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1. Yleistä 5 

Opiskelijayhdistys Trade ry (jatkossa Trade) on vuonna 1996 perustettu yhdistys, joka toimii Turun 6 
ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden lähimpänä etuja valvovana yhdistyksenä. 7 
Edunvalvontaa tehdään Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn, 8 
Tradenomiopiskelijoiden ja Turun seudun tradenomien sekä koulun hallinnon ja opettajien kanssa. 9 
Yhteistyötä edunvalvonnan parissa tehdään myös muiden koulutusalayhdistysten sekä aktiivien 10 
kanssa.  11 

Edunvalvonnan lisäksi Trade järjestää erilaisia huvi- ja kulttuuritapahtumia, joiden tarkoituksena 12 
on edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja tuoda ohjelmaa vapaa-aikaan. Yhdistyksen 13 
toimistot palvelevat opiskelijoita Lemminkäisenkadun sekä Sepänkadun kampuksilla. Toimistojen 14 
aukioloista huolehtii pääasiassa hallitus ja tarvittaessa hallituksen apuna toimivat aktiivit. Vuoden 15 
2020 syksyllä tapahtuvan kampusuudistuksen aikana Sepänkadun kampus poistuu käytöstä, joten 16 
Traden toimistojen tulevaisuus on vielä epävarmaa. Traden tulee pitää huolta siitä, yhdistyksellä 17 
on vähintään yksi oma toimisto, joka on saavutettavissa ja jäsenistön aktiivisessa käytössä. 18 
Toimiston tulee sijaita tradenomiopiskelijoiden kannalta järkevällä paikalla ja yhdistyksellä tulee 19 
olla käytössään myös ilmoitustaulu. Trade kartoittaa tradenomiopiskelijoiden tyytyväisyyttä 20 
luokkatilojen ja muiden koulun tilojen saatavuuteen ja toimivuuteen kampusuudistuksen aikana 21 
sekä jälkeen.  22 

 23 
 24 

Traden hallitus päättää järjestäytyessään lopulliset toimintasektorinsa, mutta sääntöjen mukaisten 25 
luottamustoimien (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja) lisäksi 26 
hallituksessa on edustettuna myös ainakin seuraavat osa-alueet:  27 

● edunvalvonta 28 
● viestintä 29 
● jäsenhankinta ja -palvelu 30 
● tapahtumat 31 
● alumnitoiminta  32 
● liikunta 33 
● yritysyhteistyö 34 
● haalarit 35 
● aktiivitoiminta 36 

 37 

 38 



2. Järjestötoiminta  39 

Jäsenhankintaa on tehtävä entistä suuremmalla panostuksella vuonna 2020. Hallituksen tulee 40 
varmistaa, että jokaiselle uudelle aloittavalle ryhmälle pidetään info Traden toiminnasta ja 41 
kerrotaan myös Tradenomiopiskelijoiden toiminnasta. Aloittavien ryhmien infokirjeeseen tulee 42 
myös saada Traden tervehdys. Pidetään huolta, että myös monimuoto- ja verkko-opiskelijat saavat 43 
Tradesta ja Tradenomiopiskelijoita kattavan tiedon. Trade koetaan myös vuonna 2020 jäsenistön 44 
keskuudessa helposti lähestyttäväksi, ja yhteydenottoja tapahtuu sekä kasvokkain että sähköisiä 45 
viestintävälineitä käyttäen. Yhdistyksen tulee panostaa erityisesti jäsentasojen päivittämiseen, 46 
MUSTA -jäsenten hankintaan ja Tradenomiopiskelijoiden jäsenetujen markkinointiin. Yhteistyötä 47 
Tradenomiopiskelijoiden kanssa jatketaan edelleen tiiviisti vuonna 2020. Hallituksen jäsenten tulee 48 
pyrkiä osallistumaan Tradenomiopiskelijoiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin siten, että 49 
ainakin kaikki varsinaiset jäsenet pääsisivät käymään vähintään yhdessä liiton koulutuksessa 50 
hallituskauden aikana.  51 

Yhteydenpitoa ystävyysyhdistys Talkoon jatketaan edelleen. Kehitetään yhteistyötä eri 52 
Tradenomiopiskelijoiden paikallisyhdistysten ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.  53 

Vuonna 2020 otetaan aikaisempaa aktiivisemmin yhteyttä koulun henkilökuntaan ja tavataan 54 
Koulutus- ja tutkimuspäälliköitä ainakin kerran lukukaudessa. Hallitus osallistuu aktiivisesti myös 55 
TELI- tiimin toimintaan ja vaikutetaan myös muissa sektorin toimielimissä ajaen 56 
tradenomiopiskelijoiden etua. Jatketaan hyvää ja aktiivista yhteistyötä Opiskelijakunta TUOn 57 
kanssa. Hallitus varmistaa, että Traden, Opiskelijakunta TUOn ja Turun ammattikorkeakoulun 58 
koulutusalayhdistysten yhteistyö ja keskustelu on sujuvaa ja yhteistyö on tiivistä. 59 

3. Edunvalvonta 60 

Edunvalvontavastaavan tulee aktiivisesti kerätä palautetta jäsenistöltä ja viedä sitä eteenpäin 61 
asianmukaisia kanavia pitkin. Palautteen keräämisessä tulee ottaa huomioon eri suuntautumisalat 62 
ja kampukset.  Vuonna 2020 Traden edunvalvonnallinen kärki tulee keskittymään opetuksen 63 
laadun tarkasteluun ja sen kehittämiseen. Tämä tulee toteuttaa muun muassa erillisellä 64 
edunvalvontakyselyllä, jossa selvitetään opetuksen ja oppimisympäristöjen laadun eroavaisuuksia 65 
suuntautumisten välillä. Trade varmistaa, että Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille 66 
tradenomiopiskelijoille yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet. Trade pysyy ajan tasalla 67 
ajankohtaisesta uutisoinnista sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. 68 
Edunvalvontavastaava osallistuu TELI-tiimin kokouksiin ja varmistaa Traden pysyvän ajan tasalla 69 
TELI-sektorin ajankohtaisista asioista.  70 

Trade kannustaa tradenomiopiskelijoita asettumaan ehdolle TUOn edustajistoon ja viestii 71 



erilaisista opiskelijavaikuttamisen mahdollisuuksista. Trade on mukana perustamassa listaa 72 
tradenomiopiskelijoille edustajistovaaleihin ja kannustaa jäsenistöään hakemaan mukaan 73 
edustajiston toimintaan. Trade ottaa osaa valtakunnalliseen Haluan Päättää -kampanjaan, ja 74 
osana sitä järjestää tilaisuuden, jossa esitellään vaikuttamistoimintaa Turun 75 
ammattikorkeakoulussa.  76 
 77 

4. Viestintä  78 

Vuonna 2020 Traden viestintäsuunnitelma tulee päivittää ajan tasalle. Suunnitelmassa tulee ottaa 79 
huomioon edunvalvontaviestintä omana kokonaisuutenaan. Viestinnän tulee olla selkeää ja 80 
aktiivista sekä mahdollisimman monikanavaista. Hyödynnetään Facebookin, Instagramin ja 81 
nettisivujen lisäksi mahdollisesti myös muita tarkoitukseen sopivia kanavia, kuten ilmoitustauluja. 82 
Ylläpidetään nettisivujen tapahtumakalenteria, sekä päivitetään nettisivujen sisältö vähintään 83 
kuukausittain. Nettisivuilta jäsenistön tulee löytää ajankohtaista tietoa Traden toiminnasta sekä 84 
tietoa Tradenomiopiskelijoista. 85 

Hallituksen sisäiseen viestintään tulee luoda heti vuoden alussa selkeät säännöt ja sopia 86 
käytettävistä viestintäkanavista ja -tavoista. Sisäisen viestinnän tulee olla tehokasta ja tukea 87 
hallituslaisten työskentelyä. Puheenjohtajiston tulee pitää hallituslaisille kehityskeskusteluja, 88 
joissa annetaan ja pyydetään palautetta vähintään kolmesti vuodessa. Vuoden 2020 aikana tulee 89 
myös laatia jokaiselle toimintasuunnitelmaan kirjatulle vastuualueelle kirjallinen 90 
perehdytysmateriaali strategian mukaisesti. 91 

 92 

5. Huvi- ja kulttuuritoiminta  93 

Yhdistyksessämme huvi- ja kulttuuritoiminta on laadukasta ja sitä on runsaasti. Vuonna 2020 on 94 
jatkettava kehitystä toiminnan sisällön parantamiseen ja tapahtumien laatuun. Kehitetään myös 95 
entistä parempia opiskelijan urakehitykseen keskittyviä ja päihteettömiä tapahtumia.  96 

Bileitä Trade järjestää vuonna 2020 itsenäisesti ja yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. 97 
Seuraavassa on eritelty vuodelle 2020 suunniteltuja tapahtumia:  98 

● Musavisa kerran kuussa lukuvuoden aikana  99 
● Tradenomit vs. Insinöörit liikuntavuoro viikoittain 100 
● Ystävät päissään 101 



● Pulkkis 102 
● St. Patrick’s Day sitsit ja bileet 103 
● Hyväntekeväisyysstream 104 
● Kaupunkikierros orientoivien yhteydessä  105 
● ALV 18.0  106 
● Haalarikastajaiset 107 
● Pikkarit ja Pikkariruokailu 108 
 109 

6. Liikunta  110 

Vuonna 2020 Trade jatkaa liikuntavuoron kehittämistä yhdessä TIOn, Turun Seudun 111 
Tradenomien ja LOUSIn kanssa, jotta liikuntavuorolle saadaan monipuolista sisältöä 112 
jokaviikkoisen liikuntavuoron parissa. Myös muita urheiluun ja liikuntaan liittyviä tapahtumia 113 
pyritään järjestämään esimerkiksi erilaisten videopeliturnausten ja lajikokeilujen muodossa. 114 
Hallitukselle valitaan selkeä vastuuhenkilö tai työpari, joka vastaa liikuntavuoron ylläpidosta ja 115 
kehittämisestä vuonna 2020.  116 

7. Traden Aktiivit 117 

Aktiivitoiminnasta vastaava kehittää Traden Aktiivit -yhteisöä ja sen toimintaa, mihin ovat 118 
tervetulleita kaikki halukkaat yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet Traden jäsenet ja alumnit.  119 

Trade palkitsee aktiivinsa ainakin yhdellä illanvietolla hyvin tehdystä työstä. Vuoden 2020 120 
tavoitteena on jatkaa aktiivien hyödyntämistä entistä enemmän myös toiminnan ja tapahtumien 121 
suunnittelussa, sekä saada heitä lähtemään mukaan myös Traden, Opiskelijakunta TUOn ja koulun 122 
ohjaamiin työryhmiin. Aktiivit osallistuvat toimintaan vapaaehtoisesti mahdollisuuksiensa mukaan 123 
esimerkiksi toimimalla tapahtumien lipunmyyjinä ja tarvittaessa auttamalla toimiston ylläpidossa. 124 
Kaikilta aktiiveilta toivotaan myös apua Traden tapahtumien ja muun toiminnan markkinointiin. 125 
Vuoden päätteeksi Trade palkitsee aktiivisimmat aktiivit kunniakirjalla. Traden tulee myös järjestää 126 
hallitus- ja aktiivitoiminnasta kiinnostuneille infotilaisuudet syksyn aikana. 127 

Hallituksen toimintaan kutsutaan mukaan myös kaikki tradenomiopiskelijoiden tuutorivastaavat. 128 
Trade varmistaa, että tuutorit ja tuutorivastaavat ovat tyytyväisiä koulutuksiensa laatuun heille 129 
tehdyillä kyselyillä. Kyselyillä varmistetaan, että tuutoreita koulutetaan riittävästi. 130 



8. Yritysyhteistyö  131 

Yritysyhteistyövastaava on vastuussa yhteydenpidosta yritysten kanssa ja järjestää yritysvierailuja 132 
mahdollisimman monipuolisesti kaikki tradenomitutkinnot huomioiden. Trade järjestää vuoden 133 
2020 aikana ainakin kaksi yritysvierailua ja ainakin kaksi afterwork -tilaisuutta. 134 

Yritysyhteistyön, sekä erityisesti yritysvierailuiden järjestämisen jatkuvuuden kannalta on erityisen 135 
tärkeää pitää yhteyttä jo olemassaoleviin kontakteihin. Yritysyhteistyövastaava on myös 136 
päävastuussa haalarisponsoreiden hankinnasta, kun taas haalarivastaavan vastuualueeseen 137 
kuuluu haalaritilausten hallinnointi ja logistiikka. 138 

Yritysyhteistyön määrää tulee vuonna 2020 lisätä ja tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta tulee 139 
Turun ja Salon yritysten keskuudessa kasvattaa.  140 

9. Alumnitoiminta 141 

Traden vuonna 2018 perustettua alumnitoimintaa tulee vuonna 2020 kehittää ja löytää toiminnalle 142 
selkeät raamit ja toimintatavat. Vuonna 2020 alumnivastaavan tulee valmistella puhujapankki, 143 
johon kerätään kontakteja ainakin 20 kappaletta vuoden loppuun mennessä. 144 

Valmistuvia opiskelijoita kannustetaan Tradenomien jäsenyyteen Traden ja 145 
Tradenomiopiskelijoiden jäsenoikeuden päätyttyä. 146 
 147 

 148 


