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Prologi: Miten toimintasuunnitelmaa luetaan?

Hei! Pitelet käsissäsi toimintasuunnitelmaluonnosta vuodelle 2021. Pyrimme
ylioppilaskunnan alkuvuosina jatkuvasti kehittämään toiminnan ohjausta,
työnjakoa ja työn tavoitteiden asettamista. Toimintasuunnitelmalla on tässä
kehittämistyössä valtava rooli ja siksipä tämäkin toimintasuunnitelma on
hieman erilainen kuin aiemmin. Uskomme tämän toimintasuunnitelman
tukevan erityisesti moniulotteisempaa lähestymistapaa opiskelijakentän
ilmiöihin ja toisaalta hieman suppeammalla laajuudellaan tuovan
realistisemman käsityksen ylioppilaskunnan käytettävissä olevista
resursseista ja tavoitteiden täyttymisestä.
Tämä toimintasuunnitelma koostuu yhdestätoista poikkisektoraalisesta
projektista, jotka vastaavat strategiamme tavoitteisiin. Jatkuva toiminta,
kuten esimerkiksi toiminnan kehittäminen, sidosryhmätyö ja sektoreiden
arkeen kiinteästi kuuluvat asiat, on jätetty toimintasuunnitelmasta kokonaan
pois. Näin kuluvan vuoden painopisteet ja tarvittavat resurssit ovat selkeästi
löydettävissä.

Uskomme, että tämä toimintasuunnitelma yhdessä jatkuvan toimintamme
kanssa tekevät ensi vuodesta entistä vaikuttavamman ja rakentavat entistä
parempaa ylioppilaskuntaa meille opiskelijoille. Lukuiloa!
- Puheenjohtaja Annika ja viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Saana

Tieto: Opiskelijat tietävät ja tuntevat ylioppilaskunnan
toiminnan.
Projekti: Jäsenlähtöinen ja opiskelijoiden näköinen
ylioppilaskunta

Vastuusektorit: Viestintä, yritysyhteistyö
Projektin parissa työskentelevät: Viestintä, brändi, jäsenpalvelut,
yritysyhteistyö, pääsektori, vapaaehtoiset, toimielinten vetäjät
Nykytila: Ylioppilaskunnan viestintää ja sen tavoittavuutta kartoitettiin
viestinnän kehittämiskyselyllä keväällä 2020. Kehittämiskyselyn tuloksista
nousi muun muassa esiin, että ylioppilaskunnalta kaivattaisiin enemmän
läsnäoloa kampuksilla ja henkilökohtaisempaa otetta viestintään.

Ylioppilaskunnan jäsenpalvelut ovat periytyneet lähes sellaisenaan vanhoilta
ylioppilaskunnilta, ja jäsenpalveluvalikoimaa on tarpeen laajentaa ja
mainostaa ylioppilaskunnan palveluntarjoaja-aseman vakiinnuttamiseksi.
Nuoren iän ja poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi ylioppilaskunnan
tapahtuma- ja vapaaehtoiskäytänteet eivät ole vakiintuneet. Toimielinten
toimintaa voidaan tarkastella vasta sen jälkeen, kun toiminta on kunnolla
käynnistynyt.
Yritysyhteistyötä tehdään entisten ylioppilaskuntien yhteistyökumppanien
kanssa. Ylioppilaskunnan yritysyhteistyöviestintä on epäjohdonmukaista ja
kaipaa toimivia käytänteitä. Yritysyhteistyössä käytetyt järjestelmät eivät
palvele sektorin tarpeita.
Tavoitetila: Viestinnän kehittämiskyselyn tulosten pohjalta on tehty kaikki
tarvittavat toimenpiteet. Ylioppilaskunnan viestintäkanavat ovat
tarkoituksenmukaisessa käytössä ja ne palvelevat opiskelijoita. TREYn
uudistuneella uutiskirjeellä on vakiintunut paikka viestintäkanavana. TREY on
laadukas palveluntarjoaja, jolla on monipuolinen ja opiskelijoiden tuntema
jäsenpalveluvalikoima.

Ylioppilaskunnalla on hyvät vapaaehtoiskäytänteet, joiden ansiosta
vapaaehtoiseksi on mielenkiintoista ja houkuttelevaa hakea. Toimielimet
ovat tarkoituksenmukaisia.
TREYn yritysyhteistyökumppanit ovat aina opiskelijan edun mukaisia ja
yritysyhteistyöviestintä opiskelijalähtöistä. TREYn yritysyhteistyöviestintä on
kiinnostavaa, laadukasta, hyödyllistä ja korkeatasoista.
Yritysyhteistyöjärjestelmiä on tarkasteltu kriittisesti ja tutustuttu muutamiin
potentiaalisiin sektorin tarpeita palveleviin järjestelmiin.
Ylivuotisuus: TREYn toiminnan alkuvuosina kehittämistyö on systemaattista
ja toimintaa kehitetään jatkuvasti sektorien kokemusten ja saadun
palautteen pohjalta.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREY on helposti lähestyttävä ja rento toimija
opiskelijoiden silmissä. Ylioppilaskunnan arki ja siihen liittyvä jatkuva toiminta
on tuttua opiskelijoille. TREY tarjoaa opiskelijoille kohtaamispaikan, jossa
myös toimielimet näkyvät ja toimivat aktiivisesti.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Luodaan viestintäkäytänteitä, jotka tekevät TREYn viestinnästä
henkilökohtaisempaa ja rennompaa. Tehdään ylioppilaskunnan

viestinnästä helpommin lähestyttävää ja ymmärrettävää
kouluttamalla toimijoita muun muassa kielenhuollosta
•

Tarkastellaan jäsenpalveluita ja niiden käyttöä kyselyllä. Laajennetaan
ja kehitetään jäsenpalveluvalikoimaa kyselyn tulosten pohjalta

•

Tarkastellaan ylioppilaskunnan viestinnän paikkoja kriittisesti etenkin
yliopiston viestintäkanavien osalta

•

Tarkastellaan ylioppilaskunnan viestintää kestävän kehityksen
näkökulmasta ja toteutetaan pöytäkolmiouudistus

•

Otetaan käyttöön avoin Telegram-tiedotuskanava, jonka kautta
ylioppilaskunta viestii kaikkia opiskelijoita koskevista asioista

•

Luodaan käytänteitä tuoda esiin toimielimiä ja järjestöjä TREYn
tapahtumissa ja viestintäkanavissa

•

Panostetaan toimielinten pyörittämiseen ja koulutetaan toimielinten
vetäjiä ja jäseniä. Tarkastellaan toimielinten kokonaisuutta ja
toimivuutta sekä ylioppilaskunnan, että vapaaehtoisten itsensä
näkökulmasta. Kehitetään toimielintoiminnan yhteisöllisyyttä ja
mielekkyyttä.

•

Kiinnitetään kaikissa yritysyhteistyösopimuksissa ja -viestinnässä
huomiota opiskelijalähtöisyyteen.

•

Toteutetaan yritysyhteistyömainosvideoita ja tarkastellaan niiden
tavoittavuutta ja vastaanottoa yhteisössä

•

Toteutetaan yritysyhteistyön käsikirja

•

Kartoitetaan uusasiakashankinnalla TREYn näköisiä
yhteistyökumppaneita aikaisempien opiskelijalähtöisten kumppanien
lisäksi

•

Testataan muutamaa uutta yritysyhteistyöjärjestelmää ja
tarkastellaan nykyisen järjestelmän soveltuvuutta kriittisesti

Tunne: Opiskelijat haluavat olla ja kokevat olevansa osa
ylioppilaskuntaa.

Projekti: Kohti uutta strategiaa ja sen yli!

Vastuusektorit: Pääsektori
Projektin parissa työskentelevät: Pääsektori, edustajisto
Nykytila: TREYn ensimmäinen strategia laadittiin vuoden 2018 aikana. Nyt
voimassa olevan strategian strategiakausi on 2019-2022. Vuonna 2018

strategia valmisteltiin laajasti opiskelijoita, järjestöjä ja ylioppilaskunnan
toimijoita osallistaen. Jotta uusi strategia saadaan valmisteltua yhtä
oivallisen prosessin kautta vuonna 2022, tulee prosessiin valmistautua jo
vuoden 2021 puolella.
Tavoitetila: Vuonna 2021 TREYn strategiaprosessi on suunniteltu niin, että
prosessi voidaan juoksuttaa vuoden 2022 aikana sujuvasti. TREYn
strategiaprosessi on suunniteltu sellaiseksi, jota voidaan jatkossakin soveltaa.
Ylivuotisuus: Vuonna 2022 hyväksytään uusi strategia.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREYn strategiatyölle on selvät rakenteet ja
aikataulut. Strategian toteuttaminen ja päivittäminen on luonteva osa arkea.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Valmistaudutaan uuden strategian laatimiseen suunnittelemalla
strategian päivittämisprosessi

•

Strategiaprosessista vastaavat henkilöt kouluttautuvat strategiatyöhön

•

Suunnitellaan ja toteutetaan sidosryhmäkysely strategiatyön tueksi

Projekti: Aidosti kansainvälinen yliopistoyhteisö

Vastuusektorit: Kansainvälisyys, tuutorointi
Projektin parissa työskentelevät: Kansainvälisyys, tuutorointi,
koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus
Nykytila: Yliopistoyhteisöön kuuluu paljon englantia asiointikielenä käyttäviä
opiskelijoita ja henkilökuntaa, minkä vuoksi heidän mahdollisuutensa
osallistua päätöksentekoon, keskusteluun ja erilaiseen toimintaan ovat
rajalliset. Korona on aiheuttanut iskun yliopiston kansainvälisyydelle, kun
vaihtoja on peruttu ja kansainvälisten opiskelijoiden saapuminen maahan on
hankaloitunut.
TREY on kehittänyt oman toimintansa kaksikielisyyttä esim. edustajistossa,
mutta käytänteet eivät ole vakiintuneet. Tällä hetkellä toimisto tai edustajisto
ei toimi kaksikielisesti.
Kansainvälisen opiskelijatuutorin tehtävä ei ole houkutteleva suurelle osalle
opiskelijoista ja yhteisöllisyyden tunne jää puuttumaan monien kv-tuutorien
kokemuksesta. Kv-tuutorit jäävät usein ilman tukea ja tehtävä on
kuormittava. Monilla aloilla kv-tuutoreita on saatu rekrytoitua liian vähän
aloituspaikkoihin nähden.

Tavoitetila: Järjestöt osaavat hakea ja saavat TREYltä tukea oman
toimintansa kehittämiseksi kv-ystävällisemmäksi. Kv-tuutorihaun suosio on
kasvanut.
Englantia asiointikielenä käyttävien opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua
yliopistoyhteisön ja erityisesti ylioppilaskunnan toimintaan ovat parantuneet.
Edustajiston striimaus on mahdollista tehdä suomen lisäksi englanniksi.
Yliopistolla ja ylioppilaskunnalla on riittävät kääntäjäresurssit yhtäaikaiseen
kaksikieliseen viestintään. Yliopistolla on selkeät kieliperiaatteet.
Ylivuotisuus: TREY jatkaa vaikuttamistyötä, jotta jokaisella olisi heti
opintojensa alusta kokemus yhteisöön kuulumisesta. Yliopiston uudet
kieliperiaatteet mahdollistavat englantia asiointikielenä käyttävien
opiskelijoiden pääsyn hallinnon opiskelijaedustajiksi.
Pitkän aikavälin tavoitetila: Opiskelijat, järjestöt ja ylioppilaskunta
muodostavat tiiviin, kansainvälisen yhteisön, jossa jokaisella on
yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan ja toteuttaa itseään. TREY
nähdään kansainvälisyyteen kannustavana ja innostavana toimijana, jonka
tukeen luotetaan. Kv-tuutorina toimiminen on mielekästä, yhteisöllistä ja
palkitsevaa.

Ehdotetut toimenpiteet:
•

Selkeytetään vastuunjako kv-tuutoroinnista ainejärjestöjen ja yliopiston
välillä

•

Tuetaan kv-tuutorvastaavia kv-tuutoreiden rekryämisessä ja
yhteisöllisyyden luomisessa

•

Neuvotellaan yliopiston kanssa ulkoiset motivaattorit edistämään kvtuutoroinnin houkuttelevuutta

•

Luodaan TREYn omat kieliperiaatteet, joissa määritellään tavoitteet ja
toimenpiteet TREYn omalle kansainvälisyydelle sekä
tavoitteet/toimenpide-ehdotukset sille, mitä yliopiston
monikielisyydeltä halutaan

•

Tarkastellaan TREYn toimiston kaksikielisyysvalmiutta ja tehdään
tarvittavia toimenpiteitä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien
edistämiseksi

•

Hankitaan tarvittavat tulkkausvälineet

Projekti: Kestävät kampukset opiskelijaelämän kehtona

Vastuusektorit: Kampuskehitys

Projektin parissa työskentelevät: Järjestö, koulutuspolitiikka,
yhdenvertaisuus, hyvinvointi, kestävä kehitys
Nykytila: Yliopiston tiloihin ja niiden käyttöön vaikuttamiseen kaivataan
yhtenäistä toimintatapaa. TREYssä tehdään kampuskehitysasioissa töitä
usealla eri sektorilla esimerkiksi järjestöjen, opetuksen kehittämisen,
yhdenvertaisuuden sekä kestävän kehityksen näkökulmasta ilman, että työtä
koordinoidaan mitenkään.
Järjestöjen tila-asiat eroavat merkittävästi riippuen siitä, mistä kampuksesta
on kyse. Myös esimerkiksi kierrätysmahdollisuudet ja tilojen esteettömyys
vaihtelevat. Yliopistolla on käynnissä opetustilojen kehittämistä vaativa
flippaushanke ja esimerkiksi EXAM-tilojen korkea käyttöaste luo paineita
uusiin tilaratkaisuihin.
Vuonna 2020 TREYlle on valmisteltu myös ympäristösuunnitelma, jonka
jalkauttaminen tulee vaatimaan yhteistyötä laajasti eri sektoreilta.
Tavoitetila: Pinni A:n järjestötila on remontoitu ja uudelleen brändätty sekä
aktiivisessa opiskelijoiden käytössä. Opiskelijoiden käyttöön tarkoitetun
yliopiston alueella sijaitsevan kiinteän kyykkäkentän rakentaminen on
aloitettu. Vaikuttamistyö järjestötilojen ja erilaisten 24/7 -kulkuoikeusalueiden
hankkimiseksi on edistynyt. Yliopiston tilojen ja järjestötilojen

saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä tehdään kirjaukset yliopiston
yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Yliopisto tukee opetushenkilökuntaa ja
opiskelijoita etäopetuksessa sekä sähköisten järjestelmien ja palveluiden
käytössä.
Yliopisto huomioi kampusten kehittämisessä ympäristönäkökulman
läpileikkaavasti ja tekee opiskelijoiden ja järjestöjen kanssa yhteistyötä
kestävyyden edistämiseksi, TREYn ympäristöohjelma tunnetaan toimiston
sisällä ja järjestöissä, ja sen toimenpiteitä on toteutettu.
Ylivuotisuus: Yliopistolla ja ylioppilaskunnalla on yhteinen suunnitelma
järjestötilojen kokonaisuuden kehittämiseksi. Opetusmuotoja kehitetään
moninaisemmaksi siten, että opiskelijoiden erilaiset tilanteet huomioidaan
kattavasti hyödyntäen sekä lähiopetusta että digitaalisia menetelmiä.
Pitkän aikavälin tavoitetila: Yliopiston tilat ovat oleellisin osin 24/7 käytössä
opiskelijoille sekä järjestöille ja järjestöillä on toimintaansa olennaisesti
tukevat tilat. Yliopiston tilat ovat saavutettavia ja esteettömiä kaikilla
kampuksilla ja EXAM-tenttejä pystyy tekemään kellonajasta ja kampuksesta
riippumatta. Kestävä kehitys on luontainen osa ylioppilaskunnan ja
järjestöjen toimintaa. Kaikilla kampuksilla on helposti saavutettavat
sukupuolineutraalit saniteettitilat.

Ehdotetut toimenpiteet:
•

Remontoidaan Pinni A:n järjestötila

•

Tehdään toimistolla selkeä vastuunjako kampuskehitysasioissa niin,
että työssä voidaan huomioida parhaiten niin yhteisölliset kuin
edunvalvonnalliset kysymykset

•

Lähdetään yhdessä kyykkää harrastavien opiskelijoiden kanssa
vaikuttamaan siihen, että yliopiston alueelle saadaan ympäri vuoden
opiskelijoita palveleva pysyvä kyykkäkenttä

Toiminta: Opiskelijat osallistuvat ja vaikuttavat
ylioppilaskunnan toimintaan.
Projekti: TREY ❤ Järjestöt - Ylioppilaskunta järjestöjen tukena ja
kouluttajana

Vastuusektorit: Järjestö
Projektin parissa työskentelevät: Kaikki koulutuksia ja järjestöille materiaalia
tuottavat sektorit

Nykytila: TREYn järjestökenttä on todella moninainen ja järjestöillä on erilaisia
haasteita ja tarpeita riippuen järjestön toiminnan luonteesta. TREYn
koulutuksiin ovat tähän mennessä lukeutuneet Järjestöstartti,
Kopokonferenssi sekä erilaisille toimielimille toteutetut koulutukset ja
yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä opintojakso järjestötoimijoille ja
hallinnon opiskelijaedustajille. Järjestöillä on kuitenkin selkeä tarve
laajempaan ja kohdennetumpaan tukeen, jotta heillä on paremmat
mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja toimia entistä aktiivisemmin niin
opiskelija- kuin koko korkeakouluyhteisössä.
Tavoitetila: Järjestöjen koulutustarpeet on kartoitettu. TREY on aloittanut
koulutusten järjestelmällisen ja systemaattisen kehittämisen yhtenäiseksi ja
kattavaksi kokonaisuudeksi kaksikielisyys huomioiden.
TREYllä on vuoden 2022 alussa järjestötoimintaa tukeva, kattava opas
yhdistystoimintaan. Kaikki TREYn sektorit ovat tarkastelleet, millaisia
materiaaleja he voisivat tuottaa järjestötoiminnan tueksi.
Ylivuotisuus: TREYn järjestökoulutuksia kehitetään aktiivisesti järjestöjen
palautteen ja toiveiden pohjalta. TREYn tuki on hyödyllistä järjestöille ja
auttaa niitä kehittämään toimintaansa.

Pitkän aikavälin tavoitetila: TREYn koulutustarjontaa on kehitetty. Järjestöt
osallistuvat aktiivisesti yhteisiin koulutuksiin ja toimielimiin. Kansainväliset
järjestöt ovat samalla viivalla muiden järjestöjen kanssa tietotaidon
näkökulmasta. Järjestöt tietävät, mitä järjestöpalveluja TREYllä on ja he
osaavat pyytää apua tarvittaessa.
TREYllä on johdonmukaisesti rakennettu yhdistystoiminnan opas, jossa on
monipuolisesti sisältöä järjestötoiminnan tueksi. Lisäksi TREYllä on
materiaalipankki, johon TREYn sektorit voivat lisätä materiaaleja järjestöjen
käyttöön.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Kartoitetaan järjestöjen tarpeita koulutuksille. Toteutetaan kartoituksen
pohjalta suunnitelma koulutusten järjestämisestä ja
koulutusmateriaalien tuottamisesta

•

Vastataan koulutustarjonnalla aiemmin havaittuihin järjestötoiminnan
haasteisiin

•

Luodaan ja hyväksytään yhdistystoiminnan opas sektoreiden
yhteistyönä

•

Päivitetään TREYn nettisivuilla sijaitsevaa järjestöjen materiaalipankkia
ja viestitään sivuista järjestöjen toimijoille aktiivisesti.

Toimintakenttä: Ylioppilaskunta on arvostettu ja vaikuttava
opiskelijan elämän asiantuntija.
Projekti: TREY tutkii, ei hutki!

Vastuusektorit: Toimiston sisäinen selvitystyöryhmä
Projektin parissa työskentelevät: Pääsektori, toimiston sisäinen
selvitystyöryhmä
Nykytila: TREY tekee paljon pienimuotoisia kyselyitä ja lisäksi kerää
palautetta tapahtumista ja järjestöiltä toiminnan kehittämiseksi ja
edunvalvontatyön tueksi. TREYssä ei ole selviä periaatteita sille, miten
kerättyä tietoa voidaan käyttää tutkimustarkoituksessa. Selvitystoimintaa
tehdään kaikilla sektoreilla, mutta sitä ei koordinoida TREYn sisällä ja tietojen
pitkäjänteinen seuranta sekä arkistointi on puutteellista. Saatuja tuloksia
voitaisiin hyödyntää paremmin TREYn vaikuttamistyössä. Ulkoista
tutkimusyhteistyötä, esimerkiksi opinnäyteyhteistyötä, ei ole tehty eikä siihen
ole yhdessä sovittuja käytänteitä.
Tavoitetila: TREYllä on selkeät rakenteet ja periaatteet erilaisten selvitysten
sekä kyselyiden toteuttamiseen.

Ylivuotisuus: TREY tarjoaa mahdollisuuden tehdä opinnäytetöitä tilaustyönä
ylioppilaskunnalle.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREY tekee vaikuttavaa tutkimus- ja
selvitystoimintaa, ja sitä kautta tuntee opiskelijayhteisön. TREYn
vaikuttamistyö pohjautuu tutkittuun tietoon ja TREY edistää omalla
esimerkillään tieteen ja sivistyksen asemaa julkisessa keskustelussa.”
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Luodaan periaatteet ja selkeä roolitus TREYn selvitystoiminnalle

•

Laaditaan perusteet TREYn tutkimustoiminnan rahoittamiselle

•

Luodaan raamit opinnäytetyöyhteistyölle

•

Luodaan tutkimusyhteistyöraamit eri toimijoiden kanssa yhdessä
toteutettavalle tutkimustyölle

Projekti: Faktat pöytään! - Selvitys tamperelaisten yliopistoopiskelijoiden toimeentulosta

Vastuusektorit: Sosiaalipolitiikka
Projektin parissa työskentelevät: Toimeentulo

Nykytila: Vuodelle 2020 suunniteltu toimeentuloselvitys siirtyy vuodelle 2021.
Vuoden 2020 aikana kartoitettiin kiinnostuneita yhteistyökumppaneita
muista ylioppilaskunnista ja useampi ylioppilaskunta on päättänyt lähteä
mukaan toimeentuloselvitykseen.
Tavoitetila: TREYllä on ajantasaista tietoa opiskelijoiden toimeentulosta
Tampereella edunvalvontatyön tueksi.
Ylivuotisuus: Hyödynnetään toimeentuloselvityksen tuloksia
edunvalvontatyössä.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREYn vaikuttamistyö pohjautuu tutkittuun
tietoon.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Kartoitetaan tutkimukseen osallistuvat toimijat

•

Toteutetaan toimeentuloselvitys

•

Raportoidaan selvityksen tuloksista ja hyödynnetään niitä
vaikuttamistyössä

Projekti: Kuntavaalit tulee, oletko valmis?

Vastuusektorit: Kaupunkivaikuttaminen
Projektin parissa työskentelevät: Kaupunkivaikuttaminen, viestintä;
vaalityön osalta hallitus ja asianmukaiset asiantuntijat
Nykytila: Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. TREYn ja Tamkon
muodostama Ryhmä 35 000 on tehnyt kuntavaaliohjelman vuonna 2020.
Tampereen kaupunki on julistautunut opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi
ja tavoite sisältyy myös kaupungin ja yliopiston yhteistyösopimukseen.
Edellytykset ajaa TREYn tavoitteita läpi ovat hyvät.
Tavoitetila: Opiskelijoiden äänestysaktiivisuus on korkea ja läpi pääsee
paljon opiskelijataustaisia ihmisiä, joita Ryhmä 35 000 ryhmäyttää
keskenään. TREY on organisaationa tuttu kaikille valtuustoryhmille.
Pormestariohjelmaan on saatu kirjattua lukuisia TREYlle tärkeitä tavoitteita.
Ylivuotisuus: Ylioppilaskunnalla on läheiset suhteet ja keskusteluväylät
valtuutettuihin. Ylioppilaskunta nähdään kaupungin merkittävänä
yhteistyökumppanina ja opiskelijan elämän asiantuntijana.

Pitkän aikavälin tavoitetila: Ylioppilaskuntaa kuullaan yliopisto-opiskelijoihin
liittyvissä päätöksissä ja ylioppilaskunnan tavoitteet huomioidaan
päätöksenteossa.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Toteutetaan yhdessä Tamkon kanssa opiskelijoiden näköinen
kiinnostava vaalikampanja

•

Tehdään vaikuttava viestintäkampanja vaalien alla ja toinen
vaikuttaaksemme pormestariohjelmaan

•

Tarjotaan opiskelijaystävällisille kuntavaaliehdokkaille mahdollisuus
tuoda esiin kantojaan opiskelijoita koskettavissa asioissa

•

Järjestetään yhdessä Tamkon kanssa tapaaminen kaikkien nuorten
valtuutettujen kanssa ja tavataan myös valtuustoryhmien edustajia

Projekti: Opintoajat kireet, edistymisen esteet sileeks!

Vastuusektorit: Koulutuspolitiikka
Projektin parissa työskentelevät: Koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka,
kansainvälisyys

Nykytila: Yliopisto-opiskelun opintoaikoja tiivistetään, sillä uusi 2021 alkava
rahoitusmalli palkitsee yliopistoja entistä vahvemmin nopeasta
valmistumisesta. Yliopistolta saadun tuen riittävyys erityisesti keskeytyneisiin
opintoihin palaamiseen tai hidastuneiden opintojen suorittamiseen on
kuitenkin heikolla tasolla.
Opintoaikojen rajaamisen vuoksi esimerkiksi opiskelijoiden kansainvälisten
liikkuvuusjaksojen määrä Suomessa on vähentynyt huomattavasti.
Lukukausimaksuvelvollisten opiskelijoiden osalta paine suoriutua opinnoista
tavoiteajassa on suuri etenkin taloudellisista syistä.
TREY on tehnyt syksyllä 2020 kattavan koronakyselyn koronan vaikutuksista
opiskelijoiden opintojen etenemiseen sekä hyvinvointiin liittyen. Korona-ajan
tuoman etätyöskentelyn myötä opintojen suorittamiseen on luotu
vaihtoehtoisia suoritustapoja, joista on kerätty palautetta ja opetusta on
kehitetty näiden pohjalta. Toisaalta etätyöskentely luo haasteita
opiskelijoiden mielenterveydelle, sosiaaliselle kanssakäymiselle sekä uusien
opiskelijoiden kiinnittymiseen yliopistoyhteisöön.
Tavoitetila: Työ opiskelijoiden moninaisuuden huomioimiseksi uusien
opetussuunnitelmien mukaisessa opetustarjonnassa on aloitettu vuonna
2021 mm. etätyöskentelyaikana hyväksi todettujen uusien käytäntöjen avulla.

Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät yhdessä aktiivista työtä opiskelujen
esteiden purkamiseksi ja työssä kiinnitetään erityistä huomiota koronan
lisäämien haasteiden minimoimiseksi.
Ylivuotisuus: TREY tietää, miten opiskelijoiden erilaiset taustat vaikuttavat
opinnoissa etenemiseen, ja hyödyntää tätä tietoa vaikuttamistyössään.
Tampereen yliopiston opintojen toteutustapoja monipuolistetaan.
Opintopsykologien ja muiden tukipalveluiden resurssit ovat riittävät
saavutettavan, oikea-aikaisen ja laadukkaan palvelun turvaamiseksi.
Opiskelijoiden kansainvälistymisen esteitä on purettu.
Pitkän aikavälin tavoitetila: Tampereen yliopistossa opiskelu on sujuvaa ja
saavutettavaa opiskelijoille erilaisista taustoista riippumatta. Yliopistolla
tunnistetaan haasteet liittyen opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja näitä
haasteita puretaan muun muassa laadukkaiden tukipalveluiden ja
monipuolisten opintojen toteutustapojen avulla. Kansainvälistymisen
esteenä eivät ole opintojen etenemiseen ja opintoaikaan liittyvät tekijät.
Keskeytyneisiin opintoihin palaamiseen saa tukea yliopistolta.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Kartoitetaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita selvitykseen, jossa
tutkitaan opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä.

•

Tarkastellaan yliopiston kotikansainvälistymisen tilaa yhdessä
sidosryhmien kanssa ja esitellään kehityskohteita yliopiston johdolle.

•

Tehdään kampanja, jossa tuodaan esiin opiskelijoiden moninaisuutta
ja erilaisia elämäntilanteita, jotka vaikuttavat opintojen sujuvuuteen.
Kampanjalla pyritään saamaan yliopisto käynnistämään työ opintojen
etenemisen hidasteiden aktiiviseksi purkamiseksi sekä lisäämään
opiskelijoiden, yliopiston ja muun yhteiskunnan tietämystä
opiskelijoiden moninaisuudesta ja purkamaan vääriä ennakkoluuloja.

Ylioppilaskunnan sisäinen kehittäminen
Projekti: TREYn talouden arvotyö

Vastuusektorit: Taloussektori
Projektin parissa työskentelevät: Pääsektori, taloussektori, edustajisto
Nykytila: TREYn talouteen liittyvää arvokeskustelua ei olla käyty, eikä työn
tukena ole selkeää tavoitetilaa. Tulevaisuuden strategisen taloussuunnittelun
kannalta tarvitaan syvällistä pohdintaa siitä, mitkä arvot ohjaavat TREYn
talouspäätöksiä.

Tavoitetila: TREYn talouden päätöksentekoa ohjaavat arvot on selvitetty ja
laaja arvokeskustelu on käyty edustajistossa. Ylioppilaskunnan sijoitukset ja
omistukset ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. TREYlle on luotu
luonnosversiot TREYn talouspäätöksiä ohjaavista dokumenteista (liite 1).
Ylivuotisuus: Ohjaavat dokumentit viimeistellään ja hyväksytään vuonna
2022.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREY on vastuullinen toimija, jonka
taloussuunnittelulla on selkeä arvopohja.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Tarkastellaan entisten ylioppilaskuntien omistuksia ja selvitetään,
millaista sijoitustoimintaa on harjoitettu sekä millaiset ovat olleet
toimijoiden taloudenpidon perinteet

•

Käydään taloudellista toimintaa ohjaaviin arvoihin liittyvää keskustelua
talousvaliokunnassa ja edustajistossa

•

Laaditaan arvokeskustelun pohjalta paperi, joka kuvaa TREYn
taloustoiminnan arvoja

•

Johdetaan muut taloutta ohjaavat dokumentit talouden arvotyön
pohjalta

Projekti: Yhteisöllinen, kehittyvä ja moderni ylioppilaskunta
työelämän murroksessa

Vastuusektorit: Pääsektori
Projektin parissa työskentelevät: Pääsektori, työntekijöiden
luottamushenkilöt, työsuojelutiimi, alumnisektori
Nykytila: Hyvinvointi on TREYn toimistolla ollut kehittämisen kohteena jo
vuonna 2020. Vuoden 2020 aikana toteutetut toimenpiteet ovat olleet hyvä
alku, mutta hyvinvoinnin kehittämiselle on vielä tarvetta. Vuonna 2020 on
keskitytty erityisesti hallituksen kouluttautumiseen, työnohjaukseen ja
hyvinvointiin. Koronan myötä etä- ja hybridityöskentelystä on tullut osa
arkea, mutta se on myös tuonut mukanaan omat haasteensa. Näitä teemoja
on tarpeen laajentaa koskemaan koko toimistoa. Lisäksi henkilöstön kesken
on valmistauduttava henkilöstöstrategian luomiseen.
Vuonna 2020 on laadittu mentorointiohjelma, jossa hallitusalumneista
nimetään jokaiselle hallituslaiselle oma mentori tukemaan hallituksen
jäsenen kasvua. Kuluvana vuonna on järjestetty alumnitapaaminen, jossa on
pohdittu suuntaviivoja TREYn alumnityölle.

Tavoitetila: Hyvinvointia ja kehittymistä edistäviä käytänteitä on luotu ja
tarpeita kehittämistyölle selvitetty. Henkilöstöstrategian valmistelu on
aloitettu.
Ylivuotisuus: Henkilöstöstrategia laaditaan ja hyväksytään 2022.
Pitkän aikavälin tavoitetila: TREY on moderni, yhteisöllinen ja kehittyvä
työnantaja. Henkilökunta ja hallitus voivat hyvin ja kehittyvät työssään läpi
vuoden. Hyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä toimintaa ja
hyvinvointitoimet tukevat työn tekemistä ja tulevaa työuraa.
Ehdotetut toimenpiteet:
•

Käynnistetään TREYn henkilöstöstrategian valmistelu

•

Luodaan pysyvät rakenteet toimiston väen vuosittaiselle
kouluttautumiselle, työhyvinvoinnin tukemiselle ja itsensä
kehittämiselle. Määritellään vuoden aikana tarjottavien koulutusten
teemat

•

Tarjotaan edustajiston puheenjohtajistolle mahdollisuus kouluttautua
esimerkiksi johtajuuteen liittyvissä kysymyksissä

•

Luodaan pysyvät käytänteet toimiston väen yhteisöllisyyden luomiselle
ja ylläpidolle

•

Jatketaan puheenjohtajan ja pääsihteerin sekä hallituksen
työnohjausta yliopistopastorin kanssa

•

Pilotoidaan hallituksen mentorointiohjelmaa ja kerätään siitä
palautetta kehitystyötä varten.

•

Käynnistetään työntekijöille heidän tarpeisiinsa sopiva työnohjausmalli.

•

Osallistutaan toimistona Kilometrikisaan tai muuhun vastaavaan
liikuntahaasteeseen

•

Suunnitellaan ja toteutetaan hallitukselle oma työsuojelumalli ja
luodaan käytäntöjä hallituksen hyvinvoinnin tukemiseen

Liite 1: Toimintaa ohjaavien dokumenttien ja kyselyiden
ylivuotinen aikataulutus

Tässä liitteessä on esitelty TREYn ensimmäisen strategiakauden aikana
valmisteltavat ja hyväksyttävät asiakirjat. Aikataulutus on suuntaa antava, ja
sen on tarkoitus taustoittaa sitä, millainen strateginen suunnittelu on vuoden
2021 toimintasuunnitelman taustalla.

Toimenpiteet, vuosi 2021

•

Päivitetään pääsääntöä tarvittavin osin

•

Päivitetään linjapaperi

•

Suunnitellaan ja toteutetaan strategian mukainen sidosryhmäkysely

•

Suunnitellaan strategian päivitysprosessi, joka toteutetaan vuoden
2022 aikana

•

Käynnistetään pitkän aikavälin henkilöstöstrategian valmistelu

•

Käynnistetään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman valmistelu

•

Viimeistellään ja hyväksytään ylioppilaskunnan taloussääntö

•

Viimeistellään ja hyväksytään omaisuudenhoitostrategia

•

Toteutetaan ja päivitetään Juvenes Oy:n omistajaohjausstrategia

•

Valmistellaan ja hyväksytään hallituksen alainen jatkuvan toiminnan
kuvaus. Dokumentti tuodaan myös edustajistolle tiedoksi

Toimenpiteet, vuosi 2022

•

Suunnitellaan ja toteutetaan laaja jäsenkysely

•

Hyväksytään pitkän aikavälin henkilöstöstrategia

•

Hyväksytään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma

•

Valmistellaan ja hyväksytään ylioppilaskunnan strategia

