Liittohallituksen tervehdys
Hei tradenomifuksi!
Tervetuloa kouluun ja onnittelut opiskelupaikasta! Kokosimme sinulle pienen
tietopaketin opintojen alkutaipaleelle. Fuksioppaastamme löydät tietoa siitä
mikä Tradenomiopiskelijat on, ketkä siellä toimivat, mitä etuja tarjoamme ja
vinkkejä opiskeluun.
Monet sanovat opintojen olevan elämän parasta aikaa ja tämän voimme omasta
kokemuksesta vahvistaa. Fuksivuonna tulevat uudet tuttavat,opintojaksot,
ryhmäytymiset,fuksiaiset, bileet, ständit ja monet muut tapahtumat ovat monesti
jotain uutta ja jännittävää. Vaikka et olisikaan se kovin bilehile tai sosiaalisin
persoona, saat eniten irti tutustumalla uusiin ihmisiin ja lähtemällä rohkeasti
mukaan erilaisiin juttuihin, vaikkapa aktiiviksi omaan paikallisyhdistykseesi.
Opintojen aikana saadut ystävät, tuttavuudet ja verkostot kantavat
parhaimmillaan läpi elämän ja tuovat aitoja tulevaisuuden kontakteja.
Tradenomiopiskelijat (ent. TROL) on kulkenut tradenomiopiskelijoiden rinnalla jo
vuodesta 2003 tarjoten erilaisia kokemuksia, tapahtumia, palveluita ja paljon
paljon muuta. Löydät meidät ja oman paikallisyhdistyksesi melkein jokaiselta
tradenomeja kouluttavalta kampukselta. Nähdään siis ständeillä, luennoilla ja
tapahtumissa.
Ps. Täytä tästä oppaasta löytyvä bucket list ja ota ilo irti fuksivuodestasi!
Terveisin,
Tradenomiopiskelijat liittohallitus

MITÄ tradenomiopiskelijat tekee?
Tradenomiopiskelijat (ent. TROL) on vuonna 2002 perustettu
tradenomiopiskelijoiden valtakunnallinen etujärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä
28 jäsenyhdistystä. Tradenomiopiskelijat valvoo ja edistää jäsentensä
koulutuksellisia ja ammatillisia etuja: tiivistettysti haluamme siis kehittää
tradenomitutkintoa ja -koulutusta sekä lisätä niiden tunnettuutta.
Liiton toiminnan ytimessä ovat tämän lisäksi paikallisyhdistyksien toimijoiden
tukeminen ja aktiivinen kouluttaminen mm. jäsenhankinnallisissa,
koulutuspoliittisissa ja yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.
Opiskelijoiden perustamana järjestönä kaikki toimintamme perustuu
tradenomiopiskelijoiden etujen ajamiseen. Kaikki tradenomitutkintoa opiskelevat
ovatkin enemmän kuin tervetulleita liiton jäseniksi, ja liiton jäsenmäärä on ollut
monta vuotta noususuhdanteinen, tällä hetkellä meitä on yli 14 000.
Tradenomiopiskelijoiden ( ent. TROL)
toiminnasta vastaa vuosittain valittava liittohallitus, joka valitaan
jäsenyhdistysten aktiivisista jäsenistä. Tradenomiopiskelijoiden
toiminnanjohtajana toimii Tradenomien opiskelijatoiminnan asiantuntija.
Tradenomiopiskelijat on Tradenomien (ent. TRAL) jäsenjärjestö, joten
Tradenomiopiskelijat tuo opiskelijanäkökulman mukaan Tradenomien
päätöksentekoon. Tradenomiopiskelijat näkyykin usein selkeimmin ulospäin
monille jäsenilleen paitsi paikallisyhdistysten toiminnan kautta myös
Tradenomien kautta tulevien jäsenetujen muodossa.

AKAVA
TRadenomit
Tradenomiopiskelijat
sinun yhdistyksesi

Akava
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36
jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että
ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin
liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akava
valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä
yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot
tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Tradenomit
Tradenomit (ent. TRAL) on kaikkien tradenomien yhteinen työelämän
edunvalvonta-, palvelu- ja markkinointiorganisaatio työmarkkinoilla.
Tradenomien tehtävänä on tehdä tutkintoa tunnetuksi ja edistää tradenomien
asemaa työelämässä. Tradenomit keskittyy tekemään työtä tradenomien
etujen ajamiseksi työmarkkinoilla.

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

Paikallisyhdistykset ammattikorkeakouluilla
Paikkakunnilla, jotka tarjoavat tradenomikoulutusta, on useimmissa
tradenomien paikallisyhdistys. Tradenomiopiskelijoilla on 28
paikallisyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenet liittyvät paikkallisyhdistyksien
jäseniksi ja sitä kautta liittoon. Mikäli koulullasi ei ole jäsenyhdistystä,
voit myös suoraan liittyä Tradenomiopiskelijoihin. Paikallisyhdistykset toimivat
paikallisesti tradenomiopiskelijoiden edunvalvojina, järjestävät erilaisia
tapahtumia jäsenilleen sekä osallistuvat kansallisiin koulutuksiin ja
tapahtumiin.

Liittohallitus esittäytyy!
Kaisu Hilska, Puheenjohtaja
Hei, olen Kaisu Hilska ja toimin tänä vuonna Tradenomiopiskelijat (ent. TROL)
puheenjohtajana. Valmistuin tradenomiksi kesällä 2019 Haaga-Helia
ammattikorkeakoulusta: olen siis yksi elävistä todisteista, että on mahdollista
valmistua liittohallituskauden aikana. Toimin viime vuonna Tradenomiopiskelijoiden
varapuheenjohtajana, mitä ennen olen vaikuttanut paikallistasolla Haaga-Helian
liiketalouden opiskelijat Talko ry:n tapahtumavastaavana ja puheenjohtajana.
Puheenjohtajana vastuulleni kuuluu mm. suhteiden ylläpitäminen muihin
valtakunnallisiin järjestöihin sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin. Samalla toimin opiskelijoiden edustajana Tradenomit liiton
hallituksessa sekä vastaan yleisesti hallituksen toiminnasta eri toimintasektoreilla.
Veera Nyfors, Varapuheenjohtaja
Aluevastuu: Atkins, Talko, Sture, Hanse
Olen 24-vuotias turkulainen tradenomiopiskelija ja Tradenomiopiskelijat liiton
hallituksen varapuheenjohtaja vuosimallia 2019. Ennen Tradenomiopiskelijat
liittoon ( ent. TROL ) tuloani, olen toiminut aktiivijutuissa niin opiskelijakunnan kuin
koulutusalayhdistystenkin puolella. Viime vuosina olen toiminut muun muassa
rahastonhoitajana, sihteerinä, taloustoimikunnan puheenjohtajana ja
tuutoroinnista vastaavana hallituksen jäsenenä. Aktiivitoimet ovat vieneet minut
myös työelämään, sillä viime vuonna toimin edunvalvonnan ja koulutuksen
kehittämisen asiantuntijana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla.
Järjestötoiminta on siis itselleni hyvinkin tuttua, ja lähellä sydäntäni.
Aleksi Kallionpää, Tradenologia ja tapahtumat
Aluevastuu: Trade, PORA, RLO Kilta, VATO
Hei! Olen 23-vuotias miekkonen Tampereelta. Opiskelen liiketaloutta kolmatta
vuotta TAMKissa ja olen toiminut Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry:n
hallituksessa kaksi vuotta. Ensimmäisen vuoden toimin tapahtumapuolellamme
viihdevastaavana ja vuoden 2018 toimin yhdistyksen puheenjohtajana. Tämä
vuosi tuo taas uudenlaisen haasteen, aloittaessani ensimmäisen kauteni
Tradenomiopiskelijoiden ( ent. TROL ) liittohallituksessa.
Sami Juntunen, Jäsenvastaava
Aluevastuu: HÄTÄ, TTO, Konkurssi, SULKA
Hei! Asustan Kuopiossa ja opiskelen Savonia-ammattikorkeakoulussa
erikoistuen kansainväliseen kauppaan. Viime vuonna toimin Kuopion
Tradenomiopiskelijat ry:ssä jäsenvastaavana. Toimin myös tutorina Savonialla
uusille opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Näiden toimien lisäksi toimin
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston
varapuheenjohtajana tänä vuonna.

Tua Rope, Edunvalvonta
Aluevastuu: KuoTra, MTO, Joensuun Kilta
Moikka! Olen 24-vuotias Espoosta kotoisin oleva liiketalouden opiskelija.
Opiskelen nyt neljättä vuotta Haaga-Heliassa suuntautuen HRM:ään ja
johtamiseen Aktiivihommat veivät minut kertaheitolla mennessään ja olenkin
toiminut viime vuoden aikana Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry:n
hallituksessa koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana sekä opiskelijakunta
Helgan edustajiston varsinaisena jäsenenä. Kuten aktiivitaustoista huomaa,
niin edunvalvonta on erityisen lähellä meikäläisen sydäntä.
Monica Koskinen,Viestintä
Aluevastuu: Rotta, Outo, KaaTO, Perikato, Tokko
Heips! Olen 24-vuotias opiskelija Savonia-ammattikorkeakoulusta ja
suuntaudun yrittäjyyteen. Kotiyhdistykseni on Kuopion Tradenomiopiskelijat ry,
jossa oma aktiiviurani alkoi 2017 maaliskuussa jäsenvastaavan ja
varapuheenjohtajan hommilla. Tästä innostuneena olen toiminut viime vuoden
yhdistyksen puheenjohtajana. Olen toiminut viime vuoden myös Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistossa.
Iiiro Rauhala, Edunvalvonta
Aluevastuu: Hattara, Trombi, LATO, Jenkins
Hei! Olen 22-vuotias, kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija Suamen
Turust. Olen toiminut aiemmin paikallistasolla opiskelijayhdistys Traden
hallituksessa alumni- ja liikuntavastaavana. Aiempaa kokemusta löytyy
myös vertaistuutoritoiminnasta.

Hallituksen varajäsen
Miika Hiltunen, Jäsenpalvelu
Aluevastuu:Linkki, Klato, LapTOp, HePo
Morjesta! Olen 26-vuotias loppukeväästä valmistunut tradenomi Mualiman
navalta tai Savon sydämestä, eli toisinsanoen Kuopiosta.
Aktiiviurani alkoi Kuopion Tradenomiopiskelijoista, jossa vastuullani on
olluttutorointiin, edunvalvontaan sekä kansainvälisyyteen kohdistuneet asiat.
Tämänlisäksi olen toiminut opiskelijakunta puolella Savoniaammattikorkeakoulunopiskelijakunnan edustajiston puheenjohtajana sekä myös
muissa tehtävissä. Edellä mainittujen luottamustehtävien lisäksi olen myös
päässyt toimimaanvaltakunnallisella tasolla toimiessani Tradenomiopiskelijoiden
( ent. TROL) liittohallituksenjäsenenä vuonna 2018.

TRADENOMIVIIKOT
23.9.-6.10.2019
Tradenomiviikot juhlistavat jo valmistuneiden tradenomien ja vielä koulun penkillä istuvien
identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Valtakunnallista kampanjaa vietetään erilaisten tapahtumien
merkeissä ympäri Suomea ja viikot huipentuvat vuoden parhaimpiin opiskelijabileisiin:
Tradenologiaan!
Haluamme lisätä tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden tietoutta Tradenomien
jäsenpalveluista, paikallisesta toiminnasta sekä innostaa jäsenistöä verkostoitumaan
niinpaikkakunnallaan, kuin valtakunnallisestikin ympäri vuoden.
Tradenomit ja tradenomiopiskelijat kohtaavat tilanteita, joissa mahdollisesti ulkopuolinen apu
on tarpeen. Liiton palvelut pystyvät helpottamaan työelämää monissa tällaisissa tilanteissa.
Tradenomien tarjoamat ura- ja koulutuspalvelut ovat apuna työelämän eri käänteissä.

Tradenomien
TARJOAMAT
ura-ja
Liittohallitus esittäytyy!
koulutuspalvelut

Tradenologia
Liittohallitus esittäytyy!

Tradenologia on kaikkien tradenomiopiskelijoiden ja tradenomien ikioma tapahtuma ja sen
järjestää vuosittain Tradenomiopiskelijoiden jäsenyhdistys yhdessä Tradenomiopiskelijoiden
kanssa. Tapahtuma kerää tradenomit ympäri Suomen samaan paikkaan kiertämään rasteja,
pitämään hauskaa ja tutustumaan toisiinsa. Tänä vuonna vetovastuussa on Rauman
Liiketaloudenopiskelijat Kilta ry eli lokakuussa seikkaillaan Raumalla 3.-5.10.2019!

@TRadenologia

@TRadenologia

BUCKETämpärilista
LIST
Fuksisyksyn
Ompele ensimmäinen haalarimerkki
Hanki jonkun tapahtuman haalarimerkki
Käy Paikallisyhdistyksen ständillÄ
Osallistu paikallisyhdistyksesi
Syyskokoukseen
Käytä jotakin liiton jäsenetua
Äänestä edustajistovaaleissa
Tutustu opiskelupaikkakuntasi vapaa-ajan
tarjontaan
hANKI LIPPU TRADENOLOGIAAN
Vietä ikimuistoinen fuksivuosi

Ota nämä kanavat seurantaan!
www.facebook.com/
tradenomiopiskelijat
@TRadenomiopiskelijat

@TRadenomiopiskelijat

www.tradenomiopiskelijat.fi

