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TIEDOTE 
 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ovat aloittaneet viime vuonna yhteisen Opku6-projektin, jossa 
kehitetään jäsenille suunnattuja palveluita. Osana projektia opiskelijakunnat siirtyvät käyttämään 
yhteistä verkkokauppaa. Opku6-opiskelijakunnat ovat valinneet verkkokaupan alustaksi Treanglo Oy:n 
Bailataan.fi-sivuston. 
 

Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Laureamkon toiminnanjohtaja Mari 
Lehtoruusu uskoo yhteisen jäsenrekisterin mahdollistavan jotain uudenlaista: 
- Asetimme jo varhaisessa vaiheessa projektia yksissä tuumin tavoitteeksi, että mikäli yhteistä 
jäsenrekisterihankintaa lähdetään tekemään, tulee sen olla CRM-tyyppinen ratkaisu. Tämä muuttaa jo 
lähtökohtaisesti ajattelumallia sekä menettelytapoja jäsenrekisterin suhteen. Hyödyntämällä 
saatavissa olevaa dataa oikein, pystymme tuottamaan lisäarvoa opiskelijoille ja tarjoamaan 
yksilöllisempää, räätälöityä palvelua. Lisäksi yhteinen rekisteri voisi mahdollistaa näkymien kautta, 
opiskelijan suostumuksella, palvelun millä tahansa kuuden opiskelijakunnan toimipisteellä - 
riippumatta siitä, minkä näistä opiskelijakunnista jäsen hän on. 
 

Projektin konsultti Petri Toikkanen on tyytyväinen tehtyihin ratkaisuihin. 
- Yhteinen verkkokauppa avaa mahdollisuuden myös tulevaisuuden ratkaisuille. Kehitystä on tehty 
koko ajan sillä silmällä, että verkkokauppa voidaan tulevaisuudessa integroida osaksi 
mobiilisovelluksia. Tämä lisäksi verkkokauppaan on mahdollista tuoda muiden järjestöjen ja yritysten 
tuotteita ja palveluita. Tämä antaa suuren edun rakentaa opiskelijakunnan jäsenyydestä hyvin 
monipuolinen kokonaisuus. 
 

Treanglo Oy:n toimitusjohtaja Kassu La Habana Reyes uskoo yhteistyön tuovan lisää 
innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja opiskelijapalveluiden tuottamiseen. 
- Treanglo Oy:n missio tarjota opiskelijoille parhaat avaimet opiskelijaelämään. Olemme tuottaneet 
opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille opiskelijatapahtumien markkina-alustan Bailataan.fi:n 
edesauttaaksemme uusien ja vanhojen opiskelijoiden kohtaamisia sekä parantaaksemme heidän 
sosiaalista elämää. Opku6 hankkeen myötä tarjottavat verkkokaupan sekä jäsenyyden palvelut ovat 
sille luonnollinen jatkumo. On ollut ilo olla mukana kehittämässä tulevaisuuden opiskelijapalveluita 
yhdessä Opku6 yhteenliittymän kanssa. Tämä on vasta alkusoittoa tulevasta. 

 
Lisätietoja: 
Opku6-projektin 
ohjausryhmän puheenjohtaja ja Laureamkon toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu 
(mari.lehtoruusu@laureamko.fi tai 044 2877 161) 
Opku6-projektin konsultti Petri Toikkanen (petri.toikkanen@eetanet.fi tai 040 839 7841) 
Treanglo Oy:n toimitusjohtaja Kassu La Habana Reyes (kassu@treanglo.com tai 045-631 3726) 

Opku6 opiskelijakuntia ovat: 
Arcada studerandekår - ASK, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako, Haaga-Helian 
opiskelijakunta Helga, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO, Laurea-
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 
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