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Hallinto 
Korkeinta päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto. Operatiivisesta toiminnasta 
opiskelijakunnassa vastaa hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Hallituksen toimintaa johtaa 
hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan lähimpänä 
esimiehenä ja toiminnanjohtaja toimii muiden työntekijöiden lähimpänä esimiehenä.  
 
Lisäksi jäsenpalvelussa on ollut apuna tarravastaavat, tutortoiminnassa kampuksien 
tutorvastaavat ja jaostotoiminnassa jaostovastaavat.  

Edustajisto 

Vuonna 2019 HUMAKOn edustajistoon on kuulunut 7-10 edustajaa. Edustajistoon järjestettiin 
täydennyshaku 1.2.-17.2.2019. Hakua päätettiin jatkaa 19.2.-22.2.2019. Täydennyshaun jälkeen 
edustajistoon valittiin kaksi henkilöä keskusvaalilautakunnan kokouksessa 26.4.2019, joista toinen 
jätti eroanomuksen heti hakuajan päätyttyä ja toinen myöhemmin keväällä. Edustajiston 
kokoonpanon muutoksien myötä edustajistossa on ollut kevätkokouksesta lähtien puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 6 edustajiston jäsentä. Edustajiston syyskokouksessa 8.11.2019 todettiin 
yhden edustajiston jäsenen vaalikelpoisuuden päättyneen jäsenmaksun maksamatta jättämisen 
vuoksi. Vuonna 2019 edustajistolla on ollut sääntömääräisen kokousten lisäksi 6 ylimääräistä 
kokousta.  
 
Edustajiston jäseniä vuonna 2019 olivat : 

● Kero, Eena Marita, puheenjohtaja 
● Behm, Heljä Päivikki (Yhdenvertainen HUMAKO), varapuheenjohtaja 
● Hynynen Sanchez, Elina Maarit (Yhdenvertainen HUMAKO), 8.11.2019 asti 
● Kareinen, Jesse Tapani (Yhdenvertainen HUMAKO) 
● Mäensyrjä, Joose Akseli (Yhdenvertainen HUMAKO) 
● Putkisaari, Anni Nea Helena (Yhdenvertainen HUMAKO) 
● Saini, Gurmann Paul (Yhdenvertainen HUMAKO) 
● Tyrväinen Theo Veikko Mattias 
● Riihimäki, Ella Josefiina, 26.2.-26.4.2019 
● Snabb, Salla Elina 26.2.-20.5.2019 
● Lindström, Linda Helena (Yhdenvertainen HUMAKO), 12.2.2019 asti 
● Koskinen, Jussi Matti Oskari (Yhdenvertainen HUMAKO), 26.4.2019 asti 

Hallitus 

HUMAKOn hallituksessa on toiminut vuoden 2019 aikana puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 
hallituksen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Koivisto ja varapuheenjohtaja Jesse 
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Laukkonen. Hallituksen jäseninä toimivat Jaakko Salo, Essi Saarela, Anna-Katariina Kinnunen, 
Julia Laine (8.11.2019 asti), Peter Korvensyrjä (12.2.2019 asti). 
 
Vuoden 2019 aikana hallituksella on ollut 18 kokousta. Hallitus on kokoontunut 
suunnittelupäiville Helsinkiin tammikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa ja syyskuussa 
 
Hallitus on jakautunut kolmeen tiimiin, joiden toimintaa koordinoi puheenjohtajien ja 
toiminnanjohtajan muodostama johtotiimi. Hallituksen tiimejä ovat edunvalvontatiimi, 
paikallistoimintatiimi ja toimisto.  Hallitus on jakanut toimintasuunnitelmassa määritellyt 
tavoitteet tiimien toteuttavaksi.  
 

 
 
Edunvalvontatiimi 
Tiiminvetäjä: hallituksen varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen 
Tiimin jäsenet: hallituksen jäsen Essi Saarela ja Peter Korvensyrjä (12.2.2019 asti). 
 
Paikallistoimintatiimi 
Tiiminvetäjä: asiantuntija Suvi Torikka (11.10.2019 asti), asiantuntija Krista Maarajärvi (1.10.2019 
alkaen)  
Tiimin jäsenet: hallituksen jäsen Jaakko Salo, hallituksen jäsen Julia Laine (8.11.2019 asti) ja 
hallituksen jäsen Anna-Katariina Kinnunen 
 
Toimisto (jäsenyys ja palvelut) 
Tiiminvetäjä: Toiminnanjohtaja Marianna Rantanen  
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Tiimin jäsenet: Suvi Torikka, Mikko Koivisto, Jesse Laukkonen, Jaakko Salo ja Peter Korvensyrjä 
(12.2.2019 asti). 

Työvaliokunta 

Hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja kaksi hallituksen 
jäsentä. Työvaliokunnan jäseninä olivat vuonna 2019 hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto, 
hallituksen varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen, edustajiston puheenjohtaja Eena Kero sekä 
hallituksen jäsenet Julia Laine (8.11.2019 asti), Jaakko Salo ja Essi Saarela (27.11.2019 alkaen). 
Työvaliokunta piti vuoden aikana yhden kokouksen 19.11.2019, jossa käsiteltiin ylityötyötuntien 
korvaamista.  

Tarravastaavat 

HUMAKOlla on jokaisella kampuksella tarravastaava, jonka tehtävä on jakaa jäsenille tarroja 
opiskelijakortteihin. Heidät on myös perehdytetty markkinoimaan opiskelijakunnan jäsenyyttä ja 
palveluita. Vuonna 2019 tarravastaavina ovat toimineet: 
 

● Pääkaupunkiseutu 
○ Haaga & Kauniainen: HUMAKOn toimisto ja muut pääkaupunkiseudun 

opiskelijakuntien palvelupisteet, joilla jäsenpalvelu on mahdollistettu 
Opku+-yhteistyön kautta 

○ Nurmijärvi: Mikael Pesonen (kevät) ja Hanna Hautamäki (syksy) 
● Turku: Noora Kosola (kevät) ja Tiia Laine (syksy) 
● Jyväskylä: Roosa Männikkö ja Pauli Soini (24.9. alkaen) (kevät) ja Maria Suominen (syksy)  
● Kuopio: Iina Häkkinen (kevät) ja Sami Turunen (syksy) 

Tutor- ja jaostovastaavat 

Vuonna 2019 HUMAKOn kampuksien tutorvastaavina ovat toimineet: 
● Turku: Taru Laakso 
● Kuopio: Jere Kyrö ja Elina Rantametsä 
● Nurmijärvi: Emma Heikkilä ja Emma Lounela 
● Kauniainen: Jani-Pekka Honkanen (syksy) ja Bettina Soivio (syksy) 
● Haaga: Mathilda Westerberg (kevät) ja Marja Rönnberg (syksy) 
● Jyväskylä: Joni Johansson ja Tiina Tampio 

 
Vuonna 2019 HUMAKOn paikallisjaostojen vastaavina ovat toimineet: 

● Turku: Niina Vääräniemi ja Vesa Suvanto 
● Kuopio: Salla Kekäläinen (koko vuosi) ja Mari Kontio (kevät) 
● Pääkaupunkiseutu: Susanna Tenhonen 
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● Jyväskylä: Jere Rouhiainen 

Johtamismalli 

Keväällä 2019 jatkettiin edellisenä syksynä testiin otetun johtamismallin testausta ja kehittämistä. 
Johtamismallin avulla toiminnassa on luotu yhteisiä toimintatapoja, tuettu toimijoiden osaamisen 
kehittymistä sekä sovittu johtamisen tilanteet ja paikat. Johtamismallin avulla on helpotettu 
toiminnan resursointia sekä toimijoiden ja toiminnan johtamista. Keväällä on keskitytty erityisesti 
johtamismallin eri elementtien kehittämiseen ja valmisteltu johtamismallin kiinnittämistä osaksi 
opiskelijakunnan perustoimintaa.  
 
Johtamismalli-projektia on ohjattu ohjausryhmässä, johon HUMAKOn hallituksesta on 
osallistunut kevään 2019 aikana hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto, hallituksen 
varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen ja hallituksen jäsen Essi Saarela. Johtamismallia laadittiin ja 
kehitettiin osana HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna Rantasen syksyllä valmistunutta 
YAMK-opintojen opinnäytetyötä.  
 
Syksyllä johtamismallissa on keskitty johtamisen käytäntöjen vakiinnuttamiseen. Johtamismalli 
huomioitiin hallituksen 2020 rekrytoinnissa ja sitä hyödynnettiin hallituksen 2020 
perehdytyksessä. Johtamismallin myötä HUMAKOn toiminnassa on luovuttu tarpeettomaksi 
jääneistä toimintaa ohjanneista asiakirjoista ja keskitytty tuomaan toimintatapoihin entistä 
enemmän toimijoille mahdollisuuksia omalla tavalla tekemiseen.  

Opiskelijakunnan toiminnan jatkuvuuden ja laadukkuuden turvaaminen 
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Keväällä HUMAKOssa on käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on perustoiminnan 
kehittäminen niin, että toiminnasta saadaan vakaata ja jatkuvaa. Projektissa on suunniteltu ja 
toteutettu HUMAKOn eri aktiiveille suunnattu verkkoseminaarikokonaisuus. Verkkoseminaarien 
tavoitteena on ollu tukea toimijoita omassa toiminnassaan niin, että he pystyvät kehittämään itse 
HUMAKOssa tapahtuvan aktiivitoiminnan laadukkuutta ja jatkuvuutta. Seminaareja järjestettiin 
vuoden aikana yhteensä neljä kappaletta, ja toimintaa jatketaan laajentamalla se kaikkien 
opiskelijoiden saataville tulevan vuoden aikana. 
 
Projektityöryhmän vetäjänä on toiminut toiminnanjohtaja Marianna Rantanen ja työryhmän 
jäseniä ovat olleet hallituksen varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen ja hallituksen jäsenet Julia Laine 
ja Anna-Katariina Kinnunen.  
 
Syksyn aikana toiminnan jatkuvuutta ja laadukkuutta on turvattu paikallistoimijoiden koulutusten 
ja hallituksen perehdytyksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaikki koulutukset ja 
perehdytykset ovat sujuneet hyvin ja perehdytyksestä saadun palautteen mukaan hallituksella on 
luottavainen olo tulevaa vuotta silmällä pitäen.  

Yhteistyökumppanit 

HUMAKO on sopinut yhteistyöstä eri sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Kevätkauden päätteeksi 
HUMAKOlla on voimassaolevat yhteistyösopimukset Jyty, JHL:n, Nuolen, Talentian, Ystean, 
Akavan Erityisalojen, Takun ja Lumon kanssa. Mainosyhteistyötä on tehty lisäksi 
Vararengasravintoloiden ja Kide.appin kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. tiedottamiseen, 
opiskelijakunnan toiminnan tukemiseen ja mainontaan liittyvissä asioissa. 

Työntekijät, harjoittelijat ja opinnäytetyöt  

HUMAKOlla on ollut vuoden 2019 aikana kolme työntekijää. Marianna Rantanen on toiminut 
HUMAKOn toiminnanjohtajana kokoaikaisessa ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
Suvi Torikka on toiminut viestinnän ja palveluiden asiantuntijana kokoaikaisessa ja toistaiseksi 
voimassa olevassa työsuhteessa. Suvi Torikka jäi 11.10.2019 vanhempainvapaalle. Suvi Torikan 
vanhempainvapaan sijaisena 1.10.2019 alkaen on toiminut määräaikaisessa työsuhteessa Krista 
Maarajärvi. Maarajärven työnkuva määriteltiin keskittymään enemmän paikallistoimintaan ja Suvi 
Torikan vastuulla aiemmin olleet viestinnän tehtävät hajautettiin kaikkien tiimien tehtäväksi.  
 
Vuoden 2019 HUMAKOssa on suoritettu harjoitteluita hallituksessa toimiessa. Lisäksi Fanny 
Hedberg aloitti harjoittelun HUMAKOn 20-vuotisjuhlien järjestämisen liittyen. Vuonna 2019 
HUMAKOlle valmistui yksi opinnäytetyö. Toiminnanjohtaja Marianna Rantanen toteutti 
Haaga-Helian tradenomi YAMK-opintoihin kuuluvan opinnäytetyön HUMAKOlle. 
Opinnäytetyön aiheena oli “Vapaaehtoisten johtaminen verkostomaisessa 
asiantuntija-organisaatiossa”.  
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Talous 

HUMAKOn taloudenhoidosta on vastannut toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 
Toiminnanjohtaja on raportoinut neljännesvuosittain talouden toteutumisesta hallituksen 
suunnittelupäivien yhteydessä. Talouden seuranta on ollut osittain tiimien vastuulla, kun tiimit 
ovat huolehtineet omien kirjanpitotilien kohdalta budjetissa pysymisestä. Talouden tarkasteluissa 
on varmistettu, että toiminta toteutuu talousarviossa määriteltyjen kulujen ja tulojen puitteissa. 
Edustajisto hyväksyi vuoden 2019 lisätalousarvion 4. ylimääräisessä kokouksessaan 29.8.2019.  

Edunvalvonta 
Opiskelijakunnan edunvalvontatiimin tehtäviä vuoden 2019 aikana on ollut suurelta osin 
vaikuttaminen opiskelijoita koskeviin asioihin esimerkiksi palautteista nousseiden epäkohtien 
mukaisesti, sekä eduskunta- että  eu-vaalivaikuttaminen ja  vaaleista tiedottaminen. 
Edunvalvonnan painopisteitä ja tavoitteita vuonna 2019 olivat palautteen kerääminen, 
työryhmätoiminnan ja raportoinnin kehittäminen, vaalivaikuttaminen, korkeakoulun 
tiedottamiseen ja viestintään vaikuttaminen, yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen sekä 
häirintäyhdyshenkilötoiminta ja sen koordinointi.  
 
Opiskelijakunnan edunvalvonnasta vastasivat vuonna 2019 edunvalvontatiimin vetäjänä toiminut 
hallituksen varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen sekä hallituksen jäsenet Essi Saarela ja Peter 
Korvensyrjä (12.2.2019 asti). 

Palautteen kerääminen 

Opiskelijakunta on kerännyt vuonna 2019 palautetta aktiivisesti opiskelijoilta. Palautteenkeruun 
tavoitteena on ollut löytää opiskelijoita koskettavia asioita ja epäkohtia, joiden perusteella on voitu 
vaikuttaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin korkeakoulussa. Palautetta kerättiin vuoden aikana 
palautekorteilla ja sähköisellä palautelomakkeella, sekä suorien yhteydenottojen kautta. 
Palautekanavista tiedotettiin opiskelijakunnan sosiaalisessa mediassa. Keväällä ja syksyllä 
järjestettiin opiskelijakunnan Instagramissa palautekanavien tehomarkkinointi, joiden aikana 
palautekortteja tuli enemmän kuin normaalisti.  
 
Syksyllä 2019 julkaistiin sähköiset palautekanavat englannin kielelle käännettynä. Nämä kanavat 
lisättiin HUMAKOn englanninkielisille verkkosivuille. Englanninkielisen äänitorvipalautekanavan 
pohjalta sekä aktiivipäiviltä saadun palautteen pohjalta suomenkielistä äänitorvea kehitettiin 
opiskelijoille helpommin lähestyttäväksi.  
 
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta opettajille palautekorttien muodossa. 
Palautekortteja on kolme erilaista. Etanakortti on tarkoitettu muistuttamaan myöhästyneistä 
arvosanoista, papukaijakortilla voi toimittaa kiitoksia ja keltaisella kortilla antaa palautetta 
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toiminnan kehittämistä varten. Palautekorttien lähettämiseen 
kannustetaan antamalla opiskelijalle haalarimerkki kiitokseksi 
annetusta palautteesta. Palautetta palautekorteilla tuli vuoden aikana 67 
kappaletta, joista suurin osa oli papukaijakortteja, joilla lähetettiin 
positiivisia palautteita opettajille. Tämän lisäksi opiskelijat lähettivät 
myös muutamia etana- ja keltaisia kortteja. Palautekorttien 
vastaanottamisesta ja sen lähettämiseen liittyvästä prosessista vastasi 
vuoden aikana edunvalvontatiimistä Essi Saarela. 
 
 
HUMAKOn nettisivuilla on ollut käytössä sähköinen palautelomake. 
Palautelomakkeella opiskelija voi jättää nimellään, tai nimettömästi, 
palautetta koskien korkeakoulua tai opiskelijakuntaa. Palautteeseen on 
myös mahdollista halutessaan saada vastaus. Sähköiseen 

palautelomakkeeseen tuli vuoden aikana 28 palautetta. Palautteet käsittelivät mm. Humakia, 
HUMAKOa sekä Slicea. Palautetta annettiin esimerkiksi loppuvaiheen opintoja sekä 
asepalveluksen AHOTointia. Palautteiden perusteella vaikutettiin korkeakouluun olemassa aina 
asiasta vastaavaan joko lehtoriin tai koulutuspäällikköön yhteyttä. 

Työryhmätoiminta 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 8.12.2018 nimettiin edustajat Humakin eri työryhmiin. 
Lisäksi edustajiston kevätkokouksessa 26.4.2019 nimettiin opiskelijoiden keskuudesta valittava 
edustaja Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.  
 
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus  
Kausi 2018-2019: Gurmann Saini 
Kausi 2019-2020: Gurmann Saini 
 
Tutkintolautakunta  
Varsinainen Theo Tyrväinen (vara Eena Kero) 
 
Strategia ohjausryhmä 
Varsinainen Mikko Koivisto 
 
Laatujärjestelmän kehittämisryhmä 
Varsinainen Mikko Koivisto (vara Jesse Laukkonen) 
 
Eettinen toimikunta 
Varsinainen Jesse Laukkonen (vara Mikko Koivisto) 
 
Pedagoginen kehittämisryhmä  
Varsinainen Marianna Rantanen (vara Jesse Laukkonen) 
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Kielten opettajien tiimi  
Varsinainen Anna-Katariina Kinnunen (vara Julia Laine)  
 
Opiskelijahyvinvointiryhmä 
Varsinainen Essi Saarela (vara Peter Korvensyrjä)  
 
Yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusalaryhmä 
Varsinainen Linda Lindström (vara Essi Saarela) 
 
Kulttuurituotannon koulutuksen vahvuusalaryhmä 
Varsinainen Theo Tyrväinen (vara Jaakko Salo) 
 
Tulkkikoulutuksen vahvuusalaryhmä 
Varsinainen Anni Putkisaari (vara Heljä Behm) 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Jyväskylä 
Varsinainen Ida Tiittanen (vara Joni Johansson) 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Kuopio 
Varsinainen Saija Ikäheimo (vara Tommi Pitkänen) 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Turku 
Varsinainen Laura Pollari (vara Henni Luoma) 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä pääkaupunkiseutu (asti 28.9.19) 
Varsinainen Camilla Grandén (vara Eena Kero) 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Helsinki (alkaen 29.9.19) 
Varsinainen Heljä Behm, varalla Camilla Gránden 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Kauniainen (alkaen 29.9.19) 
 Varsinainen Minna-Reetta Kuusinen, varalla Eena Kero 
 
Alueellinen opiskelijahyvinvointiryhmä Nurmijärvi (alkaen 29.9.19) 
Varsinainen Camilla Grandén, varalla Jesse Laukkonen 
 
Työryhmätoiminnasta HUMAKOn hallituksessa vastasi edunvalvontatiimi. Työryhmätoimijoille 
pidettiin soittokierros helmi-maaliskuussa ja heille järjestettiin mahdollisuus lisäperehdytykseen 
huhtikuussa. Työryhmien yhteinen palaveri pidettiin 11.3.2019, jossa aiheena olivat työryhmissä 
toimimisen kehittäminen ja työryhmätoiminnan raportointi. Palaverissa kehitettiin uusi raportointi 
menetelmä, joka otettiin käyttöön maaliskuun aikana. Raportointi toteutetaan sähköpostilistan ja 
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toimijoiden yhteisen BB Open LMS alueen kautta työryhmän palaverin jälkeen ja mahdollisesti 
ennen palaveria. 
 
Syksyn yhteinen palaveri oli 11.12.2019. Palaverissa koottiin kuulumisia ja kehitysehdotuksia 
tulevaa vuotta silmällä pitäen. Palaverin jälkeen pidettiin tulevan vuoden työryhmäedustajien 
perehdytys.  

Häirintäyhdyshenkilötoiminta 

Opiskelijakunnan hallitus valitsi keskuudestaan häirintäyhdyshenkilöiksi vuodelle 2019 
HUMAKOn hallituksen varapuheenjohtajan Jesse Laukkosen ja hallituksen jäsenen Anni-Katariina 
Kinnusen.  
 
Häirintäyhdyshenkilötoimintaa on tuotu näkyväksi sosiaalisessa mediassa ja siitä on kerrottu 
lisätietoja paikallistoimijoille vastaavien koulutuksessa sekä aktiivipäivässä.  
Palautteen perusteella toimintaa tunnetaan, mutta yhteydenottoja ei ole tullut vuoden 2019 aikana 
häirintäyhdyshenkilöihin. Toiminnan kehittäminen on lisätty tulevan vuoden 
toimintasuunnitelmaan. 

Vaalit ja äänestysaktiivisuuden lisääminen 

HUMAKO osallistui 
eduskuntavaalien ja eurovaalien 
vaalivaikuttamiseen keväällä 2019. 
Vaaliviestintä noudatti SAMOKin ja 
SYLin yhteistä vaalikampanjaa 
#koulutustaprkl molempien vaalien 
osalta, jonka lisäksi 
edunvalvontatiimissä tuotettiin omaa 
materiaalia. Lisäksi HUMAKO 
markkinoi vaalipaneeleita ja osallistui 
vaalitempauksiin. Eduskuntavaalit ja 
eurovaalit näkyivät aktiivisesti 
HUMAKOn sosiaalisessa mediassa 
ennakkoäänestyksen ja varsinaisen 
äänestyspäivän aikana. Lisäksi 
paikallistoimijat viestivät vaaleista 
omissa sosiaalisen median kanavissa 
samoilla aikaväleillä 
 
 

 
 
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 



 
 

2019 TOIMINTARAPORTTI 
 
 

Sivu 12/25 
 

 
Sosiaalisen median kampanjat: 
3.-14.4.2019 eduskuntavaalikampanja 
15.-26.5.2019 eurovaalikampanja  
 
Vaalipaneelien päivämäärät: 
5.3.2019 Nurmijärven kampuksen vaalipaneeli (Nurmijärvi) 
6.3.2019 Yhteinen vaalipaneeli Diak, Laurea, Metropolia, Haaga-Helia ja Humak 
15.3.2019 Oodi koulutukselle -vaalipaneeli (Helsinki)  
26.3.2019 Savonian ja ISYYn vaalipaneeli (Kuopio) 
28.3.2019 JAMKOn vaalipaneeli (Jyväskylä)  
3.4.2019 SAMOKin ja SYLin jonotustempaus (Helsinki)  
15.5.2019 Eurovaalipaneeli (Helsinki) 

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 

Vuoden 2019 aikana päivitettiin HUMAKOn yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman 
päivittämisestä vastasi hallituksen jäsen Essi Saarela ja prosessin ohjaamisesta vastasi johtotiimi. 
 
Toukokuussa HUMAKOn aktiiveille teetettiin yhdenvertaisuuskysely, jonka tulosten pohjalta 
laadittiin HUMAKOn yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2023. 
Yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksessä todettiin suunnitelman perusrungon pysyvän 
ennallaan. Suunnitelmaan laadittiin yhdenvertaisuus kyselyn perusteella neljä painopistettä, jotka 
kattavat koko yhdenvertaisuussuunnitelman voimassaoloajan. Painopisteet ovat 
häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittäminen, kielellinen yhdenvertaisuus, HUMAKOn 
tapahtumien yhdenvertaisuus ja alueellisen yhdenvertaisuuden kehittäminen.  

Edunvalvontatiimin muut tehtävät 

Edunvalvontatiimin vuoteen on kuulunut myös liuta pienempiä hommia. Tiimissä on keskusteltu 
työryhmätoiminnasta. On mietitty kuinka tiimin toimintaa tulee tilastoida jatkossa ja mitkä tiedot 
mihinkin liittyen ovat oleellisia. Kevään vaikuttamisen ja tiedottamisen teemoina olivat myös 
eduskunta- ja eurovaalit, joista muistutettiin opiskelijoita ja kerrottiin äänestämisestä, sekä sen 
tärkeydestä.  
 
Edunvalvontatiimin jäsenet ovat mukana myöskin paikallisessa vaikuttamisessa World Student 
Capital -yhdistyksessä pääkaupunkiseudulla, jonka toimintaan osallistuu HUMAKOn 
edustajistosta Theo Tyrväinen. WSC on pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien 
yhteinen vaikuttamisverkosto ja yhdistys. Turun alueen vastaavassa verkostossa, Ryhmä 40000 
-yhteistyössä on ollut mukana hallituksen jäsen Julia Laine. Edunvalvonnan teemoista 
edunvalvontatiimi on ollut mukana keskustelemassa myös OPKU+ yhteistyön 
edunvalvontaryhmässä. 
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Julkaisut 2019 

Vuonna 2019 on tehty seuraavat julkaisut: 
● Kannanotto: HUMAKO vaatii Humakilta viestinnän kehittämistä (08.10.2019) 
● Kannanotto: Korkeakoulupaikkoja on lisättävä laadusta tinkimättä (yhdessä OPKU+ 

-ryhmän kanssa 21.10.2019) 
● Kannanotto: HUMAKO vaatii, että opiskelijalle tulee taata terveelliset tilat opiskeluun 

(30.10.2019) 
● Lausunto: HUMAKOn lausunto Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n 

liittokokousmateriaaleista (25.10.2019) 

Paikallistoiminta 
Paikallistoiminta HUMAKOssa tarkoittaa Humakin alueyksiköissä tapahtuvaa tutor- ja 
jaostotoimintaa, jota hallituksen paikallistoimintatiimi koordinoi. Vuoden 2019 aikana on 
koulutettu uusia paikallistoimijoita ja tuettu toimijoita paikallisessa toiminnassa. Toiminnan 
kehittämisessä tiimissä on panostettu erityisesti digi- eli e-Tutorointiin ja kv-tutoroinnin rakenteen 
selkeyttämiseen. 
 
Paikallistoimintatiimin vetäjänä on vuonna 2019 toiminut asiantuntija Suvi Torikka. 
Paikallistoimintatiimin jäseninä ovat toimineet hallituksen jäsenet Julia Laine, Anna-Katariina 
Kinnunen ja Jaakko Salo. 
 
Asiantuntija Suvi Torikka jättäytyi vanhempainvapaalle 11.10.2019. Sijaisen rekrytointia varten 
perustettiin rekrytointityöryhmä, johon kuuluivat toiminnanjohtaja Marianna Rantanen, 
asiantuntija Suvi Torikka, hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto sekä paikallistoimintatiimin 
jäsen Anna-Katariina Kinnunen.Työhakemuksia tuli määräaikaan mennessä neljä kappaletta. 
Kaikki hakemuksen lähettäneet saivat kutsun haastatteluun ja haastateltiin. Rekrytointityöryhmä 
päätti haastatteluiden perusteella yksimielisesti valita sijaiseksi Krista Maarajärven, jonka 
työsuhde alkoi 1.10.2019. 
 
Hallituksen jäsen Julia Laine anoi eroa hallituksesta, ja edustajisto myönsi hänelle eron 8.11.2019. 
Täten tiimin kokoonpano vuoden 2019 lopussa oli tiiminvetäjä Krista Maarajärvi, hallituksen jäsen 
Anna-Katariina Kinnunen sekä hallituksen jäsen Jaakko Salo. 

Koulutukset ja aktiivipäivä 

Keväällä 2019 on pidetty kolme koulutusta. Vuoden ensimmäisenä koulutuksena järjestettiin 
vastaavien koulutus 8.-9.2.2019. Jokaiselle kampukselle koulutettiin vähintään yksi tutor- ja 
jaostovastaava ja heidät perehdytettiin mm. vastaavana toimimiseen, talouteen, yhteistyöhön ja 
vuosikellon tekoon. 
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Toisena koulutuksena pidettiin kv-tutoroinnin verkkoperehdytykset 5.2. & 12.2. Koulutuksessa 
koulutettiin neljä tutoria Nurmijärvelle. KV-tutoroinnin vastuutehtävien lisäksi perehdytyksissä 
keskusteltiin yleisesti tutoroinnista ja omista kokemuksista.  
 
Kolmas koulutus pidettiin monimuoto-tutoreille 5.6. Koulutuksessa koulutettiin kaksi uutta 
monimuoto-opiskelijaa tutoroimaan pääkaupunkiseudun yhteisöpedagogi-monimuoto- 
opiskelijoita. Monimuoto-tutoreiden vastuutehtävien lisäksi koulutuksessa suunniteltiin tulevaa 
syksyä monimuoto-tutoroinnin näkökulmasta. 
 
Koulutusten lisäksi keväällä järjestettiin aktiivipäivä 27.4.2019. Aktiivipäivä on tarkoitettu kaikille 
paikallistoimijoille ja muille opiskelijakunnan aktiiveille. Päivään osallistui 21 henkilöä, joista 
kahdeksan oli järjestäjiä. Paikallistoimijoita osallistui vain Turusta ja Jyväskylästä. Päivän sisältö 
koostui mm. Humakin ja HUMAKOn kuulumisista, viestintästrategiaan tutustumisesta, 
HUMAKO-kiertuekatsauksena sekä digitutoroinnista ja palveluiden yhtenäistämisestä. 
 
Tutorkoulutukset järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kahdella eri paikkakunnalla, 
Jyväskylässä ja Turussa. Molemmat koulutukset järjestettiin kaksipäiväisinä. Jyväskylän 
tutorkoulutus järjestettiin 21.-22.2019 ja siellä koulutettiin 23 tutoria Jyväskylästä, Kuopiosta sekä 
Nurmijärveltä. Turun tutorkoulutus järjestettiin 24.-25.2019 ja siellä koulutettiin 27 tutoria Turusta, 
Helsingistä, Nurmijärveltä ja Kauniaisista. 
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Jaostokoulutus järjestettiin perinteiseen tapaan Helsingissä 4.-5.11.2019. Ensimmäinen päivä oltiin 
Valkealla-talolla Haagassa ja toisena päivän JHL:n tiloissa Sörnäisissä.  
Jaostokoulutuksessa koulutettiin yhteen 24 uutta jaostolaista. Jaostolaisia oli tasaisesti kaikilta 
kampuskaupungeista.  

Toimijoiden tukeminen 

Paikallistoimintatiimi on tukenut toimijoita keväällä 2019 monimuotoisesti. Kampuksen 
vastaavien kanssa on pidetty palavereita joka toinen kuukausi, jolloin ollaan yhdessä keskusteltu 
HUMAKOlta tulevista tiedotteista, kyselty mielipiteitä ja omasta jaksamisesta, sekä annettu 
mahdollisuus kuulumisten yhteydessä antaa vertaistukea. Kampuksien tutor- ja jaostovastaaville 
on tehty keväällä soittokierros sekä oltu tarvittaessa yhteydessä muun tuen suhteen. Vastaavien 
palaverien lisäksi keväällä on pidetty kaikkien kampusten tutor- ja jaostoverkkopalaverit, joihin 
molempiin osallistui eri kampuksilta tutoreita ja jaoston jäseniä kertomaan omasta toiminnasta. 
 
Syksyllä 2019 paikallistoimijoita on tuettu pääsääntöisesti verkkopalaverien avulla. Niitä on 
kevätkauden tapaan pidetty noin kerran kuukaudessa, ja niissä ollaan keskusteltu 
paikallistoimijoille ajankohtaisista aiheista. Kaikkien kampusten tutor- sekä verkkopalavereita on 
pidetty molemmille aktiivitoimintamuodoille kaksi kertaa: ensimmäinen palaveri elokuun aikana 
ja toinen palaveri sen jälkeen, kun uudet paikallistoimijat oli koulutettu mukaan toimintaan. 

Kummitoiminta 

Keväällä hallituksen jäsenet toimivat kummeina seuraavasti: 
● Jaakko Salo - Pääkaupunkiseutu 
● Mikko Koivisto - Jyväskylä 
● Essi Saarela - Kuopio 
● Julia Laine - Turku 

 
Syksyllä hallituksen jäsenet toimivat kummeina seuraavasti: 

● Jaakko Salo - Pääkaupunkiseutu 
● Mikko Koivisto - Jyväskylä 
● Essi Saarela - Kuopio 
● Julia Laine (8.11.2019 asti), Anna-Katariina Kinnunen (9.11.2019 alkaen) - Turku 

 
Opiskelijakunta on järjestänyt kummitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea 
opiskelijakunnan paikallisia toimijoita, tuoda paikallisille toimijoille tietoa toiminnasta 
sekä luoda HUMAKO-yhteishenkeä. Kummit ovat tukeneet paikallistoimijoita 
osallistumalla paikallistoimijoiden palavereihin, sekä kyselemällä kuulumisia. 
 
Kummitoimintaa kiiteltiin paikkareiden toimesta. Kummit osallistuivat resurssiensa mukaan 
paikkareiden kokouksiin, kuuntelivat ja neuvoivat paikkareita ja välittivät kampuksilta arvokasta 
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tietoa eteenpäin hallitukselle. Pääkaupunkiseudulla neljän kampuksen malli yhdelle kummille oli 
hieman raskasvetoinen ja jäi osittain pinnalliseksi, lähinnä sähköpostitteluksi. 

Digitutorointi ja tutoroinnin saavutettavuus verkossa 

Vuonna 2019 jatkettiin edellisenä vuotena aloitettua digitutoroinnin kehittämistä. Digitutorointia 
pilotoitiin uudella nimellä eTutorointi. Kevään aikana laadittiin suunnitelma eTutoroinnin 
selkeyttämiseen sekä sen saavutettavuuden lisäämiseen. Syksyn tutorkoulutuksissa osallistettiin 
tutoreita toiminnan suunnitteluun ja kerättiin huomioita, joita eTutoroinnissa pitää ottaa 
huomioon.  
 
Paikallistoimintatiimin kokoonpanossa tapahtuneiden muutoksia myötä sähköpostin ja sosiaalisen 
median sisällyttäminen eTutorointiin siirrettiin seuraavalle vuodelle. Uusien eTutoreiden 
kouluttamista ja eTutoroinnin jalkauttamista osaksi Humakin opiskelijoiden neuvonta- ja 
vertaistukipalveluita jatketaan aktiivisesti tulevana vuonna 2020. Syksylle suunniteltu 
englanninkielisen eTutoroinnin aloittaminen degree- ja vaihto-opiskelijoille siirrettiin myös 
vuoteen 2020.  

Yhteistyö Humakin kanssa 

Kevään 2019 aikana Humak ja HUMAKO uusivat yhteistyösopimuksensa, jonka myötä erillisestä 
tutoroinnin sopimuksesta luovuttiin. Uuden yhteistyösopimuksen myötä HUMAKO laatii 
vuosittain yhdessä Humakin kanssa tutorsuunnitelman. Vuoden 2019 tutorsuunnitelmassa 
määriteltiin tutortoiminnan painopisteet: 

● Kv-tutoroinnin rakenteen selkeyttäminen 
● Tutoroinnin vienti verkkoon 
● Tutoreiden roolin vahvistaminen opiskelijakunnan viestinnässä 
● Studia-messut 3.-4.12. 
● HUMAKO-kiertue syksyllä 2019 

 
Humakilta on erikseen nimetty henkilöt tutortoimintaan. Tutortoimintaa Humakissa koordinoi 
tutorkoordinaattori Piia Mylly, jonka kanssa paikallistoimintatiimi tapaa noin kerran kuukaudessa. 
Lisäksi paikallistoimintatiimi on osallistunut tutorlehtoreiden palavereihin, joita on vuoden aikana 
järjestetty kolme kertaa. 
 
Eri tutormuotojen ja tutorointiin liittyvien tehtävien selkeyttämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä 
Humakin henkilöstön kanssa. Kv- ja momututoroinnin rakenteiden selkeyttämisessä toimintaa 
koordinoivien tai opettavien lehtoreiden työpanos on ollut avainasemassa. Lisäksi markkinoinnin 
prosessin käytänteitä on hiottu niin viestinnän ammattilaisten kuin hakijapalveluiden kanssa.  
 
Humakin henkilökunnan osallistuminen syksyn tutorkoulutuksiin nähtiin tärkeänä. 
Koulutusosioita oli pitämässä esimerkiksi kampusten tutorlehtorit sekä koulutus- ja 
viestintäpäälliköt. HUMAKO koosti Studia-messuille osallistuvat tutorit, joiden perehdyttämisessä 
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vastasi Humakin henkilöstö. Niin ikään paikallistoimintatiimi on saanut hyödyntää 
koulutuksissaan Humakin tiloja.  

Tutoreiden toiminta 

Turussa tutorit ovat olleet monessa mukana. Kevään mittaan on järjestetty jo perinteeksi tulleita 
Haalarimerkkitorstaita noin kerran kuussa, sekä järjestetty muita yksittäisiä tapahtumia, kuten 
pääsiäisolympialaiset. Jaostoa ollaan oltu auttamassa apukäsinä muun muassa SumppiApproilla. 
Vaihto-opiskelijoille on järjestetty paljon tekemistä, kuten retki Turun linnaan, sekä Jakke 
jokilautalle. Yhteisiä kulttuuri-iltoja vietettiin myös kuten viime syksynäkin. Markkinointikäyntejä 
Turussa tehtiin kevään aikana neljä kappaletta. 
 
Syksyn alussa tutorit ovat järjestäneet Amazing Race Turku -kaupunkikierroksen ja 
jokilaivakierroksen uusille opiskelijoille. Toimintaan on osallistunut paljon opiskelijoita. Turun 
tutorit ovat tehneet toimintaa normaaliin tapaan. Järjestettiin noin kuukauden välein 
Haalarimerkkitorstai-tapahtumaa. 
 
Kuopiossa tutorit järjestivät hyvinvointipäivän yhdistettynä Pääsiäisen perinteinen Munajahti. 
Lisäksi tutorit olivat mukana Kuopion kaupungin Ömeising reis -opiskelijatapahtumassa. Jaoston 
kanssa järjestettiin peli-ilta ja kevään liikuntakokeiluna harjoiteltiin erilaisia kehonhallinta liikkeitä 
sekä järjestettiin päiväretki Neulamäki-Kolmisopen ulkoilualueelle. Markkinointikäyntejä 
Kuopiossa tehtiin kevään aikana seitsemän kappaletta. 
 
Uusille opiskelijoille järjestettiin perinteiset ryhmäytymispäivät sekä kaupunkikierros. Koulun 
alkamisen yhteydessä järjestettiin myös makkaranpaistoa laavulla. Kotiryhmätutorit ovat 
järjestäneet vaihtelevasti vapaaehtoisia tapaamisia kotiryhmiensä kanssa koulupäivien 
ulkopuolella. Markkinointikäyntejä on järjestetty lokakuusta lähtien ja niitä on syksyllä ollut 
kolme. Keväälle on alustavasti suunniteltu markkinointikäyntejä. 
 
Jyväskylän tutorit järjestivät Pulkkariehan ja jatkot yhdessä jaoston kanssa. Lisäksi järjestettiin 
Ystävänpäivän Peli-ilta sekä Yhteisöllinen pelipäivä yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan 
kanssa osana opiskelijahyvinvointiviikkoa. Markkinointikäyntejä Jyväskylässä kevään aikana on 
kertynyt viisi kappaletta. 
 
Koulun alun yhteydessä tutorit järjestivät tervetuliaispiknikin, kaupunkikierroksen sekä 
yhteistyössä jaoston kanssa haalarikastajaiset. Myös kahvihetkiä sekä leffailta on järjestetty. 
Suunnitelmissa on myös ollut luontopolkuretkiä. Syksyn aikana ei ole ollut markkinointikäyntejä, 
mutta niihin on rohkaistu. 
 
Nurmijärven tutorit järjestivät Talviriehan ja yhdistetyn vaihtareiden maistraattikäynti & 
HelsinkiTour-tapahtuman. Lisäksi pidettiin Pääsiäisjuhla opiskelijoiden mielenterveyden päivän 
teemalla ja ulkoiltiin vaihtareiden kanssa paljon. Markkinointikäyntejä Nurmijärvellä hoidettu 
kahdeksan kappaletta. 
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Syksyllä järjestettiin kaksi tapahtumaa: kampuksen avajaiset syyskuussa sekä 
halloween-tapahtuma lokakuussa. Tutorit osallistuivat uusien opiskelijoiden ryhmäytymisleirille, 
vetivät yhden PRO-pajapäivän ja vetivät rastin fuksiaisissa. Tutorointi oli aktiivisinta erityisesti 
orientaatioviikoilla, jolloin tutorit olivat paikalla lähes päivittäin. Vaihto-opiskelijoita oli 19 
henkilöä ja kv-tutorit olivat heidän kanssaan aktiivisesti tekemisissä. Markkinointikäyntejä on ollut 
yksi. 
 
Haagan tutortoiminta on ollut melko hiljaista keväällä 2019 vähäisen tutormäärän takia. Kevään 
aikana on saatu aktivoitua muutamia vanhoja tutoreita sekä mukaan on saatu innostettua uusia 
tutorhalukkaita, jotka suunnittelevat nyt syksyn tutorointia.  
 
Syksyllä tutorointi oli aktiivisempaa, ja tutorit olivat aktiivisesti mukana ryhmäyttämässä uusia 
opiskelijoita. Tutorit olivat mukana muun muassa ulkoilemassa, haalarimerkkien ompelijaisissa ja 
fuksiaisissa. Studia-messujen toisena päivänä tulkit olivat aktiivisesti markkinoimassa, ja saivatkin 
monta osallistujaa kiinnostumaan tulkin tutkinnosta. 
 
Kauniaisissa toimintaa ei ole ollut keväällä 2019. Tämä johtuu siitä että siellä ei aloittanut viime 
syksynä uusia opiskelijoita eikä aikaisemmat tutorit jatkaneet enää toimintaa. Kevään 
valintakokeet hoidettiin muiden kampusten aktiivien voimin. 
 
Syksyllä Kauniaisiin saatiin valittua tutorporukka, joka ehti kokoustaa kuusi kertaa. Taukotilaa 
paranneltiin, hankittiin uusi kahvinkeitin ja järjestettiin pikkujoulut aloittaneelle 
kulttuurituottajaryhmälle. Myös kevään toimintaa on suunniteltu. 

Jaostojen toiminta 

Turun jaosto järjesti keväällä 2019 Ice Age - Talviuinnin SM-kilpailut ja niiden jatkot Winter Beach, 
yhdessä Opiskelijakunta TUOn ja Ravintola Lygasin kanssa. Lisäksi järjestettiin 
Vappukarnevaalit-bileet sekä Sumppiappro, jossa kierretään paikallisissa kahviloissa. Turun jaosto 
on myös tehnyt vetoomuksen koskien kampuksen paloturvallisuutta. 
 
Syksyllä Turussa on järjestetty Tupaantulijaiset ja Syntiset Approt ja bileet. Jaosto on myös ollut 
mukana järjestämässä Keltanokkabileet 2019 ja Turun Päivän Approt tapahtumia.  
 
Kuopion jaosto on järjestänyt tänä keväänä Ennakkoäänestystapahtuman, 
Verenluovutustapahtuman sekä tutoreiden kanssa kampuksen hyvinvointipäivän. Lisäksi 
järjestettiin Lautapeli-illan sekä Instagram-äänestys uudesta haalarimerkistä. Jaosto oli mukana 
myös järjestämässä Winterfest-tapahtumaa, yhteistyössä muiden Kuopion opiskelijajärjestöjen 
kanssa. 
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Syksyn aikana jaosto järjesti Humakon enkeleiden verenluovutus tapahtuman. Jaostolaisten 
vähäisestä määrästä johtuen toiminta on ollut pienimuotoisempaa. Uusien jaostolaisten myötä 
toiminta vaikuttaa aktiivisemmalta.  
 
Jyväskylän jaosto järjesti HUMAKOn Rinneriehan ja niiden jatkobileet 80-luvun teemalla 
Freetime-baarissa. Lisäksi järjestettiin HUMAKOn Vyölaukkusitsit sekä neuvoteltu paikallisen 
urheiluliikkeen kanssa alennuksista, jotta se aktivoisi opiskelijoita liikkumaan.  
 
Syksyllä Jyväskylässä järjestettiin jaoston toimesta monia tapahtumia: Haalarikaste + 90’s kemut 
(yhteistyössä tutoreiden kanssa), Audiovisuaalisen sitsit ja jaosto osallistui Jamkin Tursajaisiin 
pitämällä siellä omaa rastiaan. Jyväskylän jaosto oli myös mukana tämän vuotisella Kaljaasi 
risteilyllä. 
 
Pääkaupunkiseudun jaosto on järjestänyt keväällä 2019 Humakondan metsästyksen, joka on 
rastikierros ympäri Helsinkiä. Lisäksi jaosto oli mukana kolmatta vuotta Leppävaaran approilla, 
jotka järjestettiin yhteistyössä Laureamkon, Lato ry:n, Lepo ry:n sekä Jenkins ry:n kanssa.  
 
Syksyllä jaosto järjesti fuksiaiset ja teki rekryä. Loppuvuoden pieni ydinporukka lähinnä odotteli 
uusia jaostolaisia mukaan toimintaan. 

Paikallistoimijoiden roolin vahvistaminen opiskelijakunnan viestinnässä 

Vuoden 2019 aikana HUMAKOssa panostetaan paikallistoimijoiden viestinnän tukemiseen, niin 
että paikallistoimijoiden rooli osana HUMAKOn viestintää vahvistuu. Kevään 2019 aikana roolia 
on vahvistettu seuraaville keinoilla: 

● Vaalien markkinointiin tarjottiin valmista somemateriaalia paikallistoimijoiden käyttöön 
● Jaostoilla annettiin HUMAKOn Instagram-tilin päivitysoikeudet muutamaksi päiväksi 
● Paikallistoimijat saavat vaikuttaa HUMAKOn nettisivujen sisältöön oman kampuksensa 

sivujen osalta 
● Aktiivipäivässä 27.4. käsiteltiin paikallistoimijoiden roolin vahvistamista HUMAKOn 

viestinnässä mm. ideoitiin uusia keinoja sen toteuttamiseen 
● Sometyöryhmän perustamisesta syksyllä tiedotettiin paikallistoimijoita 

 
Syksyllä 2019 paikallistoimijoiden viestinnän tukemiseen on panostettu seuraavasti: 

● Tarjottiin paikallistoimijoille markkinointimateriaaleja aktiivihakuun 
● Sometyöryhmä kokousti ja pohti, miten työryhmän toiminta jatkuu ensi vuonna, jokaiselta 

kampukselta tutor- sekä jaostotoimijat otetaan mukaan 

Paikallistoimintatiimin muut tehtävät 

Paikallistoimintatiimin aika on mennyt paljon ulkopuolelta tuleviin muutoksiin varautumiseen tai 
niihin reagoimiseen. Kevään 2019 aikana ovat esiin noussut Haagan ja Kauniaisten tutoreiden 
olematon määrä ja valintakokeiden tutorointi. Lisäksi tiimissä on seurattu ja kommentoitu myös 
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HUMAKO-kiertueen suunnittelua. Aiemmista vuosista poiketen tiimin jäsenet eivät ole tehneet 
virallista jakoa tutor- ja jaostotoiminnasta vastaamiseen vaan tehtäviä on jaettu tiimin jäsenten 
kesken sitä mukaa kun uusia tehtäviä on tullut. 
 
Tänä keväänä on myös pilotoitu ensimmäistä kertaa uudenlaista monimuoto-tutorointia. Syksyllä 
2018 aloitettiin pilotti ensimmäisestä verkkoperehdytyksestä monimuoto-tutorointiin. Pilotti jatkui 
keväällä 2019 monimuoto-tutoroinnin rakenteen ja opinnollistamisen selkeyttämisellä. 
Pilotoinnista on vastannut asiantuntija Suvi Torikka, ja sen etenemistä on käsitelty 
paikallistoimintatiimin palavereissa. 
 
Syksyllä 2019 Kauniaisiin saatiin viisi tutoria, ja Haagassa sekä vanhoja että uusia tutoreita saatiin 
mukaan toimintaan. Markkinointikäyntien koordinointi siirtyi Suvi Torikalta Krista Maarajärvelle. 
 
Syksyllä 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa Opku+ -yhteistyössä ASKin, Helgan, METKAn ja 
Laureamkon kanssa koulutus kansainvälisille tutoreille. Koulutus järjestettiin Laureamkon 
Tikkurilan kampuksella 19.11.2019 ja sinne osallistui kaksi HUMAKOn tutoria sekä yksi 
paikallistoimintatiimin jäsen. 
 
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestettiin 3.-4.12.2019 Helsingin 
Messukeskuksessa. Humak oli mukana Studiassa esittelemässä koulutuksiaan. HUMAKO rekrytoi 
ja perehdytti tutorit markkinoimaan Humakia. Tutoreille pidettiin kahden tunnin 
verkkoperehdytys yhteistyössä Humakin kanssa, jossa käytiin läpi käytännön asioiden lisäksi 
koulutuksiin ja hakuhin liittyviä ajankohtaisuuksia. Mukana Studiassa oli yhteensä 17 tutoria, 
kaikilta eri kampuksilta. HUMAKOsta Studian järjestelyistä vastasi paikallistoimintatiimi. 

Jäsenyys, palvelut ja viestintä 
Opiskelijakunnan jäsenyys on tarkoitettu kaikille Humakin opiskelijoille. Opiskelijakunnan 
palveluihin kuuluvat opiskelijoiden palveluista ja toiminnasta tiedottaminen sekä viestiminen. 
Opiskelijakunta markkinoi alueellisia liikuntapalveluita Humakin opiskelijoille edistäen 
arkiliikunnan lisäämistä. Opiskelijakunta tarjoaa myös yhteistyökumppaneidensa kanssa 
monipuolisen palvelukokonaisuuden osana jäsenyyttään.  

Jäsenyys 

Opiskelijakunnan jäseneksi ovat voineet liittyä kaikki Humakin opiskelijat. Jäsenhallinnassa on 
käytössä jäsenrekisterinä Lime CRM-järjestelmä. Jäseneksi liittyminen on mahdollistettu 
opiskelijoille kide.app (entinen bailataan.fi) verkkokaupan kautta.  
 
HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa päätettiin jäsenyyden hinnoista lukuvuodelle 
2019-2020. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää edellisen lukuvuoden suuruisena eli 25€ /lukukausi ja 
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42€/lukuvuosi. Lisäksi kevätkokouksessa päätettiin ottaa käyttöön ensimmäistä kertaa 
kannatusjäsenyys 70€ lukukaudessa henkilöjäseniltä ja 250€ yrityksiltä ja yhteisöiltä.  
 
Jäseneksi liittyneiden tai jäsenyyden uusineiden opiskelijakorttien voimassaolon todistavien 
lukuvuositarrojen jakoa on tehty keväällä HUMAKOn toimistolta sekä alueyksiköissä toimivien 
tarravastaavien toimesta. Lisäksi opiskelijoilla on ollut kevään aikana mahdollisuus asioida Opku+ 
opiskelijakuntien toimistoilla. 
 
HUMAKOssa luovuttiin vuoden 2019 alussa fyysisten opiskelijakorttien käyttämisestä. Vuoden 
2019 alussa jäsentunnisteena otettiin aiemman Frank App -sovelluksen tilalle Slice.fi -sovellus. 
Syyskuussa Slicen rinnalla tai sijasta opiskelijoilla oli mahdollisuus käyttää jäsentunnisteena myös 
Pivo -sovellusta. Syksyn 2019 aikana teetettiin muutamille opiskelijoille erillisestä pyynnöstä 15 
euron valmistumismaksua vastaan fyysisiä opiskelijakortteja.  
 
Kevätkauden päättyessä HUMAKOn jäsenmäärä oli 819 jäsentä. 29.11.2019 HUMAKOn 
jäsenmäärä oli 881 jäsentä. Vuoden 2018 jäsenmäärä oli ollu 888 jäsentä. Jäsenmäärä on säilynyt 
vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla.  

Tuotemyynti 

Opiskelijakunta HUMAKO tarjoaa opiskelijoille 
mahdollisuuden ostaa tuotteita verkkokaupasta ja 
toimistolta. Verkkokauppatilauksiin opiskelijoiden on 
ollut mahdollista ostaa postitus kotiin.  
 
HUMAKOn tuotevalikoimaaa laajennettiin kevään 
aikana muovisilla skumppalaseilla. Laajennuksen 
myötä tuotevalikoimaan kuuluu haalarit, erilaisia 
haalarimerkkejä, termosmuki, muoviset snapsilasit, 
muoviset skumppalasit ja HUMAKO-kangaskassit. 
HUMAKOn tuotteista jäsenillä on ollut mahdollisuus 
50% alennukseen. Keväällä järjestettiin lisäksi Vapun 
alennuskampanja, jonka aikana erilaisia 
tuotepaketteja pystyi ostamaan tarjoushinnoin.  
 

Kevään aikana on valmisteltu tuotevalikoiman kehittämistä syksyksi sekä kilpailutettu 
opiskelijahaalareiden tarjoaja.  
 
Syksyllä lanseerattiin uusia kolme uutta haalarimerkkiä. Merkkeihin oltiin saatu ideoita 
opiskelijoilta mm. HUMAKO-kiertueelta. Merkkien lanseerauksen yhteydessä tehtiin 
tarjouskampanja, jonka aikana tilatut tuotteet toimitettiin ilman postituskuluja kampuksille 
Kampanjan jälkeen hallituksen jäsenet pakkasivat tilatut tuotteet ja toimittivat ne uuden 
hallituksen perehdytykseen, josta tuotteet lähtivät oikeille kampuksille. 
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Liikuntapalvelut 

Vuonna 2019 opiskelijakunta on markkinoinut alueellisia liikuntapalveluita Humakin 
opiskelijoille. Opiskelijoiden liikunnallisuutta ja arkiaktiivisuutta on tuettu liikuntaan kannustavan 
tutortoiminnan kautta. Opiskelijakunta on markkinoinut Opiskelijoiden Liikuntaliiton 
Opiskelijoiden SM-kisoja. 

 
Vuoden 2019 aikana Humakin 
opiskelijoille on ollut tarjolla 
korkeakoululiikunnan 
palveluita kaikilla kampuspaikkakunnilla: 
Kuopiossa Sykettä, Jyväskylässä 
Korkeakoululiikunta, Turussa 
CampusSport ja pääkaupunkiseudulla 
Zone. 
 
Liikuntapalveluita markkinoitiin 
opiskelijoille tutoreiden kautta sekä 
HUMAKOn viestintäkanavissa. Keväällä 
tiedotettiin myös liikuntapalveluiden 
kesätoiminnoista. 
 

Liikuntapalveluiden nykytilan kartoittamista ja parantamista edistettiin palveluiden yhtenäistämis 
-projektissa.  

Vuosijuhlat 

HUMAKO täyttää 20 vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden vuosijuhlien valmistelu on aloitettu 
vuoden 2019 keväällä. HUMAKOn vuosijuhlien valmistelusta on annettu vastuu työryhmälle, jota 
koordinoi hallituksen jäsen Jaakko Salo. Työryhmän työskentelyä ohjaa hallituksen johtotiimi.  
 
Lukuvuoden alussa julkaistiin tulevat vuosijuhlat ja aloitettiin vuosijuhlien markkinoinnin 
HUMAKO-kiertueella. Markkinointi kannatti sillä vuosijuhliin varatuista lipuista ⅓ myytiin 
kiertueen aikana. Markkinointia on jatkettu tämän jälkeen somessa säännöllisen väliajoin ja tehty 
nostoja HUMAKOn Instagramiin ja Facebookiin. Syksyn aikana työryhmä on hahmotellut 
vuosijuhlien ohjelmarungon, vahvistanut menun ja kiinnittänyt esiintyjän sekä valokuvaajan 
tapahtumaan. Lisäksi juhlapaikan edustajan kanssa ollaan käyty läpi illan kulkua ja HUMAKOn 
tarpeita koristeluiden ja tarjoiluiden osalta.  
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Jäsenten palveluiden ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen 

Hallitus perusti työryhmän palveluiden yhtenäistämisen -projektiin. Työryhmän tavoitteena on 
kehittää palveluita erityisesti Kuopiossa, Jyväskylässä ja Turussa. Projektia on vetänyt hallituksen 
puheenjohtaja Mikko Koivisto ja jäsenenä on toiminut hallituksen jäsen Essi Saarela ja hallituksen 
jäsen Julia Laine. Projektin työryhmä on keskittynyt työskentelyssään viiteen teemaan: 
liikuntapalvelut, tapahtumat, palveluyhteistyö, edunvalvonta paikallisesti ja etujen hankinta. 
Jokaisen teeman alle on määritelty ja aikataulutettu tavoitteet.  
 
Vuoden 2019 aikana saatiin selvitettyä liikuntapalveluiden nykyinen taso sekä parannettua niiden 
markkinointia. Tapahtuma yhteistyötä saatiin parannettua ja samalla luotua parempaa pohjaa 
tuleville vuosille.  Palveluyhteistyö ja etujen hankintojen kehittymistä seurattiin yhdessä opku+ 
projektin kanssa. Paikallisia edunvalvonta verkostojen toimintaa selviteltiin.  
 
Opku+ yhteistyössä on kehitetty yhdessä muiden opiskelijakuntien kanssa Slice.fi 
mobiilitunnistetta. Slice.fi sovellukseen saatiin kevään aikana suoraviestintämahdollisuus 
sovellusta käyttäville opiskelijoille. Lisäksi Opku+ yhteistyössä on määritelty kehitystarpeet Slice.fi 
sovellukselle ja niiden laatimisesta on sovittu sovelluksen toimittajan kanssa.  
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Keväällä 2019 HUMAKOn edustajisto päätti hallituksen esityksestä ottaa käyttöön Slice.fi 
mobiilisovelluksen rinnalle Pivon syksylle 2019. Pivo on opiskelijoille vaihtoehto Slicen rinnalle, ja 
sinne saadaan samat edut näkyviin Pivon ja Slicen välisen yhteistyön myötä.  
 
Syksyn aikana opku+ projektissa seurattiin uuden opiskelijatunnisteen Pivon käyttöönottoa. 
Opiskelijatunnisteen ilmaistumisen vaikutuksia negatiivisesti opiskelijakuntien jäsenmäärän on 
seurattu ja lähdetty suunnittelemaan, millä tavalla sen vaikutukset saataisiin seuraavana vuonna 
minimoitua.  

Haalariprosessi 2019 

HUMAKOssa kilpailutettiin haalarit kevään aikana ja haalaritoimittajaksi valittiin 
Opiskelijahaalarit.fi. Haalaritoimittaja pysyi samana viime vuodesta koska tuotteen laatuun oltiin 
tyytyväisiä ja hinta pysyi sopivana. Haalareita myydään verkkokaupan kautta. 
 
Uusia haalareita tilataan syksyksi myyntiin 140 kappaletta. Kokonaisuudessaan syksyllä on noin 
160 haalaria myynnissä. Haalareista myytiin loppuun syksyn aikana koot XS-L. Haalareiden 
massatoimitusprosessi kampuksille HUMAKO-kiertueen yhteydessä suunniteltiin edellisen 
vuoden mukaisesti. Kokeiluhaalarit on toimitettu kampuksille elokuussa ja paikallistoimijoille on 
tiedotettu kokeilu- ja tilausaikataulut, jotta toimitukset voidaan tehdä HUMAKO-kiertueella. 
Lisäksi haalareita on voinut ostaa myös verkkokaupasta postituksella niin kauan kuin kokoja 
riittää.  
 
Opiskelijoilta on tullut yksittäisiä kyselyitä loppuunmyytyjä kokoja koskien. Syksyllä selvitettiin 
täydennystilauksen mahdollisuutta, mutta sen hinnat noustessa liian korkeaksi, päätettiin ettei 
täydennystilausta tehdä.  

Viestintä 

HUMAKOn viestintään on keväällä kuulunut verkkosivuilla ja korkeakoulun intrassa julkaistut 
uutiset ja tiedotteet sekä sosiaalinen media. HUMAKOlla on oma tili Facebookissa ja 
Instagramissa. Lisäksi viestintää on tehty yheistyössä paikallisten jaostojen ja tutoreiden Facebook- 
ja Instagram-tilien kautta.  
 
Keväällä hyväksyttiin sosiaalisen median toimintasuunnitelma ja suunniteltiin suunnitelman 
mukaisen some-työryhmän käynnistämistä. Sometyöryhmästä on vastuussa hallituksen 
varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen. Työryhmän tavoitteena on yhtenäistää HUMAKOn viestintää 
ja auttaa kaikkia aktiiveja sosiaalisessa mediassa toimimisessa. Toiminta on käynnistynyt syksyllä 
ja työryhmä on kokoontunut muutaman kerran. Palavereissa on seurattu HUMAKOn sometilien 
seuraajamääriä, julkaisuiden tavoittavuutta ja pohdittu miten toimintaa voisi kehittää. 
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Facebookin ja Instagramin lisäksi HUMAKOlle on avattu keväällä twitter-tili, jonka tarkoitus on 
tuoda HUMAKOa lähemmäs sidosryhmiä. Twitterissä on kommentoitu ajankohtaisia, opiskelijan 
elämään vaikuttavia aiheita ja tiedottaneet verkkoseminaareista, sekä otettu osaa keskusteluihin.  
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