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Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti

Pääkirjoitus

First Of The Year
Vuosi 2013 on saatu jo täydellä
vauhdilla käyntiin ja myös vuoden
ensimmäinen Provisio on nyt paketissa. Syksyllä yllätin itseni asettumalla ehdolle päätoimittajaksi
yleiskokouksessa. Aiemmin en ole
ollut pahemmin kiinnostunut yhdistystoiminnasta, mutta jokin TTO:n
toiminnassa iski minuun heti ensimmäisistä päivistä lähtien, ja tässä sitä nyt ollaan. Itselleni uusi vuosi toi
siis mukanaan melko suuren muutoksen ottaessani vastaan itselleni
täysin vieraan pestin. Motivaatio on
kuitenkin kohdallaan, ja edellisen
päätoimittajan Anssin tarjoaman tuen ja opastuksen sekä koko muun
lehden tekoon osallistuvan porukan
avulla hommat saadaan varmasti
toimimaan.
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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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siä, eivät Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n virallista kantaa.
JULKAISIJA
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry

Provision kannalta uusi vuosi toi
siis mukanaan ainakin päätoimittajan vaihdoksen. Toinen jo tässä
lehdessä näkyvä muutos on englanninkielisen sisällön tuominen
mukaan lehteen. Myös Provision
näkyvyyttä ja saatavuutta pyritään
jatkuvasti parantamaan erilaisin keinoin. Lehden perusidea ei pienistä
lisämausteista huolimatta kuitenkaan muutu. Tavoitteena on edelleen tuoda tradenomiopiskelijoiden
ja muiden mahdollisten lukijoiden
tietoon erilaisia ajankohtaisia asioita opiskeluun liittyen, tietoa TTO:n
tulevista ja menneistä tapahtumista
sekä muusta, mitä nyt satutaan keksimään. Kuten kaikkeen muuhunkin TTO:n toimintaan liittyen, myös
Provision sisältöön vaikuttaminen ja

palautteen antaminen on todellakin
mahdollista ja suotavaa.
Noin muutenkin alkanut vuosi
näyttää erittäin lupaavalta ja kalenteri on täynnä tapahtumia laidasta
laitaan. Jo tähän mennessä vuosi on
sisältänyt mahtavia kokemuksia ja
uusia on varmasti tarjolla ihan piakkoin muun muassa maailmanhistorian ensimmäisen Hervannan Humala
Hyppelyn parissa, sekä lukuisissa
muissa TTO:n tapahtumissa. Jotta
et jäisi mistään paitsi, muista seurata tiedottamista TTO:n facebooksivulla sekä nettisivuilla.
Sen pidemmittä puheitta toivotan
kaikille hyviä lukuhetkiä Provision
parissa ja hyvää alkanutta vuotta!
Terveisin
Lauri Haasto
Provision päätoimittaja

TOIMITUKSEN OSOITE
TTO ry. / Provisio Kuntokatu 3,
L-rakennus, 33520 Tampere
provisio@ttory.fi
www.ttory.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Lauri Haasto
050 361 4499
lauri@ttory.fi

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-

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.

TAITTAJA
Taija Vehmaa
PAINO
Kopijyvä Oy
PAINOSMÄÄRÄ
300 kpl
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Hallitus esittäytyy

4

Marraskuussa järjestetyssä yleiskokouksessa äänestettiin TTO Ry:n
hallitus vuodelle 2013. Hallituksen kokoonpano muuttui edellisestä
vuodesta huomattavasti, joten on varmastikin tarpeen esitellä uudet
toimijat myös Provision sivuilla. Tarkempaa tietoa jokaisen henkilön
omasta vastuualueesta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.ttory.fi

Kuka: Veli-Matti Peltola
Mistä: Längelmäeltä
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Puheenjohtaja
Randomfakta: Tanssitaitoinen ja
puolivallaton herrasmies.

Kuka: Joonas Inha
Mistä: Tampereelta
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 2. vuosi, Proakatemia
Tehtävä: Varapuheenjohtaja
Randomfakta: Ilmoitti jo alle kouluikäisenä haluavansa osata puhua kiinaa ja toiveammatikseen presidentin

Kuka: Tiina Närhi
Mistä: Vilppulasta
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Sihteeri
Randomfakta:
Olen vuosisadan surkein kokki!

Kuka: Aleksi Aalto
Mistä: Tampereelta
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 1. vuosi
Tehtävä:
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Randomfakta:
Määrämittainen hölösuu.

Kuka: Eero Miettinen
Mistä: Mansesterista
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 1. vuosi
Tehtävä: Ulkosuhdevastaava
Randomfakta: Tajusin vasta viime
viikolla vanhan tamprelaisen vitsin:
”Oisko sulla lippuja, Myyrä?”

Kuka: Elina Hulkkonen
Mistä: Varkaudesta
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 1. vuosi
Tehtävä:
Koulutuspoliittinen vastaava
Randomfakta:
Tapaan jättää nenäni oven väliin.

Kuka: Veera Hahtala
Mistä:
kaukaa Savosta (Pieksämäeltä)
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 1. vuosi
Tehtävä: Taloussihteeri
Randomfakta: Fanitan mp69:ä.

Kuka: Jussi Kuvaja
Mistä: Hervannasta
Koulutusohjelma:
Tietojenkäsittely, 3. vuosi
Tehtävä: Viihdevastaava
Randomfakta:
Valmistuminen myöhästyy.

Kuka: Meri Virtanen
Mistä: Koski TL:stä
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 2. vuosi
Tehtävä: Tiedottaja
Randomfakta:
Lempiruokani on maksalaatikko.

Kuka: Osmo Ahonen
Mistä: Lähtöisin YPÄJÄltä
Koulutusohjelma:
Liiketalous/Proakatemia, 2. vuosi
Tehtävä: Yritysyhteistyövastaava
Randomfakta: Olen ratsastanut
ainakin neljä kertaa, kerran Espanjassa

Kuka: Lasse Parviainen
Mistä: Hämeenlinnasta,
Born in Tampere
Koulutusohjelma:
International Business, 1. vuosi
Tehtävä: Webmaster
Randomfakta: Söi yläasteella
Pepe-laku XXL:n kokonaisena ja
melkein tukehtui siihen.

Kuka: Lauri Haasto
Mistä: Vihdistä
Koulutusohjelma:
Liiketalous, 1. vuosi
Tehtävä: Provision päätoimittaja
Randomfakta: Pelkään ihan järjettömästi korkeita paikkoja.
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Puheenjohtajan nuijasta

Tiedottajan palsta

Rakkaudesta
tradenomiopiskelijoihin,
rakkaudesta Sinuun!
Uusi vuosi ja tuore pitkälti uudistunut hallituskokoonpano on valmis
palvelemaan taas jäseniään vuonna
2013. Vuoden 2012 Tamperelainen
tradenomiopiskelija kulttuuri näytti voimansa ja meistä tuli Suomen
suurin paikallinen tradenomiopiskelijayhdistys. Vaikka jäsenmäärän
paljous on hieno asia, on se meille
toisarvoista verrattuna jäsentemme
tyytyväisyyteen. Jokainen tapahtuma pyritään suunnittelemaan niin,
että se on jäsenillemme positiivinen
kokemus, helposti osallistuttavissa
oleva ja edullinen.
Vuosi räjähti käyntiin kansainvälisellä ekskursiolla, jossa päärahoittajana TAMKin kv-toimiston kanssa
oli nimenomaan TTO Ry. 30 henkilön
lennättäminen Saksan Berliinin oli
osoitus siitä, että opiskelijayhdistys
voi tehdä mitä vaan kovalla asenteella ja työllä. Tätä seurasi Tammikuun loppupuolella järjestetty Kesko
rekrytointipäivä, jossa reilusti yli 50
opiskelijaa tuli kuuntelemaan kesätyömahdollisuuksista ja verkostoitumaan työnantajien kanssa. Täytyy
vain olla ylpeä oman paikkakunnan
tradenomiopiskelijoista:
jokainen
opiskelija osasi ottaa tapaamisesta
kaiken irti ja lähti rohkeasti lähestymään potentiaalisia kesätyönantajia.
Kädet taskussa seisomalla ei kesätöitä tipu!
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Kevät lukukauden ohjelmatarjonta alkaa olla kalenterin puolesta jo
täynnä. Ensimmäistä kertaa pidettävä Hervannan Humala Hyppely, helmikuun loppupuolella, ja maaliskuulle
sijoittuva legendaarinen Soppasauna tarjoavat meille tradenomiopiskelijoille sekä muille innokkaille opinahjoa tahkoaville unohtumattomia
elämyksiä viihteellisessä muodossa.
Tämän lisäksi yhteistoiminnassa Piraten ja Tiron kanssa suunniteltavat
PISTOT-bileet varmistavat sen, että
iltajuoksuja on tarpeeksi, mutta toki
voimia jää vielä puristaa Vapun riennot läpi ennen ansaittua kesälomaa.
Lisäksi kevätlukukauden aikana on
suunnitteilla yhden päivän edullinen
laskettelureissu myöhemmin tiedotettavaan laskettelukeskukseen.
Viihteelliset tapahtumat ovat toki
usein painopistekohtana kun puhutaan opiskelijajärjestöistä. Kuitenkin
Tampereen Tradenomiopiskelijoiden
päätehtävä on toimia Teidän, hyvät
jäsenet, paikallisena edunvalvojana.
Tämä pyritään varmistamaan koulutuspoliittisella toiminnalla johon
kuuluu mm. yhteyshenkilötoiminta.
Jokaiselta luokalta on valittu omat
yhteyshenkilöt, joille oman luokan
opiskelijat voivat kertoa huomaamistaan kehityskohdissa opetuksessa tai muussa koulun toiminnassa. Yhteyttä saa toki ottaa myös

suoraan keneen tahansa hallituksen
jäsenestä tai jos haluat lisätietoa
YH-toiminnasta niin ole yhteydessä
koulutuspoliittiseen vastaavaamme
Elina Hulkkoseen. YH-toiminnassa
mukana olevia henkilöitä muistetaan saunatilaisuuksilla ja muilla aktiviteeteilla avusta meidän kaikkien
hyväksi.
Tässä siis lyhyt tiivistelmä siitä,
mitä on luvassa ja tässä ainoastaan
kevätlukukauden tarjonta. Syksyllä
on taas tarjolla hämmästyttävää rallia, kastajaisia, yritysekskursiota ja
lista vain jatkuu!
Lopuksi rakas jäsen minulla on
sinulle haaste. Kerro meille joku tapahtumaidea, reissu mikä pitäisi järjestää tai muu idea toimintaan. Ole
avoin, rohkea ja ennakkoluuloton
tamperelainen tradenomiopiskelija.
Vedä meitä hihasta, kerro koulun
käytävällä tai lähetä vaikka sähköposti. Tehdään yhdessä, minä ja sinä, tästä lukuvuodesta paras. Pidetään toisistamme huolta ja autetaan
ystävää jaksamaan tiukassa koulurytmissä sekä rakennetaan yhdessä yhä parempaa kouluympäristöä
meille kaikille!
Veli-Matti Peltola
Puheenjohtaja
Tampereen Tradenomiopiskelijat

Opiskelijasta yhteyshenkilöksi,
yhteyshenkilöstä tiedottajaksi
Tiedätkö sen tunteen kun veri vetää
sinua johonkin? Harrastukseen, kaupunkiin tai esimerkiksi tietyntyyppisten ihmisten seuraan? Harrastustoiminnassa pyrit kerhonvetäjäksi
pienemmille harrastajille, kaveriporukassa olet se, joka organisoi yhteisen Lapinreissun ja koulussa olet
mukana kaikissa intialaisen pitsinnypläyksen
virkkuupuikkoseuran
toiminnasta aina kuviokelluntajoukkueeseen. Minä kuuluun juuri näihin
ihmisiin, jotka eivät voi olla erossa
yhdistys- ja seuratoiminnasta, jos
sellaisiin vain on mahdollisuus päästä mukaan.

suoraan sanottuna minulla ei ollut
mitään tietoa siitä, mikä oli Tamko,
mikä Tiro ja mikä TTO. Tiesin kuuluvani Tamkoon ja TTO:hon, mutta
siihen se informaatiotulva sitten tyrehtyikin.

Aloitin opiskelut TAMKissa vuoden 2011 syksyllä liiketalouden
koulutusohjelmassa. Olin vain muutamaa päivää ennen koulun alkua
muuttanut Tampereelle, ja muistan
vieläkin tarkat google mapsistä tulostamani reittiohjeet koululle, jotka
olin kerrannut mielessäni moneen
kertaan ennen ensimmäistä koulupäivää. Vielä kuitenkaan ensimmäisenä opiskeluvuotenani en eksynyt
mukaan yhdistys- tai kerhotoimintaan, ainakaan hallitustasolla, sillä

Mitäkö odotan hallitusvuodeltani? Mahtavia bileitä, upeita reissuja,
kovaa työntekoa, venymistä, kiireitä,
uusia ihmisiä, naurua, hikeä, hauskoja tapahtumia ja ihania ja ainutlaatuisia hetkiä. Mutta ennen kaikkea
haluan olla mukana tarjoamassa
tätä kaikkea kaikille TAMKin tradenominaluille, jotka haluavat tehdä
opiskeluajastaan ikimuistoisen ja
unohtumattoman ajanjakson.

Yksi firmatunti eräs tutoreistamme
tuli tiedustelemaan halukkaita TTO:n
yhteyshenkilöitä, jotka raportoisivat
yhdistykselle luokkamme kuulumisia
ja osallistuisi yh-iltoihin. Homma kuulosti mukavalta, joten ilmoittauduin
mukaan. Ja tällä tiellä olen yhä, nyt
vain hallituksen 2013 innokkaana ja
ylpeänä uutena tiedottajana.

-Meri
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Työsopimuksen tekeminen
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Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään
työnantajalle työtä tämän johdon valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka laki ei sitä edellytä.
Tällöin on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Toimipaikka ja työsuhteen
alkamispäivä
Varsinainen työntekopaikka kirjattava sopimukseen. Ei ole suositeltavaa hyväksyä lausekkeita, joiden
mukaan lauseketta toimihenkilön
työpaikkoja ovat kaikki yhtiön toimipisteet. Tällöin työntekijä on velvollinen siirtymään työnantajan määräyksestä toiseen toimipisteeseen.
Kirjauksella voi olla vaikutusta myös
päivärahojen maksamiseen.
Myös työsuhteen alkamispäivä
kannattaa sopia tarkasti, sillä työsuhteen ehdot astuvat vasta, kun
työntekijä aloittaa työnteon.

Toimenkuvan määrittely
Hyvässä työsopimuksessa pääasialliset työtehtävät ovat määritelty
mahdollisimman tarkasti. Pyri välttämään yleislausekkeita, joiden mukaisesti olet velvollinen tekemään
”työnantajan määräämää työtä” tai
joidenkin pääasiallisten tehtävien ”lisäksi muutakin työnantajan määräämää työtä”.
Mikäli työnantaja voi määrätä
muitakin töitä, voidaan se kirjata
esimerkiksi seuraavasti: ”muitakin
työnantajan toimihenkilölle määräämiä tehtäviä, jotka liittyvät toimihenkilön varsinaisiin tehtäviin”.

Palkka
Työsopimuksessa tulisi palkan lisäksi olla eritelty erilaiset lisät, muut kor-

8

provisio 5 • 2012

vaukset ja mahdolliset luontaisedut.
Voit myös yrittää neuvotella itsellesi
työsopimukseen lausekkeen, jossa
todetaan, milloin palkka tarkistetaan
(esim. vuosittain). Tällöin työnantaja
on velvollinen käymään kanssasi
palkkakeskustelun.

Työsuhteen muoto
Sopimuksen kesto tulee määritellä
työsopimuksessa, eli onko kyseessä
määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.
Määräaikaiselle työsuhteelle tulee aina olla peruste. Perusteena voi
olla esimerkiksi sijaisuus, työharjoittelu tai työntekijän aloite.
Mikäli määräaikaiselle työsuhteelle ei ole laillista perustetta, katsotaan
se toistaiseksi voimassa olevaksi.

Koeaika
Koeaika ei ole automaatti vaan siitä
on erikseen sovittava. Työnantaja ei
voi siis yksipuolisesti määrä koeajasta. Koeajalla voidaan työsuhde
purkaa päättymään välittömästi.
Koeajan pituus voi olla enintään
neljä kuukautta ja lisäksi enintään
puolet määräaikaisen työsopimuksen kestosta.

Työaika
Lainmukainen säännöllinen työaika
on enintään 40 h/vko ja 8h/pv. Kaikille työaikalain piirissä oleville tulee
korvata ylityöt työaikalain mukaises-

ti. Ylityöt eivät näin ollen voi sisältyä
peruspalkkaan.
Mikäli mahdollista, älä allekirjoita
sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn
tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin
viikkoina saa lainkaan töitä.

Työsopimus
isto Reklam

Mainostoim

Vuosiloma

Työnantaja:

Vuosilomasta otetaan yleensä maininta työsopimukseen. Tässä yhteydessä voi yrittää neuvotella itselleen
täysiä palkallisia lomia/lisälomapäiviä jo ensimmäisen työssäolovuoden
ajaksi.

Matti Mak
Työntekijä:
Työsuhteen

6-111A)

konen (12345

ä: 1.1.2012

alkamispäiv

de on
ika: Työsuh
imassaoloa
vo
n
se
ti.
as
uk
Työsopim
sa 30.6.2012
en ja voimas
määräaikain
k

Koeaika: 4k

Lomarahat
Lomarahat perustuvat työehtosopimuksiin. Mikäli siis työskentelet
alalla, jossa ei ole työehtosopimusta,
tulee lomarahasta sopia työsopimuksessa. Työnantajalla ei ole laissa säädettyä velvollisuutta niitä maksaa,
ellei asiasta ole kirjausta työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.

,5h/vko
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imistoapulai
To
kkijoiden
t:
an
ih
vä
al
tä
Työteh
ksikirjoitus,
aa
ht
ämät
pu
n
ie
ää
tt
tajan m rä
lu, dokumen
muut työnan
kä
se
ti)
in
kontakto
tehtävät
isteet
kaikki toimip
a: Yrityksen
kk
ai
op
ek
Työt
h

Palkka: 12 €/

n

alain mukaa

yy vuosilom

Määräyt
Vuosiloma:

Muut kirjaukset
Työsopimuksessa tulisi lisäksi olla
mainita sairausajan palkasta, sovellettavasta työehtosopimuksesta ja
irtisanomisajasta.
Työsopimuksessa voidaan myös
sopia esimerkiksi koulutuksista,
matka-ajan korvaamisesta, äitiysloma-ajan palkasta, kilpailukiellosta ja
lojaliteettivelvoitteesta.

Työtehtävät: Työtehtävät tulee kirjata
sopimukseen mahdollisimman tarkasti.
Mikäli työtehtäviä ei ole kirjattu riittävän tarkasti, työnantajalla on laajemmat
mahdollisuudet muuttaa työtehtäviä yksipuolisesti. Tästä syystä myös yleislauseketta ”sekä muut työnantajan määräämät tehtävät” tulee pyrkiä välttämään.

Työntekopaikka: Työntekopaikka on
syytä kirjata sopimukseen mahdollisimman tarkasti, mielellään vain yksi toimipiste. Tällöin ei synny epäselvyyttä siitä,
missä toimipisteissä työntekijä on velvollinen työskentelemään. Yhden työntekopaikan kirjaaminen on tärkeää myös
mahdollisten matkakorvausten vuoksi.

Työsopimuksen voimassaoloaika:
Työsopimuslain mukaan määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu
syy. Jos solmit määräaikaisen työsopimuksen tarkista aina työnantajalta mikä
on määräaikaisen työsopimuksen peruste. Jos määräaikaiselle työsopimukselle
ei ole perusteltua syytä, on työsopimus
katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi. Perusteltu syy määräaikaiselle työsopimukselle on esimerkiksi perhevapaan
sijaisuus.
Koeaika: Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa
koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Täten koeaika ei voi
olla tässä tapauksessa 4 kk, koska työsuhde kestää vain 6kk.
Työaika: Jos työajaksi sovitaan 0-37,5h/
vko ei työnantajalla ole velvollisuutta tarjota yhtään tuntia töitä viikossa. Eli vaikka olisit tehnyt muutaman viikon 37,5h/
vko voi työnantaja ilmoittaa, että seuraavalla viikolla ei ole ollenkaan töitä tarjolla.
Vuosiloma: Lomaraha perustuu työehtosopimukseen. Mainosalalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli alalla ei
ole työehtosopimusta, tulee lomarahasta sopia työsopimuksessa. Työnantajalla ei ole laissa säädettyä velvollisuutta
maksaa lomarahaa ellei lomarahasta
ole määräystä työehtosopimuksessa tai
lomanrahan maksaminen perustu yrityksen käytäntöön.
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Matkapäiväkirja

TTO Ry:n ekskursio
Saksaan

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry. järjesti tammikuussa historiansa
ensimmäisen ekskursion rakkaan kotimaamme rajojen ulkopuolelle.
Matkakohteeksi valikoitui tuo Keski-Euroopan kaunis helmi, Saksa. Viisi päivää kestäneen matkan arvioitiin olevan hieman liian lyhyt koko
valtion kiertämiseen, joten kaikki iskuvoima päätettiin keskittää maan
sydämeen ja pääkaupunkiin, Berliiniin. Matkan tarkoituksena oli tutustua Saksan ja Suomen bisneskulttuurisiin eroihin sekä Berliiniin kaupunkina. Ohjelmaan kuului vierailuja eri yrityksissä, kulttuurikohteissa sekä
Suomen suurlähetystössä. Runsaan hakijamäärän joukosta valikoitui 30
onnekasta ja rohkeaa henkilöä, jotka pakkasivat laukkunsa ja kylmänä
tammikuisena yönä kello 01.45 jättivät rakkaan Tampereen taakseen.
Tunnelma bussissa oli uninen, mutta innostunut.

1. Päivä
Ryhmämme saapui Helsinki-Vantaan
lentoasemalle noin aamuneljältä.
Joukon purkautuessa linja-autosta
pahimmat unihiekat alkoivat karista
silmistä ja puheensorina täytti odotusaulan. Lentokone nousi kiitoradalta kello 07.05 ja laskeutui Berlin Tegel- lentokentälle aamukahdeksalta
paikallista aikaa. Muutamien matkatavaraongelmien jälkeen pääsimme
terminaalista ulos. Heti ensimmäiseksi ulos astuttuamme ostimme 7
päivän matkustuskortin, jolla sai kulkea metrolla ja linja-autolla niin paljon kuin haluaa. Seuraavaksi oli aika
siirtyä hostellille latailemaan akkuja
ja valmistautumaan iltapäivän yritysvierailuun.
Kohteena oli Suomi-instituutti
ja samoissa tiloissa meille piti esitelmän Adjouri Oy. Paikkana instituutti oli vaikuttava. Kun astuimme
sisään, kerrottiin, että sillä hetkellä
on käynnissä näyttely, jonka teoksia saimme tutkailla ennen kuin
siirryimme kokoustilaan kuuntelemaan Adjouri Oy:n esitystä. Adjouri
Oy yritys, jonka tehtävänä on muun
muassa edistää Helsingin brändiä
yhdessä Suomi-instituutin kanssa.
Adjouri Oy kokonaisuudessaan on
ns. brändikonsultointiyritys. Saimme
esityksen aikana kuulla paljon itse
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yrityksestä ja sen historiasta, mutta
myös saksalaisesta bisneskulttuurista. Saksassa on totuttu todella
korkeahierarkkiseen työyhteisöön ja
arvonimiä pidetään todella suuressa
arvossa. Toisin sanoen bisneskulttuuri on omalla tavallaan aika jäykkä
suomalaiseen verrattuna. Adjouri
Oy:n jälkeen Suomi-instituutin edustaja kertoi meille hieman instituutin
toiminnasta ja mitä kaikkea hänen
ja hänen kollegoidensa toimenkuviin
kuuluu. Tärkein tehtävä instituutille on edistää suomalaista kulttuuria
Saksassa, niin taideteosten, musiikin
kuin suomalaisten yritystenkin kautta. Meille kerrottiin myös, instituutin
todella tiiviistä yhteistyöstä Suomen
Suurlähetystön kanssa Saksassa.
Päivän vierailuiden jälkeen lähdimme tutustumaan itse Berliiniin.
Kävimme lähinnä ostoksilla ja kiertelimme kaupungilla, koska ensimmäiselle päivälle ei ollut mietitty mitään nähtävyyttä, mikä ei ainakaan
henkilökohtaisesti haitannut, koska
pitkän päivän päätteeksi nukahdin
itse melkein heti yhteisen illallisen
jälkeen hostellille päästyäni.

2. Päivä
Pitkien yöunien jälkeen herätyskello soi noin kello 08.00. Pakollisen
torkuttamisen jälkeen oli aika siir-
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tyä omat odotukseni ylittäneen hotelliaamiaisen kautta kohti päivän
ensimmäistä yritysvierailukohdetta,
Zalando Oy:tä. Saimme kuulla kattavasti yrityksen kasvusta sekä sen
käyttämistä markkinointikeinoista.
Päivän toinen kohde oli modernin
muotoilun myynti- ja markkinointiyritys. Uuvuttava nousu 11-kerroksisen
Der Tages Spiegel – nimisen talon
ylimpiin kerroksiin palkittiin vakuuttavalla ja mielenkiintoisella yritysesittelyllä.
Illalla oli aikaa tutustua paikalliseen kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaan. Kaupoissa kiertelyn ohessa oli
tarkoitus käydä katsomassa myös
mitä saksalaisella jääkiekolla olisi
tarjottavana kriittisille suomalaispenkkiurheilijoille, mutta lippujen
huonon saatavuuden takia tämä elämys jäi suurimmalta osalta välistä.
Sen sijaan askeleet veivät pääjoukon
East Side Bowling - keilahalliin, jossa
tarjolla oli keilaamisen lisäksi muun
muassa biljardia ja tikanheittoa, hyvää ja halpaa olutta unohtamatta.
Näistä aineksistahan saatiin aikaan
oikein mukava yhdistelmä, joka takasi nukkumaanmenon venymisen
melko myöhäiseksi.

3. Päivä
Seuraavan aamun herätys oli onneksi edellistä myöhäisempi, ja kel-
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lon lyödessä kymmenen oli ryhmä
täysin valmiina vastaamaan tulevan
päivän haasteisiin. Päivä aloitettiin
nähtävyyksiä kiertelemällä. Vaikuttavan Brandenburgin portin jälkeen
seuraavaksi suunniteltu vierailu Valtiopäivätalolle jäi pintaraapaisuksi,
mutta onneksi Berliinissä riitti paljon
muuta nähtävää kulttuurinnälkäiselle
opiskelijajoukolle. Kohteeksi otettiin
Holokaustin muistomerkki, joka oli
vaikuttava näky huolimatta, tai ehkä osaksi johtuen siitä huokuvasta
surusta ja hiljaisuudesta. Kahviossa nautittujen lämmikkeiden jälkeen
ryhmä suuntasi vielä Checkpoint
Charlielle, yhdelle Länsi- ja Itä-Berliinin välisistä rajanylityspaikoista.
Kolkon oloinen paikka sijaitsi nyt
kauppakeskusten ja kerrostalojen
keskellä.
Illalla lähdimme taas tutustumaan
tarkemmin Berliinin yöelämään. Hostellin aulassa suoritetun vapaamuotoisen seurustelun ja oluen maistelun
jälkeen tie vei ensimmäisenä hieman
yllättäen irkkupubiin. Valinta kannatti, sillä pubissa vallitsi mahtava
tunnelma ja kolehdin kerättyämme
saimme myös paikalla olleen bändin
soittamaan ekskursioporukalle pienimuotoisen yksityiskeikan. Aikamme pubissa vietettyämme oli aika
suunnistaa Matrix - yökerhoon, joka
paljastui loistavaksi paikaksi hieman
karusta ulkokuorestaan huolimatta.

Menon ollessa niin hyvä kuin se oli,
ei ollut ihme että hostellille takaisin
päädyttiin noin kuuden aikaan aamulla. Yöunet jäisivät siis lyhyiksi,
mutta se oli uhraus, joka meidän oli
tehtävä.

4. Päivä
Noin heti nukkumaan päästyäni kello
herätti taas, ja kymmenen jälkeen oli
aika lähteä tutkailemaan lisää Berliinin nähtävyyksiä. Ensimmäinen kohde oli TV-torni, jossa heti aluksi kohtasimme muutaman tunnin mittaisen
jonon. Päätettyämme käyttää kalliin
aikamme jonottamisen sijaan muuhun, lähdimme kahvilan kautta kohti
East Side Galleryä. Se on muutaman
kilometrin mittainen osuus muurista, joka on koristeltu koko matkalta
katutaiteilijoiden
taidonnäytteillä,
graffiteilla. Kylmä ilma ja kova tuuli ei
ollut este, kun kävelimme pikkuhiljaa
muurin vierustaa ja tutkailimme taideteoksia. Niiden aiheet vaihtelivat
laidasta laitaan. Hienoja ne silti kaikki olivat. Muurilta suuntasimme Alexanderplatzille syömään. Se oli tullut
meille matkan aikana todella tutuksi.
Alexanderplantz on aukio keskellä
Berliiniä, jossa kaikki suurimmat ostoskeskuksetkin sijaitsevat. Syömisen jälkeen osa lähti kohti hostellia,
osa jäi vielä tutustumaan kaupungin
tarjontaan.

Kyseessä oli viimeinen ilta kaupungissa, joten ekskursioporukka
päätti päälle painavasta väsymyksestä huolimatta jatkaa iltaa vierailemalla taas eräässä paikallisessa
ravitsemusliikkeessä
nauttimassa
virvokkeita. Kuppilassa saimme taas
lisää kansainvälisiä kontakteja, kun
törmäsimme ryhmään ruotsalaisia
kanssaturisteja. Ilta menikin tikkaa
heittäessä, biljardia pelatessa ja
ruotsalaisten kanssa rupatellessa.
Puolenyön jälkeen lähdimme valmistautumaan seuraavan päivän yritysvierailuihin, nukkumalla.

5. Päivä
Heräsimme aikaisin aamulla, sillä
huoneiden luovutus oli kello kymme-

nen ja sitä ennen piti käydä suihkussa, syödä aamupala ja pakata. Kello
kymmenen jätimme matkatavaramme hostellin huomaan ja lähdimme
kohti päivän ensimmäistä yritysvierailua, Futurice Gmbh:ta. Futurice on IT-ratkaisuja ja Ohjelmistoja
(appseja) tekevä yritys. Se on valittu
Suomen parhaaksi työpaikaksi sekä
Euroopan parhaaksi työpaikaksi, eikä ollut vaikea huomata miksi. Koko
toimistossa vallitsi rento ilmapiiri ja
se oli sisustettu pilke silmäkulmassa. Yrityksen edustaja piti todella
kiinnostavan ja kattavan luennon
yrityksestä ja siitä mitä Futurice tekee. Käytännön esimerkit helpottivat
ymmärtämään ja vaikka yritysvierailu
oli suunnattu tietojenkäsittelylinjalla
opiskelevia varten, sai moni muukin

todella paljon hyödyllistä tietoa esityksen aikana. Esityksessä kävi ilmi, että yrityksellä on todella matala
hierarkia ja siellä jokainen työntekijä
osallistuu työntekoon. Työhyvinvointiin yrityksessä panostetaan todella
paljon. Yrityksen toiminta on myös
todella läpinäkyvää kaikille, koska se
luo luottamusta ja arvostusta. Tämä
tarkoittaa, että tieto lähes kaikesta
jaetaan avoimesti yrityksen sisällä. Pystyin samaistumaan moneen
vierailun aikana esille nousseeseen
asiaan ja se antoi ainakin minulle
henkilökohtaisesti paljon miettimisen aihetta.
Päivän toisena kohteena oli Suomen suurlähetystö, jonka luokse
pääsimme kellon näyttäessa kello
kahta. Suomen suurlähetystö oli osa
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In English,
shall we?

Pohjoismaiden yhteistä suurlähetystökeskusta, johon kuului yhteinen
esirakennus sekä eri maiden omat
rakennukset. Sen jälkeen kun olimme kiertäneet oppaan johdolla eri
tilat suurlähetystössä, meidän ohjattiin pieneen kokoustilaan, jossa lähetystössä työskentelevä virkamies
kertoi meille taloudellisista asioista,
kuten esimerkiksi eurokriisistä, sekä
syitä siihen, miksi Saksalla menee
niin hyvin tällä hetkellä. Hän kertoi
lyhyesti myös mitä itse suurlähetystön toimenkuvaan kuuluu, passinsa
hukanneiden auttamisesta aina suomalaisten yritysten tukemiseen.
Vierailun jälkeen lähdimme vielä
hetkeksi kiertelemään kaupungille ja
kello seitsemän illalla lähdimme matkatavaroidemme kanssa kohti Berlin
Tegel - lentokenttää. Kaikki olivat
väsyneitä ja mielessä vain yksi asia:
”kohta pääsen kotio”. Lentokentäl-
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Many new foreign students might
be wondering what TTO ry is supposed to be. TTO ry is The BBA Student Organization of Tampere which
helps BBA students in difficult situations and push student matters forward through our representatives.
Although it may sound all strict and
official, our atmosphere about going
around our business is relaxed with
a necessary touch of seriousness.
Of course TTO ry offers activities
among the support it provides. For
example, we arrange excursions,
theater evenings, different trainings
and parties. Everything in TTO ry is
organized by and for the students.
Nation widely TTO ry is very active
at The National Union of BBA
Students – TROL ry.

lä Tax-free ostosten jälkeen kaikki
rojahtivat odotustilan penkeille ja
osa porukasta nukahtikin niille sijoilleen. Lentokone käynnisti moottorit
noin puoli kymmenen illalla ja nosti nokkansa kohti Helsinki-Vantaa
lentokenttää. Vajaan kahden tunnin
lennon jälkeen, kun kaikki olivat napanneet matkatavaransa hihnalta,
siirryimme kiinni olleen kahvilan penkeille vielä odottamaan bussiamme.
Puoli kaksi maanantai-tiistai välisenä
yönä bussi aloitti mutkittelevan matkan kohti Tamperetta. Unentäyteisen
matkan päätteeksi saavuimme kaikki turvallisesti rakkaan kotikaupungin
linja-autoasemalle kello 03.40 maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Kiitokset kaikille matkakumppaneille ja erityisesti matkan järjestäneelle
vuoden 2012 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n hallitukselle!

There are parties
coming also in spring
2013. The monthly
held PISTOT –
party, which is
organized with
TIRO ry (Engineers) and PIRATE ry (Nurses), is
always guaranteed good time
with different themes every party.
Also 100% guaranteed good time
is a newcomer bar hopping party
HHH – Hervannan Humala Hyp– Aleksi Aalto

pely held for the first time in February
in the suburb of Hervanta. Also the
traditional beer drinkers’ challenge
Soppasauna is held – are you BBA
enough? To keep up to date with
all our parties and events it’s highly
recommended to like our Facebook
group “Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry”. It’s always possible to
ask us about something that’s been
bugging your mind – we won’t bite.
If you are experiencing any problems with your education or have
something on your mind that is disrupting it’s progress don’t just live
with it. TTO ry will encourage you
to contact our ever so lovely educational affairs representative Elina
Hulkkonen. There is no need to be
satisfied with a faulty system – if
there’s room for improvement then
the improvement should be made.
TTO ry will try to make that change.
If you study Business Administration at TAMK, you are probably already a member of TTO ry. If not, that
should be changed immediately! The
membership for the whole student
time costs 20 € and it is definitely
worth it with all the benefits and
good company. You can find the registration forms at Solu (L-building) or
contact us by email.
Lasse Parviainen
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