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FC MAJANDUSMAGISTER TUTVUSTUS
FC MAJANDUSMAGISTER on TTÜ majandusmagistrandide
klubi. Oma lühikese ajaloo – kuue kuu – jooksul oleme
liikmeskonnaga läbi viinud rohkearvuliselt
spordi- ja
vabaajaüritusi.
Algselt tegelesime eeskätt jalgpalliga, kuid tänasel hetkel on
meie tegevusskaala laienenud lisaks muudest spordialadest ka
meelelahutusvaldkonda. Suve- ja talvepäevad, ärimängud,
jalgratta- ja veematkad, suusalaagrid, valimiskampaaniad, poliitdiskussioonid, grilliõhtud ning kõik vahvad ideed, mis meid veel
ees ootavad.
Kvaliteetselt aega veeta – seda majandusmagistrandid oskavad.
Aga mis veel olulisem, on kontaktide loomine koolikaaslastega. Ettevõtluses, riigitöös või vahel
ka eraelus, mängib tihti determineerivat rolli heade suhete omamine “kusiganes”. Eesmärgiga
üksteise elu tulevikus lihtsamaks teha, kannustab FC MAJANDUSMAGISTER nii
ärikorralduse kui rahvamajanduse teadus- ja kutsemagistrandide sõbralikke ühisüritusi. Selle sihi
nimel on käivitamisel ka magistrandide ühisandmebaasi projekt, mis tulevikus võimaldab
hõlpsasti kontakti astuda kunagiste koolivendade ja -õdedega.
Kuidas meid eristada? Majandusmagistrandid kannavad “erimärgistusega” siniseid klubisärke.
Ühtekuuluvustunde
tõstmiseks,
üksteise
identifitseerimiseks
ning
ettevõtlikuse
sümboliseerimiseks oleme koostöös moekunstnike ja – disaineritega välja töötanud esindusliku
rõivaeseme. Kanname seda väärikalt ning austame põhimõtteid, mida see esindab.
1.septembri 2001 seisuga kannab klubisärki 73 magistranti. Meie liikmeskond kasvab jätkuvalt
ning järgneva semestri jooksul liituvad meiega loodetavasti ka uued magistrandid.
Jalgpalli raames teeme nädalas kaks korda trenni ning peame sõpruskohtumisi teiste Eesti
vutiklubidega. Viimane neist leidis aset Keskerakonna Noortekoguga. Sügisel on aga ees mitu
vahvat kohtumist, kuhu kõik on oodatud kaasa elama. Neist järgmine toimub 20.septembril kell
18.00 TTÜ staadioonil, kus meie vastaseks UUNO Raadio sõnarikas kollektiiv.
Soovitan sul kindlasti külastada ka klubi virtuaalset vormi: www.hot.ee/fcmajandusmagister.
Sealt leiad vajaliku info meie liikmete, ürituste, sõpruskohtumiste, klubisümboolika jpm kohta.
Veebilehed on rikkama ettekujutuse eesmärgil illustreeritud rohkete fotode ning videoklippidega.
FC MAJANDUSMAGISTER on avatud klubi. Võtame lahtiste kättega vastu kõik
majandusmagistrandid, kes meie üritustel kaasa soovivad lüüa. Olgu siis palliplatsil, peosaalis või
vabas looduses - kõik on teretulnud.
Tarmo Koppel
FC MAJANDUSMAGISTER koordinaator
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