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1. Johdanto 
 

Jaostot vastaavat yhdessä tutorien kanssa HUMAKOn paikallisesta toiminnasta Humakin         
alueyksiköissä. Jaostojen tehtäviin kuuluu paikallisten tapahtumien järjestäminen       
sekä palautteen kerääminen ja sen läpikäyminen yhdessä henkilökunnan kanssa.         
Kampusten tutorvastaavat kuuluvat automaattisesti oman alueyksikkönsä jaostoon.       
Jokaisesta jaostosta nimetään jaosto-, talous- ja palautevastaava.  

Jaostotoimijat pitävät yhteyttä ensisijaisesti omaan jaostovastaavaansa ja toiseksi hallituksen         
jäseneen, joka vastaa jaostotoiminnasta. HUMAKOn hallituksen jäseneen voi ottaa         
yhteyttä milloin tahansa esimerkiksi toimintaan liittyvän kysymyksen tai        
epäselvyyden takia. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden       
hallitustoimijoiden kanssa. Muita HUMAKOn paikallistoimijoita ja täten myös        
tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kampuksilla toimivat tutorit. Lisäksi tärkeitä        
yhteistyökumppaneita ovat hallituksesta vuosittain valittava kampuskummi sekä       
muut paikalliset toimijat.  

Tämä opas on laadittu jaostolaisten avuksi sekä tueksi itsenäiseen työskentelyyn yksikössä.           
Oppaaseen on pyritty keräämään kaikki jaostotoimijan sekä -toiminnan kannalta         
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tärkeä tieto. Jos oppaasta mielestäsi puuttuu jotain, ole asiasta yhteydessä          
HUMAKOon. Opas on viimeksi päivitetty syksyllä 2019 ja sen päivittämisestä          
huolehtii HUMAKOn hallituksen jaostotoiminnasta vastaava. 

Jos törmäät opasta lukiessasi outoihin sanoihin, tarkista viimeisiltä sivuilta sanasto (LIITE 2)! 
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2. Yhteystietoja ja tärkeimmät linkit 
 

TYÖNTEKIJÄT 

 

Marianna Rantanen 
Toiminnanjohtaja 

0442578884 
marianna.rantanen@humako.net 

Krista Maarajärvi 
Asiantuntija, viestintä ja palvelut 
0451820404 
krista.maarajarvi@humako.net 

PAIKALLISTOIMINNASTA VASTAAVAT HALLITUKSEN JÄSENET: 
 
 

____________________________ 
____________________________ 

puh. _______________________ 

____________________________ 
____________________________ 
 
puh._________________________ 

 
Hallituskummi(t) ______________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________________________ 

Puhelin:___________________________________________________________ 

Tiedot muista hallituksen jäsenistä ja yhteystiedoista löydät http://www.humako.net/ 
 

Opiskelijahyvinvointivastaavalehtori_____________________________ 

Sähköposti/Puh:________________________________________________ 

 

TÄRKEÄT NETTILINKIT 

● HUMAKOn nettisivut http://www.humako.net/  
● HUMAKOn blogi http://humako.blogspot.fi/  
● HUMAKOn Facebook-sivu https://www.facebook.com/Opiskelijakunta.HUMAKO/ 
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3. Opiskelijakunta HUMAKO 
 

HUMAKO eli Humanistisen ammattikorkeakoulun    
opiskelijakunta on Humakin   
opiskelijoita varten. HUMAKOn   
tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etua ja varmistaa, että opiskelu Humakissa sujuu           
tasavertaisesti ja mutkattomasti. Opiskelijakuntien toimintaa ohjaavat lait.       
Ammattikorkeakoululaissa (932/2014, 41§) määrätään esimerkiksi opiskelijakunnan      
tehtäviä, joita on muun muassa opiskelijoiden edustajien valinta        
opintotukilautakuntaan, tutkintolautakuntaan ja ammattikorkeakoulun hallitukseen.     
Ammattikorkeakoululain mukaan ”opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia      
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä         
sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.”        
Opiskelijakunnan toiminnassa sovelletaan myös Yhdistyslakia (503/1989). 

HUMAKOn toiminta pyörii opiskelijoiden voimin eli kaikki HUMAKOn toiminnassa mukana          
olevat henkilöt, kahta työntekijää lukuun ottamatta, ovat Humakin opiskelijoita.         
Kaikki toiminta on opiskelijoita varten, joten siis kaikki mitä HUMAKOssa tehdään,           
on sellaista joka edistää opiskelijoiden asemaa, parantaa opiskeluviihtyisyyttä, tukee         
opinnoissa tai tuo opiskelijoiden ääntä kuuluviin. HUMAKOn jäsenyys on         
kannattava sijoitus. Jäsen saa opiskelijakortin, jonka kanssa saa monia         
opiskelija-alennuksia esimerkiksi monista kahviloista tai HUMAKOn      
opiskelijahaalareista. Jäsenenä pääsee osallistumaan HUMAKOn toimintaan ja       
päätöksentekoon sekä edistämään HUMAKOn mahdollisuuksia tehdä opiskelijoiden       
edunvalvontaa. Kaikilla jäsenillä on esimerkiksi äänioikeus edustajistovaaleissa ja        
mahdollisuus asettua ehdokkaaksi edustajistoon. Jäseneksi liitytään HUMAKOn       
nettisivuilla, täyttämällä liittymislomake ja maksamalla jäsenmaksu. 

3.1.  HUMAKOn rooli paikallistoiminnassa 
 

Paikallistoiminnalla tarkoitetaan Humakin alueyksiköissä tehtävää HUMAKOn toimintaa.       
Jokaisessa alueyksikössä onkin HUMAKOn kouluttamat tutorit ja jaostolaiset.        
Tutortoiminta on opintoja tukevaa toimintaa, kun taas jaostot keskittyvät paikalliseen          
edunvalvontaan ja tapahtumien järjestämiseen. 

HUMAKOn paikallisjaostot muodostuvat aina yhden yksikön opiskelijoista, joita kiinnostaa         
kehittää oman yksikön toimintaa. Jaoston tehtävänä on kerätä opiskelijoilta         
palautetta palautelaatikoiden kautta ja käsitellä ne yhdessä       
opiskelijahyvinvointivastaavan lehtorin kanssa. Jaostot pitävät myös yhteyttä muihin        
paikallisiin opiskelijajärjestöihin ja toimivat linkkinä HUMAKOn hallitukseen.       
Jaostot voivat järjestää erilaisia tapahtumia, kuten yritysvierailuja tai        
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hyvinvointipäiviä tai toteuttaa yksikön omia oheistuotteita (mm. haalarimerkit,        
kangaskassit). Toiminta on aina oman alueyksikön ja toimijoiden näköistä. 

HUMAKOn tutortoiminta perustuu HUMAKOn ja Humakin väliseen yhteistyösopimukseen, jossa         
määritellään mm. tutoreiden tehtävät ja koulutettavat määrät. Kaikki tutorit ovat          
HUMAKOn tutoreita. HUMAKOn tutorit toimivat lähinnä kampuksilla ja heidän         
toimikautensa kestää aina täyden lukuvuoden. Tutortoiminta on yhteisöllistä        
toimintaa, jossa tuetaan muiden opiskelijoiden opintoja ja ryhmään kiinnittymistä.         
Yksiköissä toiminnasta vastaa tutoreista valittu tutorvastaava ja toimintaa tukee         
alueyksikön tutorlehtori. 

Yksiköihin nimetään myös vuosittain HUMAKOn hallituksesta omat kummit. Kummien         
tarkoituksena on olla paikallistoimijoiden helppo kontakti HUMAKOn hallitukseen.        
Tavoitteena on tuntea Humakin eri toimipisteet sekä tukea HUMAKOn aktiiveja          
toiminnassaan eri toimipisteissä. Kummeille voi antaa palautetta niin opintoihin kuin          
HUMAKOn toimintaan liittyen. Kummit pitävät yhteyttä kummikampuksen       
toimijoihin ja vierailevat yksiköissä esimerkiksi paikallistoimijoiden kokouksissa. 

 

3.2. HUMAKOn muut toimijat 
 

EDUSTAJISTO 

Ylintä päätösvaltaa HUMAKOssa käyttää edustajisto, joka valitaan syksyisin jäsenvaalilla. 
HUMAKOn edustajistoon valitaan 15 jäsentä ja korkeintaan kymmenen varajäsentä. 
Edustajiston tehtävänä on määrittää yhteiset toimintalinjat opiskelijakunnassa sekä 
ohjata ja valvoa hallituksen työskentelyä. Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen.  

HALLITUS 

Opiskelijakunnan hallitus vastaa käytännön toiminnan toteuttamisesta. Hallituksen tulee toimia         
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman, talousarvion sekä muiden toimintaa       
ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja,      
varapuheenjohtaja sekä 3-7 jäsentä. Hallituksen jäsenillä on erilaisia vastuualueita -          
kuten jaostot, viestintä, koulutuspolitiikka ja kansainvälisyys - jotka hallitus jakaa          
omassa järjestäytymiskokouksessaan.  

TYÖNTEKIJÄT 

HUMAKOssa on kaksi työntekijää. HUMAKOssa työskentelee kokopäiväisesti toiminnanjohtaja ja         
asiantuntija. Toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan talouteen ja hallintoon       
liittyvistä asioista sekä toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja sidosryhmistä        
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yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Asiantuntija vastaa HUMAKOn       
opiskelijakunnan paikallistoiminnasta ja opiskelijakunnan jäsenpalveluista.  

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Keskusvaalilautakunnassa toimivat edustajiston nimittämät puheenjohtaja, kaksi varsinaista       
jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Keskusvaalilautakunnan      
toimikausi jatkuu aina seuraavan keskusvaalilautakunnan nimeämiseen asti.       
Keskusvaalilautakunta vastaa edustajistovaalien järjestämisestä ja sen toimintaa       
ohjaa vaalijärjestys.  

3.3. HUMAKOn yhteistyökumppanit 
 

SAMOK 

SAMOK ry eli Suomen opiskelijakuntien liitto on kaikkien ammattikorkeakoulujen         
opiskelijakuntien kattojärjestö. SAMOK ajaa Suomen ammattikorkeakoulujen      
opiskelijoiden etuja valtakunnallisesti. SAMOK tekee töitä sen eteen, että         
ammattikorkeakouluissa opiskelu Suomessa olisi laadukasta ja kannattavaa. Se tekee         
esimerkiksi erilaisia kannanottoja opiskelijoita koskevista asioista ja järjestää        
valtakunnallisia palveluita ja alennuksia opiskelijoille. HUMAKO on SAMOKin        
jäsen. HUMAKOn työntekijät ja toimijat hallituksesta sekä edustajistosta osallistuvat         
myös SAMOKin järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja liittokokouksiin. 

OLL 

OLL eli Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry on järjestö, joka ajaa opiskelijoiden asioita opiskelu- ja             
korkeakoululiikunnan saralla. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita       
ja sen tavoitteena on, että opiskelijat liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi. OLL           
työskentelee, jotta korkeakoulujen liikuntapalvelut ja mahdollisuudet olisivat       
riittävällä tasolla. OLL järjestää koulutuksia ja liikuntatapahtumia se osallistuu myös          
kansainvälisesti opiskelijaliikuntavaikuttamiseen. HUMAKOn edustajat osallistuvat     
OLLn järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja liittokokouksiin. 

OPISKELIJAKUNNAT 

Jaostot voivat tehdä yhteistyötä paikallisesti eri opiskelijajärjestöjen kanssa (Löydät listauksen          
opiskelijakunnista oppaan lopusta – LIITE 1). Yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa         
voidaan tehdä esimerkiksi tapahtumayhteistyön tai tempausten merkeissä, joko        
olemalla mukana järjestelyissä tai mahdollistamalla Humakin opiskelijoiden       
osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen tapahtumiin. Tämä on erityisen tärkeää,        
jos kyseessä on isompi tapahtuma (yli 500 henkilöä), sillä isot opiskelijakunnat           
omaavat tietoa tämänkokoisiin tapahtumiin vaadittavista luvista ja muista        
yksityiskohdista. HUMAKOn hallituksesta nimetty kummi voi auttaa jaostoja        
luomaan suhteet muihin paikallisiin opiskelijajärjestöihin järjestämällä yhteisen       
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tapaamisen vierailunsa yhteyteen. Yhteistyön ylläpitämiseksi on tärkeää pitää tiiviisti         
yhteyttä muihin toimijoihin. 

OPKU+ 

Opku+ on pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien luoma yhteistyö, joka aloitti toimintansa keväällä          
2017. Yhteistyön tarkoituksena oli tuottaa opiskelijakunnan jäsenyydellä opiskelijalle        
lisäarvoa. Opku+:ssa olevat opiskelijakunnat ovat ottaneet käyttöön yhteisen        
jäsenyyden ja palveluiden mallin (tapahtumat ja tuotteet -50% jäsenille), yhteisen          
jäsenrekisterin ja verkkokaupan sekä mahdollistettu yhteiset jäsenpalvelut ja        
yhtenäistetty sääntöjä ja tehty kokonaan yhteinen vaaliohjesääntö. 

4. Jaostojen toiminta ja tehtävät 
Jaostot ovat nimenomaan HUMAKOn paikallinen toimintamuoto ja sen tärkeimpiä tehtäviä on siis            

edustaa HUMAKOa ja saada sitä näkyvämmäksi Humakin alueyksiköissä sekä         
välittää paikallista tietoa HUMAKOn hallitukselle, jotta asioihin voidaan tarvittaessa         
vaikuttaa. 

TIEDOTTAMINEN 

Jaoston tehtäviin kuuluu tiedottaa oman yksikön opiskelijoita HUMAKOn toiminnasta (mukaan          
lukien oma toimintansa). Suuremmat tiedotettavat asiat käydään läpi myös         
jaostovastaavien verkkopalaverissa, jonka jälkeen jaostovastaava jakaa ne eteenpäin        
omalle jaostolleen. 

Jaoston tulee tiedottaa opiskelijoita omien tapahtumien lisäksi myös palautteiden läpikäymisestä ja           
niihin liittyvistä toimenpiteistä. Jaostojen ensisijainen viestintäkanava on aina        
korkeakoulun intra, jota kautta tavoitetaan varmasti kaikki yksikön opiskelijat.         
Viestinnän tehostamiseksi suosittelemme tiedottamaan asioista myös jaostojen       
mahdollisissa omissa SOME-kanavissa (tarkempi ohjeistus näiden perustamiseen ja        
ylläpitämiseen kohdassa 9.1.) sekä opiskelijoiden omissa Facebook-ryhmissä.  

Muistathan, että opiskelijat saattavat herkästi yhdistää yksityiset henkilöt HUMAKOn toimijoiksi          
niinäkin hetkinä, jolloin he eivät suoraan edusta toimintaa, joten käyttäydythän aina           
sen mukaisesti. Älä siis mollaa edustamaasi organisaatiota. Tarvittaessa palautetta         
voi aina antaa suoraan hallitukselle. 

 

4.1. Palautteen kerääminen ja käsittely 
 

HUMAKOn hallitus huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta koulutukseen ja opiskelun        
tukemiseen liittyvissä asioissa (esim. toimeentulo, asuminen, terveydenhuolto ja        
paikallisliikenne). Jaoston tehtävänä on tukea hallituksen toteuttamaa edunvalvontaa        
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keräämällä opiskelijoilta palautetta. Epäkohtiin voidaan vaikuttaa vain, jos niistä on          
tietoa. Palautetta voidaan kerätä suullisesti, sähköisesti tai palautelaatikkojen avulla. 

Jaoston tehtävä on tiedottaa tulleesta palautteesta HUMAKOa sekä oman yksikön opiskelijoita.           
Tämän lisäksi jaosto voi vaikuttaa opiskeluympäristöön, kuten ruoan laatuun,         
sosiaalitiloihin tai kirjastopalveluihin paikallisesti - joko suoraan tai        
alueyksikköryhmän kautta. 

Palautteet käydään läpi jaoston palaverissa. Humakin työntekijä on palavereissa mukana          
asiantuntijana ja tietää, mitä kautta palautteeseen kannattaa vaikuttaa. Jos palautetta          
on tullut paljon, voi ne ryhmitellä esimerkiksi aiheittain. Jos palaute koskee oman            
toimipisteen tai alueyksikön asiaa, lähdetään siihen luultavammin vaikuttamaan        
toimipisteen tai alueyksikön sisällä. Muihin asioihin voidaan vaikuttaa esim.         
HUMAKOn hallituksen tai eri työryhmien kautta. 

Palautteenkäsittelystä kirjoitetaan aina oma kohtansa muistioon. Muistiossa käydään läpi         
saapunut palaute ja toimenpiteet, joihin päätetään asian suhteen ryhtyä. Lisäksi          
muistiossa näkyy sovittu vastuunjako. Palautteet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet         
julkaistaan myös opiskelijoille käyttäen esimerkiksi yksikön omaa foorumia        
korkeakoulun intrassa. 

4.1.1. Palautelaatikot 
Jokaisesta toimipisteestä tulee löytyä palautelaatikko. Palautelaatikko kannattaa ehostaa niin, että          

sen selkeästi tunnistaa palautelaatikoksi ja sitä tulee huoltaa esimerkiksi lisäämällä          
tarvittaessa kyniä ja paperia sen viereen. Palautelaatikko on asetettava selkeään          
paikkaan ja sen sijainnista on tiedotettava opiskelijoita tasaisin väliajoin, jotta          
opiskelijat muistavat antaa palautetta.  

Palautelaatikko tyhjennetään kerran kuukaudessa ja palautteet käsitellään jaoston palaverissa,         
jossa on mukana myös Humakin henkilökunnan edustaja.  

4.1.2. Palautteen antaminen verkossa 
Opiskelijoita ohjataan antamaan palautetta HUMAKOn nettisivujen kautta. Nettisivuilla voi antaa          

palautekortin, jolla kiitetään henkilöstöä, muistutetaan lehtoria myöhästyneestä       
arvosanasta tai annetaan ehdotus toiminnan parantamiseen. Lisäksi nettisivuilta        
löytyvän Äänitorvi-palautelomakkeen kautta voi antaa risuja tai ruusuja        
opiskelijakunnalle, tutoreille, jaostoille, Humakille tai opinto-asioihin liittyen.       
Lomakkeen kautta pystyy jättämään palautteen anonyymisti. 

 

4.2. Paikallinen jaostotoiminta 
HUMAKOn paikallistoiminnalla tarkoitetaan yleisesti tutoreiden ja jaostojen opiskelijoille        

paikallisesti järjestettäviä tapahtumia, tempauksia sekä muuta toimintaa. Paikallisella        
jaostotoiminnalla tarkoitetaan näitä nimenomaan jaoston näkökulmasta. 
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4.2.1. Tapahtumat  
Paikallistoimintaa voidaan esimerkiksi tapahtumien osalta tehdä yhteistyössä tutoreiden tai         

paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Tapahtumien järjestämiseen liittyy      
tapahtumien ideointi, tilat, budjetti, luvat, markkinointi ja esteettömyyden        
huomiointi. 

Suunnittelu alkaa tapahtuman ideoinnista, millaisen tapahtuman haluamme järjestää?        
Vastuunjako sovitaan heti, jotta kaikki asiat tulevat tehdyksi. Tehtävistä ja niiden           
vastuuhenkilöistä pidetään kirjaa, esim. yhteisen To do –listan avulla (helppo,          
jaettava alusta: Google Drive). Tapahtuma tarvitsee koordinaattorin, joka voi olla          
joku muukin kuin jaostovastaava. Koordinaattorin tehtävänä on seurata, että kaikki          
tehtävät tulevat tehdyiksi. Tapahtumalle mietitään sopiva ajankohta ja siitä tulee          
tiedottaa vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. 

Osana vastuunjakoa tapahtumalle valitaan henkilö tai useampi, jotka vastaavat tiedottamisesta.          
Heidän tehtävänään on markkinoida tapahtumaa Humakin opiskelijoille.       
Ensisijaisena kanavana käytetään korkeakoulun intraa, jotta tieto tapahtumasta        
saavuttaa varmasti kaikki opiskelijat. Markkinointiin kannattaa käyttää myös        
Facebookia. Facebookissa tapahtumaa markkinoidaan eri vuosikurssien ryhmissä       
sekä alueellisessa ryhmässä, mikäli sellainen on olemassa. Pelkkä tapahtuman         
mainostaminen intrassa ja Facebookissa ei aina riitä ja siksi kannattaa lähettää           
luokkakavereille kutsu tapahtumaan sekä markkinoida tapahtumaa kasvotusten.       
Ennen tunnin alkua voi kysyä lehtorilta, saako kertoa lyhyesti tapahtumasta. 

Kannattaa hyvissä ajoin miettiä, kerätäänkö osallistumismaksu ennen tapahtumaa vai vasta          
tapahtumassa. Ennakkomaksut sitovat usein opiskelijoita osallistumaan paremmin.       
Jos lippujen myyminen ennakkoon on käytännön syistä vaikeaa, voi ottaa vastaan           
varauksia ja vastaanottaa maksun vasta paikan päällä, jolloin opiskelija sitoutuu          
maksamaan lipun tuli hän paikalle tai ei. Ilmaiseen tapahtumaankin kannattaa kerätä           
osallistujalista, jotta tiedetään kuinka suurta joukkoa paikalle kannattaa odottaa. Jos          
lippuja myydään etukäteen, on hyvä ilmoittaa ennalta sovitut ajankohdat, jolloin          
lipunmyyjä on tavoitettavissa. Yksittäisten tapaamisten sopiminen opiskelijoiden       
kanssa voi olla hankalaa ja aikaavievää. 

Turvallisuuskysymyksiä on pohdittava tapahtuman koosta riippumatta. Turvallisuus koostuu        
ehkäisevistä toimenpiteistä sekä onnettomuuksiin varautumisesta. Tapahtumissa on       
hyvä olla mukana ensiapulaukku. Esimerkiksi rastiratojen lajit ja reitit tulisi          
suunnitella niin, että ne ovat kaikille turvallisia ja esteettömiä. Tapahtuman sisältöä           
suunnitellessa on muistettava huomioida myös mahdolliset ja ehkä hieman         
epätodennäköisetkin riskitekijät, kuten tulipalovaara, sairaskohtaukset tai      
ulkopuolisten tuomat ongelmat. Reagointi on aina nopeampaa, mitä paremmin         
asioihin on varauduttu. Tarvittaessa voitte perehtyä myös netistä löytyviin malleihin          
turvallisuussuunnitelmista ja tehdä oman, tiivistetyn versionne siitä. 
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OLL:n jäsenjärjestöillä eli myös HUMAKOlla on mahdollisuus ottaa käyttöön tapaturmavakuutus.          
Vakuutus koskee lajikokeiluja sekä kilpailuja. Vakuutusilmoitus täytetään oheisen        
linkin kautta. Tapahtumasta on ilmoitettava aika ja paikka, arvioitu osallistujamäärä          
sekä järjestävä taho yhteyshenkilöineen. Tarkemmat ohjeet OLL sivuilta. Lisäksi         
jäsenjärjestöt ovat oikeutettuja käyttämään äänentoistoa. Liikuntatoiminnassa      
julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu Valon, Teoston ja         
Gramexin solmimilla sopimuksilla. Tarkemmat ohjeet jälleen OLL sivuilta. 

HUMAKOn Tapahtumakalenteri näkyy HUMAKOn nettisivuilla ja on tarkoitettu HUMAKOn         
tapahtumien markkinointiin. Kalenteriin merkitään näkyville kaikki HUMAKOn       
tapahtumat ja käynnissä olevat haut. Kalenteri on eritoten tarkoitettu         
paikallistoimijoiden tapahtumien markkinointiin. Tapahtumakalenteriin merkitään     
kaikki julkiset tapahtumat, joissa HUMAKO on mukana, tai mihin jäsenet voivat           
osallistua. Kalenteriin merkitään kaikki HUMAKOn käynnissä olevat haut,        
koulutukset ja kampanjat. Paikallistoimijat voivat merkitä kalenteriin omia        
tapahtumiaan. Kaikkien tapahtumien nimen alkuun merkitään aina paikkakunta,        
jotta tapahtuman sijainti selviää kalenterista ensimmäisenä. Nimessä pitää näkyä siis          
minimissään paikkakunta ja tapahtuman nimi. Tapahtuman lisätiedot aukeavat        
klikkaamalla. 

 

Katso tarkempi ”Tapahtuman järjestäjän apulista” Vinkkipankki-kohdasta. 

4.2.1.1. Budjetti 
Olennainen osa tapahtuman suunnittelua ja järjestämistä on budjetti. Budjetin laatiminen          

aloitetaan huomioimalla, paljonko tapahtumaan on käytettävissä rahaa. Käytettävää        
rahamäärää voidaan lisätä esimerkiksi lipputulojen kautta.  

Pohdi seuraavia asioita budjetin laatimisessa: 

● Paljonko rahaa on käytettävissä? 
● Myydäänkö tapahtumaan pääsylippuja ja mitä lippu sisältää? 
● Mikä lipun hinta on ja mikä on realistinen kävijämäärä? 

o Kävijämäärää saattaa rajoittaa esimerkiksi tilan koko.  
o Kävijämäärä kannattaa arvioida hieman alakanttiin budjetoinnissa,      

ettei luoteta liikaa epävarmoihin lipputuloihin.  
o Lipun hintaa miettiessä tulee huomioida, että hinta on        

opiskelijaystävällinen, mutta kattaa kuitenkin kulut. Liian kallis lippu        
karsii osallistujia.  

o Lipputulojen määrää voi nostaa hinnoittelemalla ei-jäsenille hieman       
korkeamman lipun hinnan. Jäsenyyden voi tarkistaa opiskelijakorttia       
näyttämällä. 

● Maksetaanko tapahtumatilasta vuokraa? 
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o Osa tapahtumapaikoista saattaa vaatia varausmaksun ja yleisesti       
vuokran ennakkoon 

● Mitä kuluja ohjelmasta tulee? 
● Onko tapahtumassa kilpailuja, joihin pitää erikseen hankkia palkintoja? 

Tee budjettiin selkeä lista asioista, mitä tarvitset ja kuinka paljon niihin kuluu arviolta rahaa.              
Hinnoissa saattaa olla suuria eroja, joten vertailu on suositeltavaa. Seuratkaa          
budjettia koko tapahtuman järjestämisen ajan. Tapahtuman jälkeen tarkistakaa        
toteutuneet kulut ja verratkaa sitä alkuperäiseen budjettiin. Sekä toteutuneet kulut          
että budjetti kannattaa aina säilyttää, sillä niistä on apua seuraavia tapahtumia           
suunnitellessa. 

Tapahtumakohtaisen budjetin lisäksi tulee tehdä jaoston oma vuosibudjetti, joka auttaa          
suunnittelemaan jaoston toimintaa pidemmän päälle. Tämän tekevät jaosto- ja         
talousvastaava, jonka he käyvät läpi yhdessä muun jaoston kanssa. Vuosibudjetissa          
huomioidaan samoja asioita kuin tapahtumabudjetissakin, budjetti vain koskee        
kaikkea jaoston toimintaa kalenterivuoden ajalta yhden tapahtuman sijaan. Tämä         
auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan jaoston taloutta paremmin. 

4.2.1.2. Tilat 
Tapahtumaa varten tarvitaan käyttötarkoitukseen sopivat tilat. Vaihtoehtoja löytyy paljon,         

varsinkin jos tilaisuus on luonteeltaan rauhallinen eikä vaadi yöpymistä tai muita           
erikoisjärjestelyitä. Tiloja voi kysyä käyttöön myös esim. nuorisotaloilta,        
työväentaloilta, seurojen tai koulujen tiloista ja kisakeskuksista. Kannattaa käyttää         
hyödyksi myös omia suhteita tilojen hankintaan. Myös kampuksen tilat ovat          
useimmiten käytössä koulupäivien jälkeenkin. 

Tila voi olla joko ilmainen tai siitä voidaan periä jonkinlainen korvaus. Korvaus voi olla tilasta               
maksaminen tai esimerkiksi myyntitakuu eli osallistujien tulee kuluttaa tietty määrä          
rahaa tapahtuman aikana esimerkiksi ravintolassa/baarissa. 

Muista jo vaihtoehtoja miettiessä huomioida esteetön kulku. 

Tapahtumien järjestämisessä tulee toisinaan huomioida erilaisia lupia, lakeja ja sääntöjä (esim.           
anniskeluoikeudet vs. omat juomat). Suurin osa opiskelijoiden järjestämistä        
tapahtumista lasketaan yleisötilaisuuksiksi, jotka vähäisen osallistujamäärän,      
tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä suurempia        
toimenpiteitä järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi. (Tuunaa Tapahtuma!) 

Lain mukaan ”yleisen kokouksen” eli useamman ihmisen kokoontumisen samalla paikalla saa           
järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa         
kokoustilanteeseen sopivassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa.         
Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos          
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kokouksen järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle        
tai ympäristölle. (Kokoontumislaki, 9§) 

4.2.2.Muu paikallinen toiminta 
Tapahtumien lisäksi paikallista toimintaa ovat esimerkiksi myyntitoiminta sekä yritysvierailut. 

VARAINHANKINNAN KEINOJA 

Paikallistoiminta voi olla myös varainhankintaa myyntitoiminnan muodossa. Myyntitoiminnalla        
tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi kampuskohtaisten tuotteiden      
(haalarimerkit, hupparit, kangaskassit) myymistä tai vaikka arpajaisten ja/tai        
myyjäisten järjestämistä. Nämä ovat hyviä tapoja kerätä jaostolle omia varoja samalla           
kun järjestää opiskelijoille yhteistä tekemistä. 

Tuotteiden tilaamisessa tulee ottaa huomioon, että maksu vaaditaan usein jo tilauksen yhteydessä.            
Maksut voivat olla välillä suuriakin, joten tuotteita kannattaa myydä opiskelijoille jo           
etukäteen ennen tilauksen tekemistä. Persoonalliset kampustuotteet ovat hauska tapa         
tuoda esille kampusten omia juttuja sekä luoda samalla myös yhteenkuuluvuuden          
tunnetta. Arpajaisia järjestettäessä tulee huomioida arpajaislaki ja myyjäisiä ennen         
varmistaa, mitä kaikkia asioita tulee huomioida (kylmätuotteiden käsittely jne).         
Jaostojen toiminta on HUMAKOn toimintaa, joten säännöksiä noudattaessa tulee         
muistaa tarkastella vaatimusten toteutumista koko organisaation näkökulmasta. 

Tapahtumissa järjestettäviin kilpailuihin voi pyytää sponsoripalkintoja eri yrityksiltä ja         
yhdistyksiltä. Vastineeksi he voivat saada vaikka logonsa mainokseen. Myös         
palkintoja hankkiessa on noudatettava HUMAKOn toimintaa koskevia lakeja.        
Esimerkiksi rahaa tai siihen rinnastettavia palkintoja (esim. lahjakortit) ei saa          
hankkia, ellei niistä makseta myös veroa. HUMAKO ei yhdenvertaisuuteen nojaten          
hyväksy alkoholia tai muita päihteitä käytettävän palkintoina. 

HUMAKOn tulee ilmoittaa tulorekisteriin kaikki sellaiset yksityishenkilölle menevät tulot, jotka          
ovat verotettavia. Näin ollen esimerkiksi tapahtumia järjestäessä tulee huomioida         
mahdollisten kilpailujen palkintojen arvo. Palkinto on tuloverotuksessa veronalaista        
ansiotuloa, jos voiton saaminen ei perustu sattumaan, kyseessä ei ole niin sanottu            
julkinen arvonta tai palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella.         
HUMAKOn tulee ilmoittaa tulorekisteriin lahjakortit, rahapalkinnot, maksetut       
korvaukset (verokortti) eli kaikki palkinnot, joilla on jälleen myynnissä rahallinen          
arvo. Kilpailujen palkintoina kannattaakin suosia palkintoja, joilla on vähäinen arvo,          
kuten kahvi- tai karkkipaketteja, mainoslippiksiä tms. Mikäli olet epävarma         
suunnitellun palkinnon arvosta, varmista asia toiminnanjohtajalta etukäteen. 

AMMATILLISUUDEN TUKEMINEN 

Jaostot voivat tukea opiskelijoiden ammatillisuutta vapaaehtoistoiminnan kautta tai järjestämällä         
esimerkiksi yritysvierailuja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Ne ovat hyvä        
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mahdollisuus päästä näkemään erilaisia työympäristöjä sekä verkostoitua. Näitä        
järjestettäessä tulee huomioida oikeanaikainen viestintä niin yritykseen/yhdistykseen       
kuin opiskelijoihinkin päin, että tieto vierailusta saavuttaa kaikki ajoissa. Vierailulla          
kannattaa olla aktiivinen, esittää kysymyksiä sekä kannustaa myös muita osallistujia          
aktiivisuuteen. Vierailulla kannattaa myös tiedustella harjoittelu- ja       
opinnäytetyömahdollisuuksista. Sopikaa esittelijän kanssa heti vierailun alussa,       
voiko kysymyksiä esittää milloin vain vai onko niille varattu erillinen aika vierailun            
loppuun. Muistakaa kiittää yritystä jälkikäteen vierailumahdollisuudesta. 

Löydät tähän vielä oman muistilistan ”Vinkkipankki”-kohdasta. Lisäksi jaosto voi tukea          
opiskelijoiden ammatillisuutta järjestämällä mahdollisuuksia suorittaa erilaisia      
kursseja (EA, järjestyksenvalvoja tms.). 

MUUTA? 

Jaostotoiminta on monipuolista ja muokkautuu pitkälti sen mukaan, mitä toimijat ja opiskelijat            
haluavat toiminnalta. Toimintaa voi lähteä rohkeasti kehittämään eteenpäin uusien         
ideoiden kautta, mutta uusista ideoista on hyvä keskustella myös HUMAKOn          
hallituksen kanssa, jotta toiminta varmasti tukee HUMAKOn periaatteita. 

5. Yhdenvertaisuus 
HUMAKOn toiminta on yhdenvertaista. Toimintaa järjestettäessä on aina muistettava huomioida          

esteettömyys. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua HUMAKOn        
jaostojen järjestämään toimintaan. Tiloissa ja ohjelmassa tulisi huomioida mahdolliset         
rajoitteet, jotta kaikki halukkaat voivat siihen varmasti osallistua. Näitä rajoitteita          
voivat olla esimerkiksi pyörätuolilla liikkuminen, allergiat, erityisruokavaliot sekä        
näkö- ja kuulovammat. Muistathan, että kaikki vammat eivät ole näkyviä! 

Mahdolliset rajoitteet kannattaa huomioida ja kartoittaa jo tapahtumasta tiedotettaessa.         
Tapahtuman kuvauksessa voi esimerkiksi pyytää ottamaan järjestäjään yhteyttä, jos         
on jotain mitä tulisi erityisesti huomioida tapahtumaa järjestäessä. Rajoitteita on          
monenlaisia, eikä kaikkia voida ennalta tietää. Tärkeintä on kuitenkin muistaa          
huomioida tämä alusta alkaen asianmukaisella viestinnällä sekä reagoida        
ystävällisesti ja ratkaisukeskeisesti, jos joku tulee antamaan palautetta puutteellisesta         
huomioinnista. Lisää yhdenvertaisuudesta HUMAKOssa voit lukea HUMAKOn       
yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka löytyy HUMAKOn nettisivuilta. 

Yhdenvertaisuutta tulee tukea myös järjestämällä mahdollisimman monipuolisia tapahtumia, jotta         
kaikilla olisi mahdollisuus osallistua itseään kiinnostavaan toimintaan. Kannattaakin        
säännöllisesti kysellä opiskelijoiden toiveita jaostotoiminnalta. HUMAKOn      
toimijoiden täytyy myös muistaa noudattaa yhdenvertaisuutta mahdollisimman       
laajasti, joten tapahtumissa tulee huomioida myös esimerkiksi holittomat sekä         
kasvisvaihtoehdot. Tapahtumat eivät muutenkaan saa olla liian alkoholikeskeisiä,        
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koska joku voi kokea olonsa heti ulkopuoliseksi. Tämän takia palkinnotkin kannattaa           
miettiä niin, että ne palvelisivat mahdollisimman monta. 

Järjestyslaissa (§4) on määritelty päihdyttävien aineiden kuten alkoholin käyttöä julkisilla          
paikoilla. Alkoholin käyttö esimerkiksi puistoissa on sallittua, jos siihen liittyvä          
oleskelu ja käyttäytyminen eivät estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta          
käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa. Anniskelualueilla omien juomien       
juominen on kiellettyä. 

6. Talous 
HUMAKO pitää kirjaa jokaisen paikallisjaoston budjetista. HUMAKOn toiminnanjohtajalta voi         

aina tarkistaa jäljellä olevien rahojen määrän, mikä helpottaa jaostotoiminnan         
suunnittelua. Jaostojen on kuitenkin pidettävä myös itse kirjaa jaostotoiminnan         
tuloista ja menoista. Tähän saa apua niin HUMAKOn toiminnanjohtajalta kuin          
hallitukselta. 

Jaostot tekevät tapahtumakohtaisten budjettien lisäksi aina suuntaa-antavan budjetin koko         
vuodeksi, mikä helpottaa huomattavasti rahan käytön suunnittelua. 

HUMAKOn paikallisjaostot voivat järjestää tapahtumia, myydä haalarimerkkejä tai muuten         
rahoittaa toimintaansa. Kaikki rahoitustoiminta pitää tehdä noudattaen Suomen        
lakeja, HUMAKOn sääntöjä sekä erillisiä ohjeistuksia. 

Paikallisjaostojen keräämät tulot ovat paikallisjaostojen käytettävissä jaoston omaan toimintaan.         
Paikallisjaostojen itse keräämät tulot siirtyvät aina seuraaville vuosille.  

6.1. Talousvastaava 
Jokaisesta paikallisyksiköstä valitaan yksi talousvastaava, jonka allekirjoitus tarvitaan jokaiseen         

tilityslomakkeeseen. Jaoston talousvastaavan tehtävään kuuluu olla perillä       
paikallisjaoston rahatilanteesta.  

 Ilman talousvastaavan allekirjoitusta kuluja ei korvata.  

Talousvastaavan tehtävät 

● Laatia yhdessä paikallisjaoston kanssa budjetti kalenterivuosittain 
● Toimittaa laadittu budjetti HUMAKOlle helmikuun loppuun mennessä 
● Käydä läpi kaikki tilityskaavakkeet ennen niiden toimittamista HUMAKOlle 
● Allekirjoittaa hyväksymänsä tilityskaavakkeet ennen HUMAKOlle 

toimittamista 
● Seurata budjettia, mihin rahaa on käytetty ja mistä sitä on tullut 
● Sovittava toiminnanjohtajan kanssa mahdollisista laskulla hoidettavista 

menoista etukäteen 
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6.2. Tulojen kerääminen käytännössä 
Paikallisjaostot voivat kerätä itse rahaa. HUMAKO on varannut jokaiselle paikallisjaostolle oman           

viitenumeron, jonka avulla jaosto voi kerätä jaostolle kohdistuvia tuloja.         
Viitenumeron voi tarkistaa HUMAKOn toiminnanjohtajalta. Jaostolle kertyneet tulot        
voi tarkistaa HUMAKOn toiminnanjohtajalta tai sopia, että toiminnanjohtaja        
toimittaa kertyneistä tuloista erittelyn esimerkiksi kerran viikossa tai kuussa. 

6.2.1. Tilisiirto 
Jokaisella jaostolla on oma viitenumeronsa, joka avulla voi myös kerätä osallistumismaksuja.           

Viitenumerolla kerättävien tapahtumien osallistumismaksujen viimeinen     
maksupäivä pitää olla viimeistään 3 arkipäivää ennen tapahtumaa, jotta jaostolle          
voidaan HUMAKOlta toimittaa erittely myydyistä osallistumismaksuista ja niiden        
maksajista.  

6.2.2.Käteismyynti  
Paikallisjaostot voivat tarpeen mukaan tehdä myös käteismyyntiä. Käteismyynnistä tulee pitää          

tarkasti kirjaa. Kirjanpitoon merkitään ylös kassan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on         
vastuussa kassan sisällöstä aina siihen hetkeen asti, että kassa luovutetaan          
HUMAKOn toiminnanjohtajalle. Käteisestä ei voi maksaa mitään kuluja suoraan,         
vaan kaikki tulot tilitetään HUMAKOlle ja kaikki kulukorvaukset haetaan         
HUMAKOlta. Tämä siksi, että HUMAKO on kirjanpitovelvollinen ja kaikkien         
kulujen ja tulojen tulee näkyä suoraan HUMAKOn kirjanpidossa.  

Jokaisesta yksittäisestä myyntitapahtumasta merkitään 

● Myyntipäivämäärä 
● Myydyt tuotteet (esim. pääsylippu 1kpl tai haalarimerkki x 1kpl) 
● Myynnin summa 
● Kassan saldo 

o Ensimmäisen myynnin jälkeen kassan saldo on pohjakassa + myyty 
summa 

o Toisen myynnin jälkeen kassan saldo on edellisen rivin saldo + myyty 
summa 

● Myyjä 

Myynnin (tai myyntipäivän) päättyessä kassan saldo tulee laskea ja varmistaa, että se täsmää             
kirjanpidon kanssa. Kassan saldoa laskiessa saldon tulisi aina täsmätä viimeisimmän          
myyntitapahtuman kohdalla lukevaan kassan saldoon.  

Kassan tilitys 

1) Kassan vastuuhenkilö voi tilittää kassan saldon omalta tililtään HUMAKOn 
tilille jaoston viitenumerolla. Tilille tehdystä tilityksestäkin tulee toimittaa 
kassan kirjanpito HUMAKOlle esimerkiksi sähköpostitse.  
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2) Kassan vastuuhenkilö voi tuoda kassan sisällön ja kirjanpitolomakkeen 
HUMAKOn toimistolle. Vastuuhenkilö laskee yhdessä HUMAKOn 
toiminnanjohtajan kanssa kassan sisällön ja vahvistaa kassan loppusaldon.  

6.3.Kulujen korvaaminen - HUMAKOn tilityslomake 
Jaostotoimintaan käytetyt rahat haetaan aina jälkikäteen HUMAKOlta täyttämällä HUMAKOn         

tilityslomake (eri asia kuin Humakin tilityslomake). Tilityslomakkeeseen liitetään        
mukaan kaikki kuitit. Ilman kuitteja rahaa ei voida maksaa. Tilityslomakkeen tulee           
olla kuittien kanssa HUMAKOn toimistolla viimeistään 2 viikon kuluessa ostoksesta. 

Muista nämä, kun käyt kaupassa jaostotoimintaa varten: 

● Kulut eivät saa olla alkoholia, tupakkaa tai lahjakortteja. 
● Huomioithan, että kaikki kuitissa olevat tuotteet pitää olla jaostotoimintaan         

liittyviä, älä siis yhdistä omia ostoksiasi jaostotoiminnan ostoksiin. 
● Älä käytä jaostotoimintaan liittyvissä ostoksissa omia plussa- tai        

bonuskorttejasi, yrityksen ostoksista ei saa tulla kenellekään henkilökohtaista        
hyötyä.  

● Tilityslomakkeeseen pitää liittää nimenomaan kuitti, ei maksukorttitosite;       
kuitissa näkyy kaikki ostokset ja niiden summat eriteltyinä. 

Muista nämä täyttäessäsi HUMAKOn tilityslomaketta: 

Tutor- tai jaostotoimintaan käytetyt rahat haetaan aina jälkikäteen HUMAKOlta täyttämällä          
verkossa kulukorvauslomake. Lomakkeeseen liitetään mukaan kaksi kuittia/täytetty       
lomake. Ilman kuitteja korvauksia ei voida maksaa. Lomake tulee täyttää vähintään           
kahden viikon kuluttua kulujen syntymisestä. 

● Samaan lomakkeeseen voidaan liittää korkeintaan kaksi kuittia. 
● Kaikkien kuittien tulee olla samasta aiheesta (esim. samasta tapahtumasta). 
● Saman tapahtuman kulut pitää hakea samalla kulukorvauslomakkeella, jos 

vain mahdollista. 

Muuta huomioitavaa 

● Kulukorvauslomake tulee palauttaa kuittien kanssa HUMAKOn toimistolle 
viimeistään 2 viikon kuluessa. 

● Linkit kulukorvauslomakkeisiin:  
▪ https://www.lyyti.fi/reg/jaosto_turku_2019 
▪ https://www.lyyti.fi/reg/jaosto_kuopio_2019 
▪ https://www.lyyti.fi/reg/jaosto_pks_2019 
▪ https://www.lyyti.fi/reg/jaosto_jkl_2019 

● Muistathan, että HUMAKOn ja Humakin tilityslomakkeet ovat eri 
organisaatioiden. Humakin tilityslomakkeella haettuja korvauksia ei makseta. 
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● Jos et ole varma jostain, otathan rohkeasti yhteyttä HUMAKOn 
toiminnanjohtajaan tai hallituksen jaostovastaavaan. 

7. Palaverit ja yhteydenpito 

Palaverit ovat tärkeä osa jaostotoimintaa. Jaostossa pidetään palavereja omien toimijoiden kesken           
sekä Humakin henkilökunnan edustajan kanssa. Tämän lisäksi yksiköiden        
jaostovastaavat kokoontuvat säännöllisin väliajoin hallituksen jaostotoiminnasta      
vastaavan henkilön kanssa verkossa pidettävään palaveriin. 

7.1. Jaostojen omat palaverit 
Jaostovastaava voi varata Humakilta tiloja omille palavereilleen opiskelijahyvinvointivastaavan        

lehtorin kautta. Jaosto voi pitää omia palaverejaan myös muualla kuin kampuksella           
tai TKI-keskuksessa. 

Palaverit Humakin työntekijän kanssa 

Humakin opiskelijahyvinvointivastaavan lehtorin kanssa pidetään palaveri kerran kuukaudessa.        
Aika ja paikka sovitaan Humakin edustajan aikataulujen mukaisesti. Lyhyen         
palaverin aikana käydään läpi palautelaatikkoon tulleet palautteet. Palautteiden        
läpikäynnin jälkeen sovitaan, kuinka palautteisiin lähdetään vaikuttamaan ja        
tarvittaessa otetaan yhteys myös HUMAKOn hallitukseen ja/tai työntekijöihin.  

Tämän ”palautepalaverin” lisäksi (esim. palautteiden läpikäymisen jälkeen, lehtorin poistuttua)         
voi käydä läpi jaoston omat asiat, tarvittaessa jaoston omia palavereja voi pitää            
useamminkin. Palaverissa käydään aluksi läpi kaikkien yleiset kuulumiset. Tämän         
jälkeen yksikön jaostovastaava kertoo mitä vastaavien palaverissa on käyty läpi ja           
mistä asioista jaoston tulisi tiedottaa opiskelijoita. Sen jälkeen käydään läpi, mitä           
kullakin on meneillään jaostotoiminnan saralla. Lopuksi vielä käsitellään muut esille          
tulevat asiat, mikäli sellaisia on.  

7.2. Muistio 
Jokaisen palaverin alussa valitaan sihteeri. Sihteeri kirjoittaa muistion kokouksessa käydyistä          

asioista sekä tehdyistä päätöksistä. Lisäksi muistiossa näkyy aina selvä sovittu          
vastuunjako eli kuka on lupautunut hoitamaan mitäkin ja mihin mennessä. Myös           
palautteiden läpikäynti merkataan muistioon. Näkyviin laitetaan saapunut palaute ja         
toimenpiteet. Jaostovastaava tarkistaa valmiin muistion, jonka jälkeen se laitetaan         
Moodlessa kampuksen välilehdelle keskustelun liiteeksi. Ohjeet:  

Lisää uusi tiedosto näin: 

1) Lisää uusi keskustelu 

2) Otsikko muotoon "muistio _[pvämäärä]" 
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3) Viesti on pakollinen, kirjoita esim. ”Jyväskylän muistio [pvämäärä]” 

4) Liitä tiedosto 

Foorumilta löytyy erilliset kansiot jokaisen yksikön muistioille. Kokouksesta poissaolevien         
jaostotoimijoiden tulee lukea tehty muistio, jotta käydyt asiat ja tehdyt päätökset ovat            
jokaisen toimijan tiedossa. Muistioiden lisääminen foorumille on erittäin tärkeää,         
jotta muistiot löytyisivät yhden kansion alta ja tieto siirtyisi aina tuleville           
jaostolaisille. 

7.3. Verkkopalaverit 
Vaikka jaostojen omat palaverit pidetään yleensä kasvotusten, verkkopalavereita käytetään paljon          

HUMAKOssa Humakin verkostorakenteen takia. Hallitus järjestää sekä kaikille        
jaostotoimijoille tarkoitettuja avoimia verkkopalavereja aika ajoin että       
jaostovastaaville tarkoitettuja omia verkkopalavereita kuukausittain. 

7.3.1.  Avoimet verkkopalaverit 
Aina välillä hallituksen jaostotoiminnasta vastaava saattaa järjestää kaikille jaostotoimijoille         

avoimen verkkopalaverin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen. Tämä saattaa olla        
esimerkiksi useassa jaostossa esiin noussut aihe, kuten vaikka varainkeruu tai          
edustajistovaaleista tiedottaminen. Näihin on tärkeä osallistua, jotta saadaan jaettua         
paikallistoimijoiden ideoita kaikkien käyttöön ja luotua keskustelua, jonka avulla         
pystytään taas kehittämään toimintaa. Näitä aiheita voi myös itse ehdottaa          
hallituksen jäsenelle, mikäli haluaa mahdollisuuden keskustella muiden       
jaostotoimijoiden kanssa vaikkapa tapahtumaideoista, yhteisistä haalarimerkeistä tai       
ammatillisuuden tukemisen keinoista. 

7.3.2. Jaostovastaavien verkkopalaverit 
Yksiköiden jaostovastaaville pidetään kerran kuussa yhteinen verkkopalaveri. Palaverissa on         

mukana jokaisen jaoston vastaava sekä hallituksen jaostotoiminnasta vastaava jäsen.         
Palaverissa käydään läpi jaostojen kuulumisia, onnistumisia ja keskustellaan        
toiminnan kehityskohdista. Millaisten asioiden kanssa juuri sinun jaostosi        
kamppailee tällä hetkellä? Mikä on ollut onnistunutta? Hallituksen jaostovastaava         
kertoo palaverissa, mistä HUMAKOn asioista jaoston on tiedotettava oman         
yksikkönsä opiskelijoita. Palaverissa jaetaan kokemuksia ja tietoa toimiviksi        
havaituista toimintatavoista. Kaikki jaostotoimijat voivat tuoda asioita palaveriin        
vastaavansa kautta. 

Vastaavien verkkopalaverissa on aina ensisijaisesti paikalla jokaisen yksikön jaostovastaava.         
Mikäli vastaava on jostain perustellusta syystä estynyt osallistumaan kokoukseen, on          
jonkun jaostotoimijan tällöin sijaistettava häntä. Vastaavien verkkopalaverissa on        
oltava paikalla jokaisen jaoston edustaja, jotta kokouksessa käsiteltävä tieto saavuttaa          
varmasti kaikki yksiköt. 
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8. Ohjeistukset ja asiakirjat 
HUMAKOlla on erilaisia ohjeistuksia, jotka ohjaavat kaikkea HUMAKOn toimintaa. Tähän          

kappaleeseen on kerätty eniten jaostotoimintaa koskevat aiheet. 

8.1. SOME-ohjeistus 
Paikallisjaostot voivat halutessaan ottaa käyttöön Facebook-sivun ja/tai Instagram-tilin saadakseen         

näkyvyyttä ja mainostaakseen esimerkiksi tapahtumiaan, haalarimerkkejään tai       
yleisesti toimintaansa. On myös mahdollista, että toimintaa voidaan viedä tämän          
ohjeistuksen ulkopuolelle jääviin SOME-kanaviin, mutta tästä tulee olla aina ensin          
yhteydessä HUMAKOn hallituksen jaostotoiminnasta vastaavaan. SOME-kanavan      
ylläpitäjinä toimivat paikallisjaoston jaostovastaava ja HUMAKOn puolesta       
toiminnanjohtaja ja/tai asiantuntija sekä hallituksen jaostotoiminnasta vastaava.       
Paikallisjaostot voivat myös halutessaan valita keskuudestaan lisäksi 1-2 henkilöä         
vastaamaan jaoston SOME-kanavasta. 

Sivun nimi on paikallisjaoston vapaasti valittavissa, kuitenkin niin, että se on hyvän maun rajoissa              
valittu. HUMAKOn hallitus suosittelee, että nimi olisi opiskelijoiden näkökulmasta         
helposti lähestyttävä esim. lempinimi tai lyhenne. Esimerkkinä Turun paikallisjaosto,         
joka käyttää lyhennettä TUPA. Myös jaoston lempinimen tulee olla hyvän maun           
rajoissa valittu. Sivun nimessä ja/tai esittelyssä tulee käydä ilmi, mitä varten sivu on             
tehty ja että jaosto toimii HUMAKOn alaisuudessa. 

Esimerkkejä nimestä: 

● HUMAKO Kuopio (KUOPPA) 
● HUMAKOn jaosto, PKS 
● Turun Paikallisjaosto (TUPA)   huom! HUMAKO mainittava esittelyssä 

Jaostoja kannustetaan luomaan SOME-kanavasta oman näköisensä sekä tyylisensä. HUMAKOn         
paikallisjaoston logon tulee kuitenkin näkyä tilin yhteydessä, jotta opiskelijat         
ymmärtävät jaostotoiminnan olevan osa HUMAKOn toimintaa. HUMAKOn       
graafista ohjeistusta ei tarvitse noudattaa muilta osin SOME-kanavissa. 

Sisällön tuottaminen on kokonaan paikallisjaoston vastuulla. HUMAKOn hallitus tai toimisto ei           
julkaise mitään ilman jaoston lupaa ja luvan saadessaan viestin lähettäjä voidaan           
erikseen merkitä esim. “terveisin Hjördis/asiantuntija Suvi”. Suosituksena on, että         
tilillä julkaistaan jotain vähintään kerran kahdessa viikossa. Julkaisut voivat olla          
esimerkiksi kuvia tapahtumista ja kokouksista, haalarimerkkien tms. markkinointia,        
muistutuksia palautelaatikon sijainnista ja palautteenannon tärkeydestä tai vaikkapa        
ajankohtaisia meemejä. Päivittämistä helpottaa, kun jaosto tekee yksinkertaisen        
viestintäsuunnitelman, jossa mietitään tulevia päivityksiä kokousten, tapahtumien       
sekä hiljaisempien jaksojen mukaan. 
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Mikäli jaosto haluaa ottaa käyttöön yhden tai useamman SOME-kanavan, on tällöin myös            
sitouduttava tuottamaan sinne sisältöä. Jos jaostossa ei ole innostuneita päivittämään          
kanavaa ja sisällön tuottaminen tuntuu haasteelliselta, niin suosittelemme tällöin         
pohtimaan, onko kanavan luominen juuri nyt kannattavaa. 

FACEBOOK-SIVUN LUOMINEN 

Sivu luodaan maskotti Hjördiksen tilin alle, jotta tili ei ole kenenkään yksityishenkilön alla. Näin              
voidaan taata sivun jatkuvuus ja sen pysyminen HUMAKOn hallussa toimijoiden          
vaihtuessa. Sivun nimi ilmoitetaan samalla, kun ilmoitetaan halusta ylläpitää         
kanavaa. HUMAKOn logon tulee näkyä joko profiili- tai kansikuvassa. 

INSTAGRAM-TILIN LUOMINEN 

Tili luodaan jaoston oman sähköpostin avulla ja HUMAKOn hallituksen jaostotoiminnasta          
vastaava määrittelee tilille salasanan, jota kukaan muu ei saa vaihtaa. Sähköposti ja            
salasana jaetaan samoille henkilöille, jotka ovat määritelty ylläpitäjiksi ohjeistuksen         
alussa. Jaosto saa itse keksiä tililleen nimen ja tämä ilmoitetaan hallituksen           
jaostovastaavalle samalla, kun ilmoitetaan halusta ylläpitää kyseistä kanavaa. Nimi         
kannattaa valita tarkoin, sillä nimen tulee pysyä samana toimijoiden vaihtuessa. 

HUMAKOn logon tulee näkyä profiilikuvan yhteydessä, esimerkiksi profiilikuvan kulmassa. 

YLEISET PELISÄÄNNÖT: 

● Huomioi aina kuvia julkaistessasi, että sinulla on oltava kuvassa         
esiintyvän/esiintyvien henkilöiden luvat kuvan julkaisuun 

● Muista pyytää lupa kuvan käyttöön myös kuvaajalta, ja mainitse myös          
kuvaajan nimi, jos niin sovitaan. 

● Laita jaoston sivulle vain edustavia kuvia, ettei kenenkään tarvitse hävetä          
jälkeenpäin. Valitse siis jokin muu kuva kuin se, missä opiskelukaverisi          
sekoilee kännipäissään.  

● SOME-kanavan sisältö saa olla rentoa ja kuulostaa juuri ko. paikallisjaostolta,          
mutta varmista esim. päivämäärien oikeellisuus ja vältä väärää infoa. 

● Rasistinen, herjaava tai loukkaava käytös sekä kiusaaminen julkaisuissa tai         
kommenteissa on ehdottomasti kiellettyä kaikessa HUMAKOn toiminnassa.       
HUMAKOn yhdenvertaisuussuunnitelmaa tulee noudattaa myös verkossa. 

● Muista, että julkaistessasi esiinnyt aina HUMAKOn toimijana. 

8.2. Opintopisteiden hakeminen 
HUMAKOn aktiiveilla on mahdollisuus hakea opintopisteitä opintojaksosta ”Opiskelija-aktiivina        

toimiminen HUMAKOssa”. Opintojaksosta voi hakea yhdeltä vuodelta 10op.        
Tarkista tämän muistion lopussa olevasta opintojaksokuvauksesta mikä kaikki        
toiminta oikeuttaa hakemaan opintopisteitä tältä opintojaksolta.  
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Raportti ja työajanseuranta 

Saadaksesi opintopisteet tulee sinun tuoda työajanseuranta HUMAKOlle hyväksyttäväksi.        
Työajanseurannassa on hyvä näkyä, kuinka paljon olet käyttänyt aktiivitoimintaan         
aikaa, mitä olet tehnyt ja milloin.  

Työajanseurannan lisäksi sinun tulee laatia raportti. Raportissa käytetään kirjallisia lähteitä, jotka           
on lueteltu opintojaksokuvauksessa. Lisäksi voit itse etsiä raportillesi lisää muita          
lähteitä.  

Raportissa käydään läpi miten ja mitkä opintojakson tavoitteet ovat toteutuneet sinun kohdallasi.            
Lisäksi siinä on hyvä kuvata mitä olet tehnyt aktiivina toimiessasi, miten se linkittyy             
HUMAKOn toimintaan, mitä olet oppinut aktiivitoiminnan aikana, miten olet         
vaikuttanut HUMAKOn toiminnan kehittämiseen ja miten toimintaa tulisi mielestäsi         
kehittää. Opintojakson kuvaus on melko laaja, joten välttämättä kaikki tavoitteet          
eivät kohdallasi täyty, joten keskity raportissasi ja lähdemateriaalissasi niihin         
aiheisiin jotka kohdallasi täyttyvät. 

Raportin palautus 

Raportti ja työajanseuranta toimitetaan HUMAKOn asiantuntijalle, joka tarkastaa sen sisällön.          
Tiedot lähetetään sähköpostilla opintojakso@humako.net. Mahdollisten     
korjauspyyntöjen jälkeen HUMAKO kirjoittaa myöntävän lausunnon opintopisteiden       
myöntämisestä ja toimittaa sen raportin ja työajanseurannan kanssa eteenpäin         
opiskelijan valmentajalle. 

8.3.  Yhdenvertaisuussuunnitelma 
Yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia HUMAKOn toimijoita ja kaikkea HUMAKOn        

toimintaa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on käsitelty erilaisia yhdenvertaisuuden      
osa-alueita ja määritelty miten näissä asioissa HUMAKOssa voidaan toteuttaa         
yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy HUMAKOn nettisivuilta, materiaalipankista Toimintaa      
ohjaavista materiaaleista:  
www.humako.net/materiaalipankki/toimintaa-ohjaavat-materiaalit. 

8.4. HUMAKOn poliittinen ohjelma 
HUMAKOlla on käytössään poliittinen ohjelma, jonka mukaan myös jaostojen tulee toimia.           

Poliittisessa ohjelmassa on määritelty HUMAKOn tavoitteet vaikuttamiselle. Jaostot        
voivat lisäksi itse tehdä ratkaisuja paikallisesta vaikuttamisesta, kunhan ne eivät ole           
ristiriidassa HUMAKOn arvojen, tavoitteiden tai poliittisen ohjelman kanssa. 

HUMAKOn poliittinen ohjelma löytyy HUMAKOn nettisivuilta, materiaalipankista Toimintaa        
ohjaavista materiaaleista:  
www.humako.net/materiaalipankki/toimintaa-ohjaavat-materiaalit. 
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9. VINKKIPANKKI 

Tapahtuman järjestäjän apulista 
⬜ Tapahtuman tarkoitus 

o Tapahtuman aihe, teema ja tavoitteet eli miksi tapahtuma järjestetään? 
⬜ Vastuunjako 

o Tapahtuma tarvitsee koordinaattorin/vastuuhenkilön 
▪ Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa tehtävien     

toteutuminen  
o Tapahtumaa suunnitellessa jaetaan vastuualueet henkilöittäin tai      

tiimeittäin esim. tilat, ohjelma, markkinointi jne. 
o Kaikki tehtävät ja vastuuhenkilöt merkataan ylös (muistiot/Drive?) 

⬜ Tapahtuman ajankohta 
o Mikä päivä, monelta alkaa ja päättyy? 
o Osallistujia tiedotettava vähintään 1kk ennen tapahtumaa 

⬜ Budjetti 
o Paljon rahaa on käytettävissä? 
o Maksetaanko tapahtumatilasta vuokraa?  
o Tuleeko ohjelmasta kuluja?  
o Onko tapahtumassa kilpailuja, joihin tarvitaan palkinnot? 
o Mitä muuta tapahtumaan tarvitaan? 
o Mistä saadaan tuloja? (Pääsyliput, haalarimerkkien myynti?) 
o Laskelma kaikista menoista ja tuloista tehdään esim. Google Driven         

jaettavaan tiedostoon, josta budjetin toteutumista on helppo seurata 
⬜ Tilat 

o Kampuksen tilat usein käytettävissä opetusaikojen ulkopuolella 
o Järjestöillä erilaisia tiloja 
o Kahvilat, baarit yms. 
o Tilojen esteettömyys tulee tarkistaa 

⬜ Turvallisuus 
o Jaostot voivat hyödyntää liikuntatapahtumissa OLL:n     

tapaturmavakuutusta. 
o Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

▪ Ensiapulaukku 
▪ Suunnitellaan tapahtumien ohjelma kaikille turvalliseksi 

● Ovatko esim. rastiradan kaikki lajit/paikat turvallisia? 
o Onnettomuuteen varautuminen, esimerkiksi… 

▪ Tilanteessa, jossa tapahtuman osallistuja saa sairaskohtauksen? 
▪ Miten reagoidaan ylimääräisten henkilöiden tuomiin     

ongelmiin? 
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⬜ Luvat  
o Opiskelijoiden järjestämät tapahtumat ovat yleensä yleisötilaisuuksia,      

eivätkä edellytä suurempia toimenpiteitä järjestyksen tai      
turvallisuuden ylläpitämiseksi vähäisen osallistujamäärän, tilaisuuden     
luonteen tai järjestämispaikan vuoksi 

o Jaostot voivat hyödyntää liikuntatapahtumissa HUMAKOn     
musiikintoistolupaa (saatu Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kautta) 

⬜ Tiedottaminen & markkinointi 
o Tapahtumalle valitaan tiedotusvastaava 
o Osallistujia on tiedotettava vähintään 1kk aikaisemmin 
o Markkinoinnin eri kanavat:  

▪ Facebook, jonne luodaan tapahtumalle oma sivu. Lähetä kutsu        
kaikille markkinoinnin tehostamiseksi 

▪ Korkeakoulun intra, josta tavoittaa varmasti kaikki opiskelijat.       
Nekin, jotka eivät ole Facebookissa.  

Tapahtumaa suunniteltaessa on muistettava ottaa huomioon paljon pieniä yksityiskohtia. Mitä          
paremmin tapahtuma on suunniteltu, sen sujuvammin asiat usein menevät itse          
tapahtumapäivänä. 

 

Yritysvierailun järjestäjän muistilista 

⬜ Tutustu oman alan yrityksiin ja järjestöihin 
⬜ Päättäkää, mihin yritykseen vierailu halutaan tehdä 
⬜ Valitkaa yhteyshenkilö, joka on yhteydessä yritykseen 
⬜ Ottakaa yhteyttä yritykseen 

o Yhteyshenkilö ottaa yhteyttä vähintään kuukautta ennen vierailua,       
jotta yritys ehtii tekemään omat järjestelyt 

o Hyvin hoidettu yhteydenpito yritykseen voi poikia tulevaisuudessa       
vaikka työpaikan 

o Varmistakaa yritykseltä, onko vierailun osallistujamäärä jotenkin      
rajattu ja milloin yritys tarvitsee tiedon osallistujamäärästä 

⬜ Tiedottakaa vierailusta opiskelijoita 
o Esim. Facebookissa, intrassa ja kampuksella 
o Ilmoittautuminen tapahtumaan verkossa esim. sähköpostitse tai      

lomakkeella 
o Kerro tiedotteessa, onko yrityksen tiloissa esteetön kulku 

⬜ Tiedota osallistujia käytännön asioista 
o Missä ja milloin kokoonnutaan 
o Tarvitseeko jotain ottaa mukaan tai onko vierailulla jotain erityistä         

huomioitavaa 
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LÄHTEET ja lisätietoja 
● www.finlex.fi 

o Kokoontumislaki 
o Järjestyslaki 

● http://www.oll.fi/edut/musiikintoistosopimukset/  
● Tuunaa tapahtuma! Opiskelijatapahtumien järjestäminen    

ammattioppilaitoksissa, Mikko Vainio 

LIITTEET 
 

LIITE 1: Paikalliset opiskelijajärjestöt 
HUMAKO tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijakuntien kanssa sekä jonkin verran myös          

ylioppilaskuntien kanssa. Yliopiston puolella jaostoille todennäköisempiä      
yhteistyökumppaneita ovat ylioppilaskuntien ainejärjestöt. Jos haluat tehdä       
yhteistyötä tapahtumien merkeissä, otathan yhteyttä järjestön      
tapahtuma/huvivastaavaan. 

Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat 

● Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA (mukana Opku+) 
● Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko (mukana Opku+) 
● Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA (mukana Opku+) 
● Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako (mukana Opku+) 
● Arcada Studerandekår ASK (mukana Opku+) 
● Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY 
● Aalto yliopiston ylioppilaskunta AYY 
● Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo 
● Svenska Handelhögskolans Studentkår SHS 

Kuopion opiskelija- ja ylioppilaskunnat 

● Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta  
● Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY 

Turun opiskelija- ja ylioppilaskunnat 

● Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO (mukana Opku+) 
● Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako 
● Studenrandekår Novium 
● Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY 
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● Åbo Akademis Studentkår ÅAS 

Jyväskylän opiskelija- ja ylioppilaskunnat 

● Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jamko 
● Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY 

 

LIITE 2: Pieni aktiivi-sanasto  
AHOT Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja     

tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa muualla kuin     
muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen    
hyödyntämisen opinnoissa. Samalla tavoin se helpottaa      
toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen opintoihin     
kytkemistä. 

Edari Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto.   
Opiskelijakunnan ylin päättävä elin, joka koostuu      
opiskelijoiden vaaleilla valitsemista edustajista.    
Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan    
päälinjoista ja nimittää opiskelijakunnan hallituksen. 

Edunvalvonta Pitää huolta opiskelijoiden edusta päätöksenteossa. Ei      
tarkoita opiskelijakortilla saatavia etuja, vaan sitä että       
päätöksissä ei tehdä opiskelijoiden kannalta huonoja      
päätöksiä. Huonoja päätöksiä olisivat esim.     
ammattikorkeakoulun rahoituksen puolittaminen tai    
vaikka opintojen maksullisuus.  

Hyväksilukeminen Opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai osaamisen     
hyväksyminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tai kurssia,      
pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Ks. myös      
Korvaaminen ja Sisällyttäminen. 

Häirintäyhdyshenkilöt Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja    
neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. 

Korvaaminen Hyväksilukemisen muoto, jolla tarkoitetaan opintojen     
korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla     
saman alan opinnoilla. Ks. myös Hyväksilukeminen ja       
Sisällyttäminen. 

KVLK Keskusvaalilautakunta. Tämä taho vastaa    
edustajisto-vaalien järjestämisestä.  
Keskusvaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja, kaksi    
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varsinaista jäsentä sekä molemmille henkilökohtaiset     
varajäsenet. 

OLL Opiskelijoiden liikuntaliitto. OLL on valtakunnallinen     
opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja     
palvelujärjestö.  

Opku Opiskelijakunta on opiskelijoiden oma järjestö. Niiden      
olemassaolo on säädetty ammattikorkeakoululaissa.    
Opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat opiskelijat ja sen      
tarkoituksena on valvoa ja edistää opiskelijoiden etua,       
erityisesti koulutukseen ja sitä tukevissa esim. asumiseen       
liittyvissä asioissa.  

Pivo Liityttyään HUMAKOn jäseneksi opiskelija voi ottaa      
Pivo-mobiiliopiskelijatunnisteen käyttöönsä.  
Opiskelijatunnisteella saa opiskelijakunnan kaikki    
jäsenedut sekä Kelan ateriatuen, Matkahuollon, VR:n ja       
paikallisen joukkoliikenteen sekä erilaisia alennuksia.     
Opiskelijakunnan omia etuja voit myös hyödyntää      
esimerkiksi verkkokaupassa heti jäseneksi liittymisen     
jälkeen. Pivo on monipuolinen mobiilimaksamisen     
sovellus, jossa voi maksaa verkkokaupoissa ja kaupan       
kassalla ilman tilinumeroita, pankkitunnuksia tai     
korttinumeroita. Pivo ladataan puhelimeen ja otetaan      
käyttöön verkkopankkitunnuksilla. 

SAMOK Suomen Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liitto. 

Slice Liityttyään HUMAKOn jäseneksi opiskelija voi ottaa      
Slice-mobiiliopiskelijatunnisteen käyttöönsä.  
Opiskelijatunnisteella saa opiskelijakunnan kaikki    
jäsenedut sekä Kelan ateriatuen, Matkahuollon, VR:n ja       
paikallisen joukkoliikenteen sekä erilaisia alennuksia.     
Opiskelijakunnan omia etuja voit myös hyödyntää      
esimerkiksi verkkokaupassa heti jäseneksi liittymisen     
jälkeen. Slice-applikaatio ladataan puhelimeen. Kun     
opiskelija on uusinut jäsenyytensä HUMAKOn     
verkkokaupassa, voi hän tilata itsellensä Slicen tunnukset       
verkkolomakkeella: www.slice.fi/upload 

TKI Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.    
Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Puhelin 044-257 8884 
Ilkantie 4 www.humako.net 
00400 Helsinki www.facebook.com/OpiskelijakuntaHUMAKO 
Y-tunnus 2040777-2 humako@humako.net 

http://www.slice.fi/upload


Syksy 2019 Jaostotoimijan opas 

Sivu 28 / 30 
 
 
 

Tutkintolautakunta Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä    
varten Humanistisessa ammattikorkeakoulussa on    
tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnassa on   
opiskelijoihin kuuluva jäsen valvomassa opiskelijoiden     
etua. 

Toimialaryhmä Humakin työryhmä, jossa käsitellään ja kehitetään      
koulutusohjelmia koskevia asioita. 
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LIITE 3: Jaostotoiminnan seurantalomake 

 

Oma nimi: ___________________________________________________________________________ 

Koulutuksen tiedot: 

Paikka ja aika Koulutuksen nimi Kouluttaja 
   

 

Jaostossa toimiminen 

Päivämäärä Tapahtuma, tehtävät Kesto /h Jaostovastaavan 
kuittaus 
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