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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 kaksi jäsenkyselyä, joiden pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa. 

 

TALOUS 

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

Vakiintuneiden tulonlähteiden rinnalle pyritään löytämään uusia varainhankinnan muotoja. Vuonna 2017 

varainhankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota ulkomaan excursion 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 2017 tehdään selvitys Staabi ry:n organisaatiorakenteesta, kehitetään nykyistä hallitusmuotoa ja 

tehdään tarvittavat muutokset mahdollisesta hallituksen koon muutoksesta. Toimihenkilöiden asemaa 

vahvistetaan ja kehitetään vuonna 2017.  

 

Tapahtumat 

Kuukausittain lukuvuoden aikana järjestetään Kolmioetkot. Yhteistyössä Luuppi ry:n ja tuotantotalouden 

kilta Indecsin kanssa järjestetään sopimuksen mukaisesti kolmio-bileitä.  

 

Säännöllisesti järjestetään myös pullapäivä, sosiaalipoliittinen iltama, työelämäexcu sekä liikunta- ja 

kulttuuritapahtuma.  

 

Huhtikuussa järjestetään Vappuviikko ja syyskuussa uusien opiskelijoiden saavuttua Fuksiviikot. 

 

Staabin tapahtumien ideointia ja järjestelyitä varten kootaan tapahtumajaosto vuoden 2017 alussa, jonka 

toiminnasta vastaa yksi tai useampi tapahtumavastaava. 

 

Syksyllä järjestetään Staabi ry:n 51-vuosijuhlat, jota varten kootaan oma vuosijuhlatiimi.  

 

Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestetään ohjelmaa tarpeen mukaan, yhteistyössä muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2017 poikkitieteellisiä tapahtumia lisätään ja kehitetään.  

 

Vuoden 2016 lopussa liityttiin Bailataan.fi -sovellukseen, joka mahdollistaa lippujen oston tapahtumiin 

sähköisesti. Vuonna 2017 otetaan sovellus kunnolla käyttöön.  

 



Staapinen 

Ainejärjestölehdelle kootaan alkuvuodesta toimituskunta. Toimituskunnan kokoamisesta vastaa lehden 

päätoimittaja. Staapinen-lehti ilmestyy vuonna 2017 vähintään kaksi kertaa, ja lisäksi kesällä 2017 ilmestyy 

uusille opiskelijoille suunnattu fuksinumero.  

 

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. Vuonna 2017 työelämäexcuissa kiinnitetään erityistä huomiota hallintotieteiden 

opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen työelämäexcuihin, jotta vältetään päällekkäisyydet kohteissa.  

 

Ulkomaan excursio 

Ulkomaan excursio järjestetään vuonna 2017. Vuoden 2016 hallitus on kartoittanut ja tehnyt selvitystyötä 

excursion kohteista.  

 

Tuutorointi 

Vuonna 2017 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. Myös erillisvalinnassa valitut opiskelijat otetaan 

huomioon tuutoroinnissa.  

 

Keväällä 2017 tehdään selvitystyötä maisterituutoroinnista ja tehdään päätökset, miten tuutorointi tullaan 

syksyllä 2017 toteuttamaan.  

 

Sidosryhmien välinen yhteistyö 

Vuonna 2017 jatketaan yhteistyön kehittämistä Suomen muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

Yhteistyötä hallintotieteiden opintosuuntaisten ainejärjestöjen kanssa tehostetaan ja kehitetään.  

 

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 2017 yksikköjärjestö JKY ry:n järjestämiin koulutuspoliittisiin ja 

mahdollisiin muihin tapaamisiin, erityisesti kuukausittain järjestettäviin kollegioihin.  

 



Suhteita ja yhteydenpitoa pyritään kehittämään vuonna 2017 kaikkien opiskelijaedunvalvojien kesken. 

Erityisesti hallinnon opiskelijaedustajiin, jotta taataan mahdollisimman hyvä tiedonvälitys tutkinto-

ohjelman ja henkilökunnan välillä. 

 

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 Tampere3 -hankkeen etenemistä ja valvotaan yhdessä 

hallintotieteiden muiden ainejärjestöjen kanssa hallintotieteiden opiskelijoiden etuja prosessin edetessä. 

 

Kansainvälisyys 

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

opiskelijoiden tuutorointiin yhteistyössä yksikköjärjestö JKY ry:n ja johtamiskorkeakoulun muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Ulkomaan excursiolla voidaan kehittää Staabi ry:n kansainvälisiä suhteita ja 

työelämämahdollisuuksia. 

 

Alumnitoiminta 

Vuonna 2017 järjestetään ainakin yksi alumneille suunnattu tapahtuma. Staabi ry:n jäsenistön ja alumnien 

yhteyttä sekä alumnitoimintaa kehitetään.  

 

Aikuisopiskelijatoiminta 

Staabi ry jatkaa aikuisopiskelijatoiminnan kehittämistä vuonna 2017. Vuoden aikana järjestetään erityisesti 

aikuisopiskelijoille suunnattuja tapahtumia vähintään kolme kertaa.  

 

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

Staabin viestintää koordinoi hallituksen tiedotusvastaava. Sektorikohtainen viestintä kuuluu 

sektorivastaaville ja tiedotusvastaava pyrkii katsomaan viestinnän pysyvän yhtenäisenä.  

 

Staabi ry:n keskeisimmät viestintäkanavat ovat Facebook ja sähköpostilista. Facebookissa viestintä jakautuu 

julkiseen Facebook-sivuun ja suljettuihin ryhmiin. Vuonna 2017 pyritään lisäämään Facebook-sivun 

merkitystä Staabin brändin vahvistamiseksi. Staabin Facebook-ryhmää käytetään yhä jäsenistön sisäiseen 

viestintään.  

 

Staabin sähköpostilistalla viestitään Staabin ajankohtaisista asioista, hallintotieteilijöitä kiinnostavista 

harjoittelu- ja työpaikoista sekä Tampereen yliopistolla tapahtuvista ajankohtaisista asioista. 

Sähköpostilistan viestintää pyritään keskittämään yhä enemmän viikkotiedotteeseen yksittäisten viestien 

sijaan. 

 

Staabin Instagram-tilin kehittämistä jatketaan vuonna 2017. Instagram toimii epävirallisempana 

viestintäkanavana, jonne pyritään lisäämään kuva jokaisesta tapahtumasta.  

Staabille tänä vuonna perustetun Snapchat-tilin käyttöä jatketaan vuonna 2017. Snapchat toimii 

yhdistyksen epävirallisimpana viestintäkanavana, jonne pyritään taltioimaan tapahtumien tunnelmia. Ensi 

vuoden hallitus pohtii Snapchat-tilin käyttötarkoitusta.  

 



Staabin Twitter-tiliä käytetään erilaisiin liveseurantaa vaativiin tilanteisiin, kuten paneeleihin, yhdistyksen 

kokouksiin ja vuosijuhliin. 

 

Staabin verkkosivut toimivat vuoden 2016 verkkosivu-uudistuksen jälkeen yhä enemmän hitaamman 

tiedonvälitys kanavana nopeamman viestinnän siirryttyä muihin kanaviin. Verkkosivuilta löytyvät viralliset 

kuulutukset, yhdistyksen, hallituksen yhteystiedot ja muu virallinen tieto. Staabin tenttiarkistoa pyritään 

aktivoimaan vuonna 2017. 

 

Kuvien tallentamista kuvat.fi-palveluun jatketaan. Vuonna 2017 pyritään siirtämään loputkin vanhat kuvat 

uuteen kuvastoon. 

 

STRATEGIA 

Staabi ry:n hallitus sitoutuu luomaan toiminnan pohjalle strategian, joka ohjaa toimintaa pitkällä aikavälillä. 

Strategiaprosessin aikana muodostetaan yhteinen näkemys yhdistyksen tulevaisuuden tavoitteista ja 

toiminnan painopisteistä. 

 

Vuoden 2017 alussa perustetaan strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä on hallituksen valvonnan alaisena 

valmistella hallitukselle esitys syyskokouksessa 2017 hyväksyttäväksi strategiaksi. Strategiatyöryhmään 

avataan avoin haku jäsenistölle, ja siihen pyritään valitsemaan opiskelijoita mahdollisimman laajalta 

skaalalta huomioiden esimerkiksi opintovuodet, opintosuunnat ym. 

 

Strategiatyöryhmä osallistaa toiminnassaan jäsenistöä mahdollisimman laajasti strategian suunnitteluun. 

Suunnitteluun osallistamista voi toteuttaa esimerkiksi jäsenistölle suunnatuilla kyselyillä strategian toiveista 

ja tavoitteista.   

 

Staabi ry:n ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelman näkyvyys  

Vuonna 2017 jatketaan Staabi ry:n brändäystä ja tehostettua mainontaa. Vuoden aikana kehitetään uusia 

keinoja tämän toteuttamiseksi. Hallintotieteiden mainostamista lisätään vuonna 2017, tätä varten kootaan 

abi-info jaosto. Jaostoa varten selvitetään mahdollista yhteistyötä hallintotieteiden opintosuuntakohtaisten 

ainejärjestöjen ja JKK:n ainejärjestöjen kesken.  

 

LOPUKSI 

Tulevana toimikautena Staabi ry jatkaa toimintaansa aktiivisena edunvalvojana ja tapahtumien järjestäjänä 

yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

Tampereella, 27.11.2016 

 

 

 


