
 

 

 

 

  

Tampereen ylioppilaskunnan strategia 

2023–2026 

Missio 

Edistämme Tampereen yliopiston opiskelijoille tärkeitä asioita. 

 

Visio 

Toimimme opiskelija- ja yhteisölähtöisesti rakentaen parempaa 

opiskelijaelämää mukaansatempaavalla otteella. 

 

Arvot 

Arvomme on ”Opiskelija kaiken keskiössä”: kaikki toimintamme perustuu 

opiskelijoidemme aseman, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

Toimintamme on opiskelijalähtöistä ja opiskelijoiden näköistä. Toimimme 

yhdenvertaisesti, yhteisöllisesti, avoimesti, vastuullisesti ja opiskelijoiden 

moninaisuutta vaalien. 



 

 

 

 

  

Ydinviesti ja ydintehtävät 

Me opiskelijat 

• tuemme monipuolista järjestötoimintaa, 

• tuotamme ja käytämme jäsenpalveluita, 

• ajamme opiskelijoiden etua ja 

• olemme yhteisö. 

 

Roolimme 

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden 

yhdysside. Opiskelijat ja järjestöt muodostavat monipuolisen, kansainvälisen 

ja kulttuurillisesti rikkaan yhteisön. Tuemme yhteisöämme rikkaan 

opiskelijaelämän ja -kulttuurin rakentamisessa ja kehittämisessä. 

Olemme tamperelaisen yliopisto-opiskelijan luotettava ja laadukas 

edunvalvoja. TREYtä kuunnellaan herkällä korvalla Tampereen yliopistolla ja 

Tampereen kaupungilla. 

 



 

 

 

 

  

Strategiakauden tavoitteet 

 

Vaikuttava opiskelijoiden edunvalvoja 

 

Olemme vaikuttava, aikaansaava ja näkyvä edunvalvoja. Edunvalvonnan 

merkitys ymmärretään paremmin yhteisössä ja edunvalvonnan mittaristoa 

kehitetään. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan heitä koskevaan 

päätöksentekoon. Tuemme ja vahvistamme opiskelijajärjestöissä ja 

hallinnon opiskelijaedustajina toimivien henkilöiden vaikuttamistyötä. 

Olemme luotettava, tunnettu ja asiantunteva kumppani 

sidosryhmillemme. Olemme aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja. 

Mittaamme tavoitteita muun muassa seuraavasti: 

• linjojen toteutuminen 

• toiminnan medianäkyvyys 

• viestinnän tavoittavuus 

• järjestöille toteutetut edunvalvonnalliset koulutukset 

• TREYn toteuttamat kyselyt ja keräämä palaute 



 

 

 

 

  

Järjestölähtöinen TREY 

 

Järjestökenttämme on houkutteleva paikka opiskelijalle kasvaa ja kehittyä 

sekä kokea Suomen parasta opiskelijaelämää. Järjestöt tuntevat TREYn 

palvelut. TREY on asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani järjestöille. 

Järjestöt kokevat, että TREY pitää heidän puoliaan, tarjoaa heille tukea ja ajaa 

heidän etujaan. 

Mittaamme tavoitteita muun muassa seuraavasti: 

• järjestötilojen määrä yliopistolla 

• järjestöjen mukanaolo TREYn tapahtumissa 

• TREYn tarjoamien koulutusten määrä ja laatu 

• TREYn toteuttamat kyselyt 

• TREYn tarjoamien jäsen- ja järjestöpalveluiden käyttöaste 

• toimielimiin osallistumisen aste 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Innostava ja houkutteleva toiminta 

 

Opiskelijat kiinnittyvät osaksi yhteisöämme ja ylioppilaskunnan toimintaa. 

Toimintamme on innostavaa laajalle ja moninaiselle vapaaehtoisten joukolle. 

Opiskelijakulttuurimme on rikas ja yhteisöllinen. Hallinnon opiskelijaedustajien 

tehtävät ovat arvostettuja ja haluttuja luottamustoimia. Edustajistovaalien 

ehdokasmäärä ja äänestysprosentti ovat nousujohteisia. TREY on haluttu 

työpaikka työmarkkinoilla ja hallitushaussa. 

Mittaamme tavoitteita muun muassa seuraavasti: 

• vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuuden ja toimintaan kiinnittymisen 

kasvu 

• tapahtumien osallistujamäärät 

• hallinnon opiskelijaedustajien paikkojen täyttöaste ja hakijamäärät 

• edustajistovaalien äänestysprosentti ja ehdokasmäärä 

• saamiemme työhakemusten määrä ja laatu 

 



 

 

 

 

  

Ydintoiminnan kirkastaminen 

 

Tarkastelemme, mihin TREYn resursseja erityisesti kannattaa käyttää, jotta 

voimme keskittyä laadukkaaseen ydintoimintaan. Kehitämme ja 

terävöitämme toimintaamme ja asemaamme laadukkaana edunvalvojana 

ja ainutlaatuisen tamperelaisen opiskelijakulttuurin fasilitoijana. 

Mittaamme tavoitteita muun muassa seuraavasti: 

• toimintaa ohjaavien dokumenttien, kuten vuosittaisen 

toimintasuunnitelman, toteutuminen 

• jäsenkysely 

• sidosryhmäkysely 

• työhyvinvointikyselyt 
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