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THAIMAAN AURINGON ALLA
JENKKIFUTIKSEEN HURAHTANUT
TTO BUSINESS SEMINAR

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN TRADENOMIOPISKELIJOIDEN
JULKAISEMA AINEJÄRJESTÖLEHTI

Hola Amigos!
KOPON TERVEISET
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 auttaa. Koulutuspoliittisia asioita hoitavat etupäässä yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava sekä puheenjohtajisto, mutta jokaiseen TTO:n
hallituksen jäseneen voi toki ottaa näissä asioissa yhteyttä. Yleisimmin opiskelijat kohtaavat ongelmia kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa. Lähtökohtaisesti kyseiset tilanteet kannattaa koettaa purkaa ja neuvotella opettajien kanssa. Mikäli tämä ei onnistu,
ota rohkeasti yhteyttä meihin. Joukossa on voimaa ja siinä missä yhden opiskelijan ääni
ei välttämättä riitä, yli viittäsataa yleensä jo kuunnellaan.
Opintoihin liittyvien ongelmien ratkomisen lisäksi TTO osallistuu myös tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulussa. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä international business -koulutusohjelmien
henkilökunnan kanssa, tuoden opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa
esille koulutusohjelmien rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Tavoitteena on
se että jokainen TAMKissa opiskeleva tuleva tradenomi saa korkealuokkaista ja kattavaa
opetusta.
Koulutuspoliittisissa asioissa ota yhteyttä Mari-Helenaan: mh@ttory.fi

Syksy menee kovaa vauhtia eteenpäin ja kohta
alkaa kauan odotettu pikkujoulukausi, jota jotkut
saattavat jatkaa ensi vuodenkin puolelle. Itselle
tärkeimmät pikkujoulut ovat tietenkin rakkaan
yhdistyksemme vuosittaiset pikkujoulusitsit, jolloin saa pukeutua parhaimpiinsa ja laulaa juomalauluja oikein luvan kanssa! Tänä vuonna tilaisuus
järjestetään tunnelmallisessa Galleria Bertelissä.

PÄÄKIRJOITUS
Veera Leppäniemi

keakouluharrastajalle erinomaisen urheilulajin ja
kerromme kirppisvinkkejä. Tulevaisuutta ei kannata stressata liikaa ja hetkessä pitäisi elää, joten
uhmasimme näitä ohjenuoria ja kävimme läpi hieman historiaa, eli alkusyksyn tapahtumia.

TTO on saanut vuodelle 2016 rautaisen hallituksen ja uskon että nousukiito jatkuu. Luotto hallitukseen ja jäsenistöömme on kova, joten voin hyToinen odottamisen arvoinen tapahtuma loppu- villä mielin suunnata kevääksi vaihtoon Espanjan
vuonna on Pistot bileristeily, joka on oiva tapa auringon alle.
päättää työntäyteinen syksy hyvän jengin kanssa. Vaikka laiva lähteekin Turun satamasta, suo- Toivotan kaikille tsemppiä syksyyn ja jännittävää
sittelen lyhyen satamassaoloajan vuoksi uskal- joulun odotusta, muistakaa olla kilttejä!
tautumaan tälle reissulle. Hyviä muistoja takuulla
luvassa.
Lehden teemana on tulevaisuus ja haastattelimme yrittäjyysopiskelijoita Proakatemialta, vaihtoon lähtijää ja vaihdossa olevaa, tulevaa TTO:n
hallituslaista, sekä kokosimme Business Seminarin tärkeimmät opit. Lisäksi esittelemme kor-

Päätoimittaja,

Veera
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Tampereen Tradenomiopiskelijat ry pähkinänkuoressa
TAITTO

Veera Leppäniemi
Linda Leppänen
PAINOTALO

Pk-Paino

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 aktiviteettia tradenomiopiskelijoille ja osallistumme TROLin järjestämiin valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

Lehteä painettu 50 kpl

KIITOS KAIKILLE LEHDEN TEKOON OSALLISTUNEILLE!
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

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, sekä muita tapahtumia.

TTO - What is that?
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry (TTO ry) is a hundred percent student-created and organized registered union. TTO ry is an union for those who study Business Administration at Tampere University
of Applied Sciences (TAMK). We are a local representative to guard the benefits of the BBA students,
to guide in difficult situations and to push student matters forward through our representatives. TTO
ry also takes care of the education of BBA students and social matters as well as offer entertainment.
For example, we arrange excursions, theater evenings, different trainings, Hämmästyttävä Ralli (city
tour), Kastajaiset and PISTOT-parties. The list goes on! Also, through TTO ry Business Administration
students can get their overalls which students wear at student events.
Nation widely TTO ry is very active at Tradenomiopiskelijaliitto (TROL ry). TROL ry arranges trainings
and events such as Tradenologia and seminars.

Vieraile TTO:n nettivuilla osoitteessa WWW.TTORY.FI
VISIT OUR NEW WEBSITE!

			

PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA
Samuli Salonen

Lämpimin muisto tapahtumasta?
HÄMMÄSTYTTÄVÄ

Kiitos ja kumarrus

R
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:llä on mahtava vuosi takanaan.
Jäsenmäärä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin, tapahtumia
on järjestetty enemmän kuin ikinä ennen ja jäsenten aktiivisuus on
sekin ollut huippulukemissa. Tästä kaikesta kuuluu suuri kiitos Teille
arvon jäsenet. Jäsenten aktiivisuus on antanut hallitukselle mielettömän draivin tehdä hommia ja siksi toiminta on ollut ennätyksellistä. Siispä KIITOS!
Muistan kun jo alkuvuodesta minulle sanottiin, että kun aika koittaa,
tulee olemaan vaikeaa jättää TTO taakseen. Nyt kun tässä tilanteessa ollaan, tiedän sen olevan totta! Syyskokous on nyt takana ja uusi
hallitus valittu. Joukossa vaikuttaa olevan todella motivoitunutta ja
osaavaa porukkaa. Heidän haltuunsa jättää hyvillä mielin yhdistyksen toiminnan varmana siitä, että TTO tulee kasvamaan entistä aktiivisemmaksi opiskelija-ainejärjestöksi tulevaisuudessakin.
Puheenjohtajakauden alussa asetin tavoitteekseni, että annan
TTO:lle kaikkeni ja voin hyvillä mielin todeta, että näin koen myös
tehneeni. Olen päässyt vetämään useita isoja projekteja, esimerkkinä haalarimainosmyynti ja tuloksiin voi olla vain tyytyväinen. TTO:n
tapahtumat ovat vuoden aikana vetäneet runsaasti jäsenistöä mukaansa. Tämä valtava määrä ihmisiä, joihin olen saanut kunnian
tutustua ei voi olla väärässä: toiminta on hauskaa, kannustavaa ja
antoisaa.

A

“Hämmästyttävä ralli oli
tapahtuma jossa kartturinkin
nuotinlukutaito on toissijainen
seikka, kunhan olet hyvä
hieromaan ja laulamaan
sibeliusta makrilli suussa.”

L

I
“Unohtumaton ilta!
...muistaakseni” ?
Essi Kuusela 15IBA

Lassi Landström/15liko2

“en mä muista mitää muutaku
sen vesimelonin :D”
Micky Kyei 15tiko2

Reilu kuukausi ja puheenjohtajavuoteni alkaa olla paketissa ja on
viimeisen nuijanlyönnin aika. Sitten suuntaan ansaitulle lomalle ennen vaihtoa Shanghain Yliopistossa!
Toivotan uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle mahtavaa ja toiminnantäyteistä vuotta ja kaikille jäsenille tsemppiä opintoihin ja
riemuisaa opiskeluaikaa!

L

“Ei silleen välii, kuha on
mun kaa dokaa“
Anonyymi

“Hitto mitä peiskaa!”
Ville Leppänen 13liko3

Puheenjohtajanne,

Samuli

“Jaloviina repussa, meloni kainalossa, simpukkashotti kurkun päässä
ympäri mansea kierrellen mitä
hulvattomimpia rasteja. “
Essi Sirén 15IBB

Hervannan nopein

Kastajaisten kautta virallisesti tradenomiopiskelijaksi
Uudelle opiskelijalle orientaatioviikko on informaatiotäyteinen kolmen päivän rutistus. Valtaisa määrä
eri infotilaisuuksia, joissa käydään perusasioita läpi, erilaisia ryhmäaktiviteetteja, joiden avulla on tarkoitus tutustua paremmin uusiin opiskelijatovereihin, sekä ainejärjestön ja muiden opiskelijayhteisöjen
esittäytymisiä. Tämän informaatiotulvan jälkeen pääsimme käsiksi tradenomiopiskelijan todellisuuteen,
kun oma ainejärjestömme TTO järjesti asiaankuuluvat Kastajaiset. Leikkimielinen kastajaisilta oli riemukas
päätös tutustumisjaksolle ja mainio lähtölaukaus AMK-uralle. Tämän rituaaleja ja armotonta kilpailuhenkeä täynnä olleen illan jälkeen olimme kaikki virallisesti tradenomiopiskelijoita, mutta mikä tärkeitä, uusia
ystäviä oli tullut enemmän kuin olisi osannut edes odottaa.
Muutama päivä ennen kastajaisiltaa saimme tutoreilta ohjeistuksen jakautua omatoimisesti ryhmiin, sekä
valita ryhmälle jokin suhteellisen helposti toteutettava ja tunnistettava teema. Mielikuvitus pääsi valloilleen, ja tuona armon iltana Kiovan puisto täyttyi värikkäästä, kastamistaan odottavasta opiskelijalaumasta. Illan tehtävärastien suoritus vaati luovaa hulluutta ja yhteen hiileen puhaltamista. Voin ainakin sekä
oman ryhmäni, että varmasti kaikkien muidenkin puolesta sanoa, että ilta oli superhauska ja kenelläkään
ei varmasti ollut tylsää (eikä myöskään jano).
Illan huipennukseksi vannoimme TTO:n johdolla Tradenomiopiskelijan Veljeysvalan, jossa lupasimme toteuttaa meille osoitettua tradeomiopiskelijan opintotaivalta asiaankuuluvalla taidolla ja ylpeydellä. Tämän jälkeen me uudet, pesunkestävät tradenomiopiskelijat suuntasimme vielä jatkoille Tampereen yöhön. Kisakuntoa vaadittiin, mutta sitähän meiltä löytyi!
												Virpi Purola

Oli aurinkoinen ja syksyisen lämmin päivä Hervannassa, kun mäyrät ja mäyräkokelaat saapuivat
Herwoodiin leimaamaan Hervannan Humala Hyppelypassinsa. Lähdin itse matkaan ensimmäisessä
lähdössä ja jo silloin oli Herwood täyttynyt hilpeistä opiskelijoista, jotka odottivat janoisina ensimmäistä leimaa tai nauttivat kylmiä virvokkeita.
Suorituspassissa oli ilmoitettu että baareissa olisi
erikoisjuomia tarjolla. Jätin Herwoodin erikoisjuoman väliin, mutta jo Wanhassa Sepässä uskaltauduin kokeilemaan tuota juomaa. Juomana oli
ruumiinlämpöinen vesi kossulla, joka oli maultaan
kaikkea muuta kuin nautinnollista. Tuon juoman
nauttineiden kasvoista olisi pitänyt ottaa kuvia,
koska naamat vääntyilivät niin eriskummallisiin ilmeisiin.

Jollain ihmeellä olin kirinyt Wanhasta Sepästä
lähdettyäni kaikkien tapahtumassa olleiden ohi,
joten päätin kiristää tahtia. Paikoissa joihin ehdin
ensimmäisenä, ei itseni lisäksi ollut kuin paikallisia
kanta-asiakkaita, jotka suhtautuivat yllättävän hyvin kyseiseen tapahtumaan. Varjobaariin saavuttuani oli jo kanssasuorittajia saapunut hyvä määrä
paikalle. Puheensorina ja alas kaatuvat juomat olivat osana äänimaailmaa kun istuuduin alas. Huomasin kuuluisan opiskelijahengen tiivistyvän, kun
eri alojen edustajat istuivat saman pöydän ääressä
keskustelemassa kaikesta maan ja taivaan välillä.
Ainoan pettymyksen vuoden hauskimmasta tapahtumasta antoi pizzeria Castello, jossa ei ollut
lainkaan nestemäistä tarjottavaa kovaan janoon.
					Henri Ilola

Bangkok. Yhden mailman mielenkiintoisimman maan vieläkin värikkäämpi pääkaupunki. Voin jo
muutaman kuukauden oleskelun
jälkeen sanoa että tämä on paras
paikka, jonka olisin vaihdolleni
voinut keksiä. Päivät täyttyvät tehokkaasti koulusta ja matkustamisesta, joten juurikaan luppoaikaa ei täällä ole. Ja jos luppoaikaa
joskus sattuukin jäämään, niin ei
Bangkokista todellakaan tekeminen kesken lopu.

Thaimaan auringon alla
Monelle vaihtoon lähteminen on ajankohtaista tai suunnitelmissa, joten pyysimme Laria ja Joelia kertomaan
meille fiiliksistään. IB-opiskelija Lari viihtyy ja opiskelee tällä hetkellä ahkerasti maailman toisella puolella ja
Proakatemialainen Joel haluaa tutustua entistä paremmin Eurooppaan ja sen sisälleen kätkemiin salaisuuksiin.
Vaihtoon lähteminen vaatii aina esivalmisteluja ja perehtymistä, mutta on ehdottomasti sen arvoista!

Mutta kuinka sitten päädyin tänne? Olen aikaisemmin matkustellut ympäri Aasiaa aika paljon,
joten alusta asti oli selvää että
tänne haluan myös tulla vaihtoni suorittamaan. Vaihtoehtoja
Aasiassa oli muutamia, mutta lopulta Bangkok nousi ylitse muiden. Erittäin mielenkiintoinen
miljoonakaupunki, josta on myös
erittäin helppoa matkustaa sekä
ympäri Thaimaata, että ympäri
Kaakkois-Aasiaa. En voi myöskään olla mainitsematta ruokaa,
joka täällä on lähes ilmaista ja
erittäin herkullista.

Itse prosesssi yliopiston kanssa
täällä Thaimaan päässä oli erittäin helppoa hyvän kommunikoinnin takia Chulasta. Noin viikon hyväksymiseni jälkeen olin
jo Facebook-ryhmässä tulevien
vaihtarikavereideni kanssa, joita
täällä Chulassa on noin 200 ympäri maailmaa!

konloppuja käyttää opiskellessa.

Aikaa matkusteluun ja kavereille
jääkin siis aika paljon. Sopeutuminen ja kavereiden saanti täällä on ollut hyvin helppoa, jopa
itseni kaltaiselle hiljaisemmalle
kaverille. Joka viikonloppu useita
ryhmiä lähtee joko rantalomalle
johonkin Thaimaan lukuisista saaAsuminen järjestyi helposti kou- rista tai vastaavasti kiertelemään
lun tarjoamasta asuntolasta noin muita maita tässä lähistöllä. Pitää
5 kilometrin päässä yliopistosta. vain hypätä mukaan reissuun ja
Meitä vaihtareita asuu kyseisessä tututua uusiin paikkoihin ja ihmiasuntolassa noin 100, joten voin siin. Hyvin helppoa!
kertoa ettei sielläkään tekeminen
lopu kesken. Kaikenkaikkiaan Vielä olisi reilut 2 kuukautta siikoko prosessi paperitöineen oli hen, kun vaihtoni loppuu ja pihyvin helppo, eikä siitä tarvin- täisi palata takaisin Suomeen.
nut stressata. Ainoa jännityksen Niin paljon on vielä näkemättä
kohteeni olikin tuleva koulupuku ja kokematta, vaikka voinkin saThaimaan helteessä. Mutta kyllä- noa kokeneeni jo enemmän kuin
hän näihin vaatteisiinkin aika no- kaikilla aikaisemilla reissuillani
peasti tottui!
yhteensä. Opiskelu Bangkokissa
on ehdottomasti ollut elämäni
Elämä täällä ei käy tylsäksi. Kou- parasta aikaa, enkä kovinkaan
lua on yleisesti ottaen kaikilla kol- mielelläni täältä pois lähtisikään.
mena päivänä viikossa riippuen Suosittelen lämpimästi ihan johieman kurssivalinnoista. Itsel- kaiselle.
läni koulupäivät osuvat maanan- 					
taista keskiviikkoon. Kurssit ovat Larieemeli Kuusisto
mielenkiintoisia ja sopivan haastavia. Ei kuitenkaan tarvitse vii-

Valmiina Hollantiin
Lukioaikaisena vaihtoveteraanina ei vaatinut
suurta harkintaa hakea vaihtoon nyt myös
myöhemmässä opiskeluvaiheessa. Aiemmin
matkustelleena voi rehellisin mielin todeta
sanonnan matkailun avartavuudesta pitävän
paikkansa. Vaihtovuosi 2009-2010 Yhdysvalloissa oli yksi parhaimmista kokemuksista, joihin
olen lyhyen opiskelu-uran ja sitäkin lyhemmän
matkailijanuran aikana joutunut. Se herätti pysyvän innon nähdä maailmaa ja lähteä reissulle
aina tilaisuuden koittaessa.

mutta mielenkiinnolla odotan, millaisia asioita
hollantilainen opiskelijaelämä tuo mukanaan.

Hakuvaiheessa painotettiin hakemaan vaihtoon kohdeyliopiston koulutustarjonta priorisoiden. Rehellisesti sanoen monet ulkomaisten koulujen nettisivut olivat hyvinkin sekavat
ja saattavat joissakin ihmisissä aiheuttaa ylivoimaista hämmennystä, ajatusten harhailua ja
toimia kaiken lisäksi erinomaisena anestesiana. Kurssitarjontaan perehtyminen vie aikaa
ja vaatii vaivannäköä, mutta itse hakuprosessi
Tällä kertaa vaihto suuntautuu Hollannin TAMKin osalta oli yllättävän yksinkertainen.
Leeuwardeniin. Kohteita miettiessäni ajatte- Tätä kirjoitettaessa vahvistus kohdeyliopiston
lin kaukomaiden sijaan suunnata katseeni ko- hyväksynnästä on jo tullut, mutta kokonaisuutoisaan Eurooppaan, josta löytyy nähtävää ja dessaan prosessi on vielä kesken. Aika näyttää
koettavaa yhtä lailla. Miksi siis lähteä merta minkälaisen paperisodan ja byrokratiaviidakon
edemmäs, kun kotimanner kätkee sisälleen takana lähtö vielä on. Sitä kuitenkin innolla
unohtumattomia kokemuksia, mahtavia ihmi- odottaen!
siä ja seikkailuita. Läntiseen Keski-Eurooppaan
eksyessään tuskin malttaa olla katselematta Joel Karhapää
hieman ympärilleen. Maantieteellisesti Hollanti
on erinomaisen keskeisellä paikalla, joka avaa
mahdollisuuden käydä kätevästi reissulla esimerkiksi Saksassa tai Belgiassa, unohtamatta
tietenkään paikallisia kohteita, joista historiaa
ja kulttuuria löytää varmasti ylen määrin.
Tarkoituksena tulevaisuudessa on muuttaa ulkomaille, jos ei pysyvästi, niin ainakin tilapäisesti, joten ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen, kontaktien ja kokemusten kerääminen
ovat erinomainen sijoitus. Kuten edelliselläkin
ulkomaan matkalla olen saanut huomata, ihmiset tekevät reissun onnistuneeksi. Senpä takia
suurimmat odotukset vaihtoa kohtaan kohdistuvat nimenomaan paikallisten ja toisten,
samaan kohteeseen päätyvien vaihto-opiskelijoiden tapaamiseen ja heihin tutustumiseen.
Paikallisesta kulttuurista ei ole sen syvällisempää henkilökohtaista käsitystä, kuin mitä viikon
mittaisella turistilomalla maan pääkaupungista
ja sen erikoisista viehätyksistä saattaa saada,
Kuva: Saku Laaksonen

Vuosi 2015 on pian ohi ja keräsimme
hallituksen fiilikset kuluneesta vuodesta.

KUHA
ON
HALLITUS
Hieman haikealla, mutta hyvällä
mielellä kuluneen vuoden hallitus
toivottaa uuden tulevan hallituksen
tervetulleeksi!
Oikein paljon onnea kaikille uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille!
Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu eritoten kaikille TTO ry:n jäsenille eli teille
opiskelijoille, jotka olette
jaksaneet kulkea matkassa
tapahtumasta tapahtumaan,
Kiitos!

Bileet vai uudet releet?
Siinä vasta kysymys, joka on varmasti kerennyt käydä
jokaisen opiskelijan mielessä useammin kuin kerran
tai kaksi. Muutaman kuukauden Kelan avulla elelyn
jälkeen ei ole varmaan jäänyt kellekään epäselväksi,
että tukikuun loppupuolella ei tilille hirveästi ylimääräistä hilloa jää makaamaan. Vaatteita tekisi mieli
ostaa, mutta kun se surullisen kuuluisa opiskelijabudjetti ei vaan salli shopata niin kuin ennen! Mikä
avuksi, kun kaappi kaipaa pikaisesti päivitystä, muttet
tahdo kuluttaa kymppiä enempää? Minne suunnata,
kun haluat bongata uuden biletopin Pistoja varten
parin hanajuoman hinnalla? Silloin on aika sukeltaa
uniikkien vintage löytöjen ja huokeasti hinnoiteltujen
vaatteiden maailmaan. ¬–Nyt puhutaan kirppareista!
Moni on aiemmin yhdistänyt kirpputorit kauhtuneisiin kamppeisiin, joita ostetaan pakon edessä viimeisenä vaihtoehtona. Pyyhkikää tämä kauhukuva pois!
Asia saattoi lievästi olla näin vuosikymmen taaksepäin, mutta nykyään vaatteiden massatuotannon ja
trendien ylitarjonnan aikana ihmiset yksinkertaisesti
ostavat halusta, eivät tarpeesta.

Tässä piilee se juttu, joka tekee tämän päivän second
hand –tarjonnasta ihanteellisen meitä haalarikansaa
mielessä pitäen. Kamppeet joita kirppiksillä nykyään
myydään ovat isoksi osaksi priimakuntoista, ja ajoittain jopa merkkikamaa! Usein voidaan puhua käytetyn sijaan kerran käytetystä tai jopa täysin käyttämättömästä kamasta.
Second handin ostaminen on vähintäänkin yhtä viileetä, kuin se on fiksuakin. Nykykuluttajan tulee olla
tietoinen siitä, mistä ja miten vaatteensa ostaa. Kassia täynnä kirppiskamaa voi kantaa huomattavasti
kevyemmällä omallatunnolla kuin vastaavaa pullollaan ketjuliikkeiden kamaa. Uniikit löydöt takaavat,
ettei kaverin kanssa tule samisteltua asuvalintojen
suhteen ja erotut eduksesi! Sokerina pohjalla hinnat,
jotka ovat luonnollisesti opiskelijaystävälliset eli melkoisen huokeat.
			

Milla Kuoksa

Kokouksen edetessä uusien jäsenten valitseminen lähestyi. Hallitus sai uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloussihteerin. Tämän jälkeen oli uusien
hakijoiden vuoro astella auditorion etuosaan. Valehtelisin jos väittäisin, etteikö yhtään
olisi jännittänyt. Joukossa oli osaavia ja motivoituneita hakijoita LIKO:lta, TIKO:lta ja
IB:ltä. Äänestystulokset julkistettiin. Nimeni näkyi taululla seitsemän muun nimen kanssa ja tajusin, että tässä sitä nyt ollaan. Olen hallituksen jäsen vuodelle 2016!
Vanhojen jäsenten tarinat menneestä vuodesta motivoivat entisestään, ja odotan
innolla tulevaa kautta. Tämä muistutti itseäni siitä tärkeästä asiasta, että se jännittäminen auditorion etuosassa ja itsensä likoon pistäminen avasi uuden oven antaen tämän
mahdollisuuden.
Kokeneiden jäsenten tietämys ja uusien jäsenten tuomat uudet näkökulmat antavat
lupaavan pohjan tulevalle vuodelle. Tällä värikkäällä porukalla on hyvä lähteä kaudelle
2016.
Mukavaa syksyä toivottaen,
Sara Kauppinen
Hallituksen jäsen 2016

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Vuoden 2015 sääntömääräinen syyskokous järjestettiin tiistaina 20.10. Olen aloittanut liiketalouden opintoni TAMKissa tänä syksynä ja menneinä kuukausina TTO on
ollut selvästi mukana opinnoissa ajaen opiskelijoiden asioita. Näin ollen olin kiinnostunut näkemään, mitä toiminnan suunnitelmiin kaudelle 2016 kuuluu.
Auditorioon astuessani tiistai-iltapäivänä sain heti tuntea oloni tervetulleeksi. Aioin
hakea itse hallitukseen, joten jännittynein fiiliksin odotin kokouksen alkamista. Kokous eteni asiallisesti, kuitenkin rennossa ilmapiirissä. Oli mielenkiintoista seurata,
miten tarkasti sekä talousarvio että toimintasuunnitelma vuodelle 2016 oli rakennettu. Kummastakin huomasi selkeästi, että meitä opiskelijoita kuunnellaan. Suunnitelmiin sisältyi muun muassa tänäkin syksynä järjestetyt huippumenestykset TTO
Business Seminar ja Hervannan Humala Hyppely.

Yrittäjänä kahdessa yrityksessä
En ikinä nuorempana ajatellut, että minusta tulisi
yrittäjä, vaikka toiveissa oli kyllä jossain vaiheessa mainostoimiston johtaminen. Lukion jälkeen
päädyin Voionmaan opistoon opiskelemaan valokuvausta ja siellä alkoi herätä ajatus yrittämisestä
ainakin sivutoimisena työnä, sillä valokuvaajille ei
varsinaisia palkkatöitä ole yleensä tarjolla. Voionmaan jälkeen opiskeluvaihtoehtoja etsiessäni löysinkin Proakatemian ja tiesin heti, että tuo tulee
olemaan minun paikkani. Kävin kuitenkin välissä
vielä opiskelemassa Tredussa painotuotantoassistentiksi ulkoasuntoteuttajan osaamisalueen, sillä
halusin oppia käyttämään Adoben ohjelmia vielä
ennen Proakatemiaa.
Olin ajatellut perustavani toiminimen vasta
TAMKissa, kun ympärillä olisi paljon tukea ja asiantuntijoita, mutta oman yrityksen perustamisen tarve tulikin jo aikaisemmin, kun keikkapyyntöjä alkoi
sadella myös muilta kuin omilta kavereilta ja tutuilta. Kevät 2013 kuluikin tutkiessa yritysmuotoja,
kirjanpitoa ja monia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Lopulta perustin Anrietta Kuosku Photographyn kesäkuussa 2013, pari kuukautta ennen
TAMKin aloittamista.

Ensimmäinen vuosi TAMKissa meni melko hyvin
pyörittäessä samalla omaa toimintaa. Hakiessani
Proakatemiaan minulta kysyttiin, miten aion yhdistää oman yritykseni toiminnan Proakatemiaan
ja vastasin, että hyvinhän se tähänkin mennessä
on sujunut perusopiskeluiden kanssa, niin eiköhän
Proakatemiallakin onnistu. En kuitenkaan tällöin
osannut ottaa huomioon oman yritystoimintani
kasvamista ja täytyy myöntää, että se on välillä luonut haasteita ajankäytöllisesti. Sekä omassa että
tiimini toiminnassa on tärkeää pysyä asiakkaille luvatuissa aikatauluissa, eikä voi ajatella ”tekevänsä
sitten uusinnassa”. Tämä on pakottanut opettelemaan sanomaan ei välillä todella kiinnostaviinkin
asioihin.
Kuitenkin yksi parhaimpia puolia Proakatemiassa
on sen joustavuus ajankäytön kanssa; omia töitä on
mahdollista tehdä myös ”kouluaikana”. Kuvauksia
ja asiakaspalavereita sopiessa tarvitsee huomioida
vain kaksi kertaa viikossa pidettävät nelituntiset
pajat sekä tiimimme viikkopalaveri ja muuten omaa
kalenteria saa täyttää oman mielen mukaan. Pitää
vain oppia arvioimaan omat voimavarat ja tehokkuus oikein kalenteria suunnitellessa.

Proakatemialla rakastan eniten yhteisöä ja ihmisiä
ympärillä. Kaikki ovat aina valmiita auttamaan ja
neuvomaan eikä ikinä tarvitse kokea olevansa yksin ongelmien kanssa. Tämä pätee tietenkin siinä
omassa tiimiyrityksessä kohtaamiimme ongelmiin,
mutta myös omaan yritykseen. Omaan yritysideaan
voi saa myös paljon arvokkaita vinkkejä ja ideoita
muilta proakatemialaisilta ja valmentajilta, sekä
ongelmia kohdatessa on aina liuta ihmisiä, joilta
pyytää apua. Tänä syksynä olen ottanut tavaksi lähteä Proakatemialle aina jo aamuksi, vaikka siellä ei
olisikaan palavereita tai muita vielä tiedossa. Olen
ottanut aina läppärin mukaan ja tehnyt omia töitäni
nauttien Proakatemian uusien tilojen upeista maisemista ja hyvästä seurasta. Tällä viikolla keskustelin päävalmentajamme Veijo Hämäläisen kanssa,
että siirrän koko työpisteeni pöytäkoneineen kaikkineen Proakatemialle. Näin pääsen konkreettisesti
kokeilemaan, auttaako työpaikan ja kodin fyysinen
erottaminen myös henkisesti erottamaan työ- ja
vapaa-ajan. Minusta on hienoa, että Proakatemia
mahdollistaa tällaisen järjestelyn, mihin normaalitilanteessa opiskelijana minulla ei olisi varaa.

kokemusta asioista, joita en tekisi jos olisin jäänyt
vain yrittäjäksi tai opiskellut liiketalouden peruspuolella. Olen joutunut priorisoimaan toimintaani,
sillä en voi keskittyä 100 % oman yritykseni kasvattamiseen ja Proakatemiaan samaan aikaan. Viime
vuoden vielä painin sen kanssa, kumpaan keskittyisin enemmän, mutta nykyään priorisointilistalla
Proakatemia ja oma tiimini Eventa Creative ovat tällä hetkellä korkeammalla, sillä tällaista tilaisuutta ja
mahdollisuutta ei kannata hukata; yksinyrittämistä
ehtii ”harrastaa” sitten myöhemminkin ja omaa yritystoimintaa voi kasvattaa vielä parin vuoden päästäkin.

Haasteellista on kuitenkin ollut se tosiasia, että pyöritän tällä hetkellä kahta yritystä; toista täysin yksinäni ja toisessa olen tiiviisti mukana. Uskon näistä
kokemuksista olevan todella paljon hyötyä tulevaisuudessa. Kun osaa pyörittää omaa yritystä ja olla
samalla osana toista yritystä, luulisi tulevaisuudessa oman yrityksen pyörittämisen ja ajanhallinnan
sen suhteen olevan lastenleikkiä. Tällä hetkellä on
hauska katsoa taaksepäin ja todeta, että tuo yläasteaikojen haave mainostoimiston pomona oleOman yrityksen ja Proakatemian yhdistämisessä misesta saattaa olla hyvinkin mahdollista, en vain
on siis ollut sekä hyviä että huonoja puolia. On iha- silloin tiennyt sen vaativan yrittäjänä toimimista.
naa, että saan tehdä ja kehittää sitä mitä rakastan.
Samalla saan kuitenkin oppia paljon uutta ja saada

Anrietta Kuosku

YRITTÄJYYS JA OPISKELU
Tiesin jo pienestä pitäen, että isona minusta tulee yrittäjä tai poliitikko. Jossain vaiheessa mielessä kävi myös puutarhurin ura, mutta se taisi olla vain ohimenevä vaihe. Nyt edessä alkaa olla
valmistuminen tiimiyrittämisen ja johtamisen tradenomiksi, ja yrittäminen on alkanut tuntumaan
todennäköisemmältä vaihtoehdolta kuin poliitikon ura.
Oikeastaan ensimmäisen yritykseni perustin jo 2,5 vuotta sitten, kun erikoistuin ensimmäisen opiskeluvuoteni jälkeen TAMKin yrittäjyyden linjalle, Proakatemialle. Proakatemialla meitä laitettiin
sekalainen 19 ihmisen joukko yhteen ja käskettiin perustaa oma yritys. Epäkohteliastahan tuosta
olisi kieltäytyä, joten yritys perustettiin. Syntyi Incore19 Osuuskunta, yritys vailla minkäänlaista
yhteistä suuntaa tai missiota. Jotenkin siitä kuitenkin selvittiin ja 2,5 vuoden jälkeen liikevaihtoakin on kertynyt n. 240 000 euron edestä.
Proakatemian alkuvaiheessa tutustuin muutamaan videotuotannosta ja -markkinoinnista kiinnostuneeseen ihmiseen, joiden kanssa haaveilimme omasta videotuotantonimestä, jonka alla
tuottaa laadukasta markkinointimateriaalia yrityksille. Nyt on tullut aika viedä idea käytäntöön.
Ideasta muodostui Vaino Productions, tuotantonimi, jolta yritys voi tilata kaikki markkinointimateriaalien tarpeensa  videoista printtigraffaan ja verkkosivuihin. Videotuotannon kärjeksi valittiin,
että tuotannossa pyritään mahdollisimman mobiiliin ja asiakkaalle avoimeen työhön. Tämän mahdollistaa se, että kaikki tuottajamme ovat kokeneita kaikissa tuotannon vaiheissa aina käsikirjoituksesta loppuleikkaukseen. Näillä näkymin Vaino Productions aloittaa toimintansa itsenäisenä
osakeyhtiönä ensi tammikuussa.
Yrittäjyys opiskeluaikana ei ole aina ollut helppoa. Totta kai Proakatemian antama mahdollisuus
yhdistää yritystoiminnan pyörittämistä ja opiskelu on helpottanut arkea, mutta pakko myöntää,
että joskus olen kaivannut luennoilla istumista. Kuitenkaan en vaihtaisi päivääkään. Yrittäjyyden
suurin opetus minulle on ollut se, että rohkeasti kokeilemalla, olemalla avoin ja yksinkertaisesti
tekemällä kuka vain voi tehdä asioita mahdolliseksi ja luoda omaa tietään. Kuitenkin tärkeimpänä
yrittäjyydessä on minulle ihmiset. Ei pelkästään ne uudet tuttavuudet, joita saan tavata päivittäin,
vaan myös ne, jotka ovat auttaneet ja tukeneet minua kun on ollut raskasta. He ovat minulle se
tekijä, joka saa minut aamulla lähtemään hymyillen töihin.

Arttu Talvela

Yrittäjä & valmistuva opiskelija
Vaino Productions
TAMK // Liiketalous
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TTO BUSINESS SEMINAR
TTO:n Business Seminar toteutui 6.10.2015 Cumulus hotelli Pinjassa. Paikalla oli reilut sata
tradenomiopiskelijaa kuuntelemassa ja oppimassa huippupuhujilta. Seminaariosuuden jälkeen iltaa jatkettiin verkostoitumistilaisuudella cocktail - herkkujen lomassa. Paikalla oli
myös Johannes Raitjoki musisoimassa iltaa. Vahvimmat jatkoivat vielä Fat Ladyyn Sikatiistaille.

KAISA LISKI
2.Ympäristö
Tämä ei liity siihen, että ympäristöä voi syyttää siitä,
minkälainen ihminen on. Ympäristö vaikuttaa joka hetki ja ympäristöä on hyvä oppia hyödyntämään matkalla
sinne, minne ollaan menossa. Suostu valitsemaan vain
se, mikä pelottaa ja jännittää eniten.
MIKKO SJÖGREN
Illan toinen puhuja oli valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögren. Inspiroiduin eniten Mikon sijoittamiseen liittyvästä puheenvuorosta, sillä olimme juuri samana päivänä koulussa kartoittaneet
omia mahdollisuuksiamme sijoittamiseen.

Kiinteistökuningatar ja Arvoasunnot LKV:n liiketoimintajohtaja Kaisa Liski kertoi lyhyesti tarinansa ryysyistä
rikkauksiin, joka omalla tavallaan motivoi unelmien saavuttamisessa. Yhtenä päivänä Kaisa päätti, että köyhyydessä eläminen saa riittää. Hän haki töitä, sai töitä ja on
ahkeralla työnteolla ja päättäväisyydellä rakentanut itselle suuren toimeentulon.
Kaisa uskoo 18-25 vuotiaiden olevan Suomen pelastajia.
Kasvu edellyttää vastaanottamista. Tulee vastaanottaa
kaikki data ihmisiltä, luennoilta, kirjoista ja kaikkialta.
Tahdonvoima on myös erittäin tärkeää matkalla menestykseen, sen Kaisa on itsekin kokenut. On tärkeää hoitaa
ensin oma kasvunsa, jotta voi auttaa muita kasvamaan.

Sijoittaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Sijoitukset
voivat olla vuosikymmeniä tuottamatta paljon mitään ja
yhtäkkiä ampaista hyviin tuottoihin. Mikko painotti sitä,
että 80% tuloksista tulee viimeisen 20% aikana. Myös
korkoa korolle kasvuun on erittäin suositeltavaa perehtyä, jos haluaa saada rahansa poikimaan.
Henkilökohtaisessa taloudessa meitä ohjaa enemmän
tunne kuin järki. Nykyisin monet maksavat muovirahalla, jolloin maksutapahtumasta on poistunut tunne. Kortilla maksettaessa tulee usein huomaamatta käytettyä
enemmän rahaa kuin käteisellä maksettaessa.
Puheenvuoro sai ainakin minut pohtimaan omaa rahankäyttöäni. Mitä aikaisemmin alan sijoittaa rahaa, sitä
enemmän minun on mahdollista tienata, luonnollisesti.
Täytyy siis perehtyä mahdollisuuksiin, pienikin sijoitus
on parempi kuin ei mitään.

ILKKA KOPPELOMÄKI
Ensimmäisenä vuoroon astui ”Uskalla innostua” perustaja ja päävalmentaja Ilkka Koppelomäki. Hän suositteli
lukemaan Asenne nimisen kirjan, jonka mukaan ”92%
kaikista huolista ja murheista on turhia”. Hän myös painotti sitä, kuinka moni tekee asioita vain, koska ne ovat
OK. Näitä on hyvä miettiä ajatuksen kanssa, sillä meidän
ei pitäisi elämässä tyytyä aina vain keskinkertaiseen.
Pois sieltä kliseiseltä mukavuusalueelta!
Ilkka kertoi kaksi syytä sille, miksi olemme mitä olemme.
1. Olet harjoitellut olemaan juuri sellainen kuin olet
Tähän väittämään liittyi hauska harjoitus. Ilkka kehotti
jokaista koskettelemaan omaa kehoaan ja tokaisi sen
jälkeen, että siinä on harjoittelunne tulos. Hän ei myöskään usko aamuvirkku/iltavirkku –ajatteluun. Ihminen on vain opetellut ajattelemaan aamui-

sin tietyllä tavalla. Harjoittelun voi aloittaa aina ja “iltavirkku” voi opetella”aamuvirkuksi”.

HEIKKI LINDEVALL
Kehitysveturi ja sarjayrittäjä Heikki Lindevall piti esityksen, jossa pohdittiin sitä, minkälainen Suomi meidän pitää rakentaa ja missä Suomi on 2030-luvulla. Olen Heikin
kanssa samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi siirtyä ”ei
onnistu”-maailmastamme ”ratkaise ongelmat”-maailmaan. Paljon puhutaan siitä, että suomalaisilla on huono itsetunto ja emme uskalla räväyttää. Meidän nuorten
tulee todistaa nämä väitteet vääriksi ja alkaa toimimaan!
Heikki ennustaa tulevaisuuden työpaikkojen vaativan
asiakkaiden ja heidän arvoketjujen syvällistä ymmärtämistä, tehokkaita palvelukonsepteja, kansainvälisyyttä,
verkostoja, tiimejä ja ennen kaikkea taitavia ihmisten
johtajia, muutosjohtajia.

Teksti: Veera Leppäniemi
Kuvat: Roosa Jukola

JENKKIFUTIKSEEN
HURAHTANUT
Amerikkalainen jalkapallo on parhaimmillaan hauskanpitoa hiki otsassa yhdessä
hyvien ystävien kanssa.
Ensimmäinen kosketus lajiin tuli, kun menin vuosi
sitten syksyllä Tampereen korkeakoulujen jenkkifutisjoukkueen avoimiin treeneihin. Olin aikaisemmin
vain katsonut pelejä ja toki yrittänyt valvoa paljon
hypetetyn Super Bowlin parissa. Lajin seuraaminen
oli kuitenkin hieman hankalaa, kun ei ymmärtänyt sääntöjä. Toisaalta se ei auttanut, vaikka tänä
vuonna ymmärsin jo kenen kuuluisi juosta mihinkin
suuntaan ja milloin pelissä tuli maali, nukahdin ensimmäisenä joukkueen yhteisessä Super Bowl -illassa.
Tampereen korkeakouluilla on kaksi jenkkifutisjoukkuetta, naisten ja miesten, kummatkin kulkevat nimellä TCFA Unicorns. Treenaamme pari kertaa viikossa koko porukalla, joukkoon mahtuu aina
uusia ja niitä tuli viime vuonnakin pitkin syksyä ja
talvea mukaan. Muutamat pelaajat tulivat joukkueeseen vain vähän ennen pelejä, mutta yhteisvoimin heidät tsempattiin ja valmennettiin amerikkalaisen jalkapallon pelaajiksi.

Pelaajilta ei vaadita etukäteen minkäänlaista tuntemusta amerikkalaisesta jalkapallosta tai muutenkaan sen kummempaa urheilutaustaa. Kaikille
löytyy kyllä pelipaikka, joka vastaa omia vahvuuksia
ja mieltymyksiä. Niille, jotka eivät ole aikaisemmin
harrastaneet joukkuelajeja, suosittelen lajia lämpimästi. Treenit ovat välillä rankkoja, mutta kunto
nousee ja joka treeneissä taidot kehittyvät. Joukkuekaverit kannustavat ja heistä saa mahtavaa seuraa myös treenien ulkopuolella.
Joukkueen saunaillat ovat muodostuneet paljon
odotetuiksi tapahtumiksi ja niistä riittää puhuttavaa useisiin treeneihin. Unicorns on tiivis yhteisö,
joka ottaa kaikki vastaan ilolla. Omille mokille oppii
nauramaan, joskus voi itkettääkin, mutta mikään ei
voita sitä fiilistä, kun voitetaan yhdessä joukkueena
tai sitä, kun miljoonannen heiton jälkeen ensimmäinen pallo jää käsiin. Siinä vaiheessa unohtaakin sitten, mihin suuntaan piti juosta.

Itse innostuin ensimmäisestä vuodesta Unicornseissa niin paljon, että kauden päätyttyä toukokuussa siirryin kesäksi pelaamaan
Tampere Saintsin naisten joukkueeseen.
Myös tähän joukkueeseen otetaan kaikki
halukkaat ja lajista kiinnostuneet innolla
vastaan. Jatkossa treenaan ja pelaan molemmissa joukkueissa, joten arkeeni mahtuu
paljon amerikkalaista jalkapalloa. Valtavasti
on kuitenkin vielä opittavaa ja tavoitteena
onkin kehittyä ensi kevään ja kesän pelejä
varten.
Kiinnostuitko jenkkifutiksesta? Tervetuloa
kokeilemaan! Lisätietoja treeneistä saat,
kun seuraat Facebookissa ryhmiä TCFA ja
Tampere Saints Tulokkaat.

Melissa Kaivo

WORK HARD PLAY HARD
Opiskelija, leikkaa talteen ja lähe baanalle!

FOLLOW US
Facebook Tampereen TradenomiopiskelijaT ry
Instagram @tto_ry
Twitter @tto_ry

#ttory

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

