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Toimintakertomus 2018 

 

1.Hallitus, toimihenkilöt ja jaostot 
STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n vuoden 2018 hallitus 
valittiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 21.11.2017. Hallitus järjestäytyi 
kokouksessaan 1/2018 seuraavasti: 
 
Matti Andersson Puheenjohtaja 
Annika Nevanpää Varapuheenjohtaja, koulutuspoliittinen vastaava 
Essi Koskinen Talousvastaava 
Tessa Länsipuro Sihteeri, yritys- ja ulkosuhdevastaava 
Artturi Lindeman Kolmiovastaava 
Anniina Hurskainen Projekti- ja työelämävastaava 
Aleksi Niemi Viestintä-ja ICT-vastaava 
Patrick Hanska Toimitusvastaava 
Anton Kauppila Tapahtumavastaava 
Veera Lyytikäinen Tapahtumavastaava 
Nea Lyytikäinen Kulttuuri- ja aikuisopiskelijavastaava 
Salli Salminen Liikunta- ja hyvinvointivastaava 
Heta Lindgren Tutorvastaava, yhdenvertaisuusvastaava 
 
Hallitus kokousti vuoden aikana 28 kertaa: kevät- ja syyslukukauden aikana noin kolme 
kertaa kuukaudessa. Hallitus nimitti kokouksessaan 1/2018 seuraavat toimihenkilöt: 
 
Mikael Malkamäki Alumnivastaava 
Niina Virtanen Alumnivastaava 
Hanna Vähävuori Kolmiotoimihenkilö 
Tilda Lattu Kansainvälisyysvastaava 
Julius Tavasti Vuosijuhlavastaava 
Elina Laitila Aikuisopiskelijatoimihenkilö 
Anni Vehmaa Tapahtumatoimihenkilö 
Patrick Hanska Ympäristövastaava 
 
Tämän lisäksi myöhemmin kevätlukukauden aikana hallitus nimitti vielä yhden toimihenkilön: 
 
Suvi Tiilimäki Valokuvaustiimin vastuuhenkilö 
 
Toimihenkilöt työskentelivät hallituksen vastaavien tukena, tai omien projektiensa parissa. 
Kokouksessa 1/2018 nimitettiin myös tiimit ja jaostot, joita oli yhteensä yhdeksän: 
 
Valokuvaustiimi Neljä (4) henkilöä 
Grafiikkatiimi Neljä (4) henkilöä 
Viestintätiimi Kuusi (6) henkilöä 
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Toimituskunta Viisi (5) henkilöä 
Taloustiimi Neljä (4) henkilöä 
Projektitiimi Kaksitoista (12) henkilöä 
Varainhankintatiimi Kolme (3) henkilöä 
Liikuntatiimi Viisi (5) henkilöä 
Tapahtumatiimi Kaksikymmentä (20) henkilöä 
Vuosijuhlatiimi Kaksikymmentäyksi (21) henkilöä 
 
Kaikkiin tiimeihin ja toimihenkilöpesteihin oli avoin haku. Vuosijuhlatiimi koottiin fukseista 
myöhemmin syksyllä vuosijuhlavastaavan johdolla. Yhteensä tiimeissä ja jaostoissa toimi 67 
eri ihmistä.  

2.Yleistä 
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi. Siinä missä edellisenä vuonna (2017) huomio 
kiinnittyi enemmän arkeen palaamiseen ja 50. vuosijuhlien aiheuttaman alijäämän 
kompensoimiseen, pystyttiin vuonna 2018 viemään yhdistystä hieman eteenpäin. 
Taloudellinen tilanne on ollut läpi vuoden vakaa, ja yhdistykseen on tuonut lisää vakautta ja 
jatkuvuutta myös syyskokouksessa 2017 hyväksytty yhdistyksen strategia. Kaiken kaikkiaan 
vuosi 2018 on ollut toiminnallisesti hyvin erinomainen. 
 
Erityisiä painopistealueita STAABI:n toiminnassa on vuoden mittaan ollut useita. 
Koulutuspoliittinen edunvalvonta on näytellyt poikkeuksellisen suurta roolia yhdistyksemme 
voimavarojen sitomisessa, yksinomaan Tampere3 - prosessin loppusuoran myötä. Lisäksi 
huomiota on kiinnitetty erityisesti toimihenkilöiden ja jaostojen aseman kehittämiseen, 
hallituksen sisäiseen viestintään, Hallintotieteilijäpäivät - konseptin jalostamiseen, ja 
yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen toteutuksen kehitykseen. Tämän lisäksi 
STAABI järjesti muun muassa perinteiset vappu- ja fuksiviikot sekä akateemiset vuosijuhlat.  
 
Vuosi 2018 toi mukanaan heti alkuvuodesta massiivisia edunvalvonnallisia tilanteita. 
Helmikuussa Tampereen Korkeakoulusäätiön hallitus (TKS) julkaisi uuden yliopiston 
johtosäännön yliopiston intraan yliopistoyhteisön jäsenten kommentoitavaksi, ilman mitään 
ennakkovaroitusta ja lyhyellä varoajalla. Tämä poiki Tampereen yliopiston päässä 
ulosmarssin, jonka johdosta jouduimme tekemään toimintaamme hienoisia muutoksia 
lyhyellä aikataululla. Toinen edunvalvonnallinen tilanne tuli vastaan huhti-toukokuun 
taitteessa, kun oltiin päättämässä uuden yliopiston tiedekuntarakenteista. Alkuperäisen 
ehdotuksen mukaan Johtamisen ja talouden tiedekunnan olisi muodostaneet nykyisen 
Johtamiskorkeakoulun alojen lisäksi teknillisistä aloista tuotantotalous ja tietojohtaminen. 
Erinäisten kannanottojen myötä tilanne kuitenkin kääntyi meille tappiolliseksi, ja 
tuotantotalous sekä tietojohtaminen sijoitettiin toiseen tiedekuntaan tutkinto-ohjelmina - 
mutta kyseisten tutkinto-ohjelmien henkilökunnat sijoitettiin kuitenkin meidän kanssamme 
Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. 
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Hallitustoiminnan ammattimaistaminen on jatkunut edellisvuodesta. Vuonna 2017 
lanseerattuja osavuosikatsauksia on jatkettu vuonna 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Osavuosikatsaukset purettiin hallituksen kesken neljännesvuosittain, ja niistä laadittiin 
hallituksen sisäinen dokumentaatio. Lisäksi vuodelle 2018 toimihenkilöiden asemaa 
korostettiin esimerkiksi siten, että kansainvälisyys kuului ainoastaan toimihenkilölle, joka 
vastasi toiminnastaan hallitukselle. Yhä, aikuisopiskelijasektorilla oli nimetty hallitusvastaava, 
mutta hän toimi yhdessä aikuisopiskelijatoimihenkilön kanssa, joka oli statuksellisesti 
aikuisopiskelija.  
 
Hallintotieteilijäpäivät järjestettiin alkuvuodesta 2018 Vaasassa. Niiden valmistelu tehtiin 
poikki Suomen, yhdessä Hallinnoijat ry:n (Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijat) sekä 
Remburssi ry:n (Lapin yliopiston hallintotieteen, johtamisen ja soveltavan psykologian 
opiskelijat) kanssa. Vuoden 2019 hallintotieteilijäpäivien valmistelua on tehty vuoden mittaan 
vuonna 2018, ja konsepti on osoittautunut toimivaksi.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on viimeisen kahden vuoden aikana ottanut isoja 
harppauksia eteenpäin. Vuonna 2017 hyväksi todettu sektorivaalitapa oli käytössä myös 
vuoden 2018 syyskokouksessa. Ehkä isoimpana muutoksena kuitenkin voitaneen osoittaa 
siirtyminen yliopistolle. Ensimmäistä kertaa vuosiin syyskokous siirtyi yliopiston luentosaliin 
Pinni B1100, kun ennen syyskokous on järjestetty joko Klubi57:ssa, tai Kehräsaaressa. 
Nämä tilat ovat kuitenkin meidän käyttöön olleet liian pieniä, joten siirtymä yliopiston tiloihin 
oli luonnollinen jatkumo. Sisällöllisesti kokousta pyrittiin selkiyttämään esimerkiksi lukemalla 
hallitushakijoiden hakemukset ääneen salin edessä, mutta tästä jouduttiin luopumaan 
kesken kokouksen ajallisten resurssien niukkuuden takia. Kokouksessa valittiin yhdistykselle 
uusi hallitus, hyväksyttiin sääntömääräiset dokumentit sekä hyväksyttiin yhdistykselle 
tuutoroinnin ohjesääntö ja viestintäsuunnitelma. 
 
Syyskokouksessa 2017 esitettiin ponsi, joka hyväksytyksi tullessaan velvoitti vuoden 2018 
hallituksen selvittämään Staabin historiikkiprojektin tilanteen ja suunnittelemaan projektin 
maaliin viemisen. Historiikkiprojektia selviteltiin sen pääasiallisen tekijän, Jaakko 
Haaparannan, kanssa. Keskusteluissa ilmeni, että suuri osa Staabin historiaa on hävitetty 
siinä vaiheessa, kun Staabi muutti Päätalosta Pinni A:han. Tästä syystä historiikkiprojekti ei 
ole edennyt, koska materiaalia ei ole ollut saatavilla. Tällä hetkellä historiikista on valmiina 
arviolta kolmasosa, ja loput valmistunee kun on selvillä, mitä tehdään puuttuvien vuosien 
kohdalla. Uudelle hallitukselle on kerrottu tilanne. 
 
Tässä toimintakertomuksessa esitellään sektorikohtaisesti Staabin vuoden 2018 
merkittävimmät asiat. 

3.Talous 
Yhdistyksen taloudenhoidon päävastuu kuului yhdistyksen hallituksen      
talousvastaavalle. Vuoden 2018 taloudenhoito onnistui hyvin ja taloudellinen tila         
pysyi vakaana läpi vuoden.  

 



 
 
 

Toimintakertomus 2018 

  
Varsinaisen toiminnan kulut olivat arvioitua isommat, sillä vuonna 2018 päätettiin          
tilata ajateltua isommat erät haalarimerkkejä sekä hankittiin yhdistykselle Suomen         
lippu. Tästä syystä talousvastaava laati yhdistykselle lisätalousarvion, jonka        
tekoprosessissa huomioitiin myös muiden kulu- ja tuloerien päivitys vastaamaan         
todellisia toiminnan lukuja. Lisätalousarvio hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa       
syksyllä 2018. Staabin oma haalarimerkkimyynti jatkoi kasvuaan, kun taas         
laulukirjojen myynnissä jäätiin alle tavoitteen. Vuoden 2018 tilikauden tulos oli          
ylijäämäinen ja osa ylijäämästä siirretään vuosijuhlatilille säästöön.  

  
Staabi ry:n varsinainen toiminta on merkittävästi tappiollista, sillä yhdistyksenä on          
pyritty pitämään tapahtumat jäsenistölle maksuttomina, jotta osallistumisessa olisi        
mahdollisimman matala kynnys. Lisäksi laajat jäsenpalvelut esimerkiksi 
yhdistyksen toimistolla tarjoiltava kahvi on vuoden mittakaavassa merkittävä kuluerä.         
Aktiivisen varainkeruun ansiosta toiminta pystyttiin kuitenkin pitämään suunnitellun        
laajuisena, ja tapahtumiin pystyttiin pääsääntöisesti budjetoimaan talousarvion 
mukaiset määrät varoja tapahtumien laadusta tinkimättä. 

  
Yhdistykselle hankittiin maaliskuussa 2018 maksupääte ja huhtikuun alusta alkaen         
korttimaksu on ollut mahdollinen toimistolla. Maksupäätteen hankkiminen on lisännyt         
toimistolla myytävien tuotteiden kysyntää sekä pienentänyt käteisvirtoja       
merkittävästi. Maksupääte mahdollisti myös sujuvan collegemyynnin, joka tapahtui        
kahdesti vuoden 2018 aikana sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi käteiskassan          
kirjanpito siirtyi iZettlen tarjoamaan kirjanpito-ohjelmistoon, joka osaltaan paransi        
kirjanpidon luotettavuutta ja sähköisti käteisvarojen kirjanpidon täysin. 

  
Talousvastaava osallistui myös edunvalvontablogin päivittämiseen ja tämä edisti        
taloudenhoidon läpinäkyvyyttä jäsenistön suuntaan huomattavasti. Läpinäkyvyyttä      
lisäsi myös talousvastaavan oma snäppipäivä, jonka aikana talousvastaava kertoi         
tehtävistään sekä siitä, miten yhdistyksen talous voi. 

  
Vuonna 2018 perustettiin taloustiimi, johon rekrytoitiin neljä henkilöä. Koko tiimi          
kokoontui yhdessä muutaman kerran vuoden aikana sekä yksittäisiä tiimiläisen ja          
talousvastaavan tapaamisia oli enemmän. Taloustiimin tehtävä vuonna 2018 oli         
tuoda lisää luotettavuutta taloudenhoitoon sekä poistaa ns. vaarallisten        
työyhdistelmien riskejä. Esimerkkinä tästä myyntilaskutus, jossa tiimiläinen ja        
talousvastaava molemmat olivat myyntilaskutusprosessissa. Syksyllä 2018      
taloustiimi pienentyi kahteen tiimiläiseen ja syksy pärjättiin näin hyvin. Taloustiimi          
auttoi talousvastaavaa kaikissa tehtävissä, jotka yhdistyksen säännöt vain sallivat.  

 
 

 



 
 
 

Toimintakertomus 2018 

4.Varainhankinta ja yrityssuhteet 
Vuonna 2018 Staabi jatkoi varainhankintaansa ja ylläpiti suhteita yhteistyöyrityksiin. Tämä 
tapahtui vuosisopimuksien uusimisella ja uusien yhteistyökumppanien kartoituksella. Lisäksi 
Staabi osallistui erinäisiin talkooprojekteihin, kuten esimerkiksi Kuntamarkkinoille. Vanhat 
yhteistyösopimukset saatiin uusittua, eikä yhteistyökumppaneita tippunut pois vuoden 
aikana.  
 
Varainhankinnasta sopimuksien lisäksi huolehdittiin talkooprojekteilla, joista jo 
Kuntamarkkinat mainittiinkin. Tämän lisäksi Staabi jakoi Aviisi - lehteä. Kuntamarkkinoille 
osallistujia saatiin Staabista todella suuri määrä, ja tämä näkyi talkoista saatuna tuottona.  
 
Vuosijuhlia varten oli oma varainhankintavastaava, joka vastasi tapahtumakohtaisesta 
varainhankinnasta vuosijuhlaviikonloppua varten. Varainhankinta tässä tapauksessa koostui 
niin näkyvyyspakettien myynnistä iltajuhlaan, mutta myös tuotesponsoroinnista 
silliaamiaiselle.  

5.Viestintä 
Vuonna 2018 Staabille luotiin ylivuotinen viestintäsuunnitelma, joka tulee tulevaisuudessa         
ohjaamaan yhdistyksen viestintää ja sen kehittämistä. Tämän lisäksi perustettiin yhdistyksen          
viestintävastaavan tueksi viestintätiimi. Tiimi auttoi vastaavaa jokapäiväisessä viestinnässä,        
sekä projektimuotoisissa kehitysideoissa. Näitä olivat esimerkiksi vuonna 2018        
Telegram-ryhmän perustus, sekä viestintäsuunnitelman laatiminen. 

a. Sisäinen viestintä 
Staabin sisäisessä viestinnässä tärkeimpinä tiedotuskanavina yhdistyksen toiminnasta olivat        
sähköpostilistat sekä suljettu Facebook-ryhmä. Pääasiallisesti näillä kahdella kanavalla        
ilmoitettiin tulevista tapahtumista, ilmoittautumisista ja muista ajankohtaisista asioista. Emme         
velvoita jäseniämme kuulumaan Facebookiin, joten kaikista asioista pyrittiin viestimään myös          
sähköpostilistalle. Tässä onnistuttiin pääasiassa hyvin. Ajankohtaiset asiat koottiin viikoittain         
maanantaisin ilmestyvään viikkotiedotteeseen, joka lähetettiin sähköpostilistalle sekä       
julkaistiin Facebook-sivulla. Viikkotiedote sai vuonna 2018 graafisen päivityksen, jonka         
mukana tiedotteeseen tuli uudeksi osioksi viikon vinkki, jossa kerrottiin ajankohtaisia          
vinkkejä yliopistoelämästä. Näiden lisäksi uusiksi viestintävälineiksi nousivat Staabin        
Telegram-ryhmä-ja kanava. Telegram-ryhmä on suuri ryhmäkeskustelu, johon pääsevät        
kaikki Staabin jäsenet. Telegram-kanava on tarkoitettu tiedottamiseen, mutta se ei ole           
ensisijainen tiedotusväylä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinne tulevat tiedot ovat myös joko            
Facebookissa tai sähköpostilistalla. 
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Sähköpostilistoja Staabilla on kaksi: staabi-info ja tase-hallintotieteet (pääasiallisesti        
aikuisopiskelijoille suunnattu lista). Staabi-info -listalla julkaistiin viikkotiedotteita, muita        
hallituksen tärkeitä yksittäisiä ilmoituksia sekä listalle välitettiin tietoa hallintotieteilijoitä         
kiinnostavista vaihtopaikoista, työpaikoista sekä harjoittelupaikoista. Suurin osa näistä        
pyrittiin tiivistämään yhdistyksen viikkotiedotteeseen. Listalla tase-hallintotieteet julkaistiin       
aikuisopiskelijoita koskevia asioita, kuten ilmoittelua Staabin järjestämistä       
aikuisopiskelijoiden illanvietoista. 
  
Staabin hallituksen sisäinen viestintä järjestettiin vuonna 2018 pääasiallisesti hallituksen         
Slack-kanavan, vähemmän virallisen Whatsapp-ryhmän sekä sähköpostilistan      
STAABI-HALLITUS@uta.fi, kautta. Näitä kanavia hallitus käyttikin erittäin tehokkaasti.        
Vuoden alussa käytettiin myös hetkellisesti Facebook-ryhmää, mutta tämän käyttö väheni          
nopeasti vuoden edetessä. 
 

b. Ulkoinen viestintä 
 
 
Ulkoiseen viestintään esim. sidosryhmille ja muille kiinnostuneille viestittiin pääasiallisesti         
Staabin sosiaalisen median kanavien kautta. Näitä kanavia vuonna 2018 olivat Instagram,           
Facebook, Snapchat sekä Twitter. 
  
Instagramissa julkaistiin pääasiassa jokaisesta tapahtumasta kuva, ja Instagram-tilimme        
seuraajamäärä jatkoi kasvuaan. 800 seuraajan määrä saavutettiin ja määrä jatkaa edelleen           
kasvuaan, tilin ollessa yhä Tampereen yliopiston ainejärjestöjen Instagram-tileistä toiseksi         
eniten seuraajia kerännyt. 
  
Facebook-sivun kautta julkaistiin kaikki Staabin piirissä järjestettyjen tapahtumien eventit.         
Lisäksi sivulla jaettiin mm. yhdessä JKY:n ja muiden JKK:n piirissä toimivien ainejärjestöjen            
(Boomi ja Iltakoulu) kanssa tehtyjä kannanottoja liittyen Tampere Yliopiston         
tiedekuntajakoon. 
  
Snapchat-tilin aktivointia toivottiin edeltävänä vuonna ja se onkin ollut vuonna 2018 erittäin            
aktiivinen sosiaalisen median kanava. Varsinkin Snapchatin suhteen viestintätiimi on ollut          
suuresti mukana päivittäisestä viestinnästä. Jokaisesta tapahtumasta ja muustakin tärkeästä         
snäppäiltiin aktiivisesti ja tästä saatiin kiitosta jäsenistöltä. 
  
Staabin Twitter-tili on aikaisempien vuosien malliin ollut suhteellisen hiljainen. Sitä on           
kuitenkin hieman käytetty esimerkiksi HTP-tapahtumassa (alumnipaneeli), muutamilla       
työelämäexcuilla sekä syyskokouksen liveseurantatwiittailuun. 
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c. Verkkosivut 
Vuonna 2018 verkkosivut toimivat toimintasuunnitelman mukaisena hitaan viestinnän        
kanavana. Sivuille lisättiin viestinnällisesti esimerkiksi kannanottoja, sääntömääräisiä       
kokouskutsuja sekä muutama nosto tehostamaan esimerkiksi Facebookissa olevien        
tapahtumien näkyvyyttä. 
  
Verkkosivujen sisältöä uudistettiin vuodenvaihteessa ja fuksiviikkoihin mennessä       
päivittämällä vanhaa sisältöä. Staabin omia verkkosivuja ei muutettu rakenteellisesti paljon,          
mutta Staabille tuli kaksi uutta verkkosivua edunvalvonta-blogin ja valmennuskurssi-sivuston         
muodossa. 
  
Staabi ry:n verkkosivuilla päivitettiin läpi vuoden enimmäkseen tenttiarkistoa ja hallituksen          
pöytäkirjoja. Nettisivujen osalta on kiinnitetty erityistä huomioita palautteenantojärjestelmän        
toimiseen ja siihen tulikin muutoksia vuonna 2018 palautetyöryhmän muodossa. Nettisivuilla          
on kaksi erillistä palautekanavaa, joista ensimmäinen menee palautetyöryhmälle ja toinen          
suoraan puheenjohtajalle. 
 

d. Ainejärjestölehti Staapinen 
Järjestölehti Staapinen ilmestyi neljä kertaa vuonna 2018. Kolmen tavallisen numeron lisäksi           
kesällä ilmestyi muita numeroita kattavampi sekä laajempi fuksinumero. Lehdet ovat          
luettavissa Staabin kotisivuilla ja Staabin toimistolla, minkä lisäksi niistä on toimitettu kopiot            
yhteistyökumppaneille. Staapisen fuksinumero postitettiin perinteen mukaisesti uusille       
opiskelijoille osana fuksipakettia. 
 
Suurin muutos Staapisessa vuonna 2018 oli vanhan tekstiasun (jota käytettiin lehden           
nimessä) pois jättäminen ja sen tilalla uuden virallisen logon käyttöön ottaminen. Myöskin            
lehden sisältöä laajennettiin ja ulkoasua numeroiden välillä yhdenmukaistettiin. 

6.Koulutuspolitiikka 
Staabin koulutuspolitiikan runko rakentui edellisten vuosien tapaan kuukausittaisista        
tutkinto-ohjelman johtoryhmän tapaamisista, JKY:n kollegioista, hallintotieteiden      
tutkinto-ohjelman kehittämistyöryhmän tapaamisista sekä JKY:n koulutuspoliittisten      
vastaavien tapaamisista. Tämän lisäksi Staabin kopo on ollut mukana tutkinto-ohjelman          
sekä tiedekunnan OPS-työryhmissä. Kokouksissa käsitellyt asiat esiteltiin hallituksen        
kokouksille muille hallituslaisille. 
  
Hallintotieteilijöiden etua valvottiin säännöllisten edellämainittujen kokousten sekä       
yksittäistapausten selvittelyiden lisäksi rekrytoimalla opintosuuntien OPS-työryhmiin      
opintosuuntien opiskelijaedustajat, joiden kanssa Staabin kopo on tavannut. Jäsenistöltä on          
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myös kerätty keväällä laaja palautekysely, mikä toimitettiin kehittämistyöryhmälle ja jota          
hyödynnettiin myös OPS-työssä. 
  
Kopo-sektorilla johtosääntöluonnos työllisti alkuvuodesta. Siitä pyrittiin viestimään       
mahdollisimman kattavasti jäsenistölle. Syksyllä pidettiin uuden ylioppilaskunnan       
edustajistovaalit, joita markkinoitiin ahkerasti esimerkiksi yhdistysinfossa, missä käytiin läpi         
Staabin rakennetta yhdistyksenä sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy)        
toimintaa. Tamyn toiminnasta oli kertomassa koulutuspoliittinen vastaava Roope Tukia.         
Tapahtumassa käytiin läpi myös edustajistovaalien tarkoitusta ja rohkaistiin staabilaisia         
äänestämään. 
  
Syksyllä järjestettiin myös ensimmäistä kertaa kaksi kopopainotteista tapahtumaa, Yliopisto         
for dummies sekä kopoviinit. Yliopisto for dummies -workshoptapahtuma järjestettiin osana          
fuksiviikkoja tuomaan fukseille orientoivien lisäksi opiskelijan näkökulmaa opiskelusta,        
opiskelutekniikoista ja opiskelija-elämästä sekä vapaa-ajasta. Kopoviinit järjestettiin       
korvaamaan Staabissa aiemmin järjestettyä sopoiltaa, missä keskustellaan teemaan        
liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä kysellään ja kuullaan myös jäsenistöltä mielipiteitä          
asioihin, joita kopo voi tuoda henkilökunnan kokouksissa esille. 
  
Jo aiemmin alkanutta lukiovierailujen tehostamista kehitettiin edelleen aloittamalla tiivis         
yhteistyö Boomin ja Iltakoulun abitiimien kanssa. Keväällä sekä syksyllä järjestettiin          
lukiovierailuinfot, jossa vierailuista kiinnostuneet jäsenet kokoontuivat yhteen kuulemaan,        
mitä lukiolaisille tulisi tutkinto-ohjelmastamme kertoa. Tämän lisäksi facebookiin perustettiin         
jo aiemmin perustetun Staabin abitiimi -ryhmän lisäksi JKK:n ainejärjestöjen abitiimi, jonka           
avulla koordinoitiin lukiovierailujen järjestämistä yhdessä. Infotilaisuuden yhteydessä luotiin        
yhdistyksen Driveen taulukko, jonka avulla jaettiin abitiimiläiset vierailemaan kaikissa         
Pirkanmaan lukioissa. Samaan tiedostoon päivitetään myös muualle suuntautuneet vierailut.         
Abitoiminnan koordinoinnilla pyrittiin siihen, että etenkin Tampereen seudun lukiolaisille         
tuotaisiin esille hallintotieteitä tutkinto-ohjelmana. 
  
Koulutuspolitiikasta viestiminen on ollut kehityksen kohteena vuonna 2018. Syksyllä         
perustettiin kauan odotettu edunvalvontablogi, jonka vetovastuussa kopo on. Blogiin         
kirjoitetaan viikottain Staabin edunvalvontaan liittyvistä asioista. Syksyllä aiheina oli mm.          
Tampere3, edustajistovaalit, henkilökunnan esittely sekä syyskokous. 
 

7.Staabin toimisto 
Staabi ry:n vuosi 2018 aloitettiin toimiston suursiivouksella, johon sisältyi huonekalujen          
uudelleenasettelu. Staabin toimiston siisteydestä vastasi koko hallitus. Staabi ry:n toimistolla          
oli jäsenistölle tarjolla kahvia tuttuun tapaan sekä pullaa kuukausittain. Toimistolle hankittiin           
myös mikro jäsenistön käyttöön. Staabin ja RedBullin yhteistyön myötä toimistolle saatiin           
muutama toimitus Redbullia jäsenistön juotavaksi. Juomat olivat ilmaisia jäsenistölle. 
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8.Vapaa-ajan tapahtumat 
 
Staabi järjesti vuonna 2018 monipuolisesti tapahtumia jäsenistölleen läpi vuoden. 
Tapahtumien järjestämisestä oli suurin vastuu kahdella tapahtumavastaavalla sekä 
tapahtumatoimihenkilöllä. Tämän lisäksi tapahtumissa hyödynnettiin tapahtumajaostoa aina 
tarpeen mukaan. Vuoden suurimpina tapahtumakonsepteina toimivat huhtikuussa reilut 
kaksi viikkoa kestäneet vappuviikot sekä elo-syyskuussa noin 4 viikkoa kestäneet fuksiviikot. 
Vuoden aikana järjestettiin jokaisille kolmioille kolmioetkot jossain muodossa, kaiken 
kaikkiaan siis 9 etkotapahtumaa. Staabin vuoden 2018 tapahtumien toistuvana ilmiönä oli 
suuri osallistujamäärä tapahtumasta riippumatta. 
 
Vuosi 2018 potkaistiin käyntiin tammikuun kolmioetkoilla Sorin saunalla, joita seurasivat 
myöhemmin helmikuussa järjestetyt perinteiset Staabin kaverisitsit Hatanpään 
soutupaviljongilla. Maaliskuussa järjestettiin puolestaan poikkitieteellisiä tapahtumia eri 
tapahtumakonseptein. Ensin järjestettiin aiemmalta vuodelta tutut St. Patrick’s day -sitsit 
Messukylän työväentalolla, joissa siis juhlittiin St. Patrick’s daytä vihreähaalaristen 
ainejärjestöjen kesken. Mukana oli tänä vuonna sitseillä jopa 6 eri ainejärjestöä, eli Staabin 
lisäksi Iltakoulu, UDK, ITU, Mentor sekä Tampio. 
Viikkoa myöhemmin järjestettiin jälleen perinteeksi muodostunut poikkitieteellinen 
talvitapahtuma Pikkupääsiäinen, jossa oli mukana Staabin lisäksi Tampereen lääketieteiden 
kandidaattiseura (TLK ry) sekä Tuotantotalouden kilta Indecs. Tapahtuma alkoi 
leikkimielisellä rastikierroksella, jonka jälkeen siirryttiin jatkoille Amos-klubille. Helmikuun ja 
maaliskuun kaikki tapahtumat myivät Staabin osalta hetkessä loppuun. 
 
Huhtikuun alussa järjestettiin vielä kaksi poikkitieteellistä tapahtumaa ennen vappuviikkoja. 
Ensimmäisenä JKK-sitsit näkivät päivän valonsa Klubi 57:lla. Mukana olivat siis Boomi, 
Iltakoulu sekä JKY. Sitsien teemana oli ’’Minä rakastan…’’ ja tämäkin tapahtuma myi Staabin 
osalta nopeasti loppuun. Seuraavalla viikolla järjestettiin puolestaan Tampere3-hengessä 
T3-vappuetkot Hervannassa TTY:n kampusalueella. Tapahtumassa oli mukana 
järjestämässä Staabi, Boomi, Iltakoulu, JKY, Indecs ja Manager. Tapahtuma alkoi 
rastikierroksella TTY:n kampusalueen pihassa ja jatkot pidettiin Bommarissa. Tapahtuma 
keräsi ajankohtaansa nähden tyydyttävästi osallistujia. 
 
Huhtikuun ja kevät lukukauden huipensivat reilut 2 viikkoa kestäneet Staabin vappuviikot, 
jotka sisälsivät monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Vappuviikkojen teemana toimi tällä kertaa 
reality-tv, jonka ympärille tapahtumat järjestettiin. Staabi ei järjestänyt tapahtumia pelkästään 
omalle jäsenistölleen, vaan mukana oli myös muita ainejärjestöjä järjestämässä 
poikkitieteellisiä tapahtumia. Esimerkkeinä poikkitieteellisistä tapahtumista olivat 
Pornobile-etkot Klubi 57:lla (mukana Boomi, Iltakoulu, JKY, Pareto ja TTO), Poikkitieteellinen 
Beer-pong turnaus Hatanpäällä (mukana Patina, Interaktio, Iltakoulu) sekä 
Pihaleikkitapahtuma Luupin kanssa Sorsapuistossa. Staabin omat vapputapahtumat 
koostuivat sekä bileistä että rennommista tapahtumista. Vappuviikot käynnistettiinkin 
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Tenttitsemppi -tiistailla ja haalarimerkkien ompeluillalla. Tämän lisäksi välipäiville järjestettiin 
hyvinvointi- ja pahoinvointipäivät juhlimisen vastapainoiksi. 
 
Vappuviikkojen suurimmat biletapahtumat käynnistettiin perinteisillä Kostajaisilla, jotka 
toimivat eräänlaisena vastapainona fuksiviikkojen Kastajaisille, kun fuksit pääsivät 
’’kostamaan’’ vanhemmille opiskelijoille hauskalla rastikierroksella. Vappuviikkojen 
huipentumana olivat puolestaan Temptation Island -teemalla pidetyt Vappusitsit Hatanpään 
soutupaviljongilla sekä seuraavana päivänä järjestetty Jersey Shore -sillis Tampellan 
Espantornilla. Jersey Shore -sillis oli uudenlainen sillistapahtuma Staabissa, sillä sekä 
panostus että osallistujamäärä olivat aivan eri luokkaa kuin aiemmin. Sillis oli koko päivän 
kestävä biletapahtuma, jonne saatiin myös vappuviikkojen teemaan sopiva yllätysesiintyjä. 
Silliskulttuurin muutos keräsikin jäsenistöltä paljon kiitosta. Vappuviikot päättyivät vielä 
perinteisiin Vappuaaton bileisiin Hatanpään soutupaviljongilla, jonne oli tuotu paljon ruokaa 
ja juomaa tarjolle sekä palju. Ilta sisälsi erilaisia ohjelmanumeroita, kuten bändin 
esiintymisen, sekä Huippustaabi haussa -palkintogaalan. Vappupäivänä siirryimme Staabien 
kanssa seuraamaan teekkarikastetta sekä jakamaan vappumunkkeja ja simaa 
jäsenistöllemme. Vappuviikot keräsivät kokonaisuudessaan suurimmaksi osaksi erittäin 
positiivista palautetta. 
 
Kesä sujui Staabissa levollisesti, mutta järjestimme kuitenkin perinteisen kesätapahtuman eli 
Staabin kesäbileet 13.7. TOAS Ilmarissa. Tarjolla oli ruokaa ja kesäistä juotavaa. 
Tapahtuma keräsi mukavasti osallistujia. Kesän jälkeen syksy aloitettiin perinteisillä Staabin 
fuksiviikoilla, jotka kestivät reilut 4 viikkoa. Tapahtumakokonaisuus kerääntyi pitkälti 
perinteisten tapahtumien ympärille. Aluksi järjestimme ensitapaamisen Ravintola Twenty 
Onessa, jota seurasivat staabiklassikot eli Kerrostalosuunnistus ja Tutustumisbileet. 
Myöhemmin tapahtumat saivat jatkoa Fuksimökillä Antaverkassa ja Harkkasitseillä 
Messukylän työväentalolla. Sitsien teemana toimi tänä vuonna Lentomatka. Viimeisenä 
huipennuksena järjestimme perinteikkäät Kastajaiset Hervannassa ja jatkot Amos-klubilla. 
Seuraavana päivänä pidettiin myös Kastajaissillis Kymppikerholla. Fuksiviikoilla tapahtumat 
olivat erittäin suosittuja, mikä näkyikin monesti tilojen suuruuden puutteena. Lisäksi rajallisen 
osallistujakapasiteetin tapahtumat kuten Fuksimökki ja Harkkasitsit myivät loppuun 
minuuteissa, jolloin halukkaita osallistujia jäi valitettavasti tapahtumien ulkopuolelle. 
Fuksiviikoilta saatu palaute oli kuitenkin suurimmaksi osaksi positiivista. 
 
Fuksiviikkojen jälkeen huilattiin pari viikkoa, kunnes palattiin jälleen tosi toimiin. Lokakuussa 
järjestimme Hämeenkadun appron perinteisen yhteislähdön Tullinaukiolla sekä välietkot 
Luonnonhyvä instituutin saunatiloissa. Heti perään järjestimme lokakuun kolmioetkot 
ysäriteemalla Kaupin saunalla yhteistyössä Iltakoulun kanssa. Lokakuun kolmioetkojen 
päävastuu oli annettu Staabin tapahtumajaostolle. Seuraavalla viikolla vuorossa olivat 
Staabin vuosijuhlien lisäksi JKK-bileet Halloween-teemalla Klubi 57:lla. JKK-bileet toimivat 
hyvänä lisänä Staabin vuosijuhlaviikolle. Sekä Hämeenkadun appron välietkot, että 
JKK-bileet keräsivät Staabilta osallistujia erittäin paljon ja etenkin Hämeenkadun appron 
välietkojen tila oli käydä varsin ahtaaksi. 
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Marraskuussa järjestettiin kahdet kolmioetkot. Ensin järjestimme yhteistyössä Indecsin 
kanssa kolmioetkot Tampellan espantornilla ja marraskuun viimeisellä viikolla järjestimme 
ensimmäistä kertaa sitsit yhteistyössä Automaatiotekniikan killan Autek:n kanssa. Sitsien 
teemana oli ’’Mielensäpahoittaja -sitsit’’ ja ne järjestettiin Hervannan Bommarissa 
teekkarisäännöillä. 
 
Staabin vuoden viimeisenä tapahtumana toimi perinteikkäästi Pikkujoulut Hatanpään 
soutupaviljongilla. Tarjolla oli jouluista ruokaa sekä runsaasti juomaa. Ohjelmanumeroina 
toimivat Staabin puheenjohtajakisa, staabilaisen musiikkiduon esitys sekä Vuoden fuksin ja 
aktiivifuksien palkitseminen. Paikalla oli myös lämmitetty palju. Tapahtuma keräsi runsaasti 
osallistujia ja tunnelma oli illan aikana hyvä. 
 

9.Vuosijuhlat 
 
Staabi ry:n 52. toimintavuotta juhlistettiin vuosijuhlaviikonlopun merkeissä 26.10.-27.10.        
Perjantaina 26.10. järjestettiin iltajuhla Nokian Kerholassa. Iltajuhlan osallistujamäärä oli         
152: juhlaan osallistui runsaasti kutsuvieraita sidosryhmistämme sekä paljon omia         
jäseniämme. Juhla koostui cocktail-tilaisuudesta, varsinaisesta pöytäjuhlasta ja jatkoista.        
Illan aikana kuulimme eri vuosina opintonsa aloittaneiden staabilaisten kertomuksia         
yhdistyksen merkityksestä opintojensa aikana. Vuosijuhliin kuului perinteiseen tapaan myös         
ansioituneiden staabilaisten palkitsemista. Varsinaisen ruokailun jälkeen ilta jatkui        
vapaammissa merkeissä bändin esiintymisen johdolla kohti jatkoja, jotka järjestettiin yökerho          
Ilveksessä. 
 
Juhlat jatkuivat lauantain silliaamiaisella, joka järjestettiin Orivedellä Pitkäjärven        
nuorisoseurantalolla Lehtolassa, noin 40 minuutin bussimatkan päässä Tampereen        
keskustasta. Juhlakansaa selviytyi paikan päälle ennätykselliset 120 henkeä. Silliksen         
teemana oli kesällä Helsingissä tapahtuneen huippukokouksen innoittamana Venäjä &         
Yhdysvallat, mikä näkyi sekä vieraiden pukeutumisessa että tapahtuman ruokatarjoiluissa,         
koristeluissa ja leikkimielisissä maiden välisissä kilpailuissa. Silliksen yhteistyökumppaneina        
toimivat Redbull, Abba ja Baba. Musiikista vastasivat Dj Spinni sekä Fresh Tides -niminen             
yhtye.  
 
Vuosijuhlien suunnittelusta ja organisoinnista oli vastuussa vuosijuhlavastaavan johtama        
suunnittelutiimi, johon kuului sillisvastaavan lisäksi varainhankintatiimin jäsen sekä        
hallituksen puheenjohtaja. Juhlien suunnittelutyö aloitettiin jo varhain kevättalvella.        
Varsinaisen tiimin lisäksi suunnitteluun osallistui myös muita henkilöitä graafisen ilmeen,          
koristelujen suunnittelun ja verkkoviestinnän osalta. Lisäksi syyskuussa rekryttiin syksyllä         
2018 aloittaneista hallintotieteiden opiskelijoista koostunut 20-hengen vuosijuhlien       
järjestelytiimi, joka vastasi juhlan käytännön järjestelyistä viikonlopun aikana. 
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Juhlat keräsivät pääasiassa hyvää palautetta. Kysyntä vuosijuhlia kohtaan oli selkeästi          
suurta, sillä illalliskortit myytiin loppuun muutamassa minuutissa. 

10. Kolmiobileet 
Kolmiobileet tai Kolmiot ovat Staabin, TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs ry:n sekä           
Tampereen yliopiston matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Luuppi ry:n        
yhdessä järjestämät poikkitieteelliset opiskelijabileet. Vuonna 2018 Kolmiobileitä järjestettiin        
yhteensä yhdeksän kertaa Koskikeskuksen Ranta- ja Poro-ravintoloissa. Kolmioita        
järjestettiin marraskuussa vuoden 2017 tapaan kahdesti ja joulukuussa ei järjestetty          
ollenkaan, koska tarjolla oli odotusarvoltaan huonoja päivämääriä bileitä varten. Teemoina          
oli esimerkiksi UV tai 90’s. Teemoissa otettiin myös tarvittaessa huomioon ajankohta           
(esimerkiksi vappu). Haalarimerkkejä tilattiin ennakkolipun ostaneille neljiin bileisiin. Tämä on          
enemmän kuin vuonna 2017, jolloin oli kaksi merkkiä, joskin normaalia erikoisempaa.           
Kolmiobileisiin liittyvää dokumentointia parannettiin myös vuoden 2018 aikana ja näiden          
hyödyntämisestä sekä jatkamisesta on perehdytyksessä annettu ohjeita. 
  
Kolmiot ovat kaikille avoimia tapahtumia, eikä osallistujia rajata mitenkään. Jokaisissa          
Kolmioissa juhlijoita olikin jokaiselta Tampereen kampukselta ja bileet olivat myös erityisesti           
vaihtareiden suosiossa. Tervetulleita ovat olleet myös alumnit ja muut ei-opiskelijat. TAMK           
opiskelijoita Kolmibileissä vaikuttaisi käyvän suhteessa vähemmän, kuin kilpailijoiden        
bileissä. 
  
Kolmiobileistä tiedotettiin vuonna 2018 pääasiassa kampuksille asettettavin julistein ja         
Facebook-kanavan kautta, mutta käytössä ovat olleet myös Instagram ja Snapchat. Syksyn           
ensimmäisiä bileitä ennen elokuun lopussa järjestettiin myös jokaisella kolmella kampuksella          
ständitapahtuma, jossa Kolmiobileiden brändiä tuotiin esiin ja myytiin ennakkolippuja. Tämä          
ständitapahtuma oli erittäin suosittu etenkin TTY:llä ja yliopiston keskustakampuksella.         
Ständimyynnin lisäämistä voisi jatkossa harkita lisää, etenkin TAMK:in tiloissa         
lisänäkyvyyden ja kävijöiden houkuttelemiseksi. Kolmiosopimus uusittiin 1,5v mittaisena,        
jonka tarkoituksena oli päästä samaan sykliin Boomin Haalaribileiden kanssa. Toinen selkeä           
hyöty uudesta sopimuksen päättymispäivästä on helpottaa Kolmiovastaavien painetta        
muodostaa näkemyksiä tai tavoitteita sopimusneuvotteluihin heti toimikauden alussa. 
  
Kolmioihin pääsi tuttuun tapaan joko ennakkolipulla tai ostamalla lipun viiden euron hintaan            
ovelta. Ennakkolipulla kävijä saa sisäänpääsyn halvemmalla ja ennakkolippulaisille        
tarkoitetun oman jonon. Paperilippujen myyntiä järjestettiin kalenterivuoden aikana        
ainejärjestöjen toimistoilla, mutta kuitenkin iso osa ennakkolipuista on myyty bailataan.fi          
-sovelluksen kautta. Sähköinen myynti ottaakin paremmin huomioon ympäristöarvot ja liput          
ovat tasapuolisemmin kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Bailataan.fi -sovellukseen       
siirtymisestä tuli paljon positiivista palautetta ja lippujen myynti helpottui huomattavasti.          
Kolmiobileiden palautekyselyssä kävi myös ilmi, että bailataan.fi on melko selkeästi suosituin           
tapa hankkia ennakkolippu bileisiin. 
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Syksyllä järjestettiin jälleen Kolmioiden palautekysely. Palautteet käsiteltiin jotta bileitä         
voitaisiin kehittää enemmän asiakkaiden mielipiteet ja ideat huomioon ottaen. Uusille          
toimijoille on annettu perehdytyksessä kehotus tutustua näihin palautteisiin tarkasti.         
Asiakkaiden toiveita on huomioitu muun muassa puuttumalla ravintolan portsarien         
vaihteleviin käytäntöihin jonottamisen suhteen. 
  
 

11. Liikuntatapahtumat 
Staabin liikuntasektorin toiminta koostui vuonna 2018 viikoittaisista liikuntavuoroista,        
kuukausittaisista liikuntakokeiluista sekä yliopiston palloilusarjoihin osallistumisesta.      
Toiminta oli säännöllistä lukuvuoden ajan, kesällä ei järjestetty liikuntasektorin tapahtumia.          
Liikuntatapahtumia suunniteltiin yhdessä liikuntatiimin kanssa jäsenistön toiveita kuunnellen.        
Liikuntavuorot järjestettiin yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. 
Viikoittaisia liikuntavuoroja olivat kevätlukukaudella iltakoulun kanssa järjestetty palloiluvuoro        
ja syyslukukaudella yhdessä Interaktion, Iltakoulun, Cortexin ja Patinan kanssa järjestetty          
palloiluvuoro sekä yhdessä Iltakoulun ja Boomin kanssa järjestetty salibandyvuoro.         
Molemmat vuorot olivat suosittuja, joten yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on auttanut           
kävijämäärien kasvattamisessa. Molemmat viikoittaiset liikuntavuorot järjestettiin Atalpalla.       
Osallistuimme yliopiston futis- ja futsalsarjoihin omilla joukkueillamme. Syyslukukaudella        
osallistuimme futsalsarjaan kahdella joukkueella, sillä halukkaita pelaajia oli aiempaa         
enemmän. 
Kuukausittaisia liikuntatapahtumia järjestettiin kahdeksan kappaletta, sisältäen      
liikuntatapahtumat sekä vappu- että fuksiviikoilla. Tapahtumissa kokeilimme muun muassa         
ilmajoogaa, kiipeilyä ja kuplafutista. Helmikuussa järjestimme harkkakyykän ennen        
Akateemisen kyykän MM-kilpailuja ja osallistuimme MM-kyykkään omalla joukkueellamme. 
 

12. Kulttuuritapahtumat 
 

Staabi ry:n kultturisektorin ydin oli vuonna 2018 kuukausittaisissa kulttuuritapahtumissa. Osa 
tapahtumista oli vanhoja tuttuja, mutta myös uusi tapahtumakonsepti luotiin. 
 
Tutuista ja turvallisista tapahtumista esimerkkinä vuoden aikana kahdesti järjestetty 
lautapeli-ilta jatkoi suosiotaan. Uutena tapahtumakonseptina tuli mukaan vappu- ja 
fuksiviikoilla nähty pubivisa. Muita kuukauden kulttuuritapahtumia/ vierailukohteita olivat 
vierailu Yle:n studioille Tohloppiin, Tampereen Ylioppilasteatterin näytös, Lost in music- 
festivaali sekä Nääspeksi. Tapahtumia oli yhteensä kahdeksan. Tapahtumien suosio vaihteli 
ajankohdasta ja tapahtuman tyypistä riippuen muutamasta hengestä noin 60 henkeen. 
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Staabi ry:n kulttuuritapahtumiin vakiintuneen Lost in music-festivaalin lippuja ostettiin 
subventoitavaksi 10 kappaletta. Liput menivät ensimmäisen minuutin aikana, joten niitä olisi 
voinut olla enemmän. Nääspeksin lippuja oli myös 10 kappaletta ja kaikki liput myytiin 
läpilaskutuksena.  
Kulttuuritapahtumista maksullisia oli Lost in music sekä Nääspeksi, loput olivat jäsenistölle 
maksuttomia.  
Kulttuurivastaavan toimesta keväällä pyöri myös Staabin kirjakerho. Kirjakerho kokoontui 
muutaman kerran, jonka jälkeen siitä tuli yksi Staabin kerhoista ja järjestämisvastuu siirtyi 
kulttuurivastaavalta pois. 
 

13. Aikuisopiskelijatoiminta 
Staabi ry:n aikuisopiskelijatoiminta rakentui vuona 2018 kolmen tapahtuman ympärille. 
Ensimmäinen tapahtuma järjestetiin Kymppikerholla maaliskuun lopussa, jolloin osallistujia 
oli noin 10, joista 5 aikuisopiskelijoita. Syksyllä ensitapaamisessa aikuisopiskelijoilla oli oma 
tapaaminen ryhmänsä kesken Gastro pub Tuulensuussa, paikalla oli Aikuisopiskelija 
vastaava, -toimihenkilö sekä kaksi tuutoria ja noin 15 uutta opiskelijaa. Aikuisopiskelijoille 
pidettiin muiden tuutor-ryhmien tapaan kampuskierros ja heitä nähtiin myös Staabin muissa 
tapahtumissa. Lokakuussa kokoonnuttiin Gastro pub Nordiciin ja paikalle tuli 15 
aikuisopiskelijaa. Uusi tapahtumakonsepti sai kiitosta, ja koettiin helpommin 
lähestyttävämmäksi kuin ison tilan vuokraaminen. Pikkujoulut järjestettiin Plevnassa ja 
paikalle saapui muutama kymmen henkilöä. Aikuisopiskelijatoiminta kaiken kaikkiaan sujui 
hyvin.  

14. Kerhotoiminta 
Staabi ry aloitti kerhotoiminnan keväällä 2018 patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä 
yhdistyksen sääntömuutoksen. Kerhotoimintaa varten luotiin ohjesääntö ja nimitettiin 
vastaava. Vuoden aikana kerhoja tuli kaiken kaikkiaan viisi kappaletta; Staabin pelikerho 
(STASI), Staabin kasvikerho (Staabikas), Staabi Ensemble, Staabin kirjakerho sekä luovan 
kirjoittamisen kerho. Muutamalla kerholla on ollut jo tapahtumia ja selvästi kävijöitä riittää. 
Kerhot saavat mainostaa ensimmäistä tapahtumaansa Staabi ry:n viestintäkanavissa. 
Vuonna 2018 mikään kerhoista ei hakenut toiminnalleen rahallista avustusta.  
Kerhovastaava järjesti syyskuussa uusille ja vanhoille opiskelijoille kerhoinfon, jossa 
toimintaansa esitteli seitsemän eri yliopistolla toimivaa järjestöä. Tapahtumakonsepti oli 
toimiva ja toivottiin järjestettäväksi myös tulevina vuosina. 

15. Työelämätoiminta 
Työelämätoiminnassa jatkettiin hyväksi osoittautunutta linjaa pitää kuukausittaisia vierailuja 
hallintotieteilijöitä työllistäviin organisaatioihin. Vierailuita järjestettiin niin yksityiselle, 
julkiselle, kuin kolmannellekin sektorille. Lisäksi järjestettiin kaksi koko päivän mittaista 

 



 
 
 

Toimintakertomus 2018 

vierailua Helsinkiin. Työelämävierailuiden suosio on ollut korkea ja lähes jokaisen 
ilmoittautuminen on mennyt nopeasti täyteen. Osa vierailuista on järjestetty yhteistyössä 
toisten ainejärjestöjen kanssa. 

16. Projektit 
Projektisektorilla ollaan lähdetty selvittämään strategiassa mainittuja uusia mahdollisuuksia. 
Vuoden alussa kartoitettiin mahdollista uutta suurta tapahtumaa Staabille. 
Toteutuvana projektina tulee vuoden 2019 keväälle STAABI ry:n oma valmennuskurssi. 
Valmennuskurssin avulla omat opiskelijamme pääsevät oman tietämyksensä ja 
kokemuksensa kautta auttamaan uusia hakijoita pääsemään sisään. Valmennuskurssi myös 
tulee auttamaan taloudellista puolta toiminnassa lisäämällä tulojen lähteitä. 
 
Aluksi lähdettiin kartoittamaan, millaisen kurssin järjestämiseen meillä on mahdollisuuksia ja 
resursseja. Oltiin yhteydessä myös Vaasan hallintotieteiden opiskelijoihin, mutta kesällä 
selvisikin, että he jättäytyvät projektista kokonaan. Päädyttiin järjestämään viikonlopun 
mittainen kurssi, johon tehdään materiaalipaketti. Materiaalipaketin ja valmennuskurssin 
viikonlopun vetäjä päätettiin hakea Staabin sisäisen ryhmän kautta vapaalla haulla. 
Pohdittiin aikataulut, vaatimukset, budjetit, markkinointi ja kaikkia mahdollisia asioita 
valmennuskurssiin liittyen. 
 
Heti vuoden alussa nimitettiin projektitiimi, jossa oli 12 henkilöä. Tiimi osallistui uusien 
projektien suunnitteluun projektitiimin tapaamisissa sekä jaettujen tehtävien kautta. 
 

17. Tuutorointi 
Staabi ry:n tuutorointi toteutettiin vuonna 2018 pienin muutoksin. Tuutorhausta poistettiin          
mahdollisuus toivoa tuutorparia. Muutos osoittautui vuoden mittaa onnistuneeksi.        
Tuutorhaun myötä hallitus valitsi Staabille 34 tuutoria, joista kaksi oli aikuistuutoreita.           
Tuutoreille järjestettiin koulutusta Tamyn, johtamiskorkeakoulun sekä Staabin toimesta.        
Tuutoreille järjestettiin myös mahdollisuus tavata HOPS-opettajat. Kesällä fukseille luotiin         
erilaista materiaalia niin yliopiston, kuin Staabinkin toimesta. Lisäksi fuksistaapinen         
lähetettiin fukseille postitse. Tuutorit järjestivät myös perinteisen soittokierroksen uusille         
fukseille. Ennen fuksiviikkojen alkamista tuutoreille järjestettiin ryhmäytymistapahtumia ja        
saunailta. Saunaillassa käsiteltiin fuksiviikkojen aikataulua sekä tulevia mahdollisia        
tuutorointitilanteita. Tuutorointi sujui kaiken kaikkiaan hienosti. Myös fuksien antama palaute          
tuutoroinnin osalta oli todella hyvää.  

18. Kansainvälisyys 
Staabi ry:n kansainvälistä toimintaa järjesti vuonna 2018 hallituksen jäsenen sijaan erillinen 
toimihenkilö. Näin saatiin yksi henkilö keskittymään pelkästään kv-toimintaan. Aiempina 
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vuosina hyväksi todettu yhteistyö Iltakoulun, Boomin ja JKY:n kanssa jatkui hienosti ja 
kv-jaoston voimin toteutettiin johtamiskorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten 
maisteriopiskelijoiden (Leadership For Change, Nordig ja Marihe) tuutorointi. Kv-jaosto 
järjesti myös paljon erilaisia kv-tapahtumia, kuten lautapeli-iltoja ja pubirundeja. Syksyllä 
järjestettiin pitkästä aikaa jopa kahdet menestyneet kv-sitsit. Keväällä 2018 Staabin 
kansainvälisiä tuutoreita oli 10 ja syksyllä 11, joista osa toimi kansainvälisten 
maisteriohjelmien opiskelijoiden tuutoreina. Staabi ry jatkoi englanninkielistä viestintää 
samaan tapaan kuin vuonna 2017. Jokaiseen facebook-tapahtumaan kirjoitettiin vähintään 
lyhyt informaatio englanniksi. 

19. Alumnitoiminta 
Vuonna 2018 Staabin alumitoiminnassa otettiin tauon jälkeen ensimmäisiä isompia askeleita          
eteenpäin. Alumnitoiminnan vuoden kohokohdaksi asetettiin 1.9. Hangaslahden saunalla        
järjestetty alumnitapahtuma, jonka päämääränä oli käynnistää alumnitoiminta aiempaa        
suuremmin keräämällä kokoon mahdollisimman suuri joukko viime vuosien aikana         
valmistuneita hallintotieteilijöitä. Tapahtuman tavoitteena oli koota yhteen aktiiviset alumnit ja          
alumnitoiminnasta kiinnostuneet ihmiset, ja pohtia heidän kanssaan hallintotieteilijöiden        
alumnitoiminnan tulevaisuutta. Alumnitapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan n. 45 ihmistä,         
joista yli puolet oli Tampereen yliopiston alumneja ja loput opintojen loppuvaiheen           
opiskelijoita. Tapahtuma tavoitti hienosti osallistujia sekä Tampereelta että Helsingistä.         
Staabi sai tapahtumasta positiivista palautetta, ja tapahtumassa käytyjen keskustelujen         
pohjalta alumnitoiminnan kehittäminen jatkuu mentorointitoiminnan sekä säännöllisten       
alumnitapaamisten suunnittelulla.  

 


