 21.3. - 19.4.

Huhtikuu on oinaalle lemmen kuukausi. 17.4. kuun asento nostaa
libidon huippuunsa, ja yksinäisen
oinaan kannattaankin suunnataan kevään viimeisille Pistoille
etsimään elämänsä pukkia tai
yhden illan huumaa.

Rapu 21.6. - 22.7.

Kesä lähestyy ja ravunkin on aika
tulla ulos kuorestaan. Erakkorapu
etsiytyköön jälleen ihmisten pariin, rämerapu siistiköön majavansa ja kolorapu avatkoon porttinsa
katkaravuillekin.

Vaaka 23.9. - 23.10.

Vaakakupeissa painaa tunnollisuus ja rietastelu. Jos mielit saada
opintopisteesi kokoon, on kasaantuneet tentit ja koulutehtävät saatava tehtyä. Velvollisuudet hoituvat
kuin tanssi, ja tunnollisuuden
kupin keventyessä on jälleen
aikaa vaakamamboon.

Kauris 22.12. - 19.1.

Auringonvalon lisääntyessä
alkaa Kauriin melankolia hälvetä.
Harvasanainen kauris saa kevään
tuomalla energialla intoa tutustua
uusiin ihmisiin ja löytää itsestään
puheliaamman puolen. Terassilla
kylmän bissen äärellä luodaan
uusia ystävyyssuhteita.

Kirjoittaja: Olaf Köhä Käsi

‘‘Kun minä olin nuori.’’

‘‘Kaikkee kivaa tapahtuu koko ajan.’’

‘‘Oliks täs joku deadline?’’

‘‘Misä mun tavarat?’’

‘‘KUKA SIIN NETIS ON?!’’

‘‘No kat ny!’’

‘‘Nonii, justihi, aiva.’’

‘‘Auttakaa minut ales täältä!’’

‘‘Ai mikä slogan?’’

‘‘Kyl sinne ny kävelee.’’

‘‘Ei se ny maksa mitää.’’

‘‘Olisko ruokaa?’’

‘‘Kuka mä ees oon?’’
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Opiskelijoiden kommellus- ja vitsipalsta

” Olin mukana järjestämässä TTO ry:n
sitsejä villin lännen teemalla. Ilta sujui
hyvin ja PISTOT -jatkoilta tieni vei ennestääntuntemattomalle alueelle Tamperetta, jossa harjoitin hatarien muistikuvien
mukaan lihan iloja.
Aamulla usean puhelimeeni tulleen yhteydenoton, yhden vanhan viinan katkuisen bussiyhteyden ja viimeisillä käteisilläni maksetun taksimatkan jälkeen olin
päässyt siivoamaan juhlapaikkaa.
Päästyäni ansaitulle virtsan mittaiselle
tauolle huomasin, että falloksessani oli
jotain poikkeavaa: se oli yhä verhoiltuna
edellisenä iltana käytettyyn lateksiseen
ehkäisyvälineeseen.
#muistakaakäyttääkumia”
‘‘Tiesittekö jo, että se Tamkin
surffivaksi on varattu?’’
Näin ainakin Jodel väitti...
Ihastunut, 24
‘‘Nukahdin pistojen jälkeen
yöbussiin ja heräsin keskellä
Lempäälää...’’

Mitä orava sanoo aasille?
- Pistaasipähkinä
Löysäperse, 23

Kyseenalainen, 24
Mitkä on Suomen kolme yleisintä
kuovi-lajia?
- Pikkukuovi, Isokuovi ja Liukuovi
‘‘Kaks valasta menee baariin ja
baarimikko kysyy et mitä laitetaan.
Eka valas aloittaa ‘‘OoooooOOO
OOoooOoOoOooOoooOooooooo
OOoooOOOOOooooooo’’, johon
toinen valas vastaa et ‘‘Ei perse
Mikko, pitäiskö sun lähtee kotiin.’’
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Sählä, 21

Mikä on Ville Valon kissan nimi?
- Himskatti

‘‘Ilmiannan tähän
ystäväni, joka kaatui matkalla meidän
Putte, 24
kastajaisiin kahdesti
”Kerran jumalattomissa sooseissa baaris- pyörällä ja uusi
pyörä pääsi koetuksa läimäisin tuntematonta ihmistä pakaselle. Humalassa
roille ja huusin samalla ”Lortto missoot
syytti pyörää, mutta
ollu!” kun luulin häntä ystäväkseni..
hieman kauhistuneen näköinen tyyppi oli seuraavana aamuna tajusi, että se taija itse yritin sönköttää selitystä”
si mennäkin kännin
piikkiin..’’
Suttura, 23.

Tervetuloa lukemaan opis-

kelijoiden kommelluksia ja
vitsejä! Tämä palsta tuskin
vaatii sen suurempi esittelyjä.

Uninen juhlija, 18.
‘‘Ennen opiskelijabileitä,
ystävääni nauratti niin
kovasti, että hän
oksensi nenänsä kautta. ‘‘

‘‘Kännissä tulee
sählättyä. Etenkin
opiskelijabileissä,
etenkin Pistoilla.....’’

‘‘Olin kävelemässä (ekaa kertaa)
kotiin Tampereella. Promilleja oli
aika sopiva määrä. Pääsin viinikan
liikenneympyrään asti, jonka jälkeen en tiennyt mihin mennä, kun
en nähnyt Helsingin kylttiä. Olin
niin naamat, että iso tienviitta jäi
huomaamatta. Akku oli puhelimesta loppu ja bussit eivät kulkeneet.
Siinä sitten pohdin, että tälleenkö mun opiskelut alkaa. Joudun
nukkumaan bussipysäkillä. Mun
onneksi poliisit tuli just siihen valoihin ja juoksin niiden luokse. Selitin,
että en löydä tietä kotiin ja olen
erittäin kännissä. Poliisit ystävällisesti suostuivat heittämään kotiin
takakontissaan. Vuodatin siinä
muutaman kyyneleen, kunnes aloin
nauramaan. Sainpahan ilmaisen
kyydin!’’
Vuoden liftaaja, 22

Kaatuilija, 23
Mikä on Paavin lempivene?
- Selibaatti
Vitsiniekka, 22

‘‘Hirveän humalaisena lähdin kirjoittamaan entiselle
tyttöystävälleni
tekstaria haalaribileiden
jälkeen. Viesti meni
jotakuinkin näin: ‘‘onneks
oon obiskelija ja bileis
ni emmä sua tarte.’’ Nyt
hävettää.’’
Mikä on paljon parempi
nimi kuin
Petter?
- Mats-Petter
Much better, 22
‘‘Kävin uimassa tammerkoskessa opiskelijabileiden jälkeen ja
seuraava muistikuva
onkin putkasta. On se
rankkaa olla opiskelija!’’
Sekopää, 22.
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Tampereen Tradenomiopiskelijat ry

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä rekisteröity yhdistys. TTO ry on Tampereen ammattikorkeakoulun
tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö. Olemme tradenomiopiskelijoiden paikallinen
edunvalvoja, neuvomme kiperissä ja alati muuttuvissa opintotuki- ja toimeentuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioita edustajiemme välityksellä. Huolehdimme
opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista ja tarjoamme viihdettä elämääsi. Pelaamme kyykkää, järjestämme ekskursioita, teatteri-iltoja, erilaisia koulutuksia, uusille opiskelijoille Hämmästyttävän rallin ja tradenomiopiskelijoiden kastajaiset, PISTOT -bileitä, Kalevan K*nni kierroksen, sitsejä sekä muita tapahtumia.
Aktiiviseen toimintaan tarvitaan aktiivisia ihmisiä. Yhdessä voimme vaikuttaa
ympäristöön sekä koulun sisällä ja sen ulkopuolella. Valtakunnallisesti olemme hyvin
aktiivisesti mukana Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n toiminnassa jäsenyhdistyksenä
ja pyrimme näin hoitamaan entistä paremmin tehtäväämme tradenomiopiskelijoiden
paikallisena edunvalvojana. Jäsenyhdistyksenä järjestämme Tampereella erilaista aktiviteetteja tradenomiopiskelijoille ja osallistumme TRALin järjestämiin valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

Kuva: Eetu Kamppuri
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SEURAA MEITÄ
SOMESSA!

Snapchat: ttosnap

Tutustu meihin paremmin
Saa tietoa lukuisista tapahtumista
Muuta ajankohtaista informaatiota

Facebook: Tampereen
Tradenomiopiskelijat TTO

Instagram : tto_ry
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Badger-sarjakuva

Valmistautukaa 17.4. varten elämänne
parhaimpaan K*nni Kierrokseen!
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