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STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry 19.11.2015  
 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

 

Aika: 19.11.2015 klo 17.14  

 

Paikka: Villa Vintti 1, Kehräsaari, 33200 Tampere  

 

Paikalla: Osallistujalista on tämän pöytäkirjan liitteenä 1.   

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mikael Malkamäki avasi kokouksen ajassa 17:14.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Anni Suikkanen, sihteeriksi Annukka 

Puutonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maiju Huhta, Lauri Räsänen, 

Kristian Kyllönen ja Eero Miettinen. 

 

Päätös: Valittiin esitetyt henkilöt edellä mainittuihin tehtäviin. 

 

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI VAIHTUI ANNI SUIKKANEN 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista (liite 2) ilman lisäyksiä 

 

Muutosesitys: Lisätään esityslistaan kohdaksi 13.5.1 Hallituksen koko ja kohdaksi 

13.5.2. Muun hallituksen valinta 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutosesityksen mukaisin lisäyksin.   

 

5. Ilmoitusasiat 

Esiin ei tullut ilmoitettavia asioita. 

 

6. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättäminen tilikaudelle 2016 

Esitys: Päätetään jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa ja kannatusjäsenmaksun 

suuruudeksi 40 euroa tilikaudelle 2016. 

 

Päätös: Päätettiin esitetyt summat jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi.   
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7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen tilikaudelle 2016 

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4) sellaisinaan 

tilikaudelle 2016. 

 

Muutosesitykset:  

Toimintasuunnitelmaan:  

1. Muutetaan kohdassa ”TOIMINTA” alakohdan ”Tapahtumat” neljännen kappaleen 

sanamuoto seuraavasti: ”Huhtikuussa järjestetään Vappuviikko ja syksyllä uusien 

opiskelijoiden saavuttua Fuksiviikot”.  

2. Muutetaan kohdassa ”TOIMINTA” alakohdan ”Koulutuspolitiikka” neljännen 

kappaleen sanamuoto seuraavasti: ”Suhteita ja yhteydenpitoa Tampereen yliopiston 

ylioppilaskunta Tamyyn pyritään parantamaan erityisesti tukemalla Staabi ry:n 

jäsenten osallistumista ylioppilaskunnan valiokuntien toimintaan sekä seuraamalla 

aktiivisesti edustajiston toimintaa”.  

3. Muutetaan kohdassa ”TOIMINTA” alakohdan ”Kansainvälisyys” toisen kappaleen 

sanamuoto seuraavasti: ”Mahdollisella ulkomaan excursiolla voidaan kehittää Staabi 

ry:n jäsenten kansainvälisiä suhteita ja työelämämahdollisuuksia”. 

Talousarvioon:  

Ei muutosesityksiä talousarvioon liittyen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyin muutoksin ja talousarvio 

muutoksitta.  

 

8. Sääntömuutokset  

Esitys: Hyväksytään esitetyt sääntömuutokset (liite 5) sellaisinaan. 

 

Muutosesitykset:  

1. Muutetaan pykälän 6 momentissa 2 ”Tampereen yliopiston ilmoitustaululla” 

muotoon ”yhdistyksen ilmoitustaululla”. 

2. Muutetaan pykälän 6 momentti 2 seuraavasti: ”Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti 

koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu jäsenistölle vähintään 

kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla ja yhdistyksen 

sähköpostilistalla tai yhdistyksen ilmoitustaululla”. 

3. Muutetaan pykälän 6 momentti 2 seuraavasti: ”Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti 

koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu jäsenistölle vähintään 

kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla, yhdistyksen 

sähköpostilistalla ja yhdistyksen ilmoitustaululla”.  

4. Muutetaan pykälää 16 seuraavasti: ”Ehdotuksen huomionosoituksen saajasta voi 

tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. 

 

Päätös: Hyväksytään muutosesitys 1, päätetään äänestää muutosesityksistä 2 ja 3. 

 

Äänestys: 

Äänestetään muutosesityksistä 2 ja 3 (äänestyksessä 2 on numero 1 ja 3 on numero 2). 

Muutosesitys 2 (äänestyksessä numero1) voitti äänestyksen äänin 52 – 34 
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Äänestys: 

Äänestetään muutosesitys 2:sta (äänestyksessä numero 1) ja alkuperäisestä esityksestä 

(äänestyksessä numero 2). 

Muutosesitys 2 voitti 1 äänin 80 - 4. 

  

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutos muutosesityksien 1, 2 ja 4 mukaisin muutoksin. 

 

9. Juhlanauhaohjesääntö 

Esitys: Hyväksytään ohjesääntö (liite 6) sellaisenaan. 

 

Muutosesitykset:  

1. Muutetaan pykälää 3 seuraavasti: ”Vain Staabi ry:n istuvan hallituksen jäsenillä on 

oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm.” 

2. Muutetaan pykälää 4 seuraavasti: ”Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee 

olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle.” 

 

Päätös: Hyväksyttiin ohjesääntö esitetyin muutoksin. 

 

10. Lippuohjesääntö 

Ehdotus: Hyväksytään ohjesääntö (liite 7) sellaisenaan ja äänestetään yhdistyksen 

lipusta. 

 

Äänestys lipusta:  

Vaihtoehdot lippu 1 ja lippu 2 (äänestyksen kohteena olevat lippuvaihtoehdot 

pöytäkirjan liitteenä 8). 

Lippuvaihtoehto 2 voitti äänin 47-45. 

  

Muutosesitykset:  

1. Muutetaan pykälää 2 seuraavasti: ” Kantolipun käyttämisestä Staabi ry:n virallisissa 

tilaisuuksissa päättää yhdistyksen hallitus ja kiireellisissä tapauksissa hallituksen 

puheenjohtaja tai hänen estyessään hallituksen varapuheenjohtaja.”  

2. Muutetaan pykälää 6 seuraavasti: ”Lipun säilytyksestä, hoidosta ja kunnosta vastaa 

yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyessään hallituksen 

varapuheenjohtaja.” 

 

Päätös: Hyväksyttiin ohjesääntö esitetyin muutoksin ja valittiin lippu 2 Staabin 

viralliseksi lipuksi.  

  

11. Huomionosoitusohjesääntö 

Ehdotus: Hyväksytään ohjesääntö (liite 9) sellaisenaan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin ohjesääntö muutoksitta. 
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12. Kunniamainintojen myöntäminen 

Päätettiin jättää kunniamaininnat myöntämättä tänä vuonna hallituksen esityksen 

mukaisesti. 

 

KOKOUSTAUKO KLO 18.27 

KOKOUS JATKUU KLO 18.50 

  

13. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2016 

 

13.1. Puheenjohtajan valinta 

 Ehdokkaat: 1. Joel Auranen, 2. Roosa Virtanen 

 

Äänestys: Ääniä annettiin 113 kpl, hylättyjä ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä 0. 

Joel Auranen sai 40 ääntä ja Roosa Virtanen 73 ääntä (äänestyksen tulokset 

liitteessä 10).  

 

Päätös: Valittiin 73 äänellä Roosa Virtanen puheenjohtajaksi. 

 

13.2. Varapuheenjohtajan valinta  

Ehdokkaat: 1. Lassi Hursti, 2. Ville Niemi, 3. Mikko Hätilä, 4. Joel 

Auranen 

 

Äänestys: Ääniä annettiin 108, hylättyjä ääniä oli 2 ja tyhjiä ääniä 0.  

Lassi Hursti sai 7 ääntä, Ville Niemi 4 ääntä, Mikko Hätilä 40 ääntä ja Joel 

Auranen 55 ääntä (äänestyksen tulokset liitteessä 10). 

 

Päätös: Valittiin 55 äänellä Joel Auranen varapuheenjohtajaksi. 

 

13.3. Sihteerin valinta  

 Ehdokkaat: 1. Aino Haaranen, 2. Lasse Hursti, 3. Ville Niemi 

 

Äänestys: Ääniä annettiin 109, hylättyjä ääniä oli 1 ja tyhjiä ääniä 0.  

Aino Haaranen sai 68 ääntä, Lassi Hursti 25 ääntä ja Ville Niemi 15 ääntä 

(äänestyksen tulokset liitteessä 10). 

 

Päätös: Valittiin Aino Haaranen 68 äänellä sihteeriksi. 

 

13.4. Talousvastaavan valinta  

 Ehdokkaat: 1. Samuli Siikonen 

 

 Päätös: Valittiin Samuli Siikonen talousvastaavaksi 

 

13.5. Muun hallituksen valinta 

 

13.5.1 Hallituksen koko 

Esitys: Päätetään muun hallituksen kooksi 9 henkilöä. 
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 Päätös: Päätettiin valita 9 henkilöä muuhun hallitukseen. 

 

13.5.2. Muun hallituksen valinta  

Ehdokkaat:  1. Jaakko Joentakanen,  

2. Tuulia Okoye,  

3. Veera Lilja,  

4. Ville Niemi,  

5. Lassi Hursti,  

6. Kyösti Husso,  

7. Riina Rinta-aho,  

8. Linda Korhonen,  

9. Eetu Sarkanen,  

10. Julius Tavasti,  

11. Aino Vasankari,  

12. Timo Nättinen,  

13. Mikko Hätilä,  

14. Elina Takku,  

15. Valeri Helvamo,  

16. Eveliina Högerman 

 

Äänestys: Ääniä annettiin 760, hylättyjä ääni oli 0 ja tyhjiä ääniä 0.  

Ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti (äänestyksen tulokset liitteessä 10):  

Jaakko Joentakanen 72 ääntä,  

Tuulia Okoye 66 ääntä,  

Veera Lilja 29 ääntä,  

Ville Niemi 22 ääntä,  

Lassi Hursti 38 ääntä,  

Kyösti Husso 67 ääntä,  

Riina Rinta-aho 52 ääntä,  

Linda Korhonen 56 ääntä,  

Eetu Sarkanen 24 ääntä,  

Julius Tavasti 72 ääntä,  

Aino Vasankari 56 ääntä,  

Timo Nättinen 36 ääntä,  

Mikko Hätilä 71 ääntä,  

Elina Takku 59 ääntä,  

Valeri Helvamo 24 ääntä ja  

Eveliina Högerman 16 ääntä. 

 

Päätös: Valittiin hallitukseen 9 muuta jäsentä, jotka ovat: 

 72 äänellä Jaakko Joentakanen, 

 66 äänellä Tuulia Okoye, 

 67 äänellä Kyösti Husso,  

52 äänellä Riina Rinta-aho,  

56 äänellä Linda Korhonen,  

72 äänellä Julius Tavasti,  

56 äänellä Aino Vasankari,  



Tampereen Yliopisto     PÖYTÄKIRJA 

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry 19.11.2015  
 

71 äänellä Mikko Hätilä ja  

59 äänellä Elina Takku.   

  

14. Kahden (2) tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja kahden varamiehen valinta tilikaudelle 

2016 

Esitys: Valitaan Kristiina Siegfried ja Marika Lampinen toiminnantarkastajiksi 

tilikaudelle 2016, varamiehiksi esitetään Jenni Pullolaa ja Annukka Puutosta. 

 

Päätös: Valittiin Kristiina Siegfried ja Marika Lampinen toiminnantarkastajiksi 

tilikaudelle 2016 ja heidän varamiehikseen Jenni Pullola ja Annukka Puutonen.  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Vuoden 2015 hallitus muisti kokouksen puheenjohtaja Anni Suikkasta ja vuoden 2015 

hallituksen puheenjohtajaa, Mikael Malkamäkeä. 

  

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA VAIHTUI ROOSA VIRTASEEN 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Virtanen päätti kokouksen ajassa 22:31. 

 

 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

Mikael Malkamäki    Anni Suikkanen 

Puheenjohtaja pöytäkirjan kohdat 1-3 Puheenjohtaja pöytäkirjan kohdat 

4-15 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

Roosa Virtanen    Annukka Puutonen 

Puheenjohtaja pöytäkirjan kohta 16   Sihteeri 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

Lauri Räsänen     Kristian Kyllönen 

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 
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___________________________   __________________________ 

Maiju Huhta     Eero Miettinen 

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 
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LIITE 2 

 
STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry 

Sääntömääräinen syyskokous  

 

Aika  Torstai 19.11.2015 klo 17.00  

Paikka  Villa Vintti 1/ Kehräsaari, 33200 Tampere 

 

Esityslista  

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

3. Kokouksen järjestäytyminen  

4. Esityslistan hyväksyminen  

5. Ilmoitusasiat  

6. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättäminen tilikaudelle 2016  

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen tilikaudelle 2016  

8. Sääntömuutokset  

9. Juhlanauhaohjesääntö  

10. Lippuohjesääntö  

11. Huomionosoitusohjesääntö  

12. Kunniamainintojen myöntäminen  

13. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2016  

o puheenjohtajan valinta  

o varapuheenjohtajan valinta o sihteerin valinta  

o talousvastaavan valinta  

o muun hallituksen valinta  

14. Kahden(2) tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja kahden varamiehen valinta tilikaudelle 2016  

15. Muut esille tulevat asiat  

16. Kokouksen päättäminen  

 

Tampereella, 9.11.2015  

Mikael Malkamäki  

Puheenjohtaja  

puheenjohtaja@staabi.fi  

0400 477467  

STAABI ry 

  

mailto:puheenjohtaja@staabi.fi
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LIITE 3 

Toimintasuunnitelma 1.1.2016–31.12.2016 

 

STAABI ry:n tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien 

etujärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, keskustelu-, koulutus- ja 

ajanviettotilaisuuksia, pyrkii edistämään hallintotieteiden opiskelijoiden ja työelämän 

vuorovaikutusta, pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhdistyksiin ja kerhoihin, harjoittaa opintoneuvontaa 

ja -yhteistyötä sekä osallistuu ylioppilaskunnan toimintaan. 

 

YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ 

Vuoden aikana tehdään vähintään yksi jäsenkysely, jonka pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa. 

 

TALOUS 

Staabi ry:n taloudenhoitaja ja yrityssuhdevastaava jatkavat yhdistyksen varainhankinnan kehittämistä. 

Vakiintuneiden tulonlähteiden rinnalle pyritään löytämään uusia varainhankinnan muotoja. Vuonna 

2016 varainhankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota vuosijuhlien rahoitukseen. Varainhankintaa 

varten voidaan koota myös taloustiimi. Taloudenhoitaja jatkaa yhdistyksen taloudenhoidon 

kehittämistä. 

 

Staabi ry pitää yllä aiemmin solmittuja suhteita yrityksiin ja jatkaa uusien yhteistyökumppanien 

hankintaa. 

 

TOIMINTA 

Vuonna 2016 tehdään selvitys Staabi ry:n toiminnan organisoimisesta jaostojen kautta nykyisen 

hallitus+tiimit-vastuujaon sijaan. 

 

Tapahtumat 

 

Vuosi 2016 on Staabi ry:n 50. juhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa läpi vuoden. 

Juhlavuosi huipentuu loppuvuodesta järjestettäviin vuosijuhliin. 

 

Kuukausittain lukuvuoden aikana järjestetään Kolmioetkot sekä yhteistyössä Luuppi ry:n ja 

tuotantotalouden kilta Indecsin kanssa Kolmiot. 

 

Säännöllisesti järjestetään myös pullapäivä, sosiaalipoliittinen iltama sekä liikunta- ja 

kulttuuritapahtuma. 

 

Huhtikuussa järjestetään Vappuviikko ja syyskuussa uusien opiskelijoiden saavuttua Fuksiviikot. Yllä 

mainittujen tapahtumien lisäksi järjestetään ohjelmaa tarpeen mukaan, osittain yhteistyössä muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Tätä tarkoitusta varten voidaan koota tapahtumatiimejä. 

 

Staapinen 

Ainejärjestölehdelle kootaan alkuvuodesta toimituskunta. Toimituskunnan kokoamisesta vastaa 

lehden päätoimittaja. Staapinen-lehti ilmestyy vuonna 2016 vähintään neljä kertaa, ja lisäksi kesällä 

2016 ilmestyy uusille opiskelijoille suunnattu fuksinumero. Juhlavuoden kunniaksi pyritään 

kokoamaan Staabi ry:n historiateos, joko tavallista laajempana Staapisen numerona tai erillisenä 

julkaisuna. 
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Työelämä 

Staabi ry pyrkii järjestämään vähintään kerran kuukaudessa työelämävierailun Pirkanmaalla, sekä 

vuoden aikana ainakin yhden muualle Suomeen kohdistuvat vierailun. Tätä tarkoitusta varten voidaan 

koota projektitiimi. 

 

Staabi ry:n työelämäsuhteista vastaava seuraa aktiivisesti yliopiston muiden työelämäsuhteista 

vastaavien toimintaa. 

 

Ulkomaan excursio 

Ulkomaan excursion järjestämistä vuonna 2016 harkitaan. 

 

Tuutorointi 

Vuonna 2016 Staabi ry vastaa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan valittujen opiskelijoiden 

tuutoroinnin järjestämisestä. Tuutorhaku toteutetaan keväällä. Valituille tuutoreille tarjotaan JKK:n ja 

Tamyn tuutorkoulutusten lisäksi Staabi ry:n omia kokoontumisia sekä ryhmäytymistapahtuma. Staabi 

ry järjestää myös erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattua tuutorointia. 

 

Erillisvalinnassa hyväksyttyjen opiskelijoiden tuutoroinnista sovitaan hallintotieteiden 

opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen kanssa. 

 

Korkeakoulujen välinen yhteistyö 

Vuonna 2016 kehitetään yhteistyötä Suomen muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa, 

erityispainopisteenä Vaasan yliopiston Hallinnoijat ry. 

 

Koulutuspolitiikka 

Staabi ry jatkaa hallintotieteiden opiskelijoiden koulutuspoliittista edunvalvontaa Tampereen 

yliopistossa: tutkinto-ohjelman tasolla yhteistyössä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa ja 

koko yksikköä koskevassa koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa yhteistyössä yksikön muiden 

ainejärjestöjen sekä yksikköjärjestön kanssa. Staabi ry keskittyy erityisesti kandidaattivaiheen 

opintojen koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. 

 

Staabi ry osallistuu toimikaudella 2016 yksikköjärjestö JKY ry:n järjestämiin koulutuspoliittisiin ja 

mahdollisiin muihin tapaamisiin, erityisesti kuukausittain järjestettäviin kollegioihin. 

 

Suhteita ja yhteydenpitoa hallinnon opiskelijaedustajiin kehitetään edelleen vuonna 2016. 

 

Suhteita ja yhteydenpitoa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyyn pyritään parantamaan 

erityisesti tukemalla hallituksen jäsenten osallistumista ylioppilaskunnan valiokuntien toimintaan sekä 

seuraamalla aktiivisesti edustajiston toimintaa. 

 

Seurataan korkeakoulujen yhdistämisen selvitystyön (“Tampere 3”) etenemistä ja valvotaan yhdessä 

hallintotieteiden muiden ainejärjestöjen kanssa hallintotieteiden opiskelijoiden etuja prosessin 

mahdollisesti edetessä. 

 

Kansainvälisyys 

Staabi ry:n toiminnan kansainvälisyyttä pyritään kehittämään. Staabi ry osallistuu kansainvälisten 

opiskelijoiden tuutorointiin yhteistyössä yksikköjärjestö JKY ry:n ja johtamiskorkeakoulun muiden 
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ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisella ulkomaan excursiolla voidaan kehittää Staabi ry:n kansainvälisiä 

suhteita ja työelämämahdollisuuksia. 

 

Alumnitoiminta 

Vuonna 2016 järjestetään ainakin yksi alumneille suunnattu tapahtuma. Staabi ry:n jäsenistön ja 

alumnien yhteyttä sekä alumnitoimintaa kehitetään. Vuosijuhlille pyritään saamaan mahdollisimman 

paljon alumneja vieraiksi. 

 

Aikuisopiskelijatoiminta 

Staabi ry jatkaa aikuisopiskelijatoiminnan kehittämistä vuonna 2016. Vuoden aikana järjestetään 

erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattuja tapahtumia. 

 

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

Yhdistyksen kotisivujen ja Facebook-sivun kehittämistä jatketaan ja ilmoitustaulukäytäntöä 

ylläpidetään. Sähköpostilista ja Facebook-ryhmä ovat edelleen yhdistyksen tärkeimmät 

tiedotuskanavat, joiden ohella käytetään myös muuta sosiaalista mediaa. Ainejärjestölehden 

tapahtumakalenterissa julkaistaan etukäteen tiedossa olevat tapahtumat hyvissä ajoin. 

 

LOPUKSI 

Tulevana toimikautena Staabi ry jatkaa toimintaansa aktiivisena edunvalvojana ja tapahtumien 

järjestäjänä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2016 panostetaan erityisesti 

vuosijuhlavuoden näkymiseen yhdistyksen toiminnassa läpi vuoden, sekä suhteiden ylläpitoon ja 

parantamiseen Staabi ry:n sidosryhmiin. 

 

Tampereella 06.11.2015 
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LIITE 5 

Staabi ry:n hallitus esittää seuraavia sääntömuutoksia hyväksyttäväksi 

syyskokouksessa 19.11.2015 
 

6 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä muut tarpeelliset ylimääräiset kokoukset. 

 

Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koollekutsuttuja ja päätövaltaisia, kun niistä on ilmoitettu 

vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen ilmoitustaululla ja paikallisessa ylioppilaskunnan 

julkaisemassa lehdessä. 

 

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja 

sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat. 

 

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, 

paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin 

jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen. 

 

Muutetaan muotoon 
 

6 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä muut tarpeelliset ylimääräiset kokoukset. 

 

Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu 

jäsenistölle vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilistalla 

tai Tampereen yliopiston ilmoitustaululla. 

 

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja 

sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat. 

 

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, 

paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin 

jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen. 

 

Lisätään seuraavat kohdat: 

 
16 § Yhdistyksen huomionosoitukset 

Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille huomionosoituksia, joista säädetään 

tarkemmin huomionosoitusohjesäännössä. Ehdotuksen huomionosoituksen saajasta voi tehdä jokainen 

yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. 

 

17 § Yhdistyksen juhlanauha 

Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta 

säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä. 

 

Numeroidaan seuraavat pykälät juoksevasti eteenpäin. 

  



Tampereen Yliopisto     PÖYTÄKIRJA 

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry 19.11.2015  
 

LIITE 6 

Juhlanauhaohjesääntö 

 
1 § Staabi ry:llä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa 

juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha, joka on 

symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhan pohjaväri on tummanvihreä ja siinä on molemmin puolin 5 

mm reunasta oleva 5 mm leveä valkoinen raita. 

 

2 § Jokaisella Staabi ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus 

säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen. 

 

3 § Staabi ry:n hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 

45 mm. Nauha on samanlainen kuin 30 mm leveä. Nauhan pohjaväri on tummanvihreä ja siinä on 

molemmin puolin 7,5 mm reunasta oleva 7,5 mm leveä valkoinen raita. 

 

4 § Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle. 

Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Naispuoliset jäsenet 

kantavat nauhaa siten, että nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle. Naiset voivat 

myös kantaa nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa. Nauha ei saa koskettaa 

paljasta ihoa. 

 

5 § Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. 

 

6 § Käytettäessä nauhaa yhdessä ylioppilaskunnan juhlanauhan kanssa tulee Staabi ry:n nauhan 

kulkea ylempänä, jos kyseessä on Staabi ry:n tilaisuus. Juhlanauhaa ei saa kantaa yhdessä muun 

järjestönauhan kanssa. 
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LIITE 7 

Lippuohjesääntö 
 

1 § Staabi ry:llä on lippu, joka on pohjaväriltään tummanvihreä ja vaakasuoraan suorakaiteinen. Lipun 

vasemmassa reunassa on ylhäältä alas jatkuva hopeinen aalto/kruunukuvio. Lippuvaatteen 

tummanvihreän osan keskellä on hopeinen Staabi ry:n symboli, kolmipylväinen stoa. 

 

2 § Kantolipun käyttämisestä Staabi ry:n virallisissa tilaisuuksissa päättää yhdistyksen hallitus ja 

kiireellisissä tapauksissa sen puheenjohtaja. 

 

3 § Lippua on käsiteltävä sen arvolle kuuluvasti ja lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman 

suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden yhdistyksen jäsenen lippuvartio. 

 

4 § Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina ylioppilaslakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen 

airutnauhoja siten, että naisella nauha kulkee vasemman olkapään ylitse ja miehellä oikean. Sininen 

väri on nauhassa alimmaisena. 

 

5 § Lipun säilytyksestä, hoidosta ja kunnosta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja. 
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Lippuvaihtoehto 1: 

 

Lippuvaihtoehto 2: 
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Huomionosoitusohjesääntö 

 
1 luku: Yleistä 

 

1 § STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry myöntää tässä 

ohjesäännössä esitetyin perustein huomionosoituksia, joiden arvojärjestys on seuraava: 

1. kultainen ansiomerkki 

2. hopeinen ansiomerkki 

3. pinssi 

 

2 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa huomionosoituksen saajista ja 

myöntämisajankohdista. 

 

3 § Huomionosoituksen myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava. 

 

2 luku: Ansiomerkit 

 

4 § Yhdistyksellä on kaksiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää 

ansioituneelle yhdistyksen varsinaiselle, kannatus- tai kunniajäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää 

myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös 

yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on 30 mm halkaisijaltaan oleva pronssinen mitali, 

jonka etupuolella on kaiverrettu yhdistyksen logo ja takapuolella on kaiverrettu teksti PRO STAABI. 

Mitali on joko kullattu tai hopeoitu ansiomerkistä riippuen. Mitali riippuu Staabi ry:n 30 mm 

juhlanauhalla ja kiinnitysneulalla varustetussa nauhakantolaitteessa. 

 

5 § Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. 

Tällaista voi olla esimerkiksi aktiivinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen 

tai muu jäsenistön yhdistykseltä saaman hyödyn kasvattaminen. 

 

6 § Ansiomerkki luovutetaan saajalleen myöntämisen päättämistä ensiksi seuraavassa yhdistyksen 

vuosijuhlassa tai siihen rinnastettavassa tilaisuudessa. 

 

3 luku: Pinssi 

 

7 § Yhdistyksellä on huomionosoituksena kullattu, 20 mm halkaisijaltaan oleva pinssi, joka 

myönnetään aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta yhdistyksen hyväksi. Pinssissä on kuvattuna 

yhdistyksen tunnus. 

 

8 § Pinssiä myönnettäessä otetaan huomioon vain myöntämisvuoden aikana tehty pyyteetön 

työ yhdistyksen hyväksi. Pinssi voidaan myöntää kullekin saajalleen vain kerran. Pinssiä ei voida 

myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenille. 

 

9 § Myönnetty pinssi luovutetaan saajalleen yhdistyksen myöntämisvuoden syyskokouksessa. 

 

10 § Pinssiä kannetaan vasemmassa rintapielessä ja sitä voidaan käyttää myös muissa kuin 

akateemisissa tilaisuuksissa. 


