UUDEN TRADENOMIOPISKELIJAN OPAS

MÄÄRITÄ TASOSI,
tradenomiopiskelija.

– ALL INCLUSIVE: SISÄLTÄÄ KAIKKI TRADENOMIOPISKELIJAN
EDUT JA PALVELUT, MYÖS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYDEN
••
••
••

Työttömyyskassan jäsenyydestä turvaa tulevaisuuteen
Ainutlaatuinen oikeusturvaetu työelämän eri tilanteisiin
All inclusive, sisältää myös kaikki hopea- ja kulta-tasojen edut

– LAAJA KATTAUS ETUJA JA PALVELUITA. SISÄLTÄÄ MM.
HENKILÖKOHTAISEN URAVALMENNUKSEN SEKÄ MATKAVAKUUTUKSEN.
••
••
••
••
••
••

Henkilökohtaiset uravalmennus ja -työnhakupalvelut
Kattava matkustaja- ja tapaturmavakuutus vapaa-ajalle
Yrittäjyyspalvelut mm. yritysidean sparrailuun
Työhyvinvointipalvelut esim. stressin- ja ajanhallintaan
Jäsenetulehdet alennettuun hintaan
Sisältää myös kaikki hopea-tason edut

– TUTUSTUMISEN VOI ALOITTAA HOPEA-TASOLTA. SISÄLTÄÄ
MM. PALKKANEUVONNAN SEKÄ TRADENOMI-LEHDEN.
•
•
•
•

Työsuhdelakimiesten neuvontapalvelut
Palkkaneuvonta
Tradenomi-lehti
Opiskelijatapahtumat

LIITTOHALLITUKSEN TERVEHDYS
Hei uusi tradenomiopiskelija!
Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa korkeakouluun! Olemme koonneet sinulle opintojesi alkutaipaleelle pienen tietopaketin. Tästä oppaasta
löydät tietoa muun muassa siitä, mikä Tradenomiopiskelijat on, ketkä
täällä toimivat, mitä etuja tarjoamme ja tietenkin vinkkejä opiskeluun.
Opintojen sanotaan olevan elämän parasta aikaa ja me voimme omalla
kokemuksellamme vahvistaa tämän. Fuksivuonna pääset osallistumaan
uusiin mielenkiintoisiin opintojaksoihin sekä tutustumaan moniin uusiin
ihmisiin. Lisäksi tutuksi tulevat myös erilaiset ryhmäytymiset, bileet ja
monet muut tapahtumat.
Opiskelijavuosistasi saat eniten verkostoitumalla sekä lähtemällä rohkeasti mukaan uusiin juttuihin, kuten esimerkiksi paikallisyhdistyksesi
aktiivitoimintaan. Parhaimmillaan opintojen aikana saadut ystävät, verkostot ja tuttavuudet kestävät läpi elämän sekä tuovat mukanaan aitoja
ja korvaamattomia kontakteja tulevaisuuteesi niin työelämässäsi kuin
vapaa-ajallakin.
Tradenomiopiskelijat on aktiivinen osa teidän tradenomiopiskelijoiden
arkea. Jo vuodesta 2003 olemme tarjonneet niin erilaisia tapahtumia,
kokemuksia, palveluita kuin tukea työelämässä ja paljon muuta! Nähdään
siis ständeillä, luennoilla ja tapahtumissa!
Ota kaikki ilo irti opiskeluvuosistasi ja moikataan kun tavataan! #NoLimits
Terveisin,
Liittohallitus

MITÄ TRADENOMIOPISKELIJAT TEKEE?
Tradenomiopiskelijat (entinen TROL) on vuonna 2002 perustettu tradenomiopiskelijoiden valtakunnallinen etujärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä
28 jäsenyhdistystä.
••

Lisäämme tradenomitutkinnon tunnettuutta ja arvostusta. Tradenomien arvostukseen työmarkkinoilla vaikuttaa eniten tradenomien
oma ylpeys osaamisestaan. Meidän hommamme on tuoda ilmi tradenomien monipuolista osaamista ja mahdollisuuksia.

••

Osallistumme aktiivisesti tradenomikoulutuksen kehittämiseen. Koulutuksen korkea laatu ja tasainen laatu kautta Suomen sekä tradenomien järkevät koulutusmäärät ovat meille tärkeitä. Näistä huolehtimalla vaikutamme tehokkaimmin siihen, että tradenomiopiskelijat
valmistuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin työmarkkinoille.

••

Tuemme tradenomiopiskelijoita työelämään valmistautumisessa,
autamme työhön liittyvissä pulmissa ja sparraamme tradenomiopiskelijoita kaikissa uraa ja työtä koskevissa asioissa. Tarjoamme tradenomiopiskelijoille tietoa, neuvoja ja ohjausta esimerkiksi työharjoitteluun, kesätöihin, palkkaukseen ja uramahdollisuuksiin liittyen.

••

Varmistamme, että tradenomiopiskelijoita kohdellaan työelämässä
reilusti. Palkkasuositusten ja -neuvonnan avulla vaikutamme siihen,
että tradenomiopiskelijoiden palkkaus on oikeudenmukaisella tasolla.

SINUN YHDISTYKSESI

TRADENOMIOPISKELIJAT

TRADENOMIT

AKAVA

JÄRJESTÖT
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon
kuuluu 36 jäsenliittoa, joissa on noin 608 000 jäsentä. Jäseninä
on palkansaajia, yrittäjiä ja opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään
suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akava
valvoo jäsenkuntansa etuja työmarkkinoilla ja toimii jäsentensä
yhteiskunnallisena puolestapuhujana.
Tradenomit (ent. TRAL) on kaikkien tradenomien yhteisö,
jonka tehtävänä on valvoa tradenomien etuja työmarkkinoilla ja
lisätä tietoisuutta tradenomien monipuolisesta osaamisesta.
Tradenomien tavoitteena on luoda tradenomeille maailman
parasta työelämää.

Tradenomiopiskelijat (ent. TROL) on valtakunnallinen järjestö,
joka keskittyy tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaan.
Kaikki tradenomiopiskelijat ovat tervetulleita jäseniksemme.
Tradenomiopiskelijat on Tradenomien (ent. TRAL) itsenäinen
jäsenyhdistys.

Useimmilla paikkakunnilla, joilla tarjotaan tradenomikoulutusta,
on tradenomien paikallisyhdistys. Tradenomiopiskelijoilla
on 28 paikallisyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenet liittyvät
paikallisyhdistyksen jäseniksi ja sitä kautta liittoon. Mikäli koulullasi
ei ole jäsenyhdistystä, voit liittyä suoraan Tradenomiopiskelijoihin.
Jäsenyhdistykset järjestävät tapahtumia ja pitävät huolta
tradenomiopiskelijoiden eduista kampuksilla.

LIITTOHALLITUS ESITTÄYTYY!

Pyry Meriluoto,
puheenjohtaja

Morjens! Olen 24-vuotias liiketalouden opiskelija Metropolia
AMK:sta Vantaalta. Olen paljasjalkainen espoolainen ja asunut
siellä miltei koko elämäni. Ennen Tradenomiopiskelijoiden
puheenjohtajuutta toimin kolme vuotta oman paikallisyhdistykseni, Trombi ry:n, hallituksessa erinäisissä rooleissa.
Puheenjohtajana suurin osa työstäni hallituksen johtamisen
lisäksi on toimia valtakunnallisella tasolla Tradenomiopiskelijoiden kasvoina sekä äänenä, suuntaan jos toiseenkin. Olen
rento ja mukava kaveri, joka ei pelkää tutustua uusiin ihmisiin
ja tilanteisiin. Eli minua saa tulla vetäisemään hihasta tai
laittaa viestiä koska vaan, jos on jotain mielen päällä.

Tsau! Olen 26-vuotias liiketalouden opiskelija Oulun
ammattikorkeakoulusta ja suuntaudun opinnoissani myyntiin ja
markkinointiin. Kotiyhdistyksenäni on ollut Outo ja aloitin toimintani
siellä keväällä 2017. Olen saanut toimia niin tapahtumavastaavana,
sihteerinä kuin myös jäsenvastaavana. Vuonna 2018 olen
toiminut Tradenologian projektipäällikkönä ja viime vuonna
opiskelijakunta OSAKOn puheenjohtajana, joten kokemusta löytyy
hyvin monenlaisesta toimesta. Voikin sanoa, että jo fuksivuonna
aktiivihommat veivät kertaheitolla mukanaan ja siksi olenkin erittäin
Jenna Nikula,
innoissani tulevasta vuodesta sekä uuden pestin mukanaan tuomista
varapuheenjohtaja
haasteista.

Alma Vänttinen,
Tradenologia ja tapahtumat

Moikka! Olen Alma, ikää löytyy 24 vuotta ja opiskelen Haaga-Heliassa finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa. Olen
alun perin kotoisin Tampereelta ja nykyään asustelen Helsingissä. Taustaa mulla löytyy Sture ry:stä, jossa toimin yhteensä
kolme vuotta jäsenvastaavana, tiedottajana, tapahtumavastaavana, sihteerinä ja viimeisimpänä varapuheenjohtajana.
Minuun pääsette törmäämään viimeistään Tradenologiassa,
joka järjestetään tänä vuonna alkuperäisessä kotikaupungissani Tampereella!

Moikka! Olen 24-vuotias neljännen vuoden taloushallinnon
tradenomiopiskelija Lahdesta. Ennen tätä vuotta olen ollut
pari vuotta Linkki ry:n hallituksessa ja lisäksi pyörinyt edunvalvontahommissa myös opiskelijakunnassa sekä hyvinvointi- ja
urapalvelutehtävien parissa koululla.
Essi Murto,
edunvalvonta

Moikka! Olen 23-vuotias Porvoosta kotoisin oleva neljännen vuoden
liiketalouden opiskelija. Opintojani lähdin suorittamaan vuonna
2016 pitkälle Kuopioon, Savonia-ammattikorkeakouluun, erikoistuen myyntiin ja markkinointiin. Aktiivihommat aloitin vuonna
2018 Kuopion Tradenomiopiskelijat ry:ssä tapahtumavastaavana. Aktiivitoiminta veti miehen nopeasti mukaansa ja ei ole irti
vieläkään päästänyt. Olen ehtinyt toimimaan tapahtumavastaavan
roolissa, niin paikallisyhdistyksessä kuin myös Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa. Lisäksi sain toimia kaudella 2019
KuoTran puheenjohtajana.

Annika Pihlainen,
viestintä

Jere Liitiäinen,
jäsenvastaava

Morjensta pöytään! Olen 23-vuotias kolmannen vuoden kansainvälisen liiketalouden opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.
Pääosan lapsuudestani vartuin Meri-Lapissa ja nyt olen palannut
juurilleni Etelä-Pohjanmaalle, ainakin toistaiseksi. Aktiiviurani lähti
käyntiin vuonna 2018 Seinäjoen Tradenomiopiskelijat – SULKA ry:n
tapahtuma- ja viestintävastaavana, jonka jälkeen toimin yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2019. Tästä vuodesta tulee varmasti
mahtava, enkä malta odottaa uusia tulevia haasteita. Tule ihmeessä
mun juttusille, kun jossain törmätään!

Moi! Olen 26-vuotias liiketalouden opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Opiskelen nyt kolmatta vuotta ja suuntaudun
opinnoissani myyntiin ja henkilöstöjohtamiseen. Aloitin aktiiviurani Laurean Tradenomiopiskelijat LATO ry:n tapahtumavastaavana 2018 ja tästä puolen vuoden jälkeen aloitin puheenjohtajan hommat. Tämän lisäksi olen toiminut aktiivisesti Laurean
opiskelijakunta Laureamkon edustajistossa.
Liisa Minkkinen,
jäsenvastaava

Anna Pentti,
varajäsen, edunvalvonta

Heissan! Olen 24-vuotias neljännen vuoden tradenomiopiskelija Turun ammattikorkeakoulussa. Vuodet 2018 ja 2019 toimin Opiskelijayhdistys Traden hallituksessa, minkä lisäksi olen nyt Opiskelijakunta
TUOn edustajistossa jo kolmatta vuotta. Viimeisen parin vuoden
aikana olen toiminut mm. sihteerinä, jäsenpalveluista vastaavana,
rahastonhoitajana, taloustoimikunnan puheenjohtajana sekä koulutus- ja sosiaalipolitiikan vastaavana. Aktiivitoiminta (erityisesti
edunvalvonta) onkin vienyt sydämeni täysin, ja odotankin erittäin
innolla tämän vuoden tuomia uusia haasteita!

CASHBACK-ETU
Opiskelijajäsenyys kannattaa jo siksikin, että opiskeluaikana maksetut jäsenmaksut hyvitetään täysimääräisesti takaisin valmistumisen jälkeisissä
jäsenmaksuissa!
Vastavalmistuneiden edussa kaikki Kulta- tai Musta-jäsenenä maksetut Tradenomien jäsenmaksut hyvitetään takaisin ensimmäisen kolmen
jäsenyysvuoden aikana valmistumisen jälkeen. Jäsenmaksuhyvityksen
saavat kaikki 1.1.2020 jälkeen valmistuvat, opiskeluaikanaan jäsenmaksua
maksaneet jäsenet.
Jäsenmaksuhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan etu otetaan käyttöön automaattisesti jäsenen valmistuessa. Etu korvaa aiemman valmistuneiden edun, jossa jäsen maksoi alennettua jäsenmaksua ensimmäisen
kuuden jäsenyyskuukauden ajan.

BLACK WEEKS
Tradenomiopiskelijoiden vuosittainen jäsenkampanja Black Weeks on
valtakunnallinen kampanja, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Jäsenyhdistyksemme kampanjoivat ympäri Suomea, joten voit hyvin todennäköisesti bongata erilaisia kampanjaan liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja juuri sinun kampuksellasi.
Kampanja on rakennettu Tradenomiopiskelijoiden Musta-jäsenyyden
etujen ympärille. Tavoitteenamme on lisätä työssäkäyville tradenomiopiskelijoille suunnatun jäsentasomme tunnettavuutta sekä kasvattaa tradenomi-identiteetin näkyvyyttä valtakunnallisesti.
Kampanja sijoittuu maalis- huhtikuun vaihteeseen, sillä suurimmalla
osalla kesätöihin menevistä opiskelijoista on jo tuohon aikaan vuodesta
työsopimukset tehtynä. Musta-jäseneksi voi liittyä heti, kun työsopimus
on allekirjoitettu.
Miksi Musta-jäseneksi liittyminen kannattaa?
Tradenomiopiskelijoiden Musta-jäsenenä saat kaikkien muiden mahtavien jäsenetujen päälle vielä työttömyysturvan sekä oikeusturvan kaikkiin
työelämän ongelmatilanteisiin.
Myös Tradenomiopiskelijoiden liittohallitus tulee kiertämään kenttää
kampanjan aikana. Kerätkää siis kaverit kasaan ja tulkaa rohkeasti vetämään hihasta esimerkiksi ständillä, niin laitetaan teidänkin jäsenasiat
kuntoon!

TRADENOLOGIA 2020 - CSI: TAMPERE
Tradenologia on taas täällä ja tänä vuonna Tampereella! Tampereen
tradenomiopiskelijat ry pääsivät vuorostaan järjestämään tapahtumaa
yhdessä Tradenomiopiskelijoiden kanssa. Tradenologia kerää yhteen
kaikki Suomen tradenomit ja mukaan mahtuu aina muitakin opiskelijoita
ja opiskelijamielisiä pitämään hauskaa. Tapahtuma pitää sisällään rasteja,
approa sekä muuta hauskaa puuhaa. Vuosittainen tapahtuma jatkaa
tänäkin vuonna kaksipäiväisenä ja jatkot tietenkin sekä torstaina että
perjantaina!
Tämä mahtava tradenomien perinne on sellainen mikä jokaisen pitää
kokea! Pokaali kiertää kaupungista kaupunkiin ja tänä vuonna sen saatat
napata juuri sinä ja ystäväsi. Nähdään siis Tampereella 1.-3.10.2020!
Löydät Tradenologian FB:sta ja Instasta!

BUCKET LIST
OMPELE ENSIMMÄINEN HAALARIMERKKI
HANKI JONKUN TAPAHTUMAN HAALARIMERKKI
KÄY PAIKALLISYHDISTYKSEN STÄNDILLÄ
OSALLISTU PAIKALLISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
KÄYTÄ JOTAKIN LIITON JÄSENETUA
ÄÄNESTÄ EDUSTAJISTOVAALEISSA
TUTUSTU OPISKELUPAIKKAKUNTASI VAPAA-AJAN
TARJONTAAN
HANKI LIPPU TRADENOLOGIAAN
VIETÄ IKIMUISTOINEN FUKSIVUOSI

OTA NÄMÄ KANAVAT SEURANTAAN!

@tradenomiopiskelijat
@tradenomiopiskelijat
@tradenomiopisk

tradenomiopiskelijat.fi

