
TREYn hallitushakuinfo

Hervanta, Keskusta, Kauppi 6.11.2019



Mitä seuraavaksi
• TREYn hallitus yleisesti - mistä on kyse?
• Toimintasektorien esittely
• Hakuinfo

• Kysy lisää rohkeasti!



TREYn hallitus yleisesti
• Hallitus = puheenjohtaja ja 5-11 jäsentä

– Edustajisto määrittää koon valinnan yhteydessä
• Hallitus pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa 

yhdessä työntekijöiden kanssa
– Työhallitus = tehtävä on kokopäiväinen ja palkkiollinen
– Toimisto ja työvälineet Hervannassa
– Opintojen suorittaminen samalla haastavaa

• Hallitustyö on monipuolista
– Päätöksenteko - kerran viikossa kokoukset
– Toimintasuunnitelman toteuttaminen hallituksen vastuulla
– Yksi tai useampi vastuusektori
– Edustustehtävät jäsenistön, järjestöjen ja ulkoisten 

sidosryhmien suuntaan



Pääsektori
• Pääsektorilla toimii hallituksesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja 

työntekijöistä pääsihteeri Venla Monter

• Tärkeimpiä tehtäviä hallituksen toiminnan johtaminen ja ylioppilaskunnan 

edustaminen
– Edunvalvontaa monipuolisesti eri sektoreilla

• Ensi vuonna pääsee myös esim. kehittämään sidosryhmäyhteistyötä ja 

edistämään hallituksen ja koko toimiston hyvinvointia arjessa
– Harkitse, jos kiinnostaa johtaminen ja monipuolinen vaikuttamistyö

• Lisää voi kysyä vuoden 2019 toimijoilta:
– Puheenjohtaja Paula Sajaniemi

puheenjohtaja@trey.fi / Telegram: @treypalle

– Hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Antikainen paavo.antikainen@trey.fi / 

Telegram: @PaavoAntikainen  

mailto:puheenjohtaja@trey.fi
mailto:paavo.antikainen@trey.fi


Kansainväliset asiat
- Vuonna 2019 sektorilla hallituksen jäsenet Max Liikka, Annika Nevanpää ja 

kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija Anne Mäki-Rahkola

- Tehtäviä:

- Kansainvälisten asioiden koordinointi (KV kuuluu kaikille!)

- Erilaisten toimielinten pyörittäminen (kv-vastaavat, International Clubs, 

International Advisory Board)

- Kv-edunvalvonta: lukukausimaksut, suomen kielen opetus, apurahat, kv-

tukiasiat...

- Ensi vuonna luvassa yhteisön kansainvälisyyden kehittämistä, 

toimielintyöskentelyn vakauttamista ja suunnittelua

- Lisätietoa: 

- max.liikka@trey.fi, TG: @liikkama

- annika.nevanpaa@trey.fi, TG: @Annikaidamaria

mailto:max.liikka@trey.fi
mailto:annika.nevanpaa@trey.fi


Koulutuspolitiikka
- Sektorilla toiminut tänä vuonna hallituslaisista Jenna Rantanen ja Annika Nevanpää, 

asiantuntijoina Tiia Virtanen ja Jenny Vaara

- Tehtäviä muun muassa:

- Koulutuksen, opetuksen ja opettamisen kehittämiseen, sekä yliopistoon ja sen 

hallintoon liittyvät asiat

- Yhteistyö järjestökopojen ja hallopedien kanssa: Kupillinen kopoa, muut koulutukset 

ja yleisesti tukena ja turvana toimiminen

- Paljon tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa

- Tänä vuonna mm: edistetty korkeakoulujen rahoitusta, vaikutettu yliopistolla 

toteutettavaan koulutuksen kokonaisuudistukseen

- Ensi vuonna luvassa esim. 

- Vaikuttamista koulutuksen saavutettavuuteen

- Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä & opiskelijoiden 

kannustamista yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen



Sosiaalipolitiikka
● Vuonna 2019 sektorilla on toiminut hallituksen jäsenet Paavo ja Merve sekä 

asiantuntijat Milka Hanhela ja Laura Kaipia.

● Tehtävinä sosiaalipoliittisen sektorin vaikuttamistyö kokonaisuudessaan, 

johon kuuluu opiskelijoiden toimeentulo, asuminen, hyvinvointi, terveys, 

yhdenvertaisuus sekä kaupunkivaikuttaminen ja ympäristö.

● Tänä vuonna tehty esimerkiksi TREYn yhdenvertaisuussuunnitelma, vaikutettu 

yliopiston opintopsykologitilanteeseen sekä järjestetty vaalipaneeleja.

● Ensi vuonna suunnitelmissa mm. tehdä yhteinen kuntavaaliohjelma Tamkon 

kanssa sekä vaikuttaa YTHS:n laajenemiseen.
● Lisätietoja vuoden 2019 hallituksen jäseniltä:

-Merve Caglayan, merve.caglayan@trey.fi / Telegram: @Treymerve

-Paavo Antikainen, paavo.antikainen@trey.fi / Telegram: @PaavoAntikainen

mailto:merve.caglayan@trey.fi
mailto:paavo.antikainen@trey.fi


Järjestöt
- Sektorilla toiminut vuonna 2019 Tuulia Laakso, Adam Zeidan ja Matti Andersson

- Työtehtäviä esimerkiksi:

- Järjestötoimijoiden kouluttaminen erilaisten tapahtumien kautta

- Järjestöjen avustusten organisointi ja jakaminen, mm. toiminta-avustukset, 

projektiavustukset, kansainvälinen avustus yhdessä KV-sektorin kanssa

- Puheenjohtajien yhteistyöverkosto Syndikaatin toiminta

- Järjestöjen päivittäinen neuvonta ja auttaminen tarpeen mukaan

- Järjestöjen edunvalvonta, etenkin esim. tila-asioissa

- Ensi vuonna luvassa esim. jaostojen kehittämistä, järjestökentän yhdenvertaisuustyön 

tukemista sekä liikuntajärjestöyhteistyön kehittämistä

- Monipuolinen pesti täynnä sekä edunvalvontaa että järjestöjen innokkaiden toimijoiden 

auttamista

- Ota yhteyttä ja kysy vanhoilta toimijoilta!

- TG: @personaltreyner tai @mattialeksi

- Sähköposti: adam.zeidan@trey.fi tai matti.andersson@trey.fi

mailto:adam.zeidan@trey.fi
mailto:matti.andersson@trey.fi


Tapahtumat ja yhteisö
Vuonna 2019 tapahtumasektorilla hallituksen jäsen Liisa Äijälä ja 
yhteisöasiantuntija Meeri Pekkola
Tehtäviä vuonna 2019:
- Laskiaisrieha
- Wapputiimin rekrytointi ja Suomen suurimman Wapun organisointi
- Tapahtumajaosto Kollektiivin toiminnan aloittaminen 
- Opiskelijakulttuurin päivä (yliopiston avajaiset)
- Fuksisuunnistus
- TREYn ensimmäiset vuosijuhlat

Ensi vuonna luvassa:
- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
- Suomen suurimman Wapun järjestäminen Wapputiimin kanssa

Lisätietoa: 
Liisa Äijälä, liisa.aijala@trey.fi TG: @treyliisa

mailto:liisa.aijala@trey.fi


Viestintä ja brändi
- Sektorilla on vuonna 2019 toiminut hallituksen jäsenet Petra ja Jenna, sekä viestintäasiantuntija 

Saana Hytonen ja järjestöasiantuntija Tuulia Laakso (brändi)

- Tehtävinä viestinnän koordinointi, suunnittelu ja kehittäminen. Brändin puolella jalkautustyö

- Kukin TREYn sektoreista vastaa omasta viestinnästään, joten viestintäsektori on tukena ja 

vastaa kokonaiskuvasta

- Tänä vuonna mm. luotu sähköpostilistat, viestintäsuuunnitelma, tehty vaaliviestintää ja 

kehitetty erityisesti audiovisuaalista viestintää

- Yliopiston kanssa yhteistyötä opiskelijaviestintään liittyen

- Ensi vuonna mm.  projekti viestinnän saavutettavuudesta, viestinnän ja brändin jäsenkyselyn 

toteuttaminen ja TREYn eri toimielinten viestinnän kehittämistä

- Viestintäsektorilla pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan ja tekemään töitä hyvin 

poikkisektoraalisesti

- Lisää voi kysyä vuoden 2019 toimijoilta:

- Hallituksen jäsen Petra Oksa, petra.oksa@trey.fi / @treypetra

- Hallituksen jäsen Jenna Rantanen, jenna.rantanen@trey.fi / @treyjenna

mailto:petra.oksa@trey.fi
mailto:jenna.rantanen@trey.fi


Tuutorointi
- Vuonna 2019 sektorilla hallituksen jäsen Max Liikka ja tuutoroinnin asiantuntija 

Mikko Salminen

- Tehtäviä:

- Tampereen yliopiston tuutoroinnin koordinointi, sekä kv- että kansallisen 

tuutoroinnin osalta

- Tuutoroinnin kehittäminen yhdessä yliopiston ja järjestöjen kanssa

- Tuutorihaun, -valintojen ja -koulutusten organisointi, 

orientaatiokokonaisuudesta vastaaminen TREYn puolelta

- Tuutoreiden Hovin (tuutori- ja fuksivastaavien toimielin) pyörittäminen

- Ensi vuonna yhteisen mallin jatkokehitystä ja sisäänajoa, 

toimielintyöskentelyä, tiivistä yhteistyötä ja koordinointivastuuta

- Lisätietoa:

- max.liikka@trey.fi, TG: @liikkama

mailto:max.liikka@trey.fi


Kampuskehitys
• Sektorilla toiminut vuonna 2019 Matti Andersson
• Sektori voidaan jakaa käytännössä kahteen osaan: 

- Pedagogiset ratkaisut
- Esim. opiskelijoiden osallistaminen Flipped Classroom -

konseptin mukaisten opetustilojen rakentamisessa
- Viihtyvyys ja opiskelijaystävällisyys

- Esim. laajempien 24/7 - oikeuksien neuvottelu, 
järjestötiloihin liittyvät asiat, kestävä kehitys kampuksilla 
(esim. kierrätysmahdollisuuksien parantaminen)

• Sektorilla on mahdollista toteuttaa itseään todella paljon!
– Sektorivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston 

kampuskehitystiimin kanssa



Yritysyhteistyö
• Sektorilla toiminut vuonna 2019 hallituslainen Matti Andersson

sekä yhteisöasiantuntija Meeri Pekkola
• Yritysyhteistyö pitää sisällään kaiken sopimusneuvotteluista ja 

varainhankinnasta aina järjestöjen yritysvastaavien 
tapaamisiin.

• TREYn piirissä toimivien järjestöjen yritysvastaavien toimielin 
Business Forum

• Tänä vuonna suurempia projekteja on ollut mm. 
vuosisopimuksien neuvottelut, vuosijuhlien varainhankinta, ja 
CRM-järjestelmän käyttöönotto



Jäsenpalvelut
• Sektorilla toiminut vuonna 2019 hallituksesta Matti Andersson

sekä toimistosihteerit että talous- ja hallintopäällikkö
• Sektorilla tapahtunut paljon vuoden aikana:

- Pakettiautojen (2 kpl) ylläpitosopimusten tarkastelua ja 
laatimista

- Neuvotteluita Kaupin kampuksen jäsenpalvelupisteestä 
yhteistyössä TLK:n kanssa

- Lainattavien palveluiden uusimista (kyykkä- ja 
pesäpallosetit)

• Ensi vuodelle paljon tilaa ideoida! Mitä jäsenpalveluita sinun 
mielestäsi melkein 19 000 opiskelijaa tarvitsee?



Miten voi hakea?
• Hakulomake on auki ja löytyy TREYn nettisivuilta: 

https://trey.fi/hae-treyn-hallitukseen-vuodelle-2020
– Lomakkeella voit kertoa taustastasi ja osaamisestasi, 

motivaatiostasi sekä siitä, mitkä sektorit kiinnostavat
– Hakijat päivitetään kerran päivässä osoitteeseen 

trey.fi/hallitus2020 
– Täytä hakulomake viimeistään 19.11. klo 15

• 19.11. klo 15-17 hakijoiden paneeli 
• 21.11. klo 15- hakijoiden haastattelut edustajistoryhmien 

toimesta
• 27.11. klo 16- edustajiston järjestäytymiskokous, jossa valinnat 

tehdään
– Myös kokouksessa voi asettua ehdolle, mutta 

suosittelemme lomakkeen täyttämistä

https://trey.fi/hae-treyn-hallitukseen-vuodelle-2020


Kiitos!


