
 

 

 

 

  

Tampereen ylioppilaskunnan 

strategialuonnos 2023–2026  
 

Käsissäsi on TREYn uuden strategian ensimmäinen versio. Hyviä lukuhetkiä! 

 

TREYn strategia 

 

Missio  

Edistämme jäsenistöllemme tärkeitä asioita sekä Tampereen yliopistolla, 

alueellisesti ja paikallisesti.  

 

Visio  

Olemme tamperelainen yliopisto-opiskelijoiden yhteisö, jonka toiminta on 

houkuttelevaa ja kiinnostavaa. Toimimme järjestölähtöisesti tuoden 

toimintamme kautta hyötyä tamperelaiselle yliopisto-opiskelijalle. 

Arvioimme kriittisesti toimintaamme ja vakiinnutamme ydintehtävämme. 

Olemme tehokas ja aikaansaava edunvalvoja Tampereen yliopiston, 

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan alueella.  



 

 

 

 

  

Arvot  

Arvomme on ”Opiskelija kaiken keskiössä”: kaikki toimintamme perustuu 

opiskelijoidemme aseman, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

Toimintamme on opiskelijoiden näköistä ja opiskelijalähtöistä. Opiskelija 

kaiken keskiössä on arvo, josta emme tingi. Tätä arvoa toteuttaessamme 

toimimme yhdenvertaisesti, yhteisöllisesti, avoimesti ja vastuullisesti. 

 

Ydinviesti ja ydintehtävät 

Me opiskelijat. Teemme toimintaa yliopisto-opiskelijalta toiselle. Me teemme 

monipuolista järjestötoimintaa, tuotamme ja käytämme jäsenpalveluita ja 

ajamme yliopisto-opiskelijoiden etua. Me olemme järjestölähtöinen yhteisö, 

joka tekee jäsentemme opiskelijaelämästä parempaa.  

 

Kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa ohjaa yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, 

avoimuus ja vastuullisuus. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Roolimme 

 

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on tamperelaisten yliopiskelijoiden 

yhdysside. Roolimme on tuottaa jäsenpalveluita, tukea järjestölähtöistä 

yhteisöämme ja sen toimintaa sekä valvoa opiskelijoidemme etua. Olemme 

tehokas ja aikaansaava toimija, jota kuunnellaan herkällä korvalla sekä 

Tampereen yliopistolla että Tampereen kaupungilla.  

 

Tarkoituksemme on yhdistää tamperelaisia yliopisto-opiskelijoita. Me 

tuemme järjestöjä ja jäseniämme rikkaan opiskelijaelämän ja -kulttuurin 

tuottajana ja fasilitoijana. Me toimimme alueellisesti ja paikallisesti parhaana 

opiskelijaelämän asiantuntijana.  

 

Strategiakauden tavoitteet 

 

Ydintoiminnan vakiinnuttaminen 

Arvioimme kriittisesti toimintaamme nuorena ja rohkeana ylioppilaskuntana. 

Selvitämme mitkä toiminnan osat tuovat yhteisöllemme eniten hyötyä. 

Keskitymme laadukkaaseen ydintoimintaan. Teemme edunvalvontaa 



 

 

 

 

  

jäsentemme etujen mukaisesti yliopistolla, Tampereella ja Pirkanmaalla. 

Toteutamme tehtäviä, jotka kuuluvat meille ja toimivaltaamme. 

 

Mittaamme tavoitteita seuraavasti:  

• jäsenkysely  

• sidosryhmäkysely  

• työhyvinvointikyselyt 

• toimintaa ohjaavien dokumenttien toteutuminen  

 

Järjestölähtöinen TREY 

Toimintamme pohjautuu entistä vahvemmin järjestölähtöisyyteen. Järjestöt 

tuntevat TREYn palvelut ja kokevat TREYn asiantuntevana ja luotettavana 

yhteistyökumppanina. Järjestökenttämme on monipuolinen ja jokainen 

opiskelija kokee voivansa löytää oman paikkansa järjestökentällämme. 

Järjestökenttämme houkuttelevaksi paikaksi opiskelijalle kasvaa ja kehittyä 

sekä kokea Suomen parasta opiskelijaelämää.   

 

Mittaamme tavoitteita seuraavasti:  

• jäsenkysely 

• TREYn tarjoamien jäsen- ja järjestöpalveluiden käyttöaste 



 

 

 

 

  

• järjestöjen mukanaolo TREYn tapahtumissa 

• järjestökysely 

 

Innostava ja houkutteleva toiminta 

Opiskelijat kiinnittyvät osaksi yhteisöämme ja ylioppilaskunnan toimintaa. 

Toimintamme on innostavaa laajalle vapaaehtoisten joukolle. Järjestöt 

hyötyvät tuestamme ja järjestölähtöinen toiminta kasvaa. 

Opiskelijakulttuurimme on rikas ja yhteisöllinen. Hallinnon opiskelijaedustajien 

paikat ovat kilpailtuja luottamustoimia. Edustajistovaaleissa on enemmän 

ehdokkaita kuin aikaisemmin ja äänestysprosentti nousee yli 50 %:iin. 

Olemme haluttu työpaikka työmarkkinoilla ja hallitushaussa.  

 

Mittaamme tavoitteita seuraavasti:  

• vapaaehtoisten toiminnan kasvu ja monipuolisuus 

• vapaaehtoisten määrän kasvu ja monipuolisuus 

• TREYn tapahtumien osallistujamäärä 

• hallinnon opiskelijaedustajien paikkojen täyttöaste ja hakijamäärät 

• edustajistovaalien äänestysprosentti ja ehdokasmäärä 

• saamiemme työhakemuksien määrä ja laatu  

 



 

 

 

 

  

Vaikuttava ja tehokas edunvalvoja 

Edistämme jäsentemme etuja Tampereen yliopistolla, Tampereella ja 

Pirkanmaalla. Tuotamme konkreettisia tuloksia vaikuttamistyöllä ja 

saavutamme tärkeimmät tavoitteemme. TREYn edunvalvontaa näkyy 

mediassa. Tuemme ja vahvistamme opiskelijajärjestöissä ja hallinnon 

opiskelijaedustajina toimivien henkilöiden vaikuttamistyötä. Edunvalvonnan 

merkitys ymmärretään paremmin yhteisössä ja edunvalvonnan mittaristoa 

kehitetään. Olemme luotettava, tunnettu ja asiantunteva kumppani 

sidosryhmillemme.  

 

Mittaamme tavoitteita seuraavasti:  

• TREYn linjojen toteutuminen 

• TREYn osumat mediassa 

• TREYn sosiaalisen median näkyvyys 

• hallinnonopiskelijaedustajina toimii laajasti jäseniämme monipuolisilla 

taustoilla 

• sidosryhmäkysely 

• jäsenkysely 
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