KEVÄT 2016

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN TRADENOMIOPISKELIJOIDEN
JULKAISEMA AINEJÄRJESTÖLEHTI
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PÄÄKIRJOITUS
Linda Leppänen

Kevät menee kovaa vauhtia eteenpäin ja tavat postiluukuista vasta loppuvuodesta,
kohta alkaa kauan odotettu KESÄLOMA! mutta meillä on jo suunnittelut täydessä
touhussa. On ollut myös mielenkiintoisVauhti on tosiaan tänä keväänä ollut kova ta tutkia TTO ry:n historiaa ja haastatella
eikä vieläkään loppua näy. Tulossa on vielä vanhoja toimijoita. TIesittekö esimerkikviimeiset PISTOT, Kalevan K*nni Kierros ja si, että TTO oli ennen TKO - Tampereen
se alkukesän kovin rumba eli Vappu.
Kauppaoposkelijat ry tai että ProVisio on
Opiskelijoiden työntäyteisen vuoden pää- ilmestynyt jo vuodesta 1996. Eli juhlavuosi
tös huipentuu joillakin yhden päivän joilla- lehdellekin!
kin koko viikon mittaiseen juhlintaan.
Paljon on siis tulossa ennen kesälomaa
Itselleni vappu ei ole ennen opiskelijaelä- sekä kesän jälkeenkin! Onneksi lomalla
mää merkinnyt muutakuin vapaa päivää kerkeää hieman ottaa huilia näistä opistöistä, nyt sitä alkaa odottamaan jo tam- kelijahömpötyksistä ja palata syksyllä taas
mikuussa.
virkeänä!
Nyt kun vappuun on helpompi jo laskea Toivotan kaikille oikein mahtavaa kesälotunteja kuin päiviä on aika alkaa odotta- maa ja nähdään syksyllä taas!
maan seuraavaa vuoden isoa juhla-aikaa nimittäin TTO ry:n 45-vuosijuhlaa.
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry täyttää tänä vuonna huikeat 45 vuotta ja on
ilo että myös kunnia olla järjestämässä
tätä juhlavuotta. Vuosijuhlat kutsut kilah-

Päätoimittaja,

Linda
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Lehteä painettu 50 kpll

KIITOS KAIKILLE LEHDEN TEKOON OSALLISTUNEILLE!
TampereenTradenomiopiskelijatry:njäsenlehtiProvisioonkokonaanvärillinenjasiitäilmestyyvuosittainkaksinumeroasekä
lisäksi uusille opiskelijoille suunnattu InfoProvisio.
ProvisiotajaetaanTampereenammattikorkeakoululla.Provisioonpoliittisestijauskonnollisestiriippumatonlehti.Lehdessä
julkaistavat artikkelit edustavat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätTampereenTradenomiopiskelijat ry:n virallista kantaa.
Julkaisija
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry
Toimituksen osoite
TTO ry/Provisio, Kuntokatu 3,
L-rakennus, 33520 Tampere

			

Reetta Pienimäki

PUHEENJOHTAJAN NUIJASTA

Hellurei ja hellät tunteet!
Tässä mä istun TTO:n vuoden 2016 puheenjohtajana kirjoittamassa mun ensimmäistä “Puheenjohtajan Nuijasta”-tekstiä. Tätä on odotettu. Tämä vuosi on tosiaan lähtenyt käyntiin hulinalla - kiirettä ja
tekemistä riittää. Meillä on mahtava uusi jengi koossa ja kaikki ovat intoa piukassa viemässä TTO:ta
vieläkin pidemmälle. Uudet hallituksen jäsenet tuovat aina oman työpanoksensa lisäksi paljon uusia
ideoita ja näkökulmia, mikä on tärkein elementti TTO:n kehityksessä.
Pakko myöntää, jännitti aivan kamalasti lähteä tähän hommaan vuoden vaihteessa. Samulin jättämät
saappaat ovat todella suuret täyttää. Mutta nyt kumminkin jo neljänneksen puheenjohtajavuodestani selvinneenä, voin kertoa etten vaihtaisi tätä mihinkään. Järjestöhommien arvon huomaa vasta
niitä tehdessä. Ei - emme tosiaan saa tästä mitään palkkaa, vaikka työmäärä onkin suuri. Saamme
paljon muuta mitä ei voi mitata rahalla. Elinikäisiä ystävyyssuhteita, konkreettista työelämäkokemusta ja mahdollisuuden kehittää itseään vielä pidemmälle. Minusta tuntuu etuoikeutetulta työskennellä
tälläisessä ympäristössä, saaden hyötyjä joita voin käyttää hyväksi koko loppuelämäni ajan.
En malta odottaa mitä tuleman pitää. Vuosi on vasta alkuvaiheessa - uskon todella että mahtava alkumme jatkuu jatkumistaan. Ole mukana ja osallistu tapahtumiimme, teitä varten arvon jäsenemme
niitä tehdään!

Puheenjohtajanne,

Reetta

Timo Virtanen

KOPON TERVEISET

#KoPotervehdys!
Nimi on Virtasen Timo, ja vastaan tänä vuonna TTO ry:ssä koulutuspolitiikasta eli opiskelijoiden
edunvalvonnasta. Opiskelen itse ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyä, mutta yhtälailla KoPona
edustan myös liiketalouden ja IB:n opiskelijoita.
Koulutuspolitiikasta saa helposti kuvan että se on tylsää virallista paperinpyöritystä joka ei oikeasti johda mihinkään. Se on aika väärä kuva, oikeasti KoPo on kuin Batman, paitsi että en ole
rikas, väkivaltainen, enkä omista viittaa. Haalarit sentään ovat mustat ja luola löytyy, se löytyy
Solulla ja ovessa lukee TTO ry. Pääpointti on se että KoPo valvoo tradenomiopiskelijan etuja ja
puuttuu epäoikeudenmukaiseen toimintaan.
Vaikka TTO ry. on kampuksella vahvemmin näkyvillä viihdetoiminnassa ja muutenkin aikamoisessa
bilejärjestön maineessa, on järjestön tärkeimpiä tehtäviä silti paikallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvonta. Koulutuspoliittinen toiminta on pitkälle hommaa joka tapahtuu kulisseissa ja
kukaan ei huomaa kun se on tehty hyvin. Mutta jos se on tehty huonosti - se näkyy.
Edunvalvonnassa varsinainen painopiste on koulutuspoliittisissa asioissa eli mikäli opiskelijalla
on opintoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, TTO pyrkii auttamaan ja neuvomaan. Yleisimmin
ongelmat tulevat vastaan kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa, ja meihin kannattaa olla yhteydessä siinä vaiheessa kun tilanteiden selvitys ja purkaminen opettajien kanssa ei ole johtanut
tyydyttävään tulokseen. Siinä vaiheessa on sitten minun duunini olla tarpeeksi kartalla siitä miten
dokumentit ja käytännöt kuten koulun viralliset toimintatavat, AMK-laki, ja muut TAMKin toimintaa ohjaavat laput ja säännöt nivoutuvat yhteen käytännön kanssa ja selvittää tapausta näiden
valossa.
Joten minuun kannattaa olla yhteydessä jos tunnet tilanteen koululla epäoikeudenmukaisena,
syrjivänä, laaduttomana, tai muuten vaan hiertää aivan liikaa: Ensinnäkin koen että olen aika loistava tyyppi neuvomaan näissä tilanteissa, ja toisekseen jos tapaus on tarpeeksi räikeä voi TTO
puuttua siihen suoraan.
Ainejärjestössä on huomattavaa sanavaltaa - lähes tuhannen opiskelijan ääni kantaa pidemmälle
kuin yhden tai kymmennen.
Opintoihin liittyvien ongelmien pätkimisen lisäksi TTO osallistuu myös tradenomikoulutuksen
kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulussa. Teemme intensiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä international business -koulutusohjelmien henkilökunnan kanssa,
samalla edustaen opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa koulutusohjelmien
rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä.
Yhteistyö ja kokousedustus on myös loistava kanava palautteelle ja kummankin suuntaiselle
kommunikaatiolle - ette arvaakaan kuinka hyvä juttu se on että opettajille pystyy suoraan
kokouksissa tuomaan ilmi jos on asiaa josta puhua tradenomiopiskelijoiden äänellä.
Laatutyössä tärkeintä on että opetus olisi laadukasta (aika kuvaavaa, kyllä!), mielekästä, ja että se
olisi tosi kiva juttu että CV:ssa lukee sitten Tradenomi - TAMK.
Kiitos lukaisusta, heitähän sähköpostia hyvä ihminen jos tulee esille koulutuspolitiikkaan liittyvää
asiaa! Tai tule nykimään kampuksella hihasta. Hiuksistakin saa nykiä, mutta hellästi kiitos.
Timo Virtanen (Vahvasti miettien viitan hankintaa)
timo@ttory.fi
Koulutuspoliittinen vastaava
TTO ry.

ILMOITUSHINNAT VUONNA 2016
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

			

Satu Väike

TRADENOMIOPISKELIJALIITON TERVEISET

Terveisiä Tradenomiopiskelijaliiton liittohallitukselta!
Tradenomiopiskelijaliitossa kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin eikä menoa ja meininkiä ole puuttunut. TROL:n toimijoilla kalenteri on täyttynyt erilaisten tapaamisten, seminaarien ja kenttäkierrosten parissa. Kevät vierähtääkin nopeasti opintojen, kesätyöhaun ja erilaisten tapahtumien merkeissä. Osalla opinnot ovat vasta alkusuoralla ja joidenkin kohdalla valmistuminen tradenomiksi
alkaa jo lähestyä. Tradenomitutkinto on avain laaja-alaiseen käytännön osaamiseen liiketalouden
alalta.
Liittoomme kuuluu 25 paikallisyhdistystä, jotka edustavat tradenomiopiskelijoita eri ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea. Tampereen ammattikorkeakoulussa toimiva TTO edistää opiskelijoiden
viihtyvyyttä ja työelämätietoutta hyvällä fiiliksellä ja monipuolisilla tapahtumilla. TTO on yksi liittomme suurimmista ja perinteikkäämmistä yhdistyksistä ja onkin ollut ilo seurata toiminnan vetovoimaisuutta ja tapahtumien suosiota.
Tradenomiopiskelijaliitossa yksi alkuvuoden huikeimmista ja näkyvimmistä jäsentapahtumistamme oli 12.3. Helsingissä järjestetty Huippuseminaari. Tämän vuoden seminaarissa Riikka Pajunen Montevistalta kertoi vinkkejä piilotyöpaikkojen löytämiseen. Toisena puhujana oli Töttöröö
Network:lta Joona Haatainen ja seminaari huipentui Jounin Kaupan Sampo Kaulasen innostavaan
puheenvuoroon.
Kesätöiden lähestyessä kannattaa muistaa hyödyntää liittomme palveluita kuten palkkaneuvontaa
ja työsuhdeneuvontaa. Esimerkiksi työsopimuksen voi tarkistuttaa liiton lakimiehellä ennen allekirjoittamista, jottei myy omaa osaamistaan epäedullisin ehdoin. Lisää tietoa palveluista löytyy nettisivuiltamme www.trol.fi/opiskelu-ja-tyo
Intoa kevään opintoihin ja hyvää tulevaa kesää kaikille TTOlaisille!
Satu Väike
Puheenjohtaja
Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry

Tampereen
Tradenomiopiskelijat ry
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry pähkinänkuoressa
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry (TTO 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.
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!
Tervetuloa moikkaamaan meitä toimistolle! Se sijaitsee Solulla, Tamkon toimiston vieressä.

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.
Feel free to come say hi! Our office locates in Solu, next to Tamko office.

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

HALLITUS
20162

0

Hallituksemme istutettiin piinapenkkiin ja kysyttiin kolme tiukkaa kysymykstä:
						

1. Mistä oot? 2. Lempidrinkki? 3. Lempiasento?

Reetta “Röttis”
P-Mäki
Puheenjohtaja

1. United Kindom of Töysä
2. Ihan mikä vaan viini
3. Kaksi työntöä ja tonnin
seteli

Linda “Line”
Leppänen

Varapuheenjohtaja
1. Jäkecity Järvenpää
2. Moskovan muuli
3. Oon avoin kaikelle

Mikael “Miksu”
Tzolov
Rahuri

1. Käläviälä
2. Jallukola ilman kolaa
3. Iha sama kuha on
kivaa

Janne “Hyttynen”
Malmisaari
Viihde

1. Hämptön Rock City
2. Rommikola
(Kaksin käsin)
3. “The passion propeller”

Essi “Mä oon ihan fine”
Kuusela
Ulkosuhteet

1. Pohjosen edustus Kemistä
2. Bring me Tequila
3. Lähellä seinää niin, että
laturi yltää puhelimeen

Iina “Viina-Miisa”
Huovinen
Sihteeri

1. Hyvinkää
2. Kaikki missä on kofeiiniä,
incl. valkovenäläinen
3. Riippuu vähä mistä roikkuu

Timo “ei vielä lempinimeä” Virtanen
KoPO

1. Olen aivan liian tamperelainen
2. Long island ice tea,
jäykkänä
3. iso haarukkalusikka,
mielellään jotenkin solmussa.

Virpi “Vippe” Purola
Media

Maija “Maiski”
Juvonen

Kulttuuri ja
vapaa-aika (KuVa)
1. Kakkavesi Nokia
2. Punanen Kala
3. Lusikka

Aleksi “Juhani”
Kauppinen
Verkkoherra

1. länsisuomen sivistyksen kehto eli björne
2. ganciaa pöytään
3. seisten

1. Kerava - pieni suuri
kaupunki
2. Tuplajallu
3. Slaavikyykky

* Toimittajan editointi, kyllä, VW nauttii ja paljon.

Valtteri “VW” Kahra
Yritysyhteistyö (Yrjö)

1. Hyvinkää
2. En nauti alkoholijuomia*
3. Lusikassa jäätelön
kanssa kaksistaan

Sara “Zafak”
Kauppinen
PISTOT

1. Jyväslylä
2. JÄGERBOMB ehottomasti
3. Kunha ei mitää lusikkajuttuja

TST haastis

FOLLOW US
Snapchat TTOSNAP
Instagram tto_ry
Facebook Tampereen Tradenomiopiskelijat ry
Twitter @ttory_ry

#ttory

YRITYSEKSKURSIO FINAVIALLE
TTO yhdessä Proakatemiatiimi Eventa Creativen kanssa järjestivät tämän kevään ensimmäisen kotimaan ekskursion Finavialle, Helsinki-Vantaan lentokentälle. Paikanpäällä meitä
vastassa oli muun muassa Finavian palvelukehityksen päällikkö, Eero Knuutila. Hän kertoi
yleisesti Finaviasta, sen mielenkiintoisesta toimikuvasta ja siitä, miltä Finavian tulevaisuus
tulee näyttämään seuraavien vuosien saatossa.
Finavian ylläpitämä ja kehittämä lentoasemaverkosto käsittää 25 lentoasemaa Suomessa, Helsinki-Vantaan lentokentän olevan päälentoasema, jonka kautta kulkee vaikuttava
määrä kansainvälisiä vaihtomatkustajia. Suomen hyvän sijainnin ansiosta, täältä on lyhyin
reitti lentää suoraan Aasian maihin, ja tähän tullaan kiinnittämään huomiota. Lentoasemalle lisätään koneiden runkopaikkoja, jotta saadaan enemmän reittilentoja Aasian
maihin. Investointien tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema
Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä. Suomen sijainti on merkittävä kilpailuetu
muihin pohjoismaihin verrattuna, sillä esimerkiksi Arlandan, Tukholman kentältä suorat lennot Aasiaan eivät onnistu. Näin saamme myös oivan mahdollisuuden kasvattaa turismia
Suomessa.
Saimme myös kuulla, millainen työnantaja Finavia on. Yrityksellä on monia kokeneita työntekijöitä, jopa neljänkymmenen vuoden työkokemuksella. Yrityksen sisällä on erilaisia työtehtäviä ja hyvät mahdollisuudet kehittää omia taitojaan. Varmasti kaikille mukana olleille
jäi mielikuva, että työntekijät viihtyvät työssään. Heillä on ainutlaatuinen asema, sillä kaikki
lentoaseman työntekijät ovat kollegoita, vaikka eivät työskentelisivätkään samassa firmassa. Käytävillä tervehditään ja ollaan kaikki kuin yhtä isoa perhettä. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärän arvioidaan nousevan 20 miljoonaan seuraavan kymmenen
vuoden kuluessa, jolloin lentoasemalle syntyy lisäksi eri yrityksiin noin 5 000 uutta pysyvää
työpaikkaa. Työmahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja on siis tarjolla monelle eri alalle!

Teksti
Essi Siren

BERL
ULKOMAAN

TTO:n jo legendaariseksi perinteeksi muodostunut jokakeväinen ekskursio palasi tänä vuonna takaisin juurilleen ja tammikuun lopussa tarkan valintaprosessin läpikäynyt 30 hengen valioporukka
lähtikin valloittamaan tuota Saksan underground-kulttuurin ja käsityöläispanimojen mekkaa – Berliiniä.
Itä-Berliinin puolella sijaitseva Plus Berlin –hostelli tarjosi uima-altaineen ja baareineen hyvän tukikohdan porukallemme, ja paikallisilla matkakorteilla pääsimmekin suhaamaan ympäri kaupunkia
todella näppärästi.
Reissun aikana pääsimme myös tutustumaan usean eri alan yritykseen ja vierailimme Futuricella,
Zalandolla, DB Schenkerillä ja Pohjoismaiden suurlähetystössä.
Web- ja mobiiliohjelmistoja kehittävällä Futuricella saimme kuulla yrityksen poikkeuksellisesta työkulttuurista ja pääsimme paijaamaan toimistokoiraa Tinkaa.
Zalandolla saimme kattavan esityksen yrityksen eri osastojen toiminnasta ja perehdyimme muun
muassa hakukonemarkkinointiin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Seddenin kaupungissa DB Schenkerillä vieraillessamme pääsimme perehtymään yhden Saksan
suurimman ratapihan arkeen.
Pohjoismaiden suurlähetystössä tapasimme Suomen talousdiplomaatin, joka kertoi meille muun
muassa suurlähetystön toiminnasta sekä Suomen ja Saksan kauppasuhteista.

LIINI
EKSKURSIO

Formaalia ohjelmaa tasapainottamaan olimme jo etukäteen valinneet yhdessä kolme eri (korkea)
kulttuurikohdetta vierailtavaksi, jotka olivat sota-ajan legendaarinen rajanylityspaikka Checkpoint
Charlie, Berliinin tunnetuin maamerkki Brandenburgin portti sekä Alexanderplatsia hallitseva
TV-torni, jonka öinen näköala oli huikea.
Yhteisen ohjelman lisäksi kaikki pääsivät tutustumaan kaupunkiin myös oman maun mukaan, ja
reissun aikana shoppailtiinkin urakalla, kierrettiin nähtävyyksiä ja paikkoja sekä nautittiin Saksan
edullisesta ruoka- ja juomatarjonnasta.
Raskas työ vaatii arvoisensa huvit ja tätä periaatetta emme päässeet unohtamaan – siitä piti huolen
niin hostellin baarin happy hour kahden litran kohtalokkaine drinkkikannuineen kuin hostellimme
välittömässä läheisyydessä sijaitseva megaklubi Matrix.
Reissumme huipentui viimeisenä iltana yhteiseen illalliseen The Pubissa, jonka erinomaiset burgerit
ja näppärät, pöytäkohtaiset oluthanat tulostauluineen loivat leikkimistä kilpailua pöytien välille.
Viimeisen aamun valjetessa enemmän ja vähemmän rähjääntynyt mutta tyytyväinen reissuporukkamme heitti hyvästit Berliinille ja matkusti takasin koti-Suomeen kukin omille tahoilleen.
Yhteen lauseeseen tiivistettynä - reissu oli ihan viis kautta viis.
Teksti			
Ella Laakso		

Kuvat
Hanna Kallio, Katja Grip sekä Veera Järvensivu

Footpool – Ei mitään taskubilistä
Tympiikö vanhat ajanviettotavat? Etkö saa tarpeeksi kiksejä minigolfista tai biliksestä? Haluatko päästä
ensimmäisten joukossa kokeilemaan uutta lajia? Tuomme ensi kesäksi tamperelaisten tietoisuuteen jalkapallobiljardin eli Footpoolin. Footpoolia pelataan jättikokoisella biljardikentällä, biliksen säännöillä, käyttäen
jalkapalloja ja jalkoja.
Haemme Proakatemialla koko ajan uusia ideoita projekteille, ja syksyllä törmäsimme lajiin internetissä. Idea
hautui puolisen vuotta, ja päätimme tammikuussa lähteä tykittämään projektia eteenpäin. Rasmus opetteli
tyhjästä käyttämään 3D-mallinnusta ja alkoi suunnittelemaan pelialustaa. Tutkimme millaisia ratkaisuja maailmalla on tehty, ja teimme kilpailija-analyysejä sekä asiakaskartoitusta. Tulimme siihen tulokseen, että mikäli
haluamme kesäksi saada hommat kuntoon, on tehtävä peliliikkeitä. Yksi tällainen oli lähteä Y-kampuksen
järjestämälle Business Campille. Vietimme viikon leirillä vieden projektia eteenpäin, käyttäen erilaisia työkaluja. Tämä oli paras päätös hetkeen sekä projektin että oppimisen kannalta. Tutustuimme myös mahtaviin
tyyppeihin, ja saimme tärkeitä kontakteja sekä uusia asiakkaita.
Tavoitteenamme on saada kesäksi ainakin yksi kiinteä piste Tampereelle, jossa jokainen pääsisi kokeilemaan
lajia sekä yksi liikuteltava pelialusta, jota vuokraamme yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Tulemme
näkymään myös erilaisissa tapahtumissa kesän ja syksyn aikana.
Olemme aivan liekeissä projektista, ja painamme kovaa duunia, jotta saisimme Footpoolin mahdollisimman
nopeasti pelikuntoon. Kannattaa käydä väijymässä homman etenemistä Facebookissa Footpool Finland ja
Instagramissa @footpool_finland #eimitääntaskubilistä.
												Aleksi Kauppinen

ULKOMAAN KIRJEENVAIHTAJAT
Monilla, etenkin International Business - linjan opiskelijoilla, on kesän jälkeen jännät paikat. Ulkomaanvaihto lähestyy ja kesällä aika meneekin erinnäisten asioiden hoitamiseen. Kerättiin kolmen
viime vuoden hallituslaisen kuulumiset heidän vaihtokohteistaan.

SHANGHAI

SAMULI SALONEN JA MEHMET KÜTÜK
Tervehdys täältä maailman toiselta puolen!
Me ollaan Samuli ja Mehmet, vuoden 2015
TTO:n puheenjohtajisto. Saattaa olla, että
ollaan törmäiltykin viime vuoden aikana. Vaikkakaan ei saatu kuvaamme kanteen, on silti
suuri kunnia kirjoittaa Provisioon kuulumisia.
Meidän matkamme sai alkunsa joulukuun puolivälissä ja ensimmäisenä matkakohteena oli
Bali, josta oli tarkoitus matkustaa pikku hiljaa
kohti Kiinaa, jossa odotti vaihto Shanghain
Yliopistossa.
Vuosi 2015 meni aikalailla kalenteri kädessä
ja aikatauluja suunnitellen, joten oli mukava
päästä hieman lomailemaan ennen vaihtoa.
Balilla oli hienoja rantoja ja lämpötilakin nousi 30 asteeseen, mutta täytyy myöntää, että
eniten nautimme kiireettömyydestä ja siitä,
että asioita ei tarvinnut suunnitella etukäteen.
Rannalla makoilun lisäksi kokeilimme kaikkea
vuorikiipeilystä koskenlaskuun.
Indonesian jälkeen oli aika suunnata viettämään Uutta Vuotta Kuala Lumpuriin, josta
matkamme jatkui paratiisisaarten maahan,
Filippiineille. Filippiineistä tuli kerta heitolla
reissumme lempimaa, ystävällisiä ihmisiä,
kauniita rantoja, hyvää ruokaa ja aktiviteetteja,
jopa meidän vaativaan makuumme. Vierailimme usealla saarella ja olihan se pakko käydä
tutustumassa maailman parhaisiin rantoihin
Boracaylla.
Seuraavana matkakohteena oli Vietnam ja
ensimmäiseksi vierailimme, Ho Chi Min Cityssä. Päätimme melko nopeasti lähteä pois
tästä skootterihelvetistä ja jatkoimme matkaa
Da Latin kautta kiertäen Phu Quoc nimiselle
saarelle. Viimeisiksi päiviksi pala

simme takasin Ho Chi Min Cityyn ja vierailimme Vietnamin sodan aikaisilla tunneleilla.
Täytyy sanoa että tällaisille jättiläisille tuli aika
ahtaat paikat.
Vietnamista matka jatkui kohti Thaimaata,
jonne saimme vieraaksemme 5 ystäväämme.
Täytyy myöntää, että päätösten tekeminen
vaikeutui huomattavasti kun ryhmän koko
kasvoi. Kaksi viikkoa rannalla makoilua, sukeltelua, saarihyppelyä ja paljon muuta. Kun
ystävämme palasivat kotiin ja olimme taas
kahden liikenteessä, suuntasimme Myanmariin. Olimme unohtaneet hankkia viisumit,
joten suunnitelmat menivät hieman uusiksi
kun meitä ei päästetty koneeseen. Ei siis muuta kuin AirAsian tiskille ja ensimmäinen lento
jonnekin muualle. Kohteeksi valikoitui Chiang
Mai Pohjois-Thaimaassa. Päädyimme vuokraamaan moottoripyörät ja ajamaan ympäri Pohjois-Thaimaata lähes 1000 kilometrin verran.
Viimeisen viikon ennen koulun alkua päätimme
ottaa jälleen rennosti, joten matkamme jatkui
Koh Samet nimiselle saarelle, jossa aika kului
lähinnä rannalla makoillen.
Kiinaan saavuimme maaliskuussa a odottamamme vaihto-opiskelujakso alkaa olla pian
taputeltu täällä. Mikäli tarinamme Kiinan vaihdosta kiinnostaa ja haluat lukea meistä enemmänkin, onnistuu se kätevimmin osoitteessa
smworldtravel.wordpress.com
Mahtavaa loppukevättä kaikille,
S&M

MADRID

VEERA LEPPÄNIEMI
Hola ja terveisiä Espanjasta!

paikkaan!

Lähdin tammikuussa vaihtoon Espanjan pääkaupunkiin Madridiin ja olen oppinut paljon
tästä uudesta kulttuurista ja opiskelutavoista
Euroopan toisella puolella. Tämä on ensimmäinen kertani Espanjassa, joten kaikki on
oikeastaan ihan uutta. Vaikka elän täällä ihan
normaalia opiskelijan arkea, on elämä kuitenkin ihan erilaista kuin Suomessa. Suurin
yllätys täällä oli ehkä se, että ihmiset eivät
oikeasti puhu paljoa englantia. Tietenkin vaihtarit puhuvat yleisesti englantia mutta asiointitilanteet täytyy hoitaa espanjaksi.

Opiskelen Rey Juan Carlosin Yliopistolla, Vicalvaron kampuksella Business Administrationia
englanniksi. Kouluun on noin 40 minuutin
matka metrolla, mutta en todellakaan haluaisi
asua kampuksella keskustan sijaan. Suoritan
viisi kurssia ja koulua on ma-pe joka päivä
2-6h. Läsnäolopakkoa ei valitsemilla kursseillani ole ja lähes jokaisella kurssilla on ryhmätyö. Ainoastaan ryhmätyön esityksessä on
oltava paikalla. Ennen tänne tuloa olin kuullut
kauhujuttuja siitä, että professorit eivät puhu
kunnolla englantia ja saattavat päättää vaihtaa kesken kurssia opetuskielen espanjaksi.
Taisi käydä siis hyvä tuuri, kun kaikki opettajat puhuvat sujuvaa englantia. Professorit
eivät myöskään epäröi heittää luokasta, jos
näkevät opiskelijan käyttävän kännykkää ja yli
5 min myöhässä ei yleensä ole mitään asiaa
luennoille. Mielestäni tämä on hyvä asia, sillä
tulee ehkä keskityttyä paremmin opetukseen.
Toisaalta tietokoneita saa yleensä käyttää,
mutta jos jää kiinni Facebookissa roikkumisesta lentää saman tien pihalle.

Toinen yllättävä asia täällä on suomalaisten
suuri määrä. Olen vaihdon aikana tavannut
valehtelematta ainakin kolmekymmentä suomalaista, osa opiskelijoita ja osa muuten vain
viettämässä aikaansa täällä suomalaisten
rakastamassa maassa. TAMKista meitä on
tietääkseni vain kolme, tämän lisäksi opiskelijoita on ainakin Vaasasta, Lappeenrannasta,
Porista, Pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta. Koti-ikävä ei siis pääse yllättämään niin helposti,
kun on joka päivä tekemisissä suomalaisten
kanssa.
Asun Erasmusflatissa seitsemän muun henkilön kanssa, joista sentään kukaan ei ole
suomalainen. Tämä on hyvä asia, sillä olen
asunnossanikin jo tutustunut todella erilaisiin ihmisiin monesta eri maasta, esim. Meksikosta, Ranskasta, Hollannista, Ruotsista,
Saksasta, Espanjasta ja Belgiasta. Asunnossa
on erikokoisia huoneita, pitkä käytävä ja pieni
keittiö. Oma huoneeni on pieni, mutta käyn
siellä oikeastaan vain nukkumassa niin se
ajaa asiansa. Olohuonetta meillä ei ole. Asun
La Latinassa, noin 200 metrin päässä Plaza
Mayorilta, eli ihan keskustassa. Sijainti on
siis loistava ja metrolla pääsee nopeasti joka

Tekeminen ei tässä suurkaupungissa lopu
kesken ja bileitä on joka päivälle. Kaksi ensimmäistä viikkoa koulun alkamisesta ESN
eli Erasmus Student Network järjesti meille
orientaatioviikot ja joka päivä oli ohjelmaa
ja kaupunkiin ja muihin opiskelijoihin tutustumista. Opiskelemisen lisäksi tavoitteenani
oli matkustaa mahdollisimman paljon ja on
tullutkin heitettyä viikonloppu reissua mm.
Marokkoon, Lissaboniin sekä kierreltyä ympäri
Espanjaa. Espanjaa ei voi kuin suositella!
Lisää vaihdosta voit lukea blogistani https://
veeralepe.wordpress.com/

BILEmatka
Se on se aika vuodesta taas kun suoritetaan PISTOT Bilematkan arvonta! Muista jättää
Bilepassisi Tulevilla PISTOILLA sisääntullessasi ja olet mukava arvonnoissa!
Sonja Kuivasaari muistelee hieman minkälainen meininki viime vuoden matkalla oli.
Kun aloitin opiskelut TAMKissa liiketalouden linjalla, tuutorini kauppasivat heti ensimmäisinä päivinä Pistojen bilepassia. En hetkeäkään miettinyt, ettenkö olisi ostanut passia, koska
tiesin, että tulisin käymään Pistoilla ahkerasti. Mahdollisuus voittaa bilematka Malagaan
houkutteli tietysti paljon, mutta en missään vaiheessa ajatellut, että lähtisin sinne itse.
Kuitenkin huhtikuun Pistojen jälkeisenä päivänä soitettiin tuntemattomasta numerosta useita kertoja, mutta en vain viitsinyt vastata. Onneksi lopulta vastasin, koska yksi bilematkan
järjestäjistä soitti ja kertoi, että olin yksi onnekkaista voittaneista. Fiilis oli aivan mahtava,
enkä voinut käsittää miten minulla kävi niin hyvä tuuri!
Espanjan lämpöön Malagaan tosiaan lähdettiin toukokuun alussa. Meitä voittaneita opiskelijoita oli kymmenen ja järjestäjiä oli mukana viisi. Aluksi tottakai jännitti, koska en tuntenut
ketään ennestään, ja olin ainoa kuka oli päässyt mukaan 1. vuoden liiketaloudenopiskelijoista. Jännittäminen osoittautui kuitenkin turhaksi, koska porukka oli todella rentoa. Kaikki
olivat lähteneet reissuun mukaan samalla hyvällä asenteella ja fiiliksellä.
Malagassa vietimme siis viikon Torremolinoksessa hienossa huvilassa. Huvilassa meillä oli
mm. Jazucci ja uima-allas, jonka ostimme täyteen uimaleluja. Huvilalla teimme joka päivä
itse ruokaa porukalla, ja oikeastaan vietimmekin suurimman osan ajasta siellä. Se ei haitannut yhtään, koska viihdyin porukassa niin hyvin ja kaikki puitteet olivat kunnossa. Kävimme kuitenkin muutamana päivinä kiertelemässä rannalla sekä kaupoilla ja kävimme myös
vesipuistossa. Lisäksi yhtenä iltana kävimme syömässä tapaksia ja juomassa sangriaa paikallisessa ravintolassa. Huvilalla vietetyt päivät kuluivat mukavasti aurinkoa ottaen, uiden,
nauttien hyvää ruokaa ja juomaa sekä illalla oli tietenkin ohjelmassa aina juhlimista.
Viikko sujui nopeasti ja olisin viihtynyt Malagassa pidempäänkin.

Minulla ei ollut bilematkan suhteen minkäänlaisia odotuksia tai ennakkokäsityksiä, ja olin
erittäin positiivisesti yllättynyt. Hauskaa oli se, että meitä kuvattiin lähes koko ajan, jotta
saataisiin materiaalia videota varten. Kuvaaminen oli aluksi outoa, mutta siihen kyllä tottui!
Matkassa parasta oli yksinkertaisesti hengailu huvilassa mahtavalla porukalla. Oli mukavaa,
että kaikki tulivat niin hyvin keskenään toimeen, eikä syntynyt mitään konflikteja.
Yksi reissun hienoimmista asioistakin oli se, että tutustui mahtaviin tyyppeihin, ja sainkin
sieltä hyviä kavereita, joidenka kanssa tulee edelleen pidettyä yhteyttä. Ainoa huono puoli
matkassa oli se, että univelkaa kertyi todella paljon, mikä ei tietenkään ollut mikään yllätys!
Kokonaisuudessaan bilematka oli todella hauska reissu ja lähtisin heti uudestaan, jos vain
mahdollista! Aina välillä tulee muisteltua reissua bilematkavideota katsellessa, josta tulee
aina hyvälle mielelle. Mielestäni on mahtavaa, että tälläistä järjestetään opiskelijoille. Koska
kukapa ei haluaisi rankan opiskeluvuoden jälkeen lähteä vähän rentoutumaan ulkomaille!

Muista palauttaa passisi 14.4.
PISTOILLE!
Ja jos passissasi on tarpeeksi leimoja, olet mukana PISTOT Bilematkan arvonnassa!

TROL

TRADENOMIOPISKELIJAN LIITTO

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö,
jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomi- ja BBA- opiskelijat. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n
itsenäinen jäsenliitto. Toiminta keskittyy tradenomiopiskelijoiden ammatilliseen edunvalvontaan ja tutkintoidentiteetin vahvistamiseen.
TROL on aidosti kiinnostunut kehittämään tradenomitutkintoa, sen tunnettuuden kasvattamisesta
sekä opiskelijoiden työelämätietouden lisäämisestä. Edunvalvonnassa keskeisiä painopistealueita ovat
opiskeluajan koulutuspoliittiset kysymykset, urasuunnittelu sekä opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen.
Toiminnasta vastaa vuosittain liittokokouksessa valittava hallitus, joka koostuu eri jäsenyhdistysten
edustajista. Lisäksi toimintaa koordinoi liiton toiminnanjohtaja. Liitto toimii liittokokouksessa yhdessä
päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. TROL on perustettu vuonna 2002 ja jäseniä on yli 13 000.

The National Union of BBA Students - TROL ry is the national student union focusing only in taking care
of BBA students´interests. We are genuinely interested in developing the BBA degree and raising its
profile in Finland.
All BBA students are welcome to join as members. The union was founded and is run by students
themselves. TROL looks after the rights of its members in educational and professional matters. Our
members can get advice and counseling from us in questions like practical training, summer jobs and
working life in general.
Student Membership of the National Union of BBA Students - TROL ry is free of charge and it is recommended to join as a member right in the beginning of one´s studies.

