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Pääkirjoitus

Lepää
rauhassa,
journalismi?

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n
jäsenlehti Provisio on kokonaan värillinen ja siitä ilmestyy vuosittain neljä
numeroa sekä lisäksi uusille opiskelijoille suunnattu InfoProvisio.
Provisiota jaetaan Tampereen ammattikorkeakoululla. Provisio on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton
lehti. Lehdessä julkaistavat artikkelit
edustavat kirjoittajan omia näkemyk-
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Elämme muutosten aikaa; presidentinvaalit, kasvava Internet-sensuuri,
valtavirtamedioiden uutiskynnyksen
madaltuminen rapakoihin ja tietenkin uusi päätoimittaja rakkaan järjestömme lehdelle. Kuten jo Riikka
edellisen Provision pääkirjoituksessa asian ilmaisikin, almanakat ovat
kääntyneet maailmanlopun vuodelle
2012 ja selkeitä ennusmerkkejä on
jo ilmassa. Niistä ehkäpä tällä hetkellä ilmeisimpänä nostettakoon
allekirjoittaneen nouseminen päätoimittajan virkaan viime syksyn
yleiskokouksessa, katsotaan sitten
seuraavassa vastaavassa oliko veto
kannattava vai ei.
Henkilökohtaisesti pestin vastaanottaminen oli melkoinen hyppy

siä, eivät Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n virallista kantaa.
JULKAISIJA
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry

tuntemattomaan, mutta kuten aina,
olen valmis tekemään parhaani ja
kurvaamaan sitten täydellä vauhdilla
mutkasta ulos. Onnekseni edellinen
päätoimittaja Riikka on lupautunut
olemaan apunani, kun sitä tarvitsen ja taittajanamme jatkava Taija
osaa varmasti myös kertoa paljon
olennaista mitä tulee lehden sommitteluun ja pitkäaikainen reportteriässämme Tero auttaa varmasti lehden täyttämisessä. Tuore hallituskin
tuntuu luottavan minuun kuin kiviaitaan, joten lähtökohdat ovat ainakin
uudelle uravaltaukselle hyvät. Kunhan alun pienistä ongelmista ja uuden asian opettelusta yli päästään
niin edessä siintää lupaava journalismin vuosi.

TOIMITUKSEN OSOITE
TTO ry. / Provisio Kuntokatu 3,
L-rakennus, 33520 Tampere
provisio@ttory.fi
www.ttory.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Anssi Kosonen
050 565 8702
anssi@ttory.fi

Mitä muuta 2012 tuo sitten tullessaan? Mitä Provisioon tulee, lehti
jatkaa samalla linjalla kuin tähänkin
asti ja tykittää luettavaksi kaiken mitä tradenomin kannattaa tietää niin
tulevista ja menneistä tapahtumista,
opiskeluun liittyvistä suurista ja pienistä seikoista ja kaikesta siltä väliltä. Jos sinäkin lukijana haluat saada
äänesi kuuluviin tai antaa palautetta,
niin älä epäröi ottaa yhteyttä; vastoin
kaikkia odotuksia ja ennakkoluuloja,
minä en pure enempää kuin on soveliasta ja sosiaalisesti hyväksyttävää.
2012 on myös suurten tapahtumien aikaa. Heti alkukeväästä järjestettävä Tradenomiopiskelijoiden
huippuseminaari pamahti täyteen
alta aikayksikön ja syksyllä järjes-

ILMOITUSHINNAT VUONNA 2011
koko
hinta
takakansi
159 €
1 sivu
99 €
1/2 sivua
59 €
1/4 sivua
39 €
Lehti ei vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei tuotannollisista tai muis-

tettävän Tradenologiankin liput menevät taatusti kuin kuumille kiville.
Tunnelma tulee olemaan kosteampi
kuin kertaakaan aiemmin! Luvassa on myös paljon muuta, kuten
Tomaatteja! Tomaatteja! –stand up
tapahtuma, perinteinen Vappustartti ja mitä todennäköisimmin myös
taktisia täsmäiskuja muihin trade-

Seuratkaa tiedottamista
tarkkaan, niin ette jää
paitsi tärkeimmistä
tapahtumista!

”

nomiopiskelijoita majoittaviin kaupunkeihin! Seuratkaa tiedottamista

ta syistä voida julkaista määrättynä
päivänä. Lehden vastuu virheellisestä
ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen
hintaan.
Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa on kielletty.
Provio etsii aina uusia, innokkaita kirjoittajia. Ota yhteyttä toimitukseen
os. provisio@ttory.fi.

tarkkaan, niin ette jää paitsi tärkeimmistä tapahtumista!
Lisäksi uusi hallituksemme on
aloittanut toimintansa kovalla sykkeellä. Uusiin toimijoihin pääsemme
tutustumaan myöhemmillä sivuilla,
mutta sanottakoon se jo nyt; tällä
porukalla ja ensimmäisten tapaamisten perusteella edessä on loistelias, antoisa ja hauska vuosi. Tehkää
siitä myös sellainen itsellenne. Eletään päivästä päivään sata lasissa
ja vaikka loppua ei sitten vuoden
taitteessa tulisikaan, niin jatketaan
samalla asenteella!
Terveisin
Provision julma despootti ja
päätoimittaja, Anssi Kosonen

TAITTAJA
Taija Vehmaa
PAINO
Kopijyvä Oy
PAINOSMÄÄRÄ
300 kpl
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Tarjolla tänään: uusi hallitus!
Viime syksyn yleiskokouksessa valittiin Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:lle uusi hallitus vuodelle 2012.
Osa vanhoista toimijoista vaihtoi uusiin tehtäviin ja sekaan saatiin aivan tuorettakin verta.
On siis enemmän kuin paikallaan hieman valottaa uuden hallituksen taustoja ja tehtäviä!
Lisätietoja sitä haluaville löytyy kotisivuiltamme www.ttory.fi!
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KUKA: Jussi ”Juse” Niemi
MISTÄ: Nokialta
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous, 2. vuosi
MITÄ: Puheenjohtaja,
viime vuoden viihdevastaava
SLOGAN: Se ei ei riitä et me
synnytään voittajiks, vaan
meiän pitää hioo se timantti
tiäksää.

KUKA: Emmi ”pöhkösaurus/
memmi” Kunnila
MISTÄ: Virroilta
KOULUTUSOHJELMA:
Tokaa vuotta liiketaloutta
MITÄ: Sihteerikkö
SLOGAN: If I could I would
marry food.

KUKA: Jenni Lehterikorpi
MISTÄ: Mikkeli
(and proud of it)
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous, 2. vuosi
MITÄ: Varapuheenjohtaja;
autan muita hallituslaisia heidän tehtävissään sekä olen
vastuussa yhteyd enpidosta
Tradenomiopiskelijaliitto
TROL ry:n ja TTO:n hallituksen välillä.
SLOGAN: Pus <3

KUKA: Ari Engman a.k.a.
Arppa, Jätski, Öljy...
MISTÄ: Alakujaan Haapaveeltä, Pohojois-Pohojammaalta.
KOULUTUSOHJELMA: Liiketalous, 3. vuosi meneillään.
MITÄ: Vapaa-aikavastaava,
eli järjestän vappurientojen ja
vuosijuhlien lisäksi mielivaltaisesti kaikkea kivaa. Pidä
silimät auki ja muista osallistua tapahtumiin!
SLOGAN:
Kyllä se siitä järjestyy.

KUKA: Joonas Inha
MISTÄ: Tampereelta, ennen,
nyt ja luultavasti vielä jonkin
aikaan.
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous, ensimmäinen
vuosikurssi.
MITÄ: Yritysyhteistyövastaava. Näkyvimpänä tehtävänä
hankkia uusille ykkösille
haalarit, mutta uskokaa mua,
ei ne hommat siihen lopu.
SLOGAN: Eikös sarjakuva- ja
komediahahmoilla oo vaan
sloganit?

KUKA: Jussi Kuvaja (Jucci)
MISTÄ: Tampereen Herwoodista
KOULUTUSOHJELMA:
Tietojenkäsittellyn toisen
vuoden opiskelija
MITÄ: Viihdevastaava (aikaisempi kokemus: On joskus
tullu juotua)
SLOGAN: Paskasta ei saa
konvehtia.

KUKA: Tuukka "Tuse, Tussi"
Juntunen
MISTÄ: J-town eli Jykylä eli
Jyväskylä
KOULUTUSOHJELMA:
IB, toka vuos
MITÄ: Ulkosuhdevastaava
SLOGAN: Feed my
Frankenstein.

KUKA: Anssi ”Tussi” Kosonen
MISTÄ: Savonlinnasta
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous ja toista vuotta
mennään
MITÄ: Päätoimittaja, pidän
huolen siitä, että Provisioon
tulee sisältöä ja se saadaan
edes marginaalisesti ajallaan
hyllyille.
SLOGAN: Täysillä eteen ja
mutkasta ulos!

KUKA: Veli-Matti ”Vellu”
Peltola
MISTÄ: Längelmäki
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous, 1. vuosi
MITÄ: Taloussihteeri
SLOGAN: Kaikki sileeks.

KUKA: Alina ”Allu” Rannisto
MISTÄ: Tampere
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous, tokavuotinen.
MITÄ: Koulutuspoliittinen
vastaava
SLOGAN: Vamonos!

KUKA: Mika Haapsaari.
Wadap?
MISTÄ: Säkylästä alkuperäsin
KOULUTUSOHJELMA:
Tietojenkäsittelyä kolmatta
vuotta. Kovasti on kyselty
viime aikoina että koska aion
valmistua. En aio.
MITÄ: Tätä nykyään webmasterina eli verkkoherrana,
vuonna 2010 tiedottajana ja
2011 varapuheenjohtajana.
SLOGAN: I don’t always go
out clubbin’, but when I do,
I club those baby seals so
hard.
Vaihtoehto-slogan: Want to
come to my house and play
telephone? I’ve got the string
you’ve got the cans.

KUKA: Anna. Anna Mäkinen.
Mäksä. Nunnu. Käyttäkää
kolmea ensimmäistä ja jätetään tuo viimeinen jatkossakin vain äitini käyttöön.
MISTÄ: Tämänhetkinen koti
Kalevassa, edellinen ja ensimmäinen Hämeenkyrössä,
siirtymäriitti ylöjärveläiseksi
parhaillaan käynnissä.
KOULUTUSOHJELMA:
Liiketalous,
toinen vuosikurssi.
MITÄ: Tiedottaja. Huolehdin
TTO:n propagandasta parhaani mukaan. Teen samantyyppisiä töitä silloin tällöin
myös ihan rahasta, joten
mukavaa ja tuttua hommaa.
SLOGAN: Hups. Mutta kyllä
sen varmaan voi vielä korjata.
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Puheenjohtajan nuijasta

TTO ry:n pelikirja kaudelle 2012
Pelikirja on erityisesti joukkueurheiluun liittyvä termi, jolla tarkoitetaan
joukkueen noudattamaa pelitapaa ja
taktisia variaatioita. Joukkue muodostuu yksilöistä, jotka yhteistyöllä ja
yhteisillä tavoitteilla noudattavat yhteistä pelitapaa. Yhdistyksen toiminta on joukkuepeliä. Menestyksekäs
joukkue on aina tasapainoinen kokonaisuus taitopelaajia ja työmyyriä,
johtajuutta ja ratkaisijoita sekä periksi antamattomuutta ja voitontahtoa.
Hyökkäykseen ja puolustukseen on
keksittävä keinot, joilla saadaan tiukan paikan tullen oma tahto läpi ja
voitto kotiin tai pelin loppuhetkillä
turvattua ansaittu voitto.
Puheenjohtaja on joukkueen kapteeni ja pelillinen johtaja, joka toimii
esimerkkinä ja valvoo, että joukkue
noudattaa sovittu pelisääntöjä eikä käyttäydy epäurheilijamaisesti.
Kapteeni tarvitsee vierelleen vahvan
varakapteenin, joka paikkaa kaptee-
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nia tämän ollessa loukkaantuneena
ja potkii joukkuetta eteenpäin myös
epätoivon hetkillä sekä taloussihteerin joukkueen maalille pitämään oma
pää puhtaana ja varmistamaan ettei
perä vuoda. Joidenkin rooli ulospäin
on näkyvämpi, mutta toimivassa tiimissä jokaisen panos on aivan yhtä
tärkeä. Hyvässä joukkueessa kaikki tietävät oman roolinsa ja tekevät
kaikkensa sekä oman että yhteisen
suorituksen maksimaaliseen onnistumiseen. Samaa on nähtävissä
Tampereen
Tradenomiopiskelijat
ry:n hallituksessa vuonna 2012.
Tämän joukkueen tietää antavan
kaikkensa jokaisessa tapahtumassa
ja pelitilanteessa. Joukkuehenki ja
yhteen hiileen puhaltaminen on helposti aistittavissa.
Mestaruutena tällä joukkueelle
voisi pitää onnistunutta kautta, jossa jokaiseen tapahtumaan saataisiin
suuren urheilujuhlan tuntua ja onnis-

tumisen riemua. Onnistunut alkukausi lupaa jo hyvää, mutta kausi on pitkä ja vasta loppuvuodesta nähdään,
tuottaako kova työ tulosta. On myös
nähtävä jo nyt ensi kauteen ja katsottava, miten ensi kauden joukkueen
runko alkaa rakentua, kun konkarit
lopettavat, runkopelaajista kasvaa
liidereitä ja uusia tulevaisuuden lupauksia nousee miehistöön.
Tärkeintä osaa tässä mestaruusjunassa ei sovi kuitenkaan missään
nimessä unohtaa. Nimittäin joukkueen kannattajia eli jäseniä, joiden
eteen joukkue tekee täysillä töitä joka ikinen päivä ja joita ilman joukkue
ei olisi yhtään mitään.
”Mennään eteenpäin”, kuten Jutilan Timokin sen sanoisi.

Terveisin Jussi,
TTO ry:n puheenjohtaja 2012

Tiedottajan palsta

Vaihdossa

Jos haluaa vaihtaa melkein mitä
vain, niin alkuvuosi tuntuu olevan
siihen aika otollista aikaa. Tuntuu,
että jokaisella on viime aikoina ollut
jotain vaihdettavaa.
Vuoden ensimmäisten PISTOTsinkkubileiden perusteella ainakin
miestä tuntui vaihtavan moni. Siinä
samalla meni (kaiketi) vaihtoon useampi tyttöystäväkin. Illan pimeinä
tunteina myös jokunen litra erilaisia
ruumiinnesteitä taisi vaihtaa omistajaa. Toivottavasti ständillä jaettuja
PISTOT-kondomeja ei kukaan vaihtanut mihinkään, vaan huomasi käyttää ihan tositoimissa. Muuten saattoi
ruumiinnesteiden seassa vaihtua vähän muitakin yllätyksiä.
Kolmannessa periodissa tuli seurattua, kun useampi kaveri täytti
vaihtopaperit. Omaan tilanteeseen
ei kotimaan tilapäinen vaihtaminen
sovi, mutta ainahan voi miettiä, miltä
tuntuisi vaihtaa ensi talven pakkaset
vaikkapa Karibian hellekeleihin.
Ideoita ja tradenomitietoa vaihdettiin helmikuun toisena viikonloppuna Valkealassa, kun TTO:n hallitus poikkesi moikkaamassa muiden
koulujen tradenomien ainejärjestöjä.
Viikonloppu oli mielenkiintoinen, ja
itselle jäi käteen monia käytännön
juttuja. Sen sijaan osalle osallistujaporukasta päällimmäinen mielikuva
taisi olla sujuva norjankielinen mielipiteiden vaihto wc-pytyn kanssa.
Noh, sattuuhan sitä, jos vähän jallupulloa vaihtaa kaverin kanssa.
Itse kun en ajatellut vaihtaa en
miestä, kotimaata kuin hiustenväriäkään, päädyin vaihtamaan asuntoa.
Ennen muuttoa täytynee vaihtaa vähän tapetteja ja mielipiteitä isännöitsijän kanssa siitä, kuka korvaa ja mitä, jos myös kylpyhuoneen kaakelit
vaihdetaan. Asunnon vaihto tarkoittaa myös kotiosoitteen vaihtumista,

täytynee ilmoittaa tällä kerralla myös
sukulaisille… Edellisellä kerralla toimenpide vähän jäi.
Yhden vaihtaminen on ainakin
kaikilla varmaa: kevät tulee, ja kohta voi vaihtaa T-paitaan! Sitä ennen
vaihdetaan ylle haalarit vielä monta
kertaa, eikä vappuunkaan ole enää
pitkä aika.
Nähdään ja vaihdetaan
vaikka kuulumiset,
Anna
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Leijona ja sulkakynä
Helsingin Sanomat on puolen miljoonan kappaleen levikillään maan
suurin seitsenpäiväinen sanomalehti.Mikael Pentikäinen nousi sen
päätoimittajaksi kaksi vuotta sitten.

Aloitin opiskeluaikoina eri lehdissä,
sitten kävin Sanoman toimittajakoulun. Sen jälkeen olen ollut HS:n politiikan toimittaja sekä Etelä-Saimaan,
STT:n ja Hesarin päätoimittajana.

Osallistuitteko itse
opiskelijayhdistystoimintaan
nuorempana?
Olin mukana ylioppilaskunnassa,
mm. kuusi vuotta edustajistossa ja
myös HYY:n hallituksessa.

Mitä kieliä osaatte?

Englantia ja ruotsia, vähän saksaa.

Millainen teidän määritelmänne
mukaan on hyvä toimittaja?
Rohkea, utelias, sivistynyt, peräänantamaton, sujuva kirjoittaja.

Millainen teidän määritelmänne
mukaan on hyvä päätoimittaja?
Rohkea, utelias, sivistynyt, sinnikäs,
kannustava, painetta kestävä, taloutta ymmärtävä.

Elämme kiihkeässä
tietoyhteiskunnassa, jossa
internetin voittokulku jatkuu
ja informaation määrä on
valtavassa kasvussa. Millaisena
näette painettujen sanoma- ja
aikakausilehtien tulevaisuuden?
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Uskon, että painetuillakin lehdillä on
tulevaisuus, mutta Hesarin kaltaisen
median pitää kyetä vahvaan monikanavaiseen toimintaan.

KUVA: Sanoma News

Millainen toimittajan uranne
on?

Millaisena te näette
sanomalehti- ja media-alan
työpaikkana tulevaisuudessa?
Se on vastakin kiinnostava ja hauska työkenttä, mutta pitää olla valmis
suuriin muutoksiin.

Mitä mieltä olette sosiaalisesta
mediasta, kuten Facebookista
ja Google+:sta?
Ne ovat tulleet jäädäkseen tähän
maailmaan. Ne ovat tärkeitä yhteydenpidon välineitä mutta myös uutislähteitä ja -välineitä.

Media vaikuttaa ihmisten
näkemyksiin ympäröivästä
maailmasta. Se, mitä
uutisoidaan, muokkaa
ihmisten mielikuvia samoin
kuin se, mikä jätetään
uutisoimatta. HS on linjannut
olevansa riippumaton media.
Siispä, miten määrittelette
”riippumattomuuden”?
Se on itsenäistä päätöksentekoa ja
asioiden tasapuolista tarkastelua.

Monimutkaiset asiat,
esimerkiksi eurokriisi tai
kysymys Suomen Natojäsenyydestä vaikuttavat

hämmentävältä jopa
tradenomiopiskelijasta.
Hämmentävää on, kun yhdet
asiantuntijat sanovat yhtä
ja toiset toista. Näin ollen,
millaisia tietolähteitä te pidätte
luotettavana?
Maailmassa on paljon luotettavia
lähteitä, mutta ennustaminen on vaikeaa tässä monimutkaisessa maailmassa. Siksi on monenlaisia mielipiteitä. On myös tärkeää, että niitä on.
Yhden totuuden maailma on vaarallinen paikka.

Mitä mieltä olette
Tampereesta? Entä MänttäVilppulasta?
Tampere on hieno kaupunki. MänttäVilppula on tuttu ajoilta, jolloin olin
Metsä-Serlan palveluksessa. Tuli
käytyä siellä tehtailla ja taidemuseossa.

Millaisia terveisiä haluaisitte
lähettää Tamkin väelle?
Lukekaa lehtiä, se kirkastaa mieltä ja
antaa ajattelemisen aihetta.

Ruotsiin ja takaisin
– Ekskursio Tukholmaan
provisio 3 • 2011
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Osana liiketalouden toisen
vuoden opintoja, koko
vuosikurssi nykäisi reput selkään,
matkasi bussilla Suomen
Turkuun ja heilahti vielä risteillen
länsinaapuriimme Ruotsiin.
Perinteikäs Ruotsin ekskursio
vietettiin 7. – 10.2.
Kokemukset, hienot muistot ja
rattoisat illanvietot näyttelivät
pääosaa matkalla,
joka sujui (osittain vastoin
odotuksiakin) oikein mallikkaasti!
Ekskursion tarkoitushan oli tutustua
ruotsalaiseen businesskulttuuriin ja
toimintatapoihin Tukholman kauniissa kaupungissa. Tätä varten kukin
valmennusryhmä hankki itselleen
yritysvierailukohteen, jossa vierailtiin kuuntelemassa presentaatioita ja
kyselemässä kiperiä kysymyksiä. Lisäksi kukin valmennusryhmä vieraili
yhteisissä kohteissa, kuten Suomen
suurlähetystössä ja Stockholm Furniture & Light -messuilla.
Vapaan verkostoitumisen merkeissä vietetyn risteilyn jälkeen ul-
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jas laivamme telakoitui maihin jo
hyvissä ajoin ennen auringonnousua. Saatuaan tavarat hotellille,
nälkäinen tradenomijoukko levisi
jokaiseen ilmansuuntaan metsästämään lähintä McDonaldsia tai
kahvilaa, joka voisi tyydyttää heidän aamuisen ruokahalunsa. Tässä
vaiheessa ainakin allekirjoittanut sai
ensikosketuksensa Tukholman julkisen liikenteen saloihin ja jälki oli sen
mukaista. Sivistyneiden arvausten
jälkeen nousimme pois metrosta
vain muutamaa korttelia liian ajoissa
määränpäästämme Sergelintorista
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ja saimme vielä heittää pienimuotoisen aamulenkin kuin ilmaiseksi!
Ruokapaikkaan kuitenkin päädyttiin ja aamupalojen jälkeen suunnistimme kohti Furniture & Light –messuja, jotka aukesivat jo yhdeksältä.
Luonnollisesti ajattelimme, että näin
varhain lähtiessä vältämme pahimmat ruuhkat, sillä ”eihän kukaan voi
näin ajoissa messuille mennä”. Olimme yllättävän väärässä.
Messupaikalle saavuttiin ilman
sen suurempia sekoiluja ja olin todella positiivisesti yllättynyt. Odotin
IKEA showroom tyylistä ratkaisua,
mutta sen sijaan valtavan Tukholman messukeskuksen oli täyttänyt
tuhannet yritykset, joilla oli toinen
toistaan komeampia standeja. Näytteilleasettajia oli laidasta laitaan kattaen niin sisustussuunnittelijat kuin
puutarhatuolien valmistajat. Joka
standilla oli toinen toistaan myyntiinnokkaampaa henkilöä ja kaikkien
vierailtujen yritysten kohdalla saatiin
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sellaiset palopuheet oman tuotteen
hienoudesta, että ostopäätös oli kotiinkuljetusta vaille lähes valmis.
Messujen jälkeen siirryimme takaisin Tukholman keskustaan ihmettelemään Kulturhusetia. Kyseessä
on Sergelintorilla sijaitseva massiivinen, monia palveluja tarjoava
kulttuuri-ihme, johon saisi varmasti
hukattua aikaa enemmän kuin olisi
suotavaa. Tällä kertaa aika riitti vain
pikaiseen kierrokseen, ja siihenkin
hukkui tunti. Kulturhusetissa saattoi ihailla kirjaston mallia ja ehkäpä Tukholman keskustan huikeinta
näköalaravintolaa sekä terassia.
Kulturhuset teki ainakin allekirjoittaneeseen sellaisen vaikutuksen, että
kun seuraavan kerran Tukholmaan
saavun, on se vierailtavien kohteiden listalla kärkisijoilla.
Ensimmäisen päivän viimeinen
virallinen etappi oli yritysvierailukohteemme Tallink Silja Line. Puitteet oli järjestetty hienosti yhdellä

yrityksen hienoimmista risteilijöistä
ja presentaation aikana oppi paljon
uutta risteilykonsernin toiminnasta
ja rakenteesta. Eikä Tallink Silja Line unohtanut korruptiolahjojakaan
risteilylahjakorttien ja muistitikkujen
muodossa!

Ensimmäisen
”päivän
viimeinen
virallinen etappi oli
yritysvierailukohteemme
Tallink Silja Line.

”

Loppuilta sujuikin kiertäessä Tukholman keskustaa myöhään iltaan
asti ja laskemalla H&M liikkeiden
määrää (joita oli muuten TODELLA
paljon). Seuraavaan aamuun herättiin kunnon yöunien jälkeen ja jahka
runsas hotelliaamiainen saatiin kitusiimme ahdettua, oli jälleen aika
suunnata kaupungille.

Ensimmäinen kohteemme tuona
hienona päivänä oli Suomen suurlähetystö. Samoissa tiloissa toimii myös Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari, jolla oli myös oma
puheenvuoronsa. Luentojen aikana
saimme kuulla ja oppia paljon sekä
Suomen ja Ruotsin välisistä suhteista, kaupankäynnistä ja diplomaattien
tietoteknisistä taidoista. Samaisen
vierailun aikana murenivat myös
toimintaelokuvista tutut käsitykset
aseistetuista vartijoista ja turvapaikkaa hakevista etsintäkuulutetuista,
joita jahdataan helikopterein.
Ekskursiomme viimeisenä kohteena oli niin sanotusti ”monen
mutkan takana” sijainnut IHM Business School. Lievien hankaluuksien
jälkeen löysimme paikalle natiivien
suotuisan avustuksen jälkeen ja keräännyimme kaikki ensimmäiseen
luentosaliin. Ensimmäisenä silmään
pistin pulpettien, jos niitä sellaisiksi
voi kutsua, asettelu. Yhdessäkään
luokassa, jossa vierailimme, ei ollut

yksittäisiä pulpetteja eikä niitä ollut
aseteltu riviin katsomaan samaan
suuntaan. Työpisteet olivat suurempia kokonaisuuksia, joiden ääreen
opiskelijat saattoivat kerääntyä kasvokkain. Ryhmätyöhengen luomista
jo alusta asti? Bingo! Saimme ihastella koulun laatimaa markkinointivideota, joka sekin oli visuaalisesti hieno ja kun presentaatio alkoi rullata
alla på svenska, saattoi pakoilevista
katseista päätellä jonkinasteista kielimuurin nousemista.
Kaikki kuitenkin ymmärsivät asiat hienosti ja nokkelimmat osasivat
esittää kysymyksiäkin, jonka jälkeen
lähdimme kiertämään koulun tiloja.
Päällimmäinen ajatus kierroksen aikana oli, että ”Miksi meidän koulussa ei ole tällaista?”. Ryhmätyötilat
ja konferenssihuoneet oli kaikki sisustettu ja varusteltu hienosti lasiseinien taakse ja yleinen tunnelma
koko rakennuksessa oli muutenkin
viimeistelty ja siisti. Muutaman plagiointia helpottavan agenttikuvan

jälkeen vierailumme oli lopussa ja
katseet kääntyivät jälleen kohti laivaa ja tax freeta!
Taas yhden sumean risteilyn jälkeen matkamme lähestyikin jo loppuaan. Toinen toistaan kalpeampi
tradenomiopiskelija laahusti bussin
kyytiin ja saatoimme vihdoin startata
kohti kotoista Mansesteria. Bussissa ehti maisemia ihaillessaan reflektoida edellisten päivien tapahtumia
sen verran, että pystyn toteamaan
ekskursion olleen menestys. Matkasta selvittiin ilman sen suurempia
vahinkoja, vierailukohteet olivat mielenkiintoisia ja esitykset pääasiassa ammattimaisia ja koko projektin
tarkoitus tuli täytettyä; en tiedä puhunko vain omasta puolestani, mutta opin Ruotsista näiden muutaman
päivän aikana enemmän, kuin koskaan aiemmin.
Med vänlig hälsningar,
Anssi Kosonen
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TROL:n järjestökoulutus
Hallituksemme osallistui kauden
2012 ensimmäiseen Tradenomiopiskelijaliiton järjestämään koulutukseen runsaslukuisesti. Paikalta puuttui vain kolme hallituksen edustajaa,
joten Tampereen ääni oli hyvin kuuluvissa. Valkealassa järjestetyn koulutuksen pääteemoina olivat vuosi
2012, joka oli tituleerattu loistavasti
”Jäsenen vuodeksi”, sekä tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden
rooli työelämässä.
Jäsenen vuosi on kieltämättä yksi hienoimmista teemoista, mitä olen
kuullut. Yksinkertainen, mutta kattava. Vuodelle 2012 onkin ominaista

juuri Tradenomiopiskelijaliiton jäseniin panostaminen ja tämän johdosta
esimerkiksi aiemmin Kahakkana tunnettu Tradenomien huippuseminaari
on avoin niin aktiivitoimijoille kuin jäsenille; ja vielä täysin ilmaiseksi! Paikat varattiin alta aikayksikön, joten
odotettavissa on, että seuraavaan
vastaavaan tapahtumaan on luvassa
jopa enemmänkin paikkoja.
Aktiivien kesken keskusteltiin
myös siitä, millaiset oltavat tradenomeilla on työelämässä. Keskustelu ohjautui siihen, mitä pitäisi
muuttaa ja miten asioita muutettaisiin. Mielipiteitä tuli paljon ja keskus-

telu oli aktiivista, mikä oli vain hyvä
asia ja pointteja tuli paljon esille. Erityisesti työharjoittelun palkkauskäytännöt olivat paljon pinnalla ja niihin
kaivattiin muutosta.
Workshoppien ja keskustelujen
ohessa jäsenyhdistykset esittäytyivät toisilleen ja aktiivitoimijat pääsivät verkostoitumaan toistensa
kanssa. Tiivis yhteistyö alkoi välittömästi ja kalentereihin ryhdyttiin
lyömään alustavia päiviä vierailuille muihin jäsenyhdistyksiin. Tähän
kun yhdistetään päälle vielä puheet
Tradenologiasta, on vuodesta 2012
yhtä juhlaa!

pienryhmään. Pienryhmissä opiskelijat saivat keskustella vapaasti keskolaisten kanssa ja jokainen ryhmä
sai nopeatempoisen innovointitehtävän, jonka voittajaryhmän jäsenet
saivat Keskon sponsoroiman rahanarvoisen palkinnon.
Osallistujia tapahtumassa oli noin
20 innokasta opiskelijaa kaikilta eri
vuosikursseilta. Vähäinen osallistujamäärä ei menoa haitannut, sillä
kaikki paikallaolijat olivat sitäkin aktiivisempia. Tapahtuma oli onnistunut

niin opiskelijoiden kuin keskolaistenkin mielestä, vaikka kehitettävääkin
ensi vuotta varten löytyi. TTO ry ja
Kesko odottavat jo innolla yhteistyön
jatkumista ja ensimmäiset suunnitelmat Kesko -päivä 2013 tapahtumasta ovat jo pöydällä. Seuratkaa siis
tiedottamista tarkkaan niin ette jää
tilaisuudesta paitsi!

KESKO-päivä
TTO ry järjesti tänä vuonna yhdessä Kesko Oyj:n kanssa ensimmäistä kertaa liiketalouden opiskelijoille
suunnatun innovointi- ja rekrytointipäivän. Tapahtumassa oli tarjolla
tietoa Keskosta, sen tytäryhtiöistä ja
liiketalouden opiskelijoille sopivista
harjoittelu- ja kesätyöpaikoista. Tapahtuma järjestettiin maanantaina
13.2.2012 Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa.
Päivä alkoi yritysesittelyillä, minkä
jälkeen osallistujat jaettiin 3 kolmeen
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Terveisin,
Joonas
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