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TTO ry
Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä re-
kisteröity yhdistys. TTO ry on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö. 
Olemme tradenomiopiskelijoiden paikallinen edunvalvoja, neuvomme kiperissä ja alati muuttuvissa opin-
totuki- ja toimeentuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioita edustajiemme välityksellä. Huolehdimme 
opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista ja tarjoamme viihdettä elämääsi. Pelaamme kyyk-
kää, 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 koulutustilaisuuk-
siin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

IN ENGLISH

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry (TTO ry) is a hundred percent student-created and organized regis-
tered union. TTO ry is an union for those who study Business Administration at Tampere University of Ap-
plied 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.

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
www.ttory.fi
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Moikka!

Nyt se alkaisi olla ohi, nimittäin hallitustoiminta minun osaltani. Onpahan 
ollut taas vauhdikas ja vaihderikas syksy. Kaksi vuotta on opiskelua taka-
na ja kaksi vuotta on hallitustoimintaa takana. Kaksi hallitusta, 22 upeaa 
persoonaa, joiden kanssa on tullut tehtyä hienoja juttuja. Kaksi vuotta on 
tehty paljon töitä TTO:n kehittymisen eteen. Tästä kahdesta vuodesta 
ei olisi yksin selvinnyt. Ikinä ei voi liikaa painottaa yhteistyön merkitystä. 
Sitä, että vaikka meilläkin jokaisella oli omat vastuualueemme, kenen-
kään kuulu jäädä vastuidensa kanssa yksin. Se onkin yksi tärkeä oppi 
tulevaan. Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin.

Se, että osaa pyytää apua, on tärkeä taito. Tätä ehkä tärkeämpi taito on 
antaa apua, ilman että sitä osataan edes pyytää. Liian usein puhumme 
siitä, että on pidettävä huoli itsestään ja omasta jaksamisesta. Se on 
haasteellista, sillä ihmisellä on usein tapana sinnitellä aina sinne oman 
jaksamisen äärirajoille. Kun työyhteistössäsi, ystäväpiirissäsi, projektitii-
missäsi tai muussa ryhmässä huomaat, että joku vetää ihan oman jak-
samisensa rajoilla, tarjoa apuasi. Pidetään huoli toisistamme, sillä se kan-
taa pitkälle. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa.. 
 
Tähän loppuun haluan kiittää hallituksia 2016 ja 2017, TTO:n entisiä toim-
ijoita (alumniverkostoa) sekä jäseniämme näistä unohtumattomista vuo-
sista.

Mukavaa syksyn jatkoa!

<3 Sara 

PÄÄKIRJOITUS

Tampereen Tradenomi-
opiskelijat ry

 FOLLOW US:

tto_ry ttosnap

#TTORY



Voi juku…
Vuosi meni niin, että hurahti. Tämä on pitänyt sis-
ällään naurua, itkua, ylämäkiä, alamäkiä, mutta kaikki 
on mennyt juuri niin kuin pitikin. Nousujohteinen 
kasvu ja kehitys jatkuvat edelleen uskomatonta vau-
htia, enkä voisi olla ylpeämpi koko hallituksen panok-
sesta. Suuret kiitokset haluan kuitenkin antaa myös 
teille jäsenillemme. Aktiivisuutenne tapahtumiemme 
ja toimintamme suhteen on uskomatonta ja faktahan 
se on, että emme me tätä tekisi ilman teitä.

Tänä vuonna Hervannan Hum*la Hyppely rikkoi kävi-
jäennätyksen, niin kuin myös kevään Kalevan K*nni 
Kierros. TTO:n perinteeksi muodostunut Business 
Seminar keräsi suuremman yleison kuin koskaan en-
nen. Saimme aikaan paljon uutta sekä ulkoiseen, että 
sisäiseen, yhdistystä eteenpäin vievään toimintaan. 
Vuoteen on mahtunut paljon, mukaan lukien paljon 
kasvavia yhteistyökuvioita muun muassa T3-verkos-
tojen, muiden TROL-paikallisyhdistysten sekä Tam-
pereen Seudun Tradenomien kanssa. Kiitos kuuluu 
siis myös heille ja tietysti kaikille alumneillemme, 
jotka ovat auttaneet ja tukeneet meitä vuoden alus-
ta saakka.

Itselläni on nyt kaksi hallituskautta takana ja mukaan 
on tarttunut paljon kokemuksia, oppia sekä läheisiä
ystäviä. Ensimmäiset kyyneleet vierähtivät orien-
toivien viikkojen jälkeen, kun tajusin tämän olevan 
minun osaltani pian ohi. Ei tule olemaan helppoa 
sanoa hyvästejä TTO:n toiminnalle, mutta kohta se 
kolkuttaa jo ovella.  
 
Uusi hallitus on nyt valittu, enkä voisi olla iloisempi 
uudesta kokoonpanosta, jolle voimme luottavaisin 
mielin luovuttaa vastuut. Tiedän, että TTO tulee 
jatkamaan kasvuaan ja kehittämään toimintaansa 
entisestään jokaisella saralla. 
Minut tekee todella onnelliseksi ajatus, että tule-
vaisuudessa pääsen seuraamaan vielä monen tulevan 
hallituksen meininkejä.

Tammikuussa on aika suunnata vaihtoon ja suorittaa 
opinnot kunnialla loppuun. Kiitos tuhannesti hallitus 
2017, te teitte tämän vuoden. Onnea hallitus 2018, 
muistakaa nauttia tulevasta, sillä nämä kokemukset 
jäävät mieleenne loppuelämäksi.

Puspus
Essi

"En olisi heti arvannu että heilun kolmantena päivänä nur-
mikentällä alasti tuntemattomien henkilöiden kanssa, mutta 
asioita tapahtuu kun on Jaloviinaa ja kastajaiset"
- Meitsi, 2017

"Ensi kerralla otan vaahtobileisiin vaihtovaatteet mukaan. 
#solujatkot"

"Tulennielentää ja ilmaisia ambulanssikyytejä" (Nämä kaksi 
tapausta eivät liity toisiinsa)

"Se mikä ei tapa, aiheuttaa h*lvetin kovan krapulan"

"Note to self: ei minttupulloa sitseille"

"Kastajaisiin hienot alusvaatteet"

LENTÄVIÄ LAUSEITA 
KULUNEELTA SYKSYLTÄ

PJ:N NUIJASTA
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TTO BUSINESS SEMINAR 2018 - 
Unelmia ja tulevaisuudenkuvia

Osallistuin ensimmäistä kertaa TTO Business 
Seminariin vuonna 2016. Tuolloin tapahtuman 
teemana toimi itsensä johtaminen ja pääpuhuja-
na Madventuresista tutut Riku ja Tunna. Samoi-
hin aikoihin minut valittiin TTO ry:n varapu-
heenjohtajaksi ja tiesin, että seuraavan vuoden 
seminaarin rakentaminen olisi vastuullani. Ei 
haitannut muuten pätkääkään.

Seminaarin rakentaminen alkoi hyvissä ajoin. 
Pohdin tuolloin seminaarin yleisöä ja suosio-
ta, edeltävänä vuonna kun tapahtuma täyttyi 
muutamissa minuuteissa. Tällä kertaa istumapa-
ikkoja tulisi seminaariin aiempia vuosia enem-
män. Mietin myös, kuka voisi olla vetovoimainen 
puhuja tapahtumallemme. No, Hyppösen Henk-
kahan se. Ei siitä ollut meidän porukassa kahta 
sanaa sen jälkeen, kun Hyppösen nimi nousi 
esiin ensimmäisen kerran.

Myöskin aiemmista vuosista poiketen lähdimme 
seminaarin kautta tekemään yhteistyötä pai-
kallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Suuren 
avun ja tuen meille tarjosivat Tampereen Seu-
dun Tradenomit ry, Tradenomiliitto TRAL ry, 
Tampereen Kauppakamari ja Tradenomiopiskel-
ijaliitto TROL ry, Matkapojat, Maja/Talo, GoFore 
ja TAMK. Was lit fam.

"Totesinkin tuolloin, että nyt on 
meikäläisten verkostot niin kireällä, että 
niillä voisi pian soittaa Paranoidin."

Seminaaripäivä lähestyä kovaa vauhtia ja pian 
oli puhujarepertuaarissa myös Pyynikin käs-
ityöläispanimon olutmestari Tuomas Pere. 
Koska elämä harvoin menee kuten elokuvis-
sa, tuli meillekin matkalle mutkia. Hyppösen 
ja Peren lisäksi kaavailtu kolmas puhuja joutui 
perumaan esiintymisensä äkillisen esteen takia 
viikko ennen seminaaria. Ei siinä auttanut muu, 
kuin heittää verkot vesille ja toivoa parasta 
sormet ristissä. Totesinkin tuolloin, että nyt on 

meikäläisten verkostot niin kireällä, että niillä 
voisi pian soittaa Paranoidin. Se ei onneksi ollut 
turhaa, sillä saimme liitettyä puhujakavalkaadiin 
ASUA Remonttien Markus Koskisen (Kiitti Sam-
uli <3). Huh, jokohan me pian päästäisiin viet-
tämään itse seminaaria.

Tuli pääpäivä ja jännitys kasvoi möykkynä 
vatsassa. Tapahtuman lokaatio, Olympia-kort-
teli, näytti juuri siltä, kuin olimme ajatelleetkin. 
Yhteistyökumppaneita ja yleisöä alkoi saapua 
paikalle tasaiseen tahtiin. Show time. Puhujista 
ensimmäisenä lavalle hyppäsi Tuomas Pere. Hän 
kertoi matkastaan olutmestariksi tässä byrokra-
tian luvatussa maassa. Pere tempaisi yleisön 
mukaan puhtaasti omalla olemuksellaan. Perettä 
seurasi Markus Koskinen, joka paljasti meille, 
kuinka siivittää parin tonnin markkinointibud-
jetilla yritys miljoonan liikevaihtoon. Koskinen 
paljasti etenkin, kuinka hyödyntää sosiaalista 
mediaa ja omaa persoonaansa yrityksen main-
onnassa.

Ilta huipentui Henkka Hyppösen puheenvuoroon. 
Hyppönen on erittäin kiinnostunut tulevaisuud-
esta ja ihmiskunnan kehityksestä yhdessä tekn-
ologian kanssa. Hän nosti esiin mielenkiintoisia 
piirteitä historiasta, nykypäivästä ja huomises-
ta peilaten niitä ihmisluonteeseen. Eihän sitä 
puheenvuoroa voi juuri sanoin kuvailla juuri 
muuten, kuin sanomalla, että Hyppönen todella 
räjäytti potin.

Puheenvuoroja seurasi cocktailtilaisuus, joka 
mahdollisti myös keskustelun illan puhujien 
kanssa. Siinä kohtaa saatoin itse todeta, että 
taidettiin onnistua. Kun tarkastelen seminaaria 
kokonaisuutena, näytti se mielestäni juuri siltä, 
kuin olin kuvitellutkin. Matkan vastoinkäymiset 
tekevät päämäärästä vain entistä antoisamman.

Kirjoittanut: Heidi Ahokas, Varapuheenjohtaja 
2017



Tervehdys!
On tullut taas se aika vuodesta, jolloin on aika kiittää 
edellistä hallitusta kuluvasta vuodesta ja siirtää samalla 
katseet tulevaan. Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen ja 
vaatinut ponnisteluja meiltä kaikilta. Korkeakoulukentän 
uudistuminen Tampereella on ollut ehdottomasti medi-
aseksikkäin ja puhutuin aihe opiskelijajärjestöjen ke-
skuudessa ja on myös vaatinut paljon työskentelyä ja 
yhteistyön laajentamista. Aihe on kuitenkin niin suosittu 
ja jatkuva, että en aio sitä sen suuremmin tässä puhees-
sa käsitellä. Sen sijaan käännän katseeni kuluneeseen 
hallituskauteen.

Tampereen tradenomiopiskelijat ry on järjestö, joka on 
ehdottomasti yksi koko Tampereen tunnetuimmista ja 
parhaista järjestöistä. Sen lisäksi TTO on työskennellyt 
TROL ry:ssä vahvana ja esimerkillisenä järjestönä, joka 
on omalla työllään ja raivannut tietä myös muille trade-
nomijärjestöille kehittymiseen ja laajenemiseen. Tämän 
kaltaiseen järjestöön astuminen ensimmäisen vuoden 
opiskelijana ei ole helppoa. Itselleni vuosi oli ajoittain erit-
täinkin haastava ja edeltäjien varjoista nouseminen vaati 
työtä. Olemme jo pitkään järjestäneet etenkin TAMKin 
mittakaavassa tunnettuja tapahtumia, kuten Hervannan 
Hum*la Hyppely ja Syksyn Soppasauna. Näiden tapah-
tumien ällistyttävään suosioon vastaaminen ja niiden 
kasvattaminen loi paineita niin itselleni, kuin myös koko 
hallitukselle.

Elämässä on kuitenkin muistettava, että kaikki ei ole 
helppoa eikä sen sitä tule ollakaan. Ollessani lapsi, äitini 
käytti sanontaa ”pakko ei ole kuin kuolla,” saadakseen 
minut tekemään epämiellyttäviä asioita. Sanonta on 
synkkä, mutta se on itse asiassa ihan totta. Kuitenkin 
joudumme elämämme varrella tekemään asioita, jotka 
eivät tunnu miellyttäviltä ja helpoilta. Omalta mukavuusal-
ueelta ulos astuminen ei ole helppoa. Mutta vain sieltä 
ulos astumalla voimme löytää uusia intohimoja, oppia 
ja kasvaa ihmisinä. Tämän hallitusvuoden jälkeen olen 
nähnyt ja oppinut, että on vaatinut joustamista ja kom-
promisseja, jotta TTO on kasvanut omaan asemaansa. 
VUosi 2017 on ollut minulle ehkä elämäni henkisesti 
raskain vuosi, huolimatta toimestani ”hauskassa” vas-
tuutehtävästäni viihdevastaavana. Hallitustoiminta on niin 
kasvattanut minua ihmisenä, opettanut paljon ryhmässä 
työskentelystä ja kehittänyt minua myös ammatillis-
esti. Omalta mukavuusalueeltani ulos astuttuani olen 
kuitenkin voinut luoda niin paljon iloa muiden ihmisten 
opiskeluelämään, että koen, ettei mikään tekemäni työ 
tai opiskelu ole ollut yhtä tärkeää ja palkitsevaa.

Hallitus 2018 pääsee astumaan "valmiiksi katettu-
un pöytään". Hallitus 2018 pääsee työskentelemään 

ympäristössä, jota tukee vahva alumniverkosto sekä 
laaja ja vuorovaikutteinen jäsenpohja. Hallitus 2018 
pääsee työstämään opiskelijoidensa asemaa koulussa, 
jossa heidän TTO ry on kuulunut ja näkynyt jo pitkään. 
Hallitus 2018 pääsee rakentamaan tapahtumia, joiden 
maine on kiirinyt jo kauas rakkaan kaupunkimme rajo-
jen ulkopuolelle. Ennen kaikkea hallitus 2018 pääsee 
luomaan hienoa vuotta kaikille meille tradenomiopiskel-
ijoille ja näyttämään että miksi kannattaa olla tradenomi 
Tampereella.

Kiitos hallitus 2017, sekä kaikki aiempien vuosien aktiivit. 
Onnea uudelle hallitukselle tulevaan vuoteen. Muista-
kaamme, keiden vuoksi tätä työtä teemme ja osoitta-
kaamme jäsenillemme miksi meidät on tähän tehtävään 
valittu.

Vuodesta 2017 kiittäen

Aleksi Kallionpää  
Viihdevastaava 2017 
Puheenjohtaja 2018  
TTO ry

UUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Meillä saat ASP-säästöillesi tuntuvan 4 % 
lisäkoron. Aloita siis ASP-säästäminen 

Aito Säästöpankissa 
ja tee asuntohaaveistasi totta!

Tervetuloa aidon palvelun pankkiin!

Aloita  
ASP-SÄÄSTÄMINEN 
Aito Säästöpankissa

Unelmoitko ikiomasta kodista?

aitosp.fi  | @aitosp

TAMPERE Kauppakatu 14, puh. 03 4584 0110 | Sammonkatu 26, puh. 03 4584 0290 
Lielahti, Taninkatu 2, puh. 03 4584 0130 | Hervanta, Insinöörinkatu 23, puh. 03 4584 0150

PIRKKALA | YLÖJÄRVI | NOKIA | KANGASALA | LEMPÄÄLÄ | VALKEAKOSKI | HÄMEENKYRÖ | PÄLKÄNE | IKAALINEN | LUOPIOINEN

       Puheenjohtajat vuosimallia 2017 & 2018



TTO RY KIITTÄÄ KULUNEESTA VUODESTA!



Kuukausittain järjestettävät PISTOT-opiskelijabileet hellittävät stressiä kouluahertamisen 
keskellä ja antavat oivan mahdollisuuden tutustua muihin opiskelijakollegoihin. PISTOT saivat 
alkunsa vuonna 2008 TAMKin tradenomiopiskelijoiden (TTO ry), insinööriopiskelijoiden (TIRO 
ry) sekä terveysalan opiskelijoiden (PIRATE ry) toimesta. PISTOJEN bilepaikkana on toiminut jo 
useamman vuoden yhteistyökumppani Restamax Oyj:n Union Work and Leisure Club. PISTOIL-
LA on oma teemansa joka kuukausi, mikä näkyy Union Work and Leisure Clubin koristeiluissa 
ja drinkkilistassa. Myös DJ tahdittaa tanssikansaa teeman mukaisesti. PISTOILLE on suotavaa 
pukeutua teeman mukaan, mutta opiskelijan tunnusmerkkinä toimiva asuste (HAALARIT ) sopii 
mainiosti teemaan kuin teemaan.

PISTOT BILERISTEILY 

PISTOT vie juhlijansa ris-
teilemään tänä vuonna jo 
neljättä kertaa.  Suuren suo-
sion saanut PISTOT bileristeily 
toimii loppuhuipennuksena 
kuluneelle syksylle. Vuoden 
2017 risteily järjestetään 
7-8.12.  

Merta kohti!

Joulukuussa PISTOT keinuttaa 
juhlijansa jo neljättä kertaa pikku-
jouluiselle bileristeilylle. Merellä 
juhlitaan 7.-8.12 Turun satamasta 
Tukholmaan ja takaisin. 

Lippu kustantaa bilepassilaisille 
25€, muille 30€. (sisältäen kul-
jetukset, risteilyn, haalarimerkin 
sekä liput jatkobileisiin Tamper-
eella).

Lähtö kohti Turkua tapahtuu tor-
staina 7.12. iltapäivällä, tarkempi 
aika ilmoitetaan myöhemmin. 
Laiva irtoaa Turun satamasta 
kohti Tukholmaa klo 20.15. Tästä 
eteenpäin seuraavat 23 tuntia 
nautitaan pikkujouluisesta risteily-
elämyksestä.
Laiva palaa satamaan klo 19 pai-
kkeilla. Tampereelle saapuessa 
on luvassa jatkobileet hulluimmille 
juhlijoille!

Risteilijän muistilista:
- ilmoitathan mahdollisen 
hyttiseurueesi ostotilantees-
sa (4hlö ja 3hlö hytit)
- lähtö torstaina 
Hakametsän jäähallilta
- Laiva palaa satamaan, 
huolehdi itsesi ja kaverisi 
paluumatkalle



tuutorin terveiset

Millaista on toimia tuutorina ja miksi siihen hommaan kannattaa hakea?

Halusin ryhtyä tuutoriksi oikeastaan jo ennen, kun tarkalleen ottaen tiesin mitä tehtävään 
ylipäänsä kuuluu, omien opintojen alussa minua auttaneet tuutorit tietysti vakuuttivat lopullis-
esti, että tämä homma sopisi juuri minulle. Ajattelin, että tuutorina minulla olisi mahdollisuus 
tutustua uusiin ihmisiin ja päästä tekemään ja kokemaan juttuja, joihin ei ehkä muuten päätyi-
si. Kun tuli aika hakea tuutoriksi, oli päätös helppo tehdä.
Olen Teemu Nurmivuori, toisen vuoken IB opiskelija ja toiminut tuutorina Tursaillemme jo viime 
kevään pääsykoepäivästä lähtien.

Monet ovat sanoneet, että tuutorin tehtävänä on ohjata uudet opiskelijat ensimmäisten päivien 
aikana oikeisiin paikkoihin ja varmistaa, että he tietävät missä mikäkin paikka on. Tietenkin 
se on alussa juuri sitä, mutta pian ymmärsin kuitenkin hommaan kuuluvan paljon muutakin. 
Uusien opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarve ei pääty siihen ensimmäiseen viikkoon.

Minä olen aina tykännyt uusiin ihmisiin tutustumisesta. Sen lisäksi nautin tiedon ja osaamis-
en jakamisesta muille. Tuutorointi on siis aika täydellinen homma minulle. Ei pidä myöskään 
unohtaa sitä, että omaan menestykseen niin opinnoissa kuin muuallakin vaikuttaa paljon se, 
minkälaisia ihmisiä ympärillesi keräät. Me tuutorit tuppaamme olemaan pääasiassa jokseen-
kin aikaansaavaa porukkaa ja se on vienyt myös minut moneen mielenkiintoiseen paikkaan ja 
tilanteeseen. Väittäisin siis, että tuutorointi on auttanut minua opinnoissanikin todella paljon. 
Ja on sieltä aika monta hyvää kaveriakin löytynyt.

Tuutoroinnilta odotin siis eniten uusia tuttavuuksia. Kuluneen syksyn aikana olen huomannut, 
että sitä se pohjimmiltaan on ollutkin; uusia ihmisiä jotka ovat mahdollistaneet kaikki huikeat 
jutut joihin olen päässyt mukaan. Unohtamatta sitä korvaamatonta kokemusta siitä, kuinka 
pystyt hoitamaan noin tuhat asiaa yhtä aikaa kavereidesi avulla ja samalla tehdä ihan sairaan 
hienoja juttuja. Se on hieno tunne, joka tulee muiden auttamisesta ja innostamisesta.
 
Kirjoittanut Teemu Nurmivuori, vuoden 2017 IB-tuutori

Ekskursiolle valmistuminen alkoi ryhmän tapaamisilla ja ennakkote-
htävillä. Easy peasy lemon squeezy. Sitten vaan kamppeet kasaan 
ja vamonos kohti lentokenttää ja Saksanmaata. En muuten ollut 
koskaan aiemmin käynyt Saksassa.
Koneessa meille jaettiin ekskursiovihkot eli matkan ohjelma. 
Reissun ajalle mahtui yritysvierailua Futuricelle ja Zalandolle, visiitti 
konsulaattiin ja monta kulttuurikohdetta. Tästä tulisi jotain uutta 
mutta todella hauskaa.

Mitä tästä sitten jäi käteen?  

Monta uutta ystävää, paljon inside-vitsejä, uusia kokemuksia ja 
vähemmän muistikuvia, kuin haluaisi itselleen myöntää. Ei siinä, 
lähtisin silti ekskursiolle uudestaan. Ja lähdinkin..

Syksyllä 2016 olin mukana hallitustoiminnassa ja sitä kautta avautui 
mahdollisuus osallistua seuraavan ekskursion järjestämiseen. Tällä 
kertaa suuntana oli Puolan Krakova. Järjestämiseen liittyviä vastuita 
olivat lähinnä yritysten kontaktointi yritysvierailuja varten ja poru-
kan kasassa pitäminen itse kohteessa.

Krakovaan päästiin kivasti, mitä nyt meinasi puolet porukasta jäädä 
bussinsa kanssa välille. Mitä me pienistä, koneeseen ehdittiin ja 
matka jatkui kohti Krakovaa. Majapaikkana toimi jollain kummall-
isella Neuvostoliitto meets Matrix –tyylillä sisustettu Leninin nimeä 
kantava hostelli. Mutta mitä me pienistä. 

Koska Puola on vodkamaa, tuli kyseistä antia luonnollisesti nautit-
tua. Vodkan lisäksi meidät tutustutettiin Krakovan start up –kent-
tään, yritysmaailmaan ja Puolan surullisen kuuluisaan kulttuuriin 
Auschwitzissa. 
 
Kirjoittanut: Heidi Ahokas

Berliini 2016 & Krakova 2017
Heidi Ahokas ja Sara Kauppinen

Olin mukana Berliinin ekskursiolla ja Krakovan eksursiolle 
lähdin järjestäjänä. Molemmat reissut ovat kaikin puolin uno-
htumattomia ja ulkomaan kontaktien lisäksi ne ovat antaneet 
paljon uusia tuttavuuksia, sellaisia, joihin en olisi tutustunut 
ilman ekskursiota.  
 
Yritysvierailut ovat olleet mielenkiintosiia, eikä olisi tullut 
noihin kaupunkeihin tutustuttua ilman ekskursiota. En-
nakketehtävät antoivat kivasti suuntaa siitä, minkälaiseen 
maahan ja kaupunkiin tässä nyt ollaan matkalla. Kaikkien 
onneksi osui kummalekin ekskulle sellaista porukkaa, joiden 
kanssa on ollut ilo nauttia reissusta niin viinilasin tai oluttuo-
pin äärellä kuin myös yritysvierailuila tutustuen paikalliseen 
Start Up-kulttuuriin ja yritysmaailmaan. Ekskursiot ovat myös 
vahvistaneet omaa ajatustani siitä, että aion tulevaisuudessa 
työskennellä ulkomailla. Nyt on kontaktejakin jo Euroopan 
suuntaan.

Kirjoittanut: Sara Kauppinen

Kuva: Kalle Kaltio
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