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Johdanto 36 

STAABI ry:n jatkaa vuonna 2022 sääntöjensä mukaista tarkoitusta toimia Tampereen yliopiston 37 
hallintotieteitä opiskelevien etujärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 38 
kokous-, keskustelu-, koulutus- ja ajanviettotilaisuuksia, pyrkii edistämään hallintotieteiden 39 
opiskelijoiden ja työelämän vuorovaikutusta, pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhdistyksiin ja 40 
kerhoihin, harjoittaa edunvalvontaa ja koulutuspoliittista yhteistyötä sekä osallistuu 41 
ylioppilaskunnan toimintaan. Kaikki yhdistyksen toiminta pohjautuu arvoihimme, jotka ovat 42 
avoimuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 43 
on tarkoitus ohjata toimintaa kohti strategiamme toteutumista ja asettaa välitavoitteita, jotta 44 
strategisten tavoitteidemme saavuttaminen vuonna 2024 olisi mahdollista. Toimintasuunnitelman 45 
rakennetta on muokattu siten, että se luo toiminnalle painopisteitä tulevalle toimintavuodelle 46 
kehityskohtiin keskittyen. 47 

Strategiamme mukaan Staabi ry:n missio on olla ainutlaatuinen yhteisö, joka tarjoaa ikimuistoisia 48 
kokemuksia. Visiomme mukaan staabilaisuus on identiteetti, joka kantaa läpi elämän. 49 

Yhdistyksellämme on strategisia tavoitteita neljä kappaletta: 50 

1. Vaikuttava edunvalvoja 51 

2. Yhdenvertainen yhteisö 52 

3. Vastuullinen organisaatio 53 

4. Vetovoimainen yhteistyökumppani 54 

Jokainen näistä päämääristä on yhä jaettu kolmeen tai neljään alatavoitteeseen, jotka ovat 55 
tarkoitus saavuttaa strategiakauden aikana. Alatavoitteita käsitellään toimintasuunnitelmassa 56 
myöhemmin niihin tarkemmin liittyvissä osioissa. 57 

 58 

Yleistä ja hallinto 59 

Staabi ry:n hallintoon liittyvät strategiamme asettama strateginen tavoite on olla vastuullinen 60 
organisaatio. Sen alatavoitteiksi on strategiassa määritelty, että: 61 

1.               Staabi järjestää hallintonsa tarpeelliseksi arvioidulla määrällä toimijoita, joiden 62 
valinnassa noudatetaan Staabin arvoja. 63 

2.               Staabin hallinto on läpinäkyvää ja jäsenistölle välitetään aktiivisesti tietoa tehdyistä 64 
päätöksistä. Jokaisella staabilaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen 65 
toimintaan. 66 

3.               Staabi on vakavarainen ja kasvava yhdistys, mikä takaa toiminnan laadun 67 
kehittämisen. 68 
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4.               Staabi on ekologisen vastuunsa kantava järjestö, joka tarkastelee toimintaansa ja 69 
tuottamaansa ympäristökuormaa kriittisesti. 70 

Jotta yleisesti toimintamme osalta pääsemme kohti näitä strategiamme asettamia tavoitteita, 71 
vuoden 2022 toiminnan painopisteet tulevat olemaan seuraavissa asioissa: 72 

 73 

Tavoite vuodelle 2022: Etsitään Staabin toiminnan kehityskohtia ja puututaan niihin 74 

Nykytila: Pitkän pandemiajakson aikana Staabi ry ei ole päässyt järjestämään toimintaa normaaliin 75 
tapaan, eikä myöskään palautetta normaalin ajan toiminnasta ole saatu suurella volyymilla noin 76 
puoleentoista vuoteen. Siksi palautteen kerääminen ja siihen reagoiminen on tärkeää, kun taas 77 
palaamme normaaliin arkeen, jotta toimintamme pysyy laadukkaalla tasolla ja vastaa jäsenistön 78 
tarpeisiin. 79 

Ehdotetut toimenpiteet: 80 

➢ Järjestetään vähintään kaksi jäsenkyselyä koko jäsenistölle vuoden aikana ja yksi kysely 81 
fukseille koskien fuksiviikkoja. 82 

➢ Järjestetään vuoden aikana Staabi ry:n toimijoille palautekysely. 83 
➢ Tiedotetaan laajemmin palautekanavan käytöstä. 84 
➢ Kartoitetaan hallintotieteitä vapaavalintaisina opintoina suorittavien mahdollisuutta 85 

osallistua Staabin toimintaan. 86 

  87 

Tavoite vuodelle 2022: Vahvistetaan tiimien ja toimihenkilöiden asemaa Staabissa 88 

Nykytila: Pandemian myötä tulleiden kokoontumisrajoitusten myötä tiimejä ja toimihenkilöitä on 89 
ollut haastavampaa osallistaa toimintaan Staabissa. Myös ennen pandemiaa toimihenkilöt ja tiimit 90 
ovat olleet jokseenkin irrallisia varsinaisesta hallitustoiminnasta. Siispä heidän aktiivisempaan 91 
osallistamiseen sekä heidän asemansa vahvistamiseen on syytä kiinnittää huomiota vuonna 2022. 92 

Ehdotetut toimenpiteet: 93 

➢ Järjestetään aktiivisesti ryhmäytymistapahtumia tiimien ja toimihenkilöiden kanssa 94 
yhteistyössä. Ryhmäyttäminen aloitetaan heti, kun toimijat on valittu. 95 

➢ Tarjotaan tiimiläisille ja toimihenkilöille enemmän päävastuuta toiminnasta. 96 
➢ Kaikki yhdistyksen toimijoiden sisäinen viestintä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 97 

hallituksen ja toimihenkilöiden yhteisissä kanavissa. Vain salassa pidettävät ja 98 
arkaluontoiset asiat viestitään hallituksen sisäisissä viestintäkanavissa. 99 

➢ Listataan tiimien kokoonpanot Staabin nettisivuille. 100 
➢ Lisätään tiimien yhteisöllisyyttä ja houkuttelevuutta esimerkiksi brändäämällä/nimeämällä 101 

tiimejä. 102 

  103 

Tavoite vuodelle 2022: Hiljaisen tiedon kulkuun panostetaan 104 

Nykytila: Moni perinteinen tapahtuma on jäänyt järjestämättä pandemia-aikana. Tämän vuoksi 105 
viimeisimmät hallitustoimijat eivät välttämättä kykene perehdyttämään uusia toimijoita asioihin, joita 106 
eivät ole itsekään päässeet järjestämään. Esimerkiksi Wappuviikot on järjestetty normaaliin tapaan 107 
viimeksi vuonna 2019. 108 
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Ehdotetut toimenpiteet: 109 

➢ Perehdytään toimijat aiempien vuosien toimintakertomuksiin ja osavuosikatsauksiin. 110 
➢ Tuodaan vanhempia toimijoita lähemmäksi uusia toimijoita esimerkiksi jonkin yhteisen 111 

tapahtuman avulla. 112 
➢ Luodaan viestintäkanavia uusien ja vanhojen toimijoiden välille. 113 
➢ Pyydetään apua vanhemmilta toimijoilta tarvittaessa. 114 
➢ Hallitus ja toimihenkilöt panostavat toiminnan laadukkaaseen dokumentointiin. 115 

  116 

Tavoite vuodelle 2022: Integroidaan kestävän kehityksen suunnitelma kiinteäksi osaksi 117 
Staabin toimintaa 118 

Nykytila: Staabi ry:lle esitetään syyskokouksessa 2021 kestävän kehityksen suunnitelmaa, jonka 119 
keskeisin tehtävä on ohjata ja opastaa Staabin toimijoita toimimaan omalla sektorillaan kestävän 120 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 121 

Ehdotetut toimenpiteet: 122 

➢ Staabin toimijat perehdytetään kestävän kehityksen suunnitelman sisältöön. 123 
➢ Hyödynnetään kestävän kehityksen suunnitelmaa toimintaa järjestettäessä. 124 
➢ Seurataan kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista sektorikohtaisesti. 125 

  126 

Edunvalvonta 127 

Staabi ry:n koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyy strategiamme asettama strateginen tavoite 128 
“vaikuttava edunvalvoja”. Sen alatavoitteiksi on strategiassa määritelty, että: 129 

1. Staabi on vaikuttava ja tunnettu edunvalvontatoimija korkeakouluyhteisössä. 130 
2. Edunvalvonta läpileikkaa kaikkea Staabin toimintaa jäsenistön hyvinvoinnin ja 131 

yhteisöllisyyden tukena. 132 
3. Staabi tekee aktiivista työtä opiskelijoiden aseman parantamiseksi järjestössä, yliopistossa 133 

ja yhteiskunnassa. 134 
4. Aktiivinen, osallistava ja lähestyttävä edunvalvonta palvelee opiskelijoiden moninaisia 135 

tarpeita. 136 

Jotta pääsemme kohti näitä strategiamme asettamia tavoitteita, niin vuoden 2022 toiminnan 137 
painopisteet edunvalvonnan ja koulutuspolitiikan osalta tulevat olla seuraavissa asioissa: 138 

Tavoite vuodelle 2022: Hallopedtoimintaa tuodaan lähemmäksi Staabia ja staabilaisia 139 

Nykytila: Tämä tavoite liittyy kolmanteen strategiseen alatavoitteeseen. Hallopedit eli hallinnon 140 
opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden näkökulman yliopiston toimielimissä esiin. Heidän 141 
kanssaan tehtävää yhteistyötä on edistettävä, koska molemminpuoleisella tiedonvälityksessä 142 
voimme tehdä edunvalvonnasta vaikuttavampaa. Tällä hetkellä yhteistyö hallopedien kanssa on 143 
vähäistä ja näkyy lähinnä Johto ry:n kollegioihin osallistumisena ja blogitekstien vuoroissa. On 144 
myös otettava huomioon se, että vuonna 2022 järjestetään suuret hallopedhaut. 145 

Ehdotetut toimenpiteet: 146 
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➢ Järjestetään kopotapahtuma halloped-teemalla. 147 
➢ Viestitään järjestelmällisesti halloped-hauista. 148 
➢ Staabin ja hallopedien välisestä viestinnästä tehdään säännöllisempää. 149 
➢ Ylläpidetään listaa Staabilaisista hallopedeista nettisivuilla. 150 

Tavoite vuodelle 2022: Koulutuspolitiikka on staabilaisille tuttua ja turvallista 151 

Nykytila: Tällä tavoitteella halutaan päästä lähemmäksi neljättä strategista alatavoitetetta. Staabin 152 
edunvalvonta on jo osittain aktiivista, lähestyttävää ja osallistavaa. Tässä on isossa roolissa 153 
Instagramissa järjestettävät kopogrillit. Lisäksi Staabin edunvalvonnallinen viestintä on ollut jo 154 
monikanavaista, mutta sitä tulee edelleen kehittää.  155 

Ehdotetut toimenpiteet: 156 

➢ Viestitään useissa kanavissa, osallistavasti ja selkeästi. 157 
➢ Mahdollistetaan matalan kynnyksen yhteydenotot. 158 
➢ Järjestetään helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tapahtumia. 159 

 160 

Tavoite vuodelle 2022: Koulutuspoliittinen sektori tekee yhteistyötä sekä Staabissa että 161 
Staabin ulkopuolella 162 

Nykytila: Tämä tavoite liittyy toiseen ja kolmanteen strategiseen alatavoitteeseen. 163 
Koulutuspoliittinen sektori on jäänyt Staabissa välillä ulkopuoliseksi, joten sen tulisi jatkossa tehdä 164 
enemmän yhteistyötä muiden Staabin sektoreiden kanssa. Esimerkiksi 2021 järjestettiin 165 
Pannukakkuja ja parkumista -tapahtuma, jota oli järjestämässä vapaa-ajan, hyvinvoinnin, 166 
yhdenvertaisuuden ja koulutuspolitiikan sektorit. Staabissa on myös jatkuvasti kehitettävä sisäistä 167 
viestintää, jotta kaikki sektorit tietävät edunvalvonnan ajankohtaisista teemoista. Lisäksi 168 
koulutuspoliittisen sektorin tulee pitää yllä hyviä yhteistyösuhteita Staabin ulkopuolisiin 169 
edunvalvontatoimijoihin.  170 

Ehdotetut toimenpiteet: 171 

➢ Järjestetään yhteisiä tapahtumia muiden sektoreiden kanssa. 172 
➢ Viestitään koulutuspoliittisista asioista sisäisesti Staabin toimijoille. 173 
➢ Staabi osallistuu aktiivisesti tiedekunnan ja ylioppilaskunnan järjestämiin tapahtumiin.  174 

 175 

Talous  176 

Strategiassamme on talouteen liittyen kirjattu alatavoitteiksi, että: 177 

1. Staabi on vakavarainen ja kasvava yhdistys, mikä takaa toiminnan laadun kehittämisen. 178 
2. Staabin hallinto on läpinäkyvää ja jäsenistölle välitetään aktiivisesti tietoa tehdyistä 179 

päätöksistä.  180 

Taloussektori pystyy myös tukemaan muita Staabin toimijoita omien alatavoitteidensa 181 
saavuttamisessa. Jotta pääsemme kohti nääitä strategiamme asettamia alatavoiteita, niin vuoden 182 
2022 toiminnan painopisteet talouden osalta tulevat olla seuraavissa asioissa: 183 
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 184 

Tavoite vuodelle 2022: Jäsenistö saa tietoa taloudesta ja pystyy halutessaan vaikuttamaan 185 
siihen  186 

Nykytila: Taloudenhoitoon ollaan palautekyselyjen perusteella tyytyväisiä, mutta käytännössä 187 
jäsenistö tietää siitä vähän. Rivijäsenen vaikutusmahdollisuudet ovat lähinnä talousarvioita 188 
käsiteltäessä yhdistyksen kokouksissa, ja sielläkin kynnys muuten kuin äänestämällä 189 
osallistumiseen on korkea. 190 

Ehdotetut toimenpiteet:  191 

➢ Jäsenistöä osallistetaan talousarvion laatimisessa esimerkiksi järjestämällä tapahtuma, 192 
jossa talousarvion sisällöstä voi keskustella. 193 

➢ Annetaan jäsenistölle mahdollisuus kehittää ja järjestää tapahtumia sekä hakea niiden 194 
toteuttamiseen rahoitusta Staabilta. 195 

➢ Lisätään viestintää Staabin taloudesta. 196 

 197 

 198 

Tavoite vuodelle 2022: Taloutta pystytään suunnittelemaan ylivuotisesti ja ylijäämää 199 
käytetään muuhunkin kuin vuosijuhliimme. 200 

Nykytila: Kertynyt ylijäämä on lähtökohtaisesti käytetty vuosijuhliin. Talouden suunnittelu on 201 
keskittynyt lähinnä kuluvan ja tulevan vuoden toimintaan. Yli seuraavan tilikauden jälkeistä 202 
talouden suunnittelua ei juuri ole. Ylijäämävaroja on makuutettu käyttötilillä, eivätkä ne ole 203 
kasvaneet korkoa.  204 

Ehdotetut toimenpiteet: 205 

➢ Selvitetään mitä hankintatarpeita Staabilla on. 206 
➢ Selvitetään ylijäämävarojen sijoittamiskeinoja sekä toimintaan, että varallisuuden 207 

kasvattamiseksi. 208 
➢ Luodaan työkalut talouden suunnittelemiselle 3-5 vuoden päähän. 209 

 210 

Tavoite vuodelle 2022: Staabin taloushallinto on sujuvaa, luotettavaa ja 211 
tarkoituksenmukaista. 212 

Nykytila: Taloushallinto on toimiva, mutta paikoin turhan raskas. Tämä lisää taloussektorin 213 
työtaakkaa. Paperiset kuitit ja menotositteet ovat hankalia ja muun muassa alttiita katoamaan. 214 
Kaikkia sähköisten taloushallinnon järjestelmien suomia mahdollisuuksia ei täysin hyödynnetä. 215 
Suuri työmäärä ja riippuvuus kahdesta toimijasta lisäävät virheiden riskiä. 216 

Ehdotetut toimenpiteet:  217 

➢ Kulukorvaukset ja kuitit pyritään käsittelemään kokonaan sähköisesti ja luodaan niille 218 
sujuva uusi toimintamalli.  219 

➢ Taloushallinnon järjestelmien automatisointimahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaasti, ja 220 
taloussektori osallistuu kirjanpito-ohjelman käyttökoulutuksiin. 221 

➢ Aloitetaan työ maksuliikenteen viitejärjestelmän käyttöönottamiseksi. 222 

 223 
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 224 

Viestintä  225 

Strategiassamme on viestintään liittyen kirjattu alatavoitteiksi, että: 226 

1. Staabi on tunnettu brändi, mikä näkyy sen toiminnassa ainutlaatuisen yhteisöllisyyden ja 227 
aktiivisuuden kautta. 228 

 229 
 230 

Tavoite vuodelle 2022: Laajennetaan viestintäkalenterin saavutettavuus toimihenkilöille 231 
 232 
Nykytila: Viestintäkalenteri on nykyisellään Staabin Google-tilin yhteydessä oleva Google-kalenteri, 233 
johon pääsee käsiksi vain tilille kirjautuneena olevat henkilöt, ts. hallituksen jäsenet. Tämä 234 
hankaloittaa toimihenkilöiden sektoriviestinnän suunnittelua ja toteutusta, sekä aiheuttaa 235 
tarpeetonta lisävaivaa yhteiskäytössä. 236 
 237 
Ehdotettu toimenpide:  238 

➢ Vuonna 2022 selvitetään muita yhteiskäyttöön sopivia kalenterialustoja, ja tehdään vaihdos 239 
uuteen alustaan, jota myös Staabin toimihenkilöt voivat hyödyntää. 240 

 241 

Tavoite vuodelle 2022: Vahvistetaan Staabin brändiä viestinnässä visuaalisen ilmeen kautta 242 

Nykytila: Staabin viestinnän visuaalinen ilme on ollut pitkälti jokaisen vuoden toimijan omalla 243 
vastuulla, ja yhtenäisiä värejä, fontteja, grafiikkoja tai muita visuaalisia elementtejä ei ole 244 
määritelty. Jokaisen vuoden toimijan luovuutta ei pidä tarpeettomasti rajoittaa, mutta brändin 245 
vahvistamiseksi tarvittaisiin visuaalisia suuntaviivoja, jotta vuosien välillä olisi yhtenäisyyttä ja 246 
jatkuvuutta. Tähän on pyritty jo vuonna 2021 uudistamalla viikkotiedotteen ilme pidemmän tauon 247 
jälkeen sekä sosiaalisen median kanavissa luomalla julkaisuista yhdenmukaisempia. 248 

Ehdotettu toimenpide:  249 

➢ Luodaan visuaalisen ilmeen suuntaviivat lopun strategiakauden ajaksi. 250 

 251 

Varainhankinta  252 

Staabi ry:n varainhankinta jaetaan toimintasuunnitelmassamme sopimuspohjaiseen 253 
varainhankintaan ja tapahtumapohjaiseen varainhankintaan. 254 

Varainhankintaamme liittyy strategiamme asettama strateginen tavoite “vetovoimainen 255 
yhteistyökumppani”. Sen alatavoitteiksi on strategiassa määritelty, että: 256 
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1. Staabi on monipuolinen sidosryhmätoimija ja haluttu yhteistyökumppani toiminnan eri osa-257 
alueilla. 258 

2. Staabi on tunnettu brändi, mikä näkyy sen toiminnassa ainutlaatuisen yhteisöllisyyden ja 259 
aktiivisuuden kautta. 260 

 261 

Sopimuspohjainen varainhankinta 262 

Tavoite vuodelle 2022: Lisätään yhteistyösopimusten määrää ja laatua 263 

      Nykytila: Varainhankinta on saatu pidettyä vakaana koronatilanteesta huolimatta ja 264 
yhteistyösopimuksia on saatu jatkettua. Vanhat yhteistyökumppanit ovat pysyneet mukana, mutta 265 
uusia on ollut hankala saada. Alumniyhteyksiä ei ole, mutta niitä olisi tärkeä muodostaa, koska ne 266 
helpottavat yhteistyökumppaneiden kontaktointia. Esimerkiksi alumni voi ohjata yrityksen sisällä 267 
oikealle henkilölle, koska isojen organisaatioiden kontaktoiminen on hankalaa. 268 

Ehdotetut toimenpiteet:  269 

➢ Kartoitetaan työelämässä olevia alumneja, koska verkostoitumisen kautta on helpompi 270 
luoda uusia kuvioita.  271 

➢ Tehdään valmiita mainosmateriaaleja, joita voi lähettää Staabia kiinnostaville tahoille ja 272 
listataan kiinnostavia tahoja. 273 

 274 

Tavoite vuodelle 2022: Panostetaan nykyisiin yhteistyökumppanuuksiin 275 

Nykytila: Staabilla on useampi yhteistyökumppani, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo useamman 276 
vuoden ajan. Haluamme pitää suhteet näihin yhteistyökumppaneihin edelleen hyvänä. 277 

Ehdotetut toimenpiteet:  278 

➢ Viestitään yhteistyökumppaneiden kanssa säännöllisesti, kysellään kuulumisia sekä toiveita 279 
ja kerrotaan sopimuksen toteutumisesta.  280 

➢ Sopimuskauden päättyessä kysytään yhteistyökumppanin tyytyväisyyttä ja toiveita 281 
tulevalle. 282 

 283 

Tapahtumapohjainen varainhankinta 284 

Staabi ry:n tapahtumapohjainen varainhankinta koostuu vuonna 2022 Kolmiobileistä, 285 
lovekonseptin tapahtumista, suurtapahtumasta ja valmennuskurssistamme. 286 

 287 

Kolmiobileet 288 

Tavoite vuodelle 2022: Tuottojen kasvattaminen 289 
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Nykytila: Kolmiot ovat yksi Staabin merkittävimmistä varainkeruutapahtumista. Kolmioista saatavia 290 
tuottoja voidaan kuitenkin kasvattaa entisestään. Koronatilanteen rauhoituttua on tärkeää, että 291 
Kolmiot ovat edelleen houkutteleva tapahtuma kävijöille, sekä myös yhteistyökumppaneille. 292 
Vuonna 2021 kokeiltiin Kolmioshottilasien myyntiä osaltaan lisätulojen toivossa, mutta myös 293 
Kolmioiden tunnetuuden lisäämiseksi etenkin nuorimpien vuosikurssien keskuudessa. Kaikessa 294 
Kolmioihin liittyvässä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon sekä kolmen eri ainejärjestön että 295 
ravintolan kanta. 296 

Ehdotetut toimenpiteet: 297 

➢ Vakioidaan Varjo-Kolmiot osaksi Kolmiopäivää etenkin kävijämääriltään suurimpina 298 
kuukausina. 299 

➢ Yhdistetään narikka- ja sisäänpääsymaksu ennakkolipun hintaan sellaisina kuukausina, 300 
jolloin narikka on pakollinen sisäänpääsyn nopeuttamiseksi. 301 

➢ Luodaan Kolmioille omat verkkosivut yhteistyökumppanien yhteydenottojen helpottamiseksi 302 
ja Kolmioiden brändin nostamiseksi. 303 

➢ Hankitaan yhteistyökumppaneita Kolmioille aktiivisesti. 304 
➢ Vakioidaan Kesäkolmiot pysyväksi tapahtumaksi. 305 
➢ Kehitetään mahdollisia lisämyyntituotteita Kolmioille. 306 

Tavoite vuodelle 2022: Tunnettuuden kasvattaminen 307 

Nykytila: Kolmiot ovat Suomen suurimmat kuukausittaiset opiskelijabileet. Kuitenkin pitkän 308 
ravintoloihin kohdistuneista rajoituksista johtuneen tauon jälkeen Kolmioiden brändiä tulee ylläpitää 309 
ja etenkin vasta aloittaneita opiskelijoita tulee saada houkuteltua Kolmioille tunnettuutta 310 
kasvattamalla. 311 

Ehdotetut toimenpiteet:  312 

➢ Hyödynnetään some-mainontaa aktiivisesti eri kanavissa. 313 
➢ Järjestetään promotempauksia kampuksilla ja eri toimijoiden tapahtumissa. 314 
➢ Järjestetään VIP-kisa sosiaalisessa mediassa ennen jokaisia Kolmioita. 315 
➢ Yhtenäistetään Kolmioiden graafista ilmettä sosiaalisessa mediassa. 316 
➢ Järjestetään mahdollisia some-tempauksia esimerkiksi Wapun ja Halloweenin aikoihin. 317 

 318 

Love-konsepti  319 

Tavoite vuodelle 2022: Vakiinnutetaan Love-konsepti osaksi opiskelijatapahtumakenttää 320 

Nykytila: Love-konseptin tapahtumia on järjestetty 2 kertaa yhdessä Iltakoulun kanssa: WappuLove 321 
2019 ja SyysLove 2020. Tapahtumapaikka ei ole vielä vakiintunut. Tapahtuma on aiemmin 322 
järjestetty Roskassa ja Heidi’s bier barissa. 323 

Ehdotetut toimenpiteet: 324 

➢ Järjestetään useampi Love-konseptin tapahtuma vuonna 2022. 325 
➢ Markkinoidaan tapahtumaa laajalti. 326 
➢ Love-konseptin visuaalinen ilme vakiinnutetaan. 327 
➢ WappuLove ilmoitetaan TREYn Wappukalenteriin. 328 
➢ Tehdään Iltakoulun ja ravintolan kanssa yhteistyösopimukset Love-konseptin tapahtumiin 329 

liittyen. 330 
 331 
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Suurtapahtuma 332 

Tavoite vuodelle 2022: Toteuttaa suurtapahtuma ensimmäistä kertaa vuonna 2022. 333 

Nykytila: Suurtapahtumaa varten on tehty suunnitelmia ja sen konsepti on muotoutunut 334 
toteuttamista varten. Tapahtuman alustava päivämäärä ja rakenne on suunniteltu valmiiksi.  335 

Ehdotetut toimenpiteet: 336 

➢ Toteutetaan tehokasta ja tarkoituksenmukaista viestintää ja markkinointia. 337 
➢ Rekrytoidaan riittävä määrä toimijoita tapahtuman toteuttamista varten. 338 

 339 

Valmennuskurssi 340 

 341 

Tavoite vuodelle 2022: Kasvatetaan valmennuskurssin osallistujamäärää 342 

Nykytila: Valmennuskurssi on toteutettu 3 kertaa. Kurssin osallistujamäärä on jokaisella 343 
toteutuskerralla kasvanut ja konsepti kehittynyt. 344 

Ehdotetut toimenpiteet: 345 

➢ Hyödynnetään aiempien kurssien palautteita kurssin kehittämisessä.  346 
➢ Kehitetään kurssiin liittyvää viestintää ja markkinointia sosiaalisessa mediassa. 347 
➢ Kehitetään valmennuskurssin oheistuotevalikoimaa. 348 
➢ Hinnoitellaan kurssi edullisemmaksi kuin kilpailevilla kursseilla. 349 

 350 

Tapahtumatoiminta 351 

Staabi ry:n tapahtumatomintaan liittyy strategiamme asettama strateginen tavoite “Yhdenvertainen 352 
yhteisö”. Sen alatavoitteiksi on strategiassa määritelty, että: 353 

1. Staabi osana tamperelaista opiskelijakenttää luo mielekästä sisältöä opiskelijaelämään ja 354 
tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden löytää oman paikkansa yhteisöstä. 355 

2. Hallintotieteiden tunnettuus on työelämässä laajaa aktiivisen valtakunnallisen aktiivisen 356 
hallintotieteilijäyhteistyön ansiosta. 357 

3. Alumnit ja alumnitoiminta ovat arvokas osa Staabia, mikä näkyy jäsenille jo opintojen 358 
aikana. 359 

Myös strategiamme missioksi on kirjattu, että Staabi ry olisi ainutlaatuinen yhteisö, joka tarjoaa 360 
ikimuistoisia kokemuksia. 361 

Tapahtumatoimintamme jakautuu viihde-, vapaa-ajan-, työelämä-, edunvalvonta-, liikunta-, alumni- 362 
ja aikuisopiskelijatapahtumiin sekä vuosijuhliimme. Eri tapahtumasektorit kuitenkin toimivat usein 363 
yhteistyössä yhdistyksen sisäisesti muiden sektorien kanssa sekä poikkitieteellisesti muiden 364 
ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa yhteistyössä. 365 
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 366 

Viihde- ja vapaa-ajantapahtumat 367 

Tavoite vuodelle 2022: Palautetaan perinteisiä tapahtumia osaksi tapahtumasektoria 368 

Nykytila: Koronan takia esimerkiksi wappuviikot on järjestetty viimeksi 2019 ja tällä hetkellä näyttää 369 
siltä, että 2022 voidaan wappuviikot järjestää, joten aiempien vuosien toimintaan perehtyminen on 370 
tarpeellista. Myös monet muut perinteiset tapahtumat, kuten St. Patrick’s day -sitsit ja 371 
Pikkupääsiäinen, ovat jääneet järjestämättä. Myöskään perinteisistä kulttuuritapahtumista 372 
Nääspeksiin ja Lost in Musiciin ei ole osallistuttu pandemiajakson aikana. 373 

Ehdotetut toimenpiteet: 374 

➢ Selvitetään, mille perinteisille tapahtumille on vielä kysyntää.  375 
➢ Perehdytään ja perehdytetään aikaisempien vuosien toimintaan kattavasti. 376 
➢ Annetaan toimihenkilöille ja tiimille mahdollisuuksia toteuttaa ideoitaan ja ottaa lisää 377 

vastuuta toiminnasta.  378 

 379 

Tavoite vuodelle 2022: Kehitetään olemassaolevia tapahtumia ja luodaan uusia 380 
tapahtumakonsepteja 381 

Nykytila: Tapahtumia pyritään järjestämään eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoihin. Osa tapahtumista 382 
pystytään järjestämään esteettömästi. Erityisruokavaliot ja alkoholittomuus otetaan huomioon. 383 
Jäsenistöllä ei ole tällä hetkellä monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa tapahtumakonsepteihin.  384 

Ehdotetut toimenpiteet: 385 

➢ Luodaan maksullinen Wappupassi, joka toimii pääsylippuna osaan Wapun tapahtumista. 386 
Wappupassin tarkoituksena on mahdollistaa laadukkaampien Wapputapahtumien 387 
järjestäminen. 388 

➢ Järjestetään uusi poikkitieteellinen wapputapahtuma ja pyritään saamaan se osaksi 389 
Teemunkierrosta. 390 

➢ Järjestetään poikkitieteellisiä tapahtumia muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä, 391 
esimerkiksi Kolmioetkojen ja sitsien muodossa. 392 

➢ Osallistetaan jäsenistöä tapahtumien kehittämisessä. 393 
➢ Suositaan entistä enemmän esteettömiä tiloja ja siitä viestitään avoimesti. 394 
➢ Pidetään tapahtumien hinnat kohtuullisina.  395 
➢ Osallistutaan aktiivisesti Hallintotieteilijäpäivien järjestämiseen ja kehittämiseen 396 

yhteistyössä Hallinnoijat ry:n ja Remburssi ry:n kanssa.  397 
➢ Kehitetään Tour De Mansen tapahtumakonseptia. 398 
➢ Järjestetään tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. 399 

 400 

Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat 401 

Staabin liikunta- ja hyvinvointisektori tuottaa ja järjestää jäsenistölleen vuoden mittaan tasaiseen 402 
tahtiin liikuntamahdollisuuksia. Tapahtumia tulisi olla mahdollisuuksien mukaan laidasta laitaan, 403 
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jotta mahdollisimman moni jäsen kokisi miellyttäväksi osallistua juuri häntä kiinnostavaan liikunta- 404 
ja hyvinvointitapahtumaan. 405 

Tavoite vuodelle 2022: Hyödynnetään ainejärjestöjen välistä yhteistyötä, jotta 406 
mittakaavaltaan suurempien tapahtumien järjestäminen onnistuu. 407 

Nykytila: Boomin kanssa on järjestetty otteluita ja syysvaellus. Keväällä on järjestetty 408 
poikkitieteellinen lenkkihaaste. Syksyllä suunniteltiin jalkapalloturnausta, jota ei kuitenkaan 409 
järjestetty. 410 

Ehdotetut toimenpiteet:  411 

➢ Kerrotaan mahdollisista tapahtumaideoista liikuntavastaavakollegoille, ja selvitetään, olisiko 412 
kiinnostuneita mukaan lähteviä ainejärjestöjä.  413 

➢ Luodaan viestintäkanavia ja verkostoidutaan muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien 414 
kanssa. 415 

 416 

Tavoite vuodelle 2022: Liikunta- ja hyvinvointisektorin rakenteen uudelleenarviointi 417 
palvelemaan mittakaavaltaan suurempaa ja kasvavampaa toimintaa. 418 

Nykytila: Liikunta- ja hyvinvointivastaavan tukena on perinteisesti ollut liikuntatiimi. Tiimistä on 419 
saanut apua perinteisesti esimerkiksi jalkapallojoukkueiden pyörittämiseen, mutta loput liikunta- ja 420 
hyvinvointivastaava on tehnyt itse. 421 

Ehdotetut toimenpiteet:  422 

➢ Perustetaan liikuntatoimihenkilön pesti liikuntatiimin rinnalle.  423 

 424 

Työelämätapahtumat 425 

Tavoite vuodelle 2022: Kasvatetaan työelämätapahtumien tunnettavuutta ja kiinnostavuutta 426 

Nykytila: Työelämätapahtumia on säännöllisesti, mutta ne ovat lähinnä excursioita. Lisäksi 427 
vuodessa on isompi excursio Helsinkiin ja ulkomaan excursio joka toinen vuosi. Etäaika on 428 
vaikuttanut excursioiden kävijämääriin suuresti ja niitä on ollut hankala ennustaa. 429 

Ehdotetut toimenpiteet: 430 

➢ Palataan etäexcursioista normaaliin, mutta järjestetään kuitenkin etäexcursioita sellaisiin 431 
erittäin mielenkiintoisiin kohteisiin, jotka eivät ole Tampereelta helposti saavutettavissa. 432 

➢ Lisätään tiedottamista ja tiedotetaan työelämätapahtumista ajoissa. 433 
➢ Kehitetään uusia konsepteja excujen rinnalle, esimerkiksi työpaja tai alumnipaneeli.  434 
➢ Järjestetään ulkomaanexcursio. 435 
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 436 

Alumnitoiminta 437 

Tavoite vuodelle 2022: Aktivoidaan Staabin alumnitoimintaa 438 

Nykytila: Staabin alumnitoiminta on tällä hetkellä epäaktiivista, eikä siihen ole varattu kuin vähän 439 
resursseja. Alumnien roolin tärkeys on kuitenkin huomioitu strategiassakin ja se on tällä hetkellä 440 
todella kriittinen kehityskohde. 441 

Ehdotetut toimenpiteet: 442 

➢ Aktivoidaan voimassa olevat alumniverkostot ja luodaan tarvittaessa uusia viestintäalustoja 443 
alumnitoiminnalle 444 

➢ Ollaan alumneihin aktiivisesti yhteydessä 445 
➢ Järjestetään vähintään kaksi alumnitapahtumaa vuoden aikana muun yhteydenpidon lisäksi 446 
➢ Luodaan alumnirekisteri 447 

 448 

Vuosijuhlat 449 

Tavoite vuodelle 2022: Järjestetään kahdet vuosijuhlat vuonna 2022, joilla tuodaan 450 
jäsenistöä yhteen pandemiajakson jälkeen. 451 

Nykytila: Vuosijuhlat on pystytty viimeksi järjestämään lokakuussa 2019 pandemian vuoksi. 55. 452 
vuosijuhlat siirrettiin pandemiatilanteen vuoksi maaliskuulle 2022, jonka vuoksi vuonna 2022 453 
järjestetään kahdet vuosijuhlat. 454 

Ehdotetut toimenpiteet:  455 

➢ Järjestetään 55. vuosijuhlat maaliskuussa ja 56. vuosijuhlat lokakuussa 456 
➢ Järjestetään koko jäsenistölle avoin vuosijuhlaviikko maaliskuussa 2022 457 
➢ Viestitään vuosijuhlista aktiivisesti myös alumneille 458 

 459 

Tuutoronti  460 

Staabi ry: järjestää Tampereelle hallintotieteisiin kandidaattivaiheeseen opiskelemaan tulevien 461 
tuutoroinnin sekä avustaa hallintotieteiden pääainejärjestöjä maisterituutoroinnin järjestämisessä. 462 

 463 

Tavoite vuodelle 2022: Tuutorit koulutetaan tehtäviinsä kattavasti  464 

Nykytila: Staabi ry:n tuutorit koulutetaan tehtäviinsä yhteistyössä yliopiston ja tiedekunnan kanssa 465 
keväällä. Vuonna 2021 tuutorit koulutettiin myös ensi kerta koulutuspoliittisen vastaavan toimesta 466 
edunvalvonnallisiin asioihin, josta oli paljon hyötyä. Tuutoreiden osaaminen on ollut yleisesti 467 
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hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi yliopiston työkalujen, kuten Sisun käytön kouluttamiseen tulee 468 
kiinnittää enemmän huomiota. 469 

Ehdotetut toimenpiteet: 470 

➢ Yliopistolta pyydetään laajempaa koulutusta yliopiston työkaluihin liittyen 471 
➢ Staabi ry:n järjestämissä koulutuksissa paneudutaan entistä tarkemmin sisun käyttöön, 472 

yhdenvertaisuusasioihin ja edunvalvontaan liittyviin asioihin. 473 

Tavoite vuodelle 2022: Tuutoreiden ja hallituksen välistä kuilua kavennetaan 474 

Nykytila: Pandemia-aikana tuutoreiden ja hallituksen yhteistä toimintaa oli haastava järjestää 475 
lähitoteutuksilla. Kuitenkin tuutoreiden ja hallituksen välinen yhteydenpito on fuksiviikkojen 476 
onnistumisen kannalta todella merkittävä asia ja siksi siihen on syytä panostaa. 477 

Ehdotetut toimenpiteet: 478 

➢ Tuutorit ja hallitus ryhmäytetään keskenään 479 
➢ Tuutoreille ja hallitukselle luodaan yhteinen keskustelualusta 480 

Tavoite vuodelle 2022: Kansainväliset opiskelijamme tuodaan lähemmäs Staabia 481 

Nykytila: Kansainvälinen tuutorointi on hyvin irrallista Staabin toiminnasta. Vaikka kansainvälisiä 482 
hallintotieteiden opiskelijoita löytyy useammastakin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmasta, 483 
Staabi jää heille ainejärjestönä, edunvalvojana ja yhteisönä vieraaksi. Kansainvälistä tuutorointia 484 
toteutetaan tällä hetkellä tehottomasti siten, ettei jo olemassa olevia ideoita, keinoja ja tapahtumia 485 
opiskelijoiden ryhmäyttämiseksi tule hyödynnettyä. Tuomalla kansainväliset opiskelijat lähemmäs 486 
Staabin toimintaa edistetään strategisista tavoitteista kahta: yhdenvertainen yhteisö ja 487 
vetovoimainen yhteistyökumppani. 488 

Ehdotetut toimenpiteet: 489 

➢ Panostetaan englanninkielisen viestinnän kattavuuteen, esimerkiksi tapahtumien 490 
kuvausteksteissä. 491 

➢ Mahdollisuuksien mukaan ainakin osa tapahtumien ohjelmasta järjestetään englanniksi. 492 
➢ Kutsutaan kansainväliset opiskelijat mukaan Staabin tapahtumiin heidät tavoittavissa 493 

viestintäkanavissa. 494 
➢ Kannustetaan kansainvälisiä opiskelijoita liittymään jäseniksimme. 495 
➢ Perehdytetään KV-tuutorit yleisellä tasolla Staabin toimintaan ja arvoihin. 496 

 497 

Lopuksi 498 

Tämän toimintasuunnitelman on ennen kaikkea tarkoitus toimia Staabi ry:n hallituksen ja muiden 499 
toimijoiden työkaluna toimintavuonna 2022. Tämä toimintasuunnitelma ei kuvaa kaikkea vuoden 500 
aikana toteutettavaa toimintaa, vaan luo nimenomaan toiminnalle painopisteitä. Tässä ehdotetut 501 
toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavutettamiseksi ovat vuoden 2021 toimijoiden ehdottamia, 502 
jotka vuoden 2022 toimijoiden on arvioitava myös itse millä toimenpiteillä kohti strategiamme 503 
tavoitteita päästään.  504 


