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Johdanto

Tampereen ylioppilaskunta on Tampereen yliopistossa ja Tampereen kaupungin
kontekstissa toimiva kaikkia Tampereen ylioppilaskunnan jäseniä edustava
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnasta voidaan käyttää myös
lyhennettä TREY.

Ylioppilaskunnan toimintaa määrittää Yliopistolaki (24.7.2009/558), jonka 46 §:ssä
ylioppilaskunta on tarkemmin määritelty. Tarkemmin ylioppilaskunnan tehtäviä on
kuvattu edellä mainitussa laissa ja ylioppilaskunnan pääsäännössä.

Tämä asiakirja tuodaan edustajistolle tiedoksi toimintasuunnitelman ja talousarvion
liitteenä ja kuvaa Tampereen ylioppilaskunnan jatkuvaa toimintaa. Asiakirja on
hyväksytty hallituksen kokouksessa 42/2021. Asiakirja on merkitty tiedoksi
edustajiston kokouksessa 8/2021.

Jäsenyys, jäsenmaksu ja jäsenpalvelut

Jäsenyyskriteerit

Yliopistolain mukaan kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat, jotka on otettu
opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin,
lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat
ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston
opiskelijoita.

Jäsenmaksu

Ylioppilaskunnan toiminnan mahdollistajia ovat sen jäsenet. Jäsenmaksu kerätään
lukuvuosittain ja/ tai -kausittain, ja jäsenmaksuilla kerätyillä varoilla ylioppilaskunta
järjestää vuosittaisen toimintansa sekä pyrkii pitkäjänteisesti kohti edustajiston
hyväksymän strategian ja toimintasuunnitelman asettamia tavoitteita.

Edustajisto päättää jäsenmaksun suuruuden vuosittain syyskokouksessaan
marraskuun lopussa. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yliopiston rehtori.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on todiste ylioppilaskunnan jäsenyydestä. Maksettuaan
jäsenmaksun opiskelija on oikeutettu nauttimaan jäsenyyden tuomista eduista,
kuten valtakunnallisista ja paikallisista opiskelija-alennuksista. Tampereella
opiskelijakortti toimii myös kulkukorttina kampusalueille, kulunvalvontakorttina
sähköisiin tentteihin, korttina, jolla opiskelija voi todistaa henkilöllisyytensä tenteissä
ja, kirjastokorttina. Liikuntamaksun maksaneella kortti toimii myös liikuntatilojen
avaimena.

TREY tarjoaa jäsenilleen sekä sähköisen että fyysisen opiskelijakortin. Sähköisen
opiskelijakortin tarjoaa Pivo. Fyysiset opiskelijakortit tilataan Antenna Oy:ltä, ja kortin
voi tilata TREYn verkkosivujen kautta.

Neuvonta

Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen ja piirissään toimiville yhdistyksille maksutonta
neuvontaa mm. yhdistystoimintaan, opiskeluun ja opintoihin, opiskelijan
toimeentuloon ja häirintään liittyen. Lisäksi jäsenille tarjotaan mahdollisuus

lainopilliseen neuvontaan. TREYn asiantuntijat tarjoavat neuvontaa seuraavissa
teemoissa:

•

Yhdistystoimintaan liittyvät kysymykset, järjestöasiantuntija

•

Opiskeluun ja opintoihin, opiskelijoiden oikeusturvaan ja yliopiston hallintoon
liittyvät kysymykset, koulutuspoliittinen asiantuntija

•

Yhdistysten ja opiskelijoiden kansainvälisyyteen liittyvät kysymykset,
kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija

•

Neuvonta toimeentuloon, asumiseen, terveyspalveluihin, liikuntapalveluihin,
yhdenvertaisuuteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa, sosiaalipoliittiset
asiantuntijat

•

Viestintään liittyvä neuvonta, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija

•

Häirintätapaukset, häirintäyhdyshenkilöt

•

Varainhankinta, myyntikoordinaattori

•

Tuutoroinnin toteuttamista ja uusien opiskelijoiden ohjaamista tukeva
neuvonta, tuutoroinnin asiantuntija

TREYn yhdistysasemassa oleville järjestöille ja TREYn jäsenille maksutonta
lainopillista neuvontaa tarjoaa yhteistyökumppani Magnusson Law.

Neuvonnan lisäksi TREY tuottaa järjestöjen tueksi laajasti erilaista koulutus- ja muuta
materiaalia, jotka on koottu TREYn materiaalipankkiin.

Muut palvelut

TREYn palvelupisteiltä voi lainata erilaisia pelejä, kyykkäsettejä, työkaluja,
striimausvälineitä ja muita tavaroita. TREY lainaa myös pakettiautoa. Lisäksi
palvelupisteet tarjoavat TREYn jäsenille päivittäin auki oleva asiakaspalvelua
kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse.

Häirintäyhdyshenkilöt

Osa TREYn työntekijöistä toimii muun työnsä ohessa opiskelijoiden
häirintäyhdyshenkilönä. Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja häirintää, ahdistelua,
kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita
opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu mm. opiskelijoiden neuvominen,
sovittelu ja tarvittaessa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisessä auttaminen.
Häirintäyhdyshenkilöt myös vastaavat yhteistyöstä Tampereen yliopiston
häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Järjestöt, järjestöille tarjottavat palvelut ja TREYn
järjestötoiminta

TREYn piirissä toimii yli 150 järjestöä. Jokaiselle TREYn piirissä toimivalle järjestölle on
myönnetty TREYn yhdistysasema. Yhdistysasema tarkoittaa sitä, että TREYn
näkökulmasta järjestön toiminta on opiskelijoiden kannalta niin merkittävää, että
ylioppilaskunta haluaa tukea sitä. TREYn piirissä toimivat järjestöt jaetaan neljään
kategoriaan: sisäänotolliset ainejärjestöt, muut ainejärjestöt, edunvalvontajärjestöt
ja harrastejärjestöt.

Yhdistysaseman saaneilla järjestöillä on paljon vaikuttamismahdollisuuksia. Aine- ja
edunvalvontajärjestöjä kuullaan valittaessa opiskelijoiden edustajia yliopiston
hallintoelimiin ja tuutorointi järjestetään yhteistyössä sisäänotollisten ainejärjestöjen
ja yliopiston kanssa. Järjestöt voivat myös tehdä aloitteita TREYn hallitukselle ja
edustajistolle.

TREY tukee järjestöjen toimintaa muun muassa tarjoamalla järjestöneuvontaa,
erilaisia koulutuksia, viestintätukea, tiloja sekä lainattavia tavaroita. TREY tukee
piirissään toimivia järjestöjä myös taloudellisesti toiminta-avustusten ja
projektitukien kautta.

TREYn koulutustoiminta

TREY järjestää yhdistysasemassa olevien järjestöjen aktiiveille monenlaisia kursseja,
koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. Koulutusten ja tapaamisten ajankohdista
tiedotetaan TREYn nettisivuilla, sähköpostilistoilla ja järjestötapaamisissa.
Säännöllisten koulutusten ja tapahtumien lisäksi TREY järjestetää muita
ajankohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan. Järjestöt voivat myös pyytää koulutuksia
TREYn toimijoilta.

Vuosittain järjestettäviä koulutuksia ovat Järjestöstartti ja kirjanpitotekniikan kurssi.
Lisäksi TREY järjestää yhdessä yliopiston kanssa Yhdistyksen talous ja hallinto opintojakson.

TREY ylläpitää monia toimielimiä, joissa järjestöaktiivit ja myös muut kiinnostuneet
opiskelijat voivat keskustella ja kouluttautua erilaisista aiheista. Toimielimiä on
esimerkiksi järjestöjen puheenjohtajille, tuutorivastaaville, tapahtumanjärjestäjille
sekä kansainvälisyydestä, viestinnästä ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Opiskelijoiden edunvalvonta on ylioppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä: edunvalvonta
on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä, ja ylioppilaskunnan tehtävänä on
osallistua yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen
valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen
kansalaisuuteen.

TREYn edunvalvontatoiminta kattaa opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon
vaikuttamisen, julkisen keskustelun seuraamisen ja siihen osallistumisen sekä
opiskelijoille tärkeiden asioiden esillä pitämisen. Edunvalvontatyötä tehdään
TREYssä paikallisesti yliopistolla ja Tampereen kaupungin kontekstissa, sekä
valtakunnallisella tasolla. Tärkeimpiä sidosryhmiä edunvalvonnassa ovat mm.
Tampereen yliopisto, Tampereen kaupunki, TOAS, YTHS, POAS, SportUni ja Tamko.
Lisäksi edunvalvontaa tehdään kansallisissa opiskelijaliitoissa, Suomen
ylioppilaskuntien liitto ry:ssä ja Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:ssä.

TREYn ensisijainen vaikuttamistapa on keskeisten kumppanien tapaaminen ja
vaikuttaminen erilaisissa työryhmissä. Lisäksi TREYn toimiston väki vaikuttaa
opiskelijoita koskeviin asioihin kannanottojen, mielipidekirjoitusten ja lausuntojen

kautta. TREYn julkaisemat kannanotot ja lausunnot ovat hallituksen hyväksymiä, ja
asiantuntijat vastaavat kannanottojen ja lausuntojen valmistelusta.

TREYn edunvalvontatyötä ohjaavat ylioppilaskunnan strategia, linjapaperi,
kuntavaaliohjelma, vuosittainen toimintasuunnitelma ja muut ohjaavat dokumentit,
kuten yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristöohjelma ja kuntavaaliohjelma

Tampereen yliopisto

TREY vaikuttaa Tampereen yliopistoon laajasti opiskelijoita koskevissa kysymyksissä.
Vaikuttamisteemoja ovat esimerkiksi opetukseen ja koulutukseen, tiloihin ja
opiskelukykyyn liittyvät kysymykset.

Vaikuttamistyötä Tampereen yliopistoon liittyen tekee sekä TREYn hallitus ja
asiantuntijat, että hallinnon opiskelijaedustajat. TREYn hallitus ja asiantuntijat
osallistuvat yliopiston kehittämiseen vaikuttamalla työryhmissä, osallistumalla
erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistilaisuuksiin, tapaamalla keskeisiä henkilöitä ja
antamalla lausuntoja.

Opiskelijajärjestöt ja ylioppilaskunnan nimeämät opiskelijaedustajat varmistavat
opiskelijoiden äänen kuulumisen päätöksenteossa yliopiston eri hallinnon tasoilla.
Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat yliopistolain
3. luvussa määriteltyihin yliopiston toimielimiin. Lisäksi TREY nimittää
opiskelijaedustajat ja ylioppilaskunnan edustajat muihin toimielimiin, joihin heidät
erikseen kutsutaan (esimerkiksi erilaiset työryhmät).

Tampereen yliopiston opetuksen ja koulutuksen kehittäminen keskittyy
opetushenkilökunnan kanssa käytäviin keskusteluihin, koulutuksen
koordinaatioryhmän toimintaan sekä aktiiviseen toimintaan koulutusneuvostossa.
Koulutuspoliittinen sektori käy aktiivisesti keskustelua opiskelijoiden, hallopedien ja
järjestökopojen kanssa opetukseen liittyvistä asioita ja vie palautetta eteenpäin
yliopiston yksiköille. Opetuksen kehittämisessä tärkeänä yhteystyökumppanina on
koulutuksen ja oppimisen yksikkö, jonka kanssa tavataan säännöllisesti erilaisten
aiheiden tiimoilta, sekä Teaching and Learning Centre, jonka kanssa tehdään
säännöllisesti yhteistyötä.

Opiskelijaneuvonta ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvät näkökulmat ovat myös
osa opetuksen kehittämiseen liittyvää työskentelyä.

Tärkeä osa vaikuttamistyötä Tampereen yliopiston kontekstissa on se, että
opiskelijat osallistuvat ja vaikuttavat asioiden valmisteluun, päättämiseen ja
edistämiseen. TREY luo opiskelijoille, kuten kuten hallopedeille ja järjestötoimijoille,
keinoja osallistua ylioppilaskunnan tekemään vaikuttamistyöhön ja tukee heitä
omaehtoisessa vaikuttamisessa.

Tampereen kaupunki

TREY vaikuttaa Tampereen kaupungin organisaatioon opiskelijoita koskevissa
kysymyksissä. Vaikuttamisteemoja ovat esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointi,
joukkoliikenne, kaavoitus, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ja opiskelijoille tarjolla
olevat palvelut, kuten maksuton ehkäisy. Tampereen kaupunki on yksi Tampereen
korkeakoulusäätiön perustajajäsenistä, ja ylioppilaskunta tekee yhteistyötä
kaupungin kanssa samoin kuin muiden perustajajäsenten kanssa.

Kaupunkivaikuttamista tehdään pääasiassa yhdessä Tamkon kanssa. TREYllä ja
Tamkolla on kaupunkivaikuttamista varten yhteistyöelin, Ryhmä 35 000, jonka nimi
viittaa opiskelijoiden määrään Tampereella. Vaikuttamistyö on tehokkaampaa, kun
sitä tehdään isomman opiskelijajoukon antamalla mandaatilla. Joissakin
pelkästään yliopistoa koskevissa kysymyksissä TREY toimii itsenäisesti.

Tampereen kaupungin lisäksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS), Pirkan
Opiskelija-asunnot Oy (POAS) ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) ovat
merkittäviä Tampereen alueella toimivia organisaatioita, joiden toimintaan TREY
vaikuttaa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry ja valtakunnallinen vaikuttaminen

TREY tekee muiden ylioppilaskuntien tapaan valtakunnallista vaikuttamista
suurimmaksi osaksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n (SYL) kautta, sillä
valtakunnallisesti toimiviin yhteisöihin vaikuttaminen toimii parhaiten koordinoidusti.
SYL:on valtakunnallista vaikuttamista säätelevät liiton linjapaperi, vaaliohjelma ja
toimintasuunnitelma. TREY vaikuttaa näiden asiakirjojen sisältöön liiton
vuosittaisessa liittokokouksessa, ja liiton dokumentteihin vaikuttaminen on
keskeinen osa TREYn valtakunnallista vaikuttamista.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:hyn kohdistuvan vaikuttamistyön ohella TREY ja
muut ylioppilaskunnat vaikuttavat muihin valtakunnan tasolla toimiviin yhteisöihin
omasta näkökulmastaan. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi opetus- ja
kulttuuriministeriö, YTHS ja Kela. Näillä tahoilla on merkittävää ja yksityiskohtaista

päätäntävaltaa opiskelijoita koskevista asioista. Toisinaan TREY myös toteuttaa
yhteisiä vaikuttamisprojekteja ja -kampanjoita muiden ylioppilaskuntien kanssa.
Valtakunnallisia vaikuttamiskampanjoita tehdään esimerkiksi hallitusneuvottelujen,
maan hallituksen budjettiriihien yhteydessä.

Hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit)

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit toimivat yliopiston toimielimissä
täysivaltaisina jäseninä ja ovat mukana päättämässä yliopiston toiminnasta.
Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen on yksi ylioppilaskunnan lakisääteisistä
erityistehtävistä.

TREY järjestää hallinnon opiskelijaedustajien haun joka toinen vuosi toimikausien
päättyessä. Lisäksi tarvittaessa järjestetään täydennyshakuja tarvittaessa.

Hallinnon opiskelijaedustajien megahauista, nimeämispäätösten valmistelusta,
nimeämispäätösten esittelystä ja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan
koordinoinnista vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija. Hallinnon
opiskelijaedustajien valintaan liittyvistä asioista määrätään edustajiston
hyväksymässä opiskelijaedustajien valintaohjesäännössä.

Kansainvälisyys

TREYn toimijat työskentelevät kansainvälisten opiskelijoiden opinto-olojen
parantamiseksi ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi opiskelijayhteisöön.
TREY tarjoaa kansainvälisille opiskelijoiden neuvontaa, seuraa yliopiston
kansainvälisten palveluiden ja strategian kehittämistä, tukee järjestöjen
kansainvälistä toimintaa, kehittää ylioppilaskunnan ja yliopiston englanninkielistä
viestintää sekä edistää opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia.

Sidosryhmät ja sidosryhmätyö

TREYn strategian mukaan TREYn toiminnan tarkoitus on edustaa opiskelijoita ja
edistää heille merkityksellisiä asioita. TREYn sidosryhmätyö tähtää siihen, että
opiskelijan ääni kuuluu heitä koskevia päätöksiä tehtäessä. TREYn sidosryhmätyön
avulla edistettävien asioiden lähtökohdat määrittää TREYn linjapaperi. TREYn
sidosryhmätyö keskittyy karkeasti kolmeen ryhmään: Tampereen yliopistoon,
Tampereen kaupunkiin ja tamperelaisiin yhteisöihin, sekä valtakunnallisiin
yhteisöihin.

TREYn pääsäännön mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta
opiskelijajärjestöihin sekä muihin toimintaympäristön yhteisöihin. TREYn
sidosryhmäyhteistyötä johtavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri. Hallituksen
ja pääsihteerin lisäksi sektorit tekevät itsenäistä sidosryhmätyötä oman sektorinsa
teemojen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa.

TREYn hallituksen jäsenet ja asiantuntijat tapaavat sidosryhmiä säännöllisesti ja
jokaisen sidosryhmän kanssa edistettävän asian ajankohtaisuuden perusteella.
Sidosryhmätyötä tehdään pääasiassa sidosryhmätapaamisissa, mutta
sidosryhmäsuhteita pidetään yllä myös esimerkiksi TREYn tapahtumissa.

Jäsenyydet muissa yhteisöissä

TREYn pääsäännön mukaan edustajiston tehtävänä on päättää ylioppilaskunnan
liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta. TREY on jäsenenä seuraavissa
yhteisöissä: Palvelualojen työnantajat Palta ry, Opiskelijan Tampere ry, Pirkanmaan
Seta ry, BIEN - perustuloverkosto, Tampereen teatterikesä ry, Kultti ry, Tampereen
kauppakamari ja European Society for Engineering Education – SEFI:ssä, Suomen
ylioppilaskuntien liitto ry:ssä ja Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:ssä.

Tuutorointi

Tampereen yliopistossa opiskelijatuutoroinnin päävastuu on Tampereen yliopistolla,
mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua,
tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten
järjestämisessä.

Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopistoopintojaan aloittaville opiskelijoille. Tuutori toimii uudelle opiskelijalle tärkeänä
alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa. Tampereen
yliopistossa toimii sekä kansallisia että kansainvälisiä opiskelijatuutoreita.

Yliopisto, ylioppilaskunta ja ainejärjestöt kehittävät yhdessä yhteistä tuutoroinnin
mallia. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa
tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta.
TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin
asiantuntija.

Tapahtumat

TREY järjestää vuosittain useita perinteikkäitä tapahtumia. Vuosittaisia tapahtumia
ovat:
•

Järjestöstartti, joka on tammikuussa järjestettävä järjestötoimijoiden
koulutustapahtuma. Järjestöstartista vastaa järjestösektori.

•

TR3Fest, joka on helmikuussa järjestettävä tapahtuma, joka toteutetaan
yhteistyössä Tamkon kanssa. TR3festistä vastaa tapahtumasektori.

•

Easter Week, joka on pääsiäisen aikaan järjestettävä tapahtumasarja, jossa
on pääsiäisteemaisia tapahtumia. Easter Weekista vastaa tapahtumasektori.

•

Wappu, joka on huhtikuussa järjestettävä kaksiviikkoinen
tapahtumakokonaisuus, minkä aikana juhlitaan Suomen Suurinta Wappua!
Wapusta vastaa wapputiimi, eli wapputirehtöörit, Tampereen teekkarit ry:n
valitsemat wappusihteerit ja Kulttuurimestari, hallituksen
tapahtumavastaava sekä tarvittaessa tapahtumatuottaja.

•

Fuksisuunnistus, joka on alkusyksystä järjestettävä uusi opiskelijoille
suunnattu kaupunkikierros, jossa eri järjestöt pitävät erilaisia rasteja.
Fuksisuunnistuksesta vastaa tapahtuma- ja tuutorointisektorit.

•

Vuosijuhlat, joka on akateeminen juhlatilaisuus, jossa juhlitaan TREYn
syntymäpäiviä. Vuosijuhlille kutsutaan TREYn keskeisimmät sidosryhmät ja
opiskelija-aktiivit. Vuosijuhlille myydään illalliskortteja, ja tilaisuuteen voi sitä
kautta osallistua kuka tahansa. Vuosijuhlista vastaa tapahtumasektori.

•

Ylioppilaiden soihtukulkue, joka on itsenäisyyspäivänä järjestettävä
juhlakulkue. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa Tupsulan klaani.

•

Hyvinvointiviikko, joka hyvinvointiteemainen tapahtumaviikko.
Hyvinvointiviikosta vastaa sosiaalipoliittinen sektori ja tapahtuma järjestetään
yhdessä Tamkon kanssa.

•

Edunvalvontastudio (ent. Kopokonferenssi), joka on edunvalvontaan
keskittyvä tapahtuma, jossa kuullaan puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista
ja työpajatyöskennellään erilaisten edunvalvontaan liittyvien teemojen
parissa. Edunvalvontastudiosta vastaa koulutuspoliittinen sektori ja
tapahtuma järjestetään yhdessä Tamkon kanssa. .

•

Järjestötoimijoiden palkitsemistilaisuus eli PLÖRGIT, joka on joulukuussa
järjestettävä tilaisuus, jossa palkitaan aktiivisia järjestötoimijoita, hallopedeja
ja edaattoreita. Tilaisuudesta vastaa järjestösektori.

•

Tuutoreiden Ilta, joka on ennen orientaatioviikon alkua sekä kansallisille että
kansainvälisille tuutoreille järjestetty tapahtuma. Tilaisuudessa on
mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa kuulumisia ja orientoitua syksyn
tuutorointiin. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki tuutorit ja
tuutorivastaavat. Tuutoreiden illasta vastaa tuutorinti- ja tapahtumasektorit.

Viestintä

Ylioppilaskunnan viestintää määrittävät ylioppilaskunnan keskeinen arvo ”Opiskelija
kaiken keskiössä” sekä ydinviesti ”Me opiskelijat”. Me kaikki opiskelijat
muodostamme ylioppilaskunnan, ja siksi viestintä on opiskelijalähtöistä, helposti
lähestyttävää ja yhteisöllisyyttä edistävää. TREYn viestinnän tavoitteet löytyvät
TREYn viestintästrategiasta.

Viestinnän tehtäviä ovat TREYn toiminnan näkyväksi tekeminen jäsenistölle ja
avoimen sekä läpinäkyvän toimintakulttuurin vahvistaminen, edunvalvontatyöstä
viestiminen ja edunvalvontaviestinnän tukeminen, jäsenistön ja järjestöjen vaikutusja viestintämahdollisuuksien edistäminen, vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten
sidosryhmien kanssa sekä ylioppilaskunnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden
edistäminen.

TREYn pääasialliset viestintäkanavat ovat verkkosivut, sähköpostilistat, Telegramtiedotuskanava, sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, Twitter ja
Youtube), uutiskirjeet ja pöytäkolmiot. Lisäksi TREY viestii yliopiston kanavissa, kuten
esimerkiksi Intrassa.

Ylioppilaslehti Visiiri

TREY kustantaa Tampereen ylioppilaslehti Visiiriä. Visiiri on kuusi kertaa vuodessa
ilmestyvä lehti, jota jaetaan esimerkiksi kampuksilla ja tietyissä opiskelijaasuntokohteissa. Ensimmäinen painettu Visiiri-lehti ilmestyi maanantaina 7.
syyskuuta 2020. Visiiri toimii myös verkossa, www.visiirilehti.fi.

Yritysyhteistyö

TREY tekee monipuolista yritysyhteistyötä, kuten näkyvyysyhteistyötä tai
tapahtumiin liittyvää yhteistyötä, kaupallisten sidosryhmien kanssa.

Hallinto ja johtaminen

TREYn organisaatioon kuuluu edustajisto, sen alaiset toimielimet, hallitus, sen alaiset
toimielimet, henkilöstö sekä vapaaehtoiset.

Johtaminen

Ylioppilaskunnan ylintä päätöksentekovaltaa käyttää edustajisto. Hallitus käyttää
hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja toimii kollektiivisena työnantajana
ylioppilaskunnan henkilöstölle.

Edustajistoa johtaa edustajiston puheenjohtajisto. Edustajisto valitsee
ylioppilaskunnan hallituksen ja pääsihteerin. Hallitusta johtaa hallituksen
puheenjohtaja. Pääsihteeri on työsopimussuhteinen toimihenkilö, jonka
lähiesihenkilö on hallituksen puheenjohtaja. Henkilöstön lähiesihenkilöinä toimii
pääsihteeri (yhteisö- ja edunvalvontahenkilöstö), talouspäällikkö (talous-, toimistoja myyntihenkilöstö) sekä päätoimittaja (Visiirin henkilöstö). Työnantajan
edustajana toimii pääsihteeri.
TREYssä työskennellään tiimeissä, joita kutsutaan sektoreiksi. Sektorit johtavat itse
omaa toimintaansa, vastaavat työnjaon määrittämisestä vuosittain, asettavat
toiminnalleen toimintasuunnitelmasta johdetut tavoitteet ja raportoivat
toiminnastaan ohjeiden mukaan. Sektoreiden toiminnan tukena on pääsektori, ja
puheenjohtaja ja pääsihteeri tukevat toimiston väkeä työssään viikoittain.

TREYn toimisto työskentelee edustajiston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Hallituksen jäsenet ovat toiminnastaan vastuussa edustajistolle.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen koosta päättää
edustajisto vuosittain hallituksen valinnan yhteydessä. Hallituksen jäsenillä on
kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Hallitus päättää
itse keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymiskokouksessaan. Hallituslaiset saavat
tehtävästään kuukausittain palkkion, jonka suuruudesta päättää edustajisto
talousarvion yhteydessä. Hallituksen tehtävät liittyvät ylioppilaskunnan operatiivisen
toiminnan johtamiseen. Hallituksen tehtävät löytyvät TREYn pääsäännöstä.

TREYn hallituksen jäsenet vastaavat sektoreilla pääsääntöisesti seuraavista
tehtävistä:
•

Vaikuttamistyön johtaminen

•

Poliittisiin linjakysymyksiin liittyvä linjaveto ja uusien poliittisten avausten
tekeminen

•

Toimintasuunnitelman toteuttamisen johtaminen;
toimintasuunnitelmaprojektit ovat pääasiallisesti hallituksen jäsenten
vastuulla

•

Edustustehtävät

•

Sidosryhmätyö

•

Toimielinten toiminnan organisointi

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan rooli ja tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen ja sitä kautta koko ylioppilaskunnan
toimintaa tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa. Puheenjohtaja johtaa puhetta
hallituksen kokouksissa sekä vastaa hallituksen työnjaosta, sisäisestä johtamisesta,
hallituksen toiminnasta ja laatii yhdessä pääsihteerin kanssa hallituksen kokousten
esityslistat. Näiden lisäksi puheenjohtaja toimii ylioppilaskunnan edustajana
ulospäin.

Hallituksen varapuheenjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa
sekä tämän varahenkilönä puheenjohtajan vastuulle kuuluvissa asioissa.
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.
Varapuheenjohtajalla on varapuheenjohtajan vastuiden lisäksi myös omat
hallituksen sisäiseen tehtävänjakoon perustuvat tehtävät ja vastuualueet.

Hallituksen jäsenten rooli ja tehtävät

Hallituksen jäsenet, joihin lukeutuvat myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
ovat kollektiivina ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava

toimielin. Hallitus johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja toimii tiiviissä
yhteistyössä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa.

Kullakin hallituksen jäsenellä on omat vastuualueet eli sektorit, joiden puitteissa
heidän kulloisetkin tehtävänsä määräytyvät. Hallituslaiset voivat toimia esimerkiksi
seuraavilla sektoreilla: talous, jäsenpalvelut, liikunta, koulutuspolitiikka,
kaupunkivaikuttaminen, asuminen, toimeentulo, hyvinvointi, terveys,
yhdenvertaisuus, tuutorointi, kansainvälisyys, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys,
viestintä, brändi, järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö tai tapahtumat.

Sektorijaosta huolimatta hallituksen jäsenet vastaavat koko ylioppilaskunnan
toiminnasta ja erityisesti sen edunvalvontaan ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen
liittyvistä kysymyksistä. Hallitus toimii myös kollektiivisena esihenkilönä
ylioppilaskunnan työntekijöille. Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektorijaosta
huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä. Osa
hallituksen jäsenistä vastaa myös oman toimielimen toiminnasta.

Henkilöstö

Ylioppilaskunnan toimistolla työskentelee vakituisessa työsuhteessa toimivia
työntekijöitä, muun muassa seuraavissa tehtävissä: pääsihteeri, talouspäällikkö,
toimistosihteeri, jäsenpalvelusihteeri, taloussihteeri, koulutuspoliittinen asiantuntija,
kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija, sosiaalipoliittinen
asiantuntija (x 2), viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija, tuutoroinnin asiantuntija,
järjestöasiantuntija, myyntikoordinaattori, tapahtumatuottaja, Visiirin päätoimittaja
sekä Visiirin Art Director. Osa työntekijöistä toimii muiden työtehtäviensä ohella
myös häirintäyhdyshenkilöinä.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi toimistolla työskentelee myös vuodenajasta
riippuen eri määrä harjoittelijoita, projektityöntekijöitä ja kiireapulaisia.

TREYn työntekijät vastaavat sektoreilla pääsääntöisesti seuraavista tehtävistä:
•

Ylivuotisen tiedon ja osaamisen ylläpitäminen organisaatiossa,
päätösasioiden ja linjausten taustoittaminen

•

Kokousasioiden valmistelu

•

Työryhmätyöskentely

•

Sidosryhmätyö

•

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä

•

Neuvonta

Tarkemmat työnkuvaukset löytyvät työntekijöiden tehtävänkuvauslomakkeista.

Edustajisto

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jossa toimii 49 vaaleilla valittua
edustajaa sekä heidän varaedustajansa. Edustajisto kokoontuu säännöllisesti
lukuvuosien aikana noin kerran kuukaudessa. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan
toiminnasta, taloudesta ja strategisista päämääristä.

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa
yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajiston puheenjohtajiston tehtävänä on
johtaa puhetta edustajiston kokouksissa, valmistella edustajiston kokoukset yhdessä
pääsihteerin kanssa ja toimia tiedonvälittäjänä edustajiston ja hallituksen välillä.
Edustajiston puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa.

Vaalit

Edustajisto valitaan joka toinen vuosi järjestettävillä suhteellisilla ja salaisilla
vaaleilla. Vaalissa ei ole vaalipiirejä. Vaalissa on äänioikeus Tampereen yliopiston
läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Vaalien

järjestelyistä vastaa pääsihteeri ja keskusvaalilautakunta.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

TREYn toimintaa ohjaa yliopistolaki sekä valtioneuvoston asetus yliopistoista. Lisäksi
TREYn toimintaa ohjaa joukko omaa säännöstöä ja erilaisia ohjesääntöjä, ohjelmia
ja yhteistyösopimuksia. Julkisiin asiakirjoihin voi tutustua TREYn verkkosivuilla.

