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Johdanto   1 

Opiskelijayhdistys Trade ry (myöhemmin Trade) on Turun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi 2 
opiskelevien opiskelijoiden oma yhdistys. Strategia on laadittu yhdistyksen jatkuvasti kehittyvän ja 3 
eteenpäin tähtäävän toiminnan ja sen suunnittelun tueksi ja lisäksi turvaamaan yhdistyksen asemaa 4 
muuttuvan toimintaympäristön aikana. Tämän dokumentin on laatinut vuonna 2019 strategiatyöryhmä, 5 
joka koostui Traden sekä nykyisistä että entisistä toimijoista. 6 

Nykytila 7 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kaikki Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat tradenomiopiskelijat. 8 
Jäsenyys on ollut vuodesta 2016 lähtien maksuton. Trade on jäsenilleen helposti lähestyttävä ja 9 
jäsenet identifioivat itsensä tradelaisiksi. Trade on jäsenmäärältään valtakunnallisella mittakaavalla 10 
Suomen suurin tradenomiopiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen toiminnan pääsääntöiset tehtävät ovat 11 
tradenomiopiskelijoiden edunvalvonta, paikallinen vaikuttaminen sekä jäsenistön virkistystoiminta. 12 
Trade on jäsentensä tavoitettavissa säännöllisesti ja aktiivisesti toimistoillaan ja tarvittaessa ständeillä 13 
kaikilla kampuksilla. Yhdistyksen hallitus on aktiivisesti tekemisissä ammattikorkeakoulun muiden 14 
opiskelijayhdistysten ja opiskelijakunnan kanssa. Trade on yksi Tradenomiopiskelijoiden 15 
paikallisyhdistyksistä. Traden Tradenomiopiskelijoiden alaisten jäsenten kokonaisjäsenmäärä on 16 
strategian luontihetkellä 1295, joista kultajäseniä on 1033, mustajäseniä 71 ja hopeajäseniä 191.  17 

Visio 2022 18 

Trade on vahva opiskelijayhteisö, johon jokainen tradenomiopiskelija on tervetullut mukaan. Trade 19 
tunnetaan laaja-alaisesti vahvana koulutuspoliittisena edunvalvojana sekä vaikuttajana Turussa. 20 
Vaikuttamisen ohella Trade pitää huolta jäsenistöstään ja tarjoaa ensiluokkaisia elämyksiä ja 21 
palveluita heidän käytettäväkseen. Trade tunnetaan vahvana kehittäjänä ja aloitteen tekijänä Turun 22 
ammattikorkeakoulussa niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin puolella.  23 

Strategian seuranta 24 

Yhdistyksen hallitus seuraa strategian toteutumista kokouksissaan neljännesvuosittain. Lisäksi 25 
strategiaa tarkastellaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.  26 
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Kaikkien tradenomien yhteisö 27 

Trade luo tradenomiyhteisöä Turun alueella ja osaltaan vahvistaa siitä syntyvää yhteenkuuluvuuden 28 
tunnetta. Tradenomitutkinnon tunnettavuuden ja arvostuksen kasvattaminen on tradenomiyhteisön 29 
kulmakivi. Vaikka jokaisen tradenomiopiskelijan pitää olla ylpeä omasta suuntautumisestaan, on silti 30 
kokonaisvaltaisesti tärkeämpää, että jokainen kokee olevansa tradenomiopiskelija sekä tuleva 31 
tradenomi ja tunnustaa Traden aseman tässä yhdistävänä tekijänä. Trade jatkaa 32 
tradenomiopiskelijoiden yhteneväisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista yhdessä 33 
Tradenomiopiskelijoiden kanssa. Vahvana organisaationa Trade luo yhdessä Turun Seudun 34 
Tradenomien kanssa myös paikalliselle tradenomiyhteisölle hyvät puitteet vahvistumiseen.  35 

Traden jäsenmäärät ovat olleet viimeiset vuodet huipussaan. Jäsenmäärän kasvu ei kuitenkaan ole 36 
aina realistinen mittari, sillä korkeakoulukentällä tapahtuu nopeita muutoksia aloituspaikkamäärissä, 37 
jotka vaikuttavat suoranaisesti myös vuosittaiseen jäsenpotentiaaliin ja sitä kautta jäsenmäärään. 38 
Traden tuleekin kehittää itselleen vaikuttava asema niin Turun alueella kuin valtakunnallisellakin 39 
tasolla vaikuttavana organisaationa, jota kuunnellaan ja jolta tulee ajankohtaisia keskustelunavauksia 40 
koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin. Trade tunnetaan myös jäsenen jaksamista 41 
ylläpitävänä yhteisönä. 42 

Traden jäsenet kokevat luontaiseksi asiaksi erilaisten tradenomitunnusten, kuten haalarien, 43 
tradenomilakin, tradenomisormuksen sekä Trade -tuotteiden, hankinnan ja käytön tilanteen mukaan. 44 
Tradenomiyhteisöä sekä -identiteettiä vahvistavat tuotteet ovat tärkeässä osassa vahvan yhteisön 45 
rakentamisessa sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämisessä. Trade tekee töitä myös sen eteen, 46 
että valtakunnallisella tasolla on olemassa ohjeet ja työkalut kyseisten tunnusmerkkien käyttöön. 47 

Trade on vahvasti näkyvillä opiskelijoille niin sosiaalisessa mediassa, kuin kampuksellakin. Vahvana 48 
toimijana Traden jäsenet kokevat luontaiseksi ottaa yhteyttä Tradeen niin opiskeluun, työelämään 49 
kuin Traden toimintaankin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotot ovat suora signaali 50 
tradenomiyhteisön vahvuuteen. 51 

Trade on organisaatio, joka kasvattaa jäsenistään vahvoja alumnipuolellakin aktiivisina pysyviä 52 
Tradenomien jäseniä. Jäsenet ovat kiinnostuneita oman tutkinnon arvostuksesta ja oman osaamisen 53 
kehittymisestä myös valmistumisen jälkeen. Jäsenyyden vahvistamisessa tulee huomioida jäsenen 54 
yksilölliset tarpeet ja niiden täyttyminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen Turun alueella, jotta 55 
pystytään varmistamaan jokaisen jäsenen tyytyväisyys. Trade hankkii jäsenille kattavan määrän 56 
paikallisia jäsenetuja aina excursioista ja työelämätaitoja kasvattavista eduista arkipäiväisiin 57 
hetkellisiin etuihin. 58 

Mittarit: 59 

- Jäsenistön yhteydenottojen määrä mitataan lukukausittain seuraavasti: 60 
- 50 yhteydenottoa sähköisesti 61 
- 50 yhteydenottoa kampuksella 62 

- Trade järjestää vuosittain jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan Traden toiminnan laadukkuutta 63 
- Jäsenkyselyssä kartoitetaan Traden toimintaa asteikolla 1-5 ja tavoitteena 64 

tyytyväisyysasteelle on 4,5 arvosana 65 
- Traden jäsenmäärä jäsenpotentiaalista on 95% 66 
- Traden jäsenistä 30% on Tradenomiopiskelijoiden MUSTA - jäseniä  67 
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Työelämä ja alumnit 68 

Trade tarjoaa jäsenilleen ammatillista osaamista ja omaa urakasvua tukevia ja kehittäviä tilaisuuksia 69 
tärkeänä osana toimintaansa. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi afterworkit ja yritysvierailut, joita 70 
järjestetään vuosittain.  71 

Trade varmistaa, että jäsenistö on tietoinen Tradenomien ura- ja työelämäpalveluista. Kattojärjestön 72 
tarjoamat työelämäpalvelut auttavat tradenomeja uran eri vaiheissa, joten näiden jäsenetujen 73 
tietoisuuteen tuominen on erityisen tärkeää jäsenen urakehityksen kannalta. Jäsenten urakehitystä 74 
vahvistaakseen Trade jatkaa omien työelämäkontaktiensa laajentamista Turun alueella ja tarjoaa 75 
jatkuvasti kehittyviä ja monipuolisia etuja jäsenilleen. Trade kasvattaa järjestelmällisesti omaa 76 
alumniverkostoaan ja tukee kyseisen verkoston avulla edellä mainittuja työelämätavoitteita. 77 
Työelämäkontakteissa on tärkeää huomioida eri koulutusohjelmien tuomat eroavaisuudet työelämän 78 
tarpeisiin.  79 

Trade toteuttaa työelämälähtöistä yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien, kuten esimerkiksi Turku 80 
AMK:n kanssa. Yhteistyö tähtää laadullisen työllistymisen tukemiseen sekä työelämätaitojen 81 
kehittämiseen. Trade tekee tiivistä yhteistyötä Turun Seudun Tradenomien kanssa. Yhteistyön 82 
keskiössä toimivat esimerkiksi yhdessä järjestettävät afterwork ja valmistuneiden ilta -tilaisuudet. 83 
Näiden lisäksi yhteistyötä pidetään yllä aktiivisella keskustelulla ja uusien yhteisten toimintojen 84 
kartoittamisella. 85 

Afterworkit ja yritysvierailut ylläpitävät ja kehittävät jo opiskeluaikana syntynyttä yhteisöä. Traden 86 
tärkeä tehtävä on ylläpitää ja tukea yhdessä Traden alumnien sekä Turun Seudun Tradenomien 87 
kanssa tradenomiopiskelijoiden luomaa opiskeluaikaista yhteisöä. Yhteisön jatkumo antaa tukea 88 
yksilölle, kun yksittäinen tradenomiopiskelija siirtyy valmistuessaan työelämään ja hänelle tuttu 89 
toimintaympäristö muuttuu. Aktiivinen opiskeluaikainen yhteisö on tärkeää tuoda vahvaksi, laajaksi ja 90 
avoimeksi yhteisöksi myös valmistuneille. Tämä edistää yhteisön kasvun kautta tapahtumien kasvua 91 
ja yhteisön viestinnän tehokkuutta sekä ehkäisee yksittäisen jäsenen syrjäytymistä. 92 

Mittarit: 93 

- Yhteistyöyritysten kokonaismäärä kasvaa 15 kappaleeseen 94 
- Vuosittain vähintään viiden yrityksen kanssa tehdään yhteistyötä myös logonäkyvyyden ja 95 

rahallisen tuen ulkopuolella 96 
- Puhujapankissa kontakteja 50 kappaletta 97 
- Vähintään neljä afterwork -tilaisuutta lukuvuodessa 98 
- Vähintään kaksi yritysvierailua vuodessa  99 
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Edunvalvonta 100 

Trade harjoittaa aktiivisesti koulutuspoliittista edunvalvontaa sekä paikallisella tasolla Turun 101 
ammattikorkeakoulussa ja yhdessä muiden paikallisten opiskelijayhdistysten ja opiskelijakunnan 102 
kanssa, että valtakunnallisesti ottamalla kantaa ajankohtaisiin Tradenomiopiskelijoiden yhteisön 103 
aiheisiin. Koulutuspoliittinen näkökulma huomioidaan aina yhdistyksen tulevaa toimintaa 104 
suunnitellessa. 105 

Traden jäsenet tunnistavat Traden luotettavana edunvalvojana. Tradea pidetään helposti 106 
lähestyttävänä organisaationa. Trade tunnetaan jäsenistönsä etuja ajavana yhteisönä Turun 107 
ammattikorkeakoulussa sekä Tradenomiopiskelijoissa. Trade on mukana tradenomiyhteisöön 108 
liittyvässä ajankohtaisissa keskusteluissa. 109 

On Traden ja sen jäsenten etujen mukaista, että tradenomiopiskelijoiden ääni on kuuluvissa myös 110 
opiskelijakunnan päätöksenteossa. Trade on mukana perustamassa listaa tradenomiopiskelijoille 111 
Opiskelijakunta TUOn edustajistovaaleihin. Edustajistolistan tarkoituksena turvata 112 
tradenomiopiskelijoiden asema Turun ammattikorkeakoulussa sekä Opiskelijakunta TUOssa. 113 
Aktiivisella edunvalvontatyöllä Trade pyrkii kannustamaan sekä jäsenistöä vaikutustoimintaan myös 114 
Opiskelijakunta TUOssa. Yleisen kansalaisaktiivisuuden lisäksi Trade kannustaa jäsenistöä 115 
vaikuttamaan sekä tradenomiyhteisön, että Turun ammattikorkeakoulun eri vaikutuskanavissa 116 
esimerkiksi asettumalla ehdolle tai äänestämään erilaisissa vaaleissa. 117 

Traden tunnettuus ja erityisesti ammattimaisuus edunvalvonnan saralla kehittyy ja Trade on 118 
aktiivisesti luomassa keskustelua Turun ammattikorkeakoulun johtosektorin kanssa. Trade varmistaa, 119 
että kaikkiin ammattikorkeakoulun ja Opiskelijakunta TUOn opiskelijavaikutuskanaviin asettuu ehdolle 120 
tradenomiopiskelija. Korkeakoulukentän muuttuessa Trade on ajan tasalla tulevista muutoksista sekä 121 
tiedottaa niistä jäsenistöään. Trade valvoo tradenomiopiskelijoiden opiskeluympäristöjen laadukkuutta 122 
eri toimintaympäristöissä.  123 

Mittarit: 124 

- Tradenomiopiskelijoiden koulutusalalista on edustajistovaalien kahden suurimman listan 125 
joukossa 126 

- Trade esittelee toimintaansa jokaiselle aloittavalle tradenomiopiskelijaryhmälle ja varmistaa, 127 
että jokainen aloittava opiskelija tietää, miten ottaa yhteyttä Tradeen 128 

- Tuutoreita on vähintään yksi jokaista alkavaa kymmentä tutkintoon opiskelemaan aloittavaa 129 
tradenomiopiskelijaa kohti 130 

- Edustajistovaalien äänestysprosentti nousee 25 prosenttiin  131 
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Toimintaympäristön muutokset  132 

Kupittaan kampuskeskittymä tulee vaikuttamaan Traden toimintaan tulevien vuosien aikana 133 
merkittävästi. Trade varmistaa, että yhdistyksen toiminta pysyy saavutettavana ja laadukkaana sekä 134 
kampusuudistuksen aikana että sen jälkeen. Trade on helposti tavoitettavissa toimistolla, verkossa 135 
sekä ständeillä. Yhdistyksellä on vähintään yksi oma toimisto, joka on saavutettavissa ja jäsenistön 136 
aktiivisessa käytössä. Toimisto sijaitsee tradenomiopiskelijoiden kannalta järkevällä paikalla. 137 
Jäsenpalvelu palvelee kaikkien toteutusmuotojen opiskelijoita sekä verkossa että kasvokkain. Jotta 138 
Trade voi palvella myös monimuoto- ja verkkototeutuksien opiskelijoita mahdollisimman läheisesti, 139 
toimiston aukioloajat sekä jäsenpalvelu vastaavat myös heidän tarpeisiinsa, esimerkiksi 140 
iltapäivystyksillä. 141 

Kupittaan kampuskeskittymällä tulee olla tradenomiopiskelijoiden käyttöön sopivia tiloja, jotta 142 
mahdollistetaan opetuksen laadukas toteutus myös tilojen puolesta. Turun ammattikorkeakoululla 143 
tulee olla tiloja, jotka vastaavat eri suuntautumisalojen tarpeisiin. Koska koulutusaloissa on 144 
eroavaisuuksia, tulee Traden varmistaa, että AMK:lla on tarjota koulutusalojen tarpeita vastaavat 145 
järjestelmät. Tilojen lisäksi Trade varmistaa yhteistyössä Opiskelijakunta TUOn kanssa, että 146 
ammattikorkeakoulun henkilökunta on ajan tasalla nykyisistä opetusmenetelmistä sekä työelämän eri 147 
tilanteista. Trade huolehtii, että ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille tradenomiopiskelijoille 148 
yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet. 149 

Mittarit: 150 

- Trade tapaa koulutus- ja tutkimuspäälliköitä kasvokkain vähintään kerran lukukaudessa 151 
- Hallituslaisilla on mahdollisuus mennä toimistolle myös koulun aukioloaikojen ulkopuolella 152 
- Trade kartoittaa tradenomiopiskelijoiden tyytyväisyyden kampusuudistuksen jälkeen. 153 

Kyselyssä tulee huomioida muun muassa tilojen saatavuus ja toimivuus  154 
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Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 155 

Traden toiminnan jatkuvuuden kulmakivenä tunnistetaan koko jäsenistö ja huomioidaan laaja-alaisesti 156 
heidän tarpeensa. Jatkuvuuden varmistamiseksi Trade luo Turun ammattikorkeakoulussa 157 
tradenomiksi opiskelevien keskuuteen vahvan yhteisöllisyyden tunteen. Tuutorit ja aktiivit ovat 158 
yhdistykselle tärkeä voimavara ja heidät otetaan Traden toimintaan mukaan esimerkiksi erilaisiin 159 
työryhmiin ja tapahtumien suunnitteluun. Puheenjohtajisto varmistaa, että tehtävät jakautuvat 160 
tasaisesti hallituksen sisällä ja vastuualueet sopeutetaan kunkin vuoden tarpeen mukaan. Näin 161 
varmistetaan, että hallitustyöskentely pysyy mieluisana sekä haluttavana. Trade kannustaa 162 
jäsenistöään hakemaan mukaan tuutoritoimintaan ja muihin mahdollisiin edustustehtäviin, esimerkiksi 163 
johtoryhmävastaaviksi, Opiskelijakunta TUOn hallitukseen sekä valtakunnallisiin luottamustoimiin. 164 

Toimijat muistavat yhtenä voimavaranaan vanhat tekijät, joilta saa tarvittaessa neuvoja haastaviin ja 165 
ongelmallisiin tilanteisiin. Puheenjohtajisto pitää vuoden aikana hallitukselle kehityskeskusteluja, 166 
joissa annetaan ja pyydetään palautetta hallituksen jäsenen toiminnasta ja lisäksi tiedustellaan hänen 167 
jaksamistaan ja motivaatiotaan.  168 

Jotta uusi hallitus pääsee työskentelemään heti vuoden alussa tehokkaasti, puheenjohtajisto 169 
varmistaa, että jokainen hallituksen jäsen on saanut kunnollisen perehdytyksen 170 
perehdytysmateriaaleineen. Jokaisella toimintasuunnitelmaan kirjatulla vastuualueella on opas, jonka 171 
avulla uusille hallituksen jäsenille on tarjolla tukea myös kirjallisessa muodossa. Oppaita päivitetään 172 
vuosittain, jotta ohjeistukset pysyvät ajan tasalla.  173 

Mittarit: 174 

- Hallitukseen hakee vähintään 15 henkilöä syyskokouksessa 175 
- Yhdistyksen syyskokoukseen osallistuu vähintään 60 jäsentä. Yhdistyksen kevätkokoukseen 176 

osallistuu vähintään 30 jäsentä.  177 
- Jokaisella toimintasuunnitelmaan kirjatulla vastuualueella on kirjallinen ja ajan tasalla oleva 178 

perehdytysmateriaali 179 
- Trade on mukana tuutorivalinnoissa 180 


