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 Yleistä 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO) on Humakin 

opiskelijoiden edunvalvonta‐ ja palveluorganisaatio. HUMAKOn tarkoituksena on 

valvoa ja edistää jäsenten etua erityisesti koulutus‐ ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä 

toimia yhdyssiteenä Humakin henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä. Näkyvä osa 

HUMAKOn toimintaa on tutoreiden koulutus, tutor-toiminnan ylläpitäminen sekä 

opiskelijatapahtumien järjestäminen. 

HUMAKOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin ja lain perusteella 

opiskelijakunnan julkiseen tehtävään kuuluu opiskelijoiden edustajien valinta 

Humakin hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin. HUMAKOn nimeämät 

opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallinnossa valvovat opiskelijoiden 

oikeuksien toteutumista Humakissa. 

1.1. Vuoden 2015 toiminnan pääkohdat 

Keväällä 2015 HUMAKOn toiminnassa näkyi vahvasti eduskuntavaalit ja niiden 

jälkeinen hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Keväällä valmisteltiin myös HUMAKOn 

syksyä, kuten jäsenhankintaa, HUMAKO-kiertuetta ja uusien aktiivien hankintaa. 

Syksyllä pidettiin HUMAKO-kiertue kaikille uusille opiskelijoille, sekä hankittiin 

uusia jäseniä ja aktiiveja HUMAKOlle. Vuonna 2015 HUMAKO on panostanut 

toimintaansa erityisesti yksiköissä, tutor- ja jaostotoiminta on ollut aktiivista. Tämän 

lisäksi vuoden aikana on kehitetty toimintaa toiminnan arviointimallin luomisella, 

toiminnan arvioinnin aloittamisella ja strategiakauden taloussuunnitelman luomisella.  

Laaditut kannanotot ja julkilausumat 

 Kannanotto 28.10.2015: HUMAKO vaatii Humakia kiinnittämään huomiota 

päätöksenteon tapoihin 

 Maakuntien opiskelijakuntien yhteinen kannanotto 22.10.2015: Hallitus tappaa 

kansainvälisyyden maakunnista 

 Kannanotto 14.9.2015: HUMAKO vaatii: Opiskeluergonomiaa on 

parannettava! 

 Kannanotto 13.4.2015: HUMAKO vaatii Humakilta yhtenäistä ja sujuvampaa 

AHOT-menettelyä 

1.2. Jäsenmäärä 

HUMAKOn jäsenmäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2012, useamman vuoden 

jäsenmaksun maksaneiden määrä on noussut jäsenmäärän mukana. Useamman 
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vuoden jäsenmaksuista selkeästi suosituin on 2 vuoden jäsenyys. Vuonna 2013 

HUMAKO otti ensimmäistä kertaa myyntiin myös kahden (2) ja kolmen (3) vuoden 

jäsenmaksut, joka nosti useamman vuoden jäsenmaksun maksaneiden opiskelijoiden 

määrää.  

2015: 774 

**78 

2014: 717 

**62 

2013: 702  

**95 

2012: 697  

*28 

2011: 607 

 *23 

2010: 652 

 *62 

*joista koko-opiskeluaikaisia jäseniä 

** joista vuoden aikana useamman vuoden maksaneita jäseniä 

 Toimijat 

Korkeinta päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto. Operatiivista 

toimintaa opiskelijakunnassa pyörittää hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. 

Hallituksen toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja 

toimii toiminnanjohtajan esimiehenä ja toiminnanjohtaja toimii muiden työntekijöiden 

esimiehenä.  

Lisäksi jäsenpalvelussa on ollut apuna opiskelijakorttivastaavat ja tutortoiminnassa 

toimipisteiden tutorvastaavat.  

2.1. Edustajisto 

Vuoden 2015 edustajisto valittiin 3.-5.11.2014 järjestetyssä vaalissa. 

Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen 6.-7.11.2014 pidetyssä kokouksessaan.  

Vaaleissa edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt: 

 Syrjänen, Jenna-Mari (Kauniainen, viittomakielentulkki) 

 Luukkonen, Henna Janika (Kuopio, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Myllärinen, Ida Elina (Turku, kulttuurituotanto) 

 Saarinen, Kati Anne (Turku, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Maarajärvi, Krista Helena (Nurmijärvi, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Paavilainen, Salla Helena (Nurmijärvi, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Karjalainen, Veera Irene (Kuopio, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Kauhanen, Karoliina Silvia (Kauniainen, kulttuurituotanto) 

 Sirviö, Tomi Antti Mikael (Joensuu, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

Lisäksi HUMAKOn edustajiston 2015 varajäseneksi valittiin: 
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1. varajäseneksi Rosenlund, Otto Kristian Elias (Kauniainen, 

kulttuurituotanto) 

2. varajäseneksi Hevander, Heli Eini Marjatta (Kuopio, 

kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

3. varajäseneksi Rantanen, Heli Tuulikki (Kuopio, 

kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

Edustajiston perehdytys järjestettiin 24.–25.11.2014. 

Edustajisto järjestäytyi perehdytyksen yhteydessä 25.11.2014 

pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Edustajiston 

puheenjohtajaksi valittiin Ida Myllärinen ja 

varapuheenjohtajaksi Tomi Sirviö. Salla Paavilainen todettiin 

estyneeksi toimimaan edustajistossa tullessaan valituksi 

hallituksen puheenjohtajaksi. Paavilaisen ollessa estynyt 

toimimaan edustajistossa, siirtyi ensimmäinen varajäsen Otto 

Rosenlund edustajiston varsinaiseksi jäseneksi.  

4.12. Astui voimaan HUMAKOn uudet säännöt ja uusien 

sääntöjen myötä edustajiston koko on 15 jäsentä ja 10 

varajäsentä. Edustajisto totesi 1. ylimääräisessä 

kokouksessaan 21.1.2015, että varajäseninä toimineet Heli 

Hevander ja Heli Rantanen ovat myös varsinaisia jäseniä. 

Samassa kokouksessa Otto Rosenlundin todettiin olevan poissaoleva opiskelija, eikä 

hän siten enää täyttänyt opiskelijakunnan jäsenyyden ehtoja eikä voinut toimia 

edustajistossa. Otto Rosenlund todettiin eronneeksi.   

Keskusvaalilautakunta järjesti edustajiston täydennyshaun ja totesi kokouksessaan 

12.2.2015 edustajistoon valituiksi seuraavat henkilöt: 

 Lusa, Miia Katariina (TKI-Ilkka, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Koskimaa, Emma Tuulikki (Nurmijärvi, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Sulavuori, Leo Joonatan (Nurmijärvi, kansalaistoiminta ja nuorisotyö) 

 Skoglund, Åsa Annukka (Kauniainen, viittomakielentulkki) 

Edustajiston yhteiset suunnittelupäivät hallituksen kanssa sekä sääntömääräinen 

kevätkokous pidettiin 17.–18.4.2015. Kokous pidettiin Helsingissä Valkeassa Talossa.  

Edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.-10.11.2015 Helsingissä 

Valkeassa Talossa. Lisäksi edustajisto on kokoontunut vuoden aikana 5 ylimääräiseen 

kokoukseen. 
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Edustajiston syyskokouksessa tehtiin yksittäisiä muutoksia ohjesääntöihin.  

2.2. Hallitus 

Vuoden 2015 opiskelijakunnan hallitus valittiin edustajiston 

järjestäytymiskokouksessa 25.11.2014. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Salla 

Paavilainen ja varapuheenjohtajaksi Theo Tyrväinen. Molemmat ovat 

yhteisöpedagogiopiskelijoita Nurmijärven kampukselta. Hallitukseen valittiin lisäksi 

Heidi Saarinen, Esa Huhtakallio ja Tiia Haimi Nurmijärven kampukselta, Sonja 

Salonen Jyväskylän kampukselta, Juulia Saukkonen Tornion kampukselta ja Tiia 

Kinnunen Kuopion kampukselta. 

 

Kuvassa ylhäällä vasemmalta oikealle: Salla Paavilainen, Esa Huhtakallio, Tiia Haimi ja 

Sonja Salonen. Kuvassa edessä vasemmalta oikealle: Theo Tyrväinen, Juulia Saukkonen, Heidi 

Saarinen ja Tiia Kinnunen.  

Hallituksen perehdytys pidettiin 4.–7.12.2014. Hallitus järjestäytyi perehdytyksen 

yhteydessä 6.12.2014 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Hallitus on kokoontunut 

perehdytyksen lisäksi suunnittelupäiville 6 kertaa, evakkoon elokuussa sekä uuden 

hallituksen perehdytykseen joulukuussa. Kokouksia hallituksella on ollut 

järjestäytymiskokouksen lisäksi 16 kertaa. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa jaettiin hallituksen jäsenille vastuualueet 

seuraavasti: 

 Tutorointi   Tiia Haimi 

 Koulutuspolitiikka ja työryhmätoiminta  Juulia Saukkonen 

 Sosiaalipolitiikka ja liikunta   Esa Huhtakallio 

 Viestintä   Heidi Saarinen 

 Kansainvälisyys   Sonja Salonen 
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 Jaostotoiminta   Tiia Kinnunen 

 Kummitoiminta   Theo Tyrväinen 

Edustajiston 2. ylimääräisessä kokouksessa 18.3.2015 myönnettiin ero hallituksen 

jaostovastaavana toimineelle Tiia Kinnuselle. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin 

Jenna Ojala Nurmijärven kampukselta. Hallituksen 6. kokouksessa 2.4.2015 Jenna 

Ojala valittiin jaostotoiminnasta vastaavaksi henkilöksi.  

Edustajiston 4. ylimääräisessä kokouksessa 26.10.2015 myönnettiin ero hallituksen 

sosiaalipoliittisena ja liikuntavastaavana toimineelle Esa Huhtakalliolle ja 

kansainvälisyysvastaavana toimineelle Sonja Saloselle. Hallituksen 14. kokouksessa 

30.10.2015 uudelleen järjesteltiin sektorivastuut seuraavasti: 

 Tutorointi ja kansainvälisyys   Tiia Haimi 

 Koulutus- ja sosiaalipolitiikka, työryhmätoiminta Juulia Saukkonen 

 Kummitoiminta ja liikunta   Theo Tyrväinen 

 Viestintä   Heidi Saarinen 

 Jaostotoiminta   Jenna Ojala 

2.3. Työvaliokunta 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin työvaliokuntaan edustajiston 

puheenjohtaja Ida Myllärinen, hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen, hallituksen 

varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen ja hallituksen jäsenet Tiia Haimi ja Esa Huhtakallio. 

Työvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa käsittelemään kiireellisiä 

päätöksiä vaativia asioita. Esa Huhtakallion erotessa hallituksesta työvaliokuntaan 

nimettiin hänen tilalleen Jenna Ojala 30.10.2015 alkaen. Työvaliokunta ei kuitenkaan 

kokoontunut enää loppuvuodesta. Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut 

toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

2.4. Keskusvaalilautakunta 

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on antaa opiskelijakunnan vaalikuulutus, tehdä 

ehdokasasettelulistat sekä järjestää opiskelijakunnan vaalit. Keskusvaalilautakunta 

nimittää edustajiston. 

Vuoden 2014 keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä kaksi kertaa vuonna 2015. 

Kaikki keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin erillisillä HumakPro-

kokousfoorumeilla. Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin 22.-23.1. ja 12.2.2015. 

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto nimesi 18.4.2015 pidetyssä kevätkokouksessa 

HUMAKOn keskusvaalilautakuntaan 2015 seuraavat henkilöt: 
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Emma Koskimaa, puheenjohtaja, (Nurmijärvi) 

Varsinainen jäsen Leo Sulavuori (Nurmijärvi), varajäsen Veera Karjalainen (Kuopio) 

Varsinainen jäsen Henna Luukkonen (Kuopio) varajäsen Esa Huhtakallio 

(Nurmijärvi) 

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan henkilökohtaisen tilanteen vuoksi uudeksi 

keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin edustajiston 3. ylimääräisessä 

kokouksessa 24.8.2015 Tiia Haimi Nurmijärven kampukselta.  

Keskusvaalilautakunta järjestäytyi 1.9.2015 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Leo 

Sulavuoren.  

Vuoden 2015 keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä neljä kertaa. Kaikki 

keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin erillisillä HumakPro-kokousfoorumeilla. 

Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin 1.9., 6.10., 15.10. ja 5.11.2015.  

2.5. Työryhmäedustajat 

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimettiin opiskelijoiden edustajat 

Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukseen. Humakin eri työryhmiin nimettiin 

edustajat hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Lisäksi edustajiston ylimääräisessä 

kokouksessa 28.5.2014 nimettiin opiskelijoiden edustaja Suomen Humanistinen 

Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.  

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 

Kausi 2014-2015: Salla Paavilainen  

Kausi 2015-2016: Salla Paavilainen 

Opintotukilautakunta 

Varsinainen jäsen Miska Haapalainen (varalla Tomi Sirviö) 

Varsinainen jäsen Karoliina Kauhanen (varalla Theo Tyrväinen)  

Tutkintolautakunta 

Emma Koskimaa (varalla Salla Paavilainen) 

Opintoprosessiryhmä 

Juulia Saukkonen (varalla Theo Tyrväinen) 

Yhteisöpedagogikoulutuksen toimialaryhmä 

Theo Tyrväinen (varalla Juulia Saukkonen) 
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Järjestötyön toimialaryhmä 

Juulia Saukkonen (varalla Heidi Saarinen) 

Kulttuurituotannon toimialaryhmä 

Karoliina Kauhanen (varalla Ida Myllärinen) 

Nuorisotyön toimialaryhmä 

Sonja Salonen (varalla Juulia Saukkonen) 

Viittomakielen toimialaryhmä 

Sari Kivimäki (varalla Tiia Kinnunen 18.3. saakka ja Åsa Skoglund 17.4. alkaen) 

Opiskelijapalveluiden kehittämisryhmä 

16.3. asti: Tiia Kinnunen (varalla Sonja Salonen) 

16.3. alkaen: Sonja Salonen (varalla Esa Huhtakallio) 

Laatujärjestelmän kehittämisryhmä 

Salla Paavilainen (varalla Juulia Saukkonen) 

Jyväskylän alueyksikköryhmä kutsuttaessa 

Sonja Salonen 

Turun alueyksikköryhmä kutsuttaessa 

Kati Saarinen (varalla Ida Myllärinen) 

Kuopion alueyksikköryhmä kutsuttaessa 

Tiia Kinnunen 16.3. saakka, 16.3. alkaen Henna Luukkonen (varalla Heli Hevander) 

Pääkaupunkiseudun alueyksikköryhmä 

Esa Huhtakallio (varalla Theo Tyrväinen) 

Työryhmätoiminnasta HUMAKOssa vuonna 2015 vastasi Juulia Saukkonen. 

Työryhmätoimijoiden osallistumista työryhmien kokouksiin seurattiin HumakPro:ssa 

ja HumakWikissä. HumakPron työryhmäedustajat-foorumille edustajat päivittivät 

kokousaikataulut ja muistiot kokouksista.  

Työryhmävastaava perehdytti opiskelijaedustajat työryhmätoimintaan. 

Perehdytyksen lisäksi opiskelijaedustajat kokoontuivat verkkoyhteydellä kolme 

kertaa kevään aikana ja kolme kertaa syksyn aikana. Lisäksi opiskelijaedustajiin 

pidettiin yhteyttä sähköpostitse.  



 Vuosi 2015 Toimintakertomus 

 

  Sivu 10 / 39 

 

 

 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Puhelin 044 -257 8884 

Ilkantie 4 www.humako.net 

00400 Helsinki www.facebook.com/OpiskelijakuntaHUMAKO 

Y-tunnus 2040777-2 humako@humak.edu 

2.6. Tutorvastaavat 

Kevät     Syksy 

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Nurmijärvi  Krista Maarajärvi   Christa Wikberg 

Kauniainen  Jenna-Mari Syrjänen  Anni Raukko 

Kuopion yksikkö  

Eveliina Koskimies   Mikko Myyry 

Jyväskylän yksikkö  

Niina Onkamo   Piia Perttilahti 

Turun yksikkö  

Ville Siivonen   Kristiina Wilska 

Joensuu 

Katri Mäkisalo    

HUMAKOn hallituksen tutortiimi piti palavereita tutorvastaavien opiskelijoiden 

kanssa vuoden aikana kymmenen kertaa 28.1., 18.2., 25.3., 21.4., 19.5., 26.8., 24.9., 22.10., 

18.11. ja 8.12. Palavereissa mukana olivat tutorvastaavat opiskelijat, HUMAKOn 

hallituksen tutorvastaava ja KV-vastaava. Palaverien muistiot lisättiin tutorvastaavien 

omalle HumakPro-foorumille, jotta myös palavereista estyneet saivat käsityksen 

palavereissa käsitellyistä asioista. Palaverien lisäksi HUMAKOn hallituksen tutortiimi 

piti yhteyttä tutorvastaaviin Facebook-ryhmän ja HumakPro-foorumin välityksellä 

sekä puhelimitse.  

2.7. Opiskelijakorttivastaavat 

Kevät   Syksy 

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Nurmijärvi  Aniela Ahtola Sanni Hantula 

Kauniainen Sari Silkosuo  Ida Häggblom 

Kuopion yksikkö 

kampus Eeva Liukkonen Siiri Honkanen 

TKI-keskus Anniina Salminen Eeva Liukkonen 
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Jyväskylän yksikkö 

kampus Saara Koljonen Jenna Korpela 

TKI-keskus Maiju-Riikka Lohi Maiju-Riikka Lohi 

Turun yksikkö 

kampus Oscar Kivikoski Roosa Nietosvuori 

TKI-keskus Iida-Amalia Nikkilä Janni Mäkelä 

Muut toimipisteet 

Joensuu Henna Anttonen Henna Anttonen 

Elokuun alussa uudet korttivastaavat saivat postitse korttivastaavien infopaketit, jotka 

sisälsivät tietoa korttivastaavana toimimisesta ja materiaalit korttivastaavana 

toimimiseen. Kukin korttivastaava hoiti oman toimipisteensä uusien opiskelijakorttien 

jaon ja opiskelijakorttien lukukausi- ja lukuvuositarrojen liimaamisen ja 

luovuttamisen. Korttivastaavat informoivat toimipisteensä opiskelijoita ja olivat myös 

tiiviissä yhteistyössä HUMAKOn viestintäsihteerin kanssa. 

Korttien ja tarrojen jakelu sujui hyvin ja palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista. 

Muutama huomio tuli opiskelijakorttien toimitusaikojen pituudesta, mutta 

viivästyksistä tiedotettiin jo etukäteen sekä Frankin että HUMAKOn taholta. 

2.8. Jaostot 

Kevät 

Pääkaupunkiseudun yksikkö   

Jaostotoiminnasta vastaava Beda Anteroinen    

Muut toimijat  Jenna-Mari Syrjänen 

   Rosa Lohiniva 

   Inka Pohjonen 

   Tuuli kuittinen 

   Krista Maarajärvi   

 Kuopion yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Heli Rantanen  

Muut toimijat  Eveliina Koskimies 

   Heli Hevander 

Jyväskylän yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Niina Onkamo 
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Muut toimijat  Noora Munkki 

   Kati Jaatinen 

Turun yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Katja Kastman 

Muut toimijat  Kristiina Wilska 

   Ville Siivonen  

   Niilo Susiluoma 

Syksy  

Pääkaupunkiseudun yksikkö  

 

Jaostotoiminnasta vastaava Teemu Silvennoinen    

Muut toimijat  Anni Raukko 

   Reetta Kuhmonen 

   Rosa Lohiniva 

   Sanni Hantula 

   Elisa Brusila 

   Vilja Hakanen 

   Altti Halonen 

   Wikberg Christa 

   Ronja Tammenpää 

   Outi Mikkola 

   Tytti Peltola   

  

 Kuopion yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Heli Rantanen  

Muut toimijat  Aku Kervinen 

   Laura Meklin 

   Mikko Myyry 

Jyväskylän yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Karolina Lehikoinen 

Muut toimijat  Sara Sarkkinen 

   Ella Metsälä 

   Jenna Korpela 

   Suvi Myllynen 

   Henna Voutilainen 

   Piia Perttilahti 
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   Jenna Tennilä 

Turun yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Katja Kastman 

Muut toimijat  Kristiina Wilska 

   Janissa Hohenthal  

   Jenna Tamminen 

   Juhani Lehtinen 

   Iiris Mäntymaa 

   Ida Myllärinen 

   Taija Vuorinen 

   Heli Tirkkonen 

   Fatima Amokrane 

   

2.9. Työntekijät, harjoittelijat ja opinnäytetöiden tekijät 

HUMAKOn toiminnanjohtajana on toiminut vuonna 2015 

Marianna Rantanen (1. kuva). HUMAKOn 

jäsenpalvelusihteerinä toiminut Pinja Aaltonen (2. kuva) jätti 

eroanomuksen ja ilmoitti eroavansa tehtävästään 27.3.2015 

alkaen. Hallituksen 4. kokouksessa 28.2.2015 päätettiin 

valtuuttaa johtotiimi eli hallituksen puheenjohtaja Salla 

Paavilainen, hallituksen varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen 

ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen tekemään 

tarkastelun työntekijöiden työnkuviin. Tarkastelussa 

työntekijöiden työnkuvat päätettiin pitää ennallaan, mutta 

muutettiin jäsenpalvelusihteerin työnimike 

viestintäsihteeriksi, joka kuvaa paremmin työnkuvaa.  

Hallituksen 4. kokouksessa 28.2.2015 nimettiin rekrytointi-

työryhmä vastaamaan uuden työntekijän rekrytoinnista. 

Rekrytointityöryhmään nimettiin Marianna Rantanen, Salla 

Paavilainen, Theo Tyrväinen ja Tiia Haimi. Hakuaika työhön 

oli 6.-23.3.2015. Hakemuksia saapui yhteensä 23 kappaletta. 

Rekrytointityöryhmä käsitteli hakemukset 25.3.2015 ja piti 

työhaastattelut 31.3.–2.4.2015. Hallitus nimesi kokouksessaan 2.4.2015 HUMAKOn 

viestintäsihteeriksi Suvi Torikan (3. kuva), joka aloitti työskentelyn HUMAKOssa 

7.4.2015.  
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HUMAKOlla oli kevään 2015 aikana kaksi työharjoittelijaa. 

Juulia Saukkonen Tornion kampukselta suoritti 

HUMAKOssa järjestö- ja nuorisotyön perusopintoihin 

kuuluvan Toimijat ja talous -kurssin 7.1.-4.3.2015. Heidi 

Saarinen Nurmijärven kampukselta suoritti HUMAKOssa 

Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet -opintojakson 

3.2.-7.4.2015. Harjoittelijoiden ohjaajana toimi 

toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

Kevään 2015 aikana HUMAKOlle valmistui yksi 

opinnäytetyö. Heidi Suomalainen Joensuun kampukselta 

laati HUMAKOlle opinnäytetyön liikuntapalveluihin ja liikuntatutorointiin liittyen. 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi opas liikuntatutorointiin. Opinnäytetyön otsikko oli 

”Liikuttaako opiskelijoiden fyysinen hyvinvointi? - selvitys liikuntatutoroinnin 

toimivuudesta ja liikuntapalveluista Huma-kissa Jyväskylän ja Kuopion 

kampuksilla”. Opinnäytetyötä tilaajan näkökulmasta ohjasi toiminnanjohtaja 

Marianna Rantanen. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksesta. Syksyllä HUMAKO 

tilasi kaksi opinnäytetyötä, toisen tavoitteena on laatia opas HUMAKOn 

markkinointitutoreille ja toisen tavoitteena on laatia opas edunvalvonnan 

toteuttamiseen opiskelijakunnassa.  

 Toiminta yksiköissä 

HUMAKOn toiminnasta kampuksilla vastaavat tutorit ja jaostot. Tutorit ja jaostot 

järjestivät erilaisia tapahtumia sekä vastasivat Humakin laatupäivien palautteen 

keräämisestä. Lisäksi tutorit tekivät markkinointikäyntejä esimerkiksi toisen asteen 

oppilaitoksiin.  

3.1. Tutortoiminta 

Jokaisella kampuksella, lukuun ottamatta Nurmijärveä, tutorit pitivät tutorkokouksia 

vähintään kerran kuukaudessa. Useassa paikassa tutorit kokoontuivat tarvittaessa 

useamminkin esimerkiksi suunnittelemaan tulevia tapahtumia.  

Vuoden aikana tutorit järjestivät kiitettävästi tapahtumia ja erilaista toimintaa 

opiskelijoille. Syksyn tutortoiminta painottui hyvin paljon alkusyksyyn, kun uudet 

opiskelijat aloittivat koulun.  

Jyväskylässä tutorit järjestivät piknikkejä, lautapeli-illan ja kaupunkisuunnistusta. 

Isompia tapahtumia vuoden aikana olivat jaoston järjestämä Humapprot, johon myös 
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tutorit osallistuivat sekä HUMAKOlympialaiset. Jyväskylässä oli keväällä vaihto-

opiskelijoita, joten KV-tutorit järjestivät heille muun muassa vaellusretken.  

Kuopiossa tutorit järjestivät vuoden mittaan paljon leffa- ja lautapeli-iltoja. Keväällä 

tutorit järjestivät joka kuukausi erilaisen teemapäivän ja syksyllä tutoreilla oli tutor-

iltapäiviä omien kotiryhmiensä kanssa.  

Turussa tutortoiminta aktivoitui paljon syksyllä. Keväällä tutorit järjestivät yhden 

isomman tapahtuman, kun taas syksyllä tutorit järjestivät monta erilaista pienempää 

aktiviteettia. Tutorit järjestivät esimerkiksi lautapeli-illan sekä rastikierroksia, joissa 

pääsi tutustumaan Turkuun.  

Nurmijärven ja Kauniaisten tutorit tekivät yhteistyötä isompien tapahtumien 

järjestämisessä. Yhteistyössä järjestettiin Humakin ihmeellinen ralli -tapahtuma sekä 

fuksiaiset.  

Nurmijärven tutorit järjestivät vaihto-opiskelijoille Suomi-illan sekä Helsinki-päivän. 

Monet tutoreiden järjestämät tapahtumat ovat olleet jo monivuotisia perinteitä 

Nurmijärvellä, kuten Talvirieha ja Ulkotulibileet sekä saunailta uusille opiskelijoille.  

Kauniaisissa tutorit järjestivät vuoden aikana säännöllisesti pienimuotoista toimintaa: 

Toimintatorstaita noin kerran kuussa ja Olkkaria noin joka toinen viikko. Näiden 

lisäksi tutorit järjestivät viittomankielen kertausta ja kampukseen ja sen ympäristöön 

tutustumista.  

Lakkautuvalla kampuksella Joensuussa oli vuoden aikana vielä tutortoimintaa. Tutorit 

järjestivät erilaisia illanistujaisia ja liikuntaa, kuten retkiä. Tutorit järjestivät vielä 

viimeisenä tapahtumanaan pikkujoulut.  

Monien kampusten tutorit tekivät yhteistyötä myös muiden paikallisten 

ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien kanssa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 

tutorit olivat mukana joissain Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja 

Haaga-Helian opiskelijakunnan järjestämissä tapahtumissa. Turussa fuksiaiset olivat 

yhteiset Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa ja Jyväskylässä tehtiin 

yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa.  

3.1.1. Ylimääräinen vertaistutorkoulutus Nurmijärvellä 

 Syksyllä Nurmijärveltä ei ollut tarpeeksi hakijoita vertais- ja KV-tutoreiksi. 

Tutorvastaava Tiia Haimi kävi kouluttamassa puuttuvat 3 vertaistutoria 12.2. 

Nurmijärven kampuksella. Koulutuksessa käsiteltiin samoja asioita kuin marraskuun 
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koulutuksessa Jämsässä, jonkin verran tiivistettynä. Koulutuksen palaute oli erittäin 

positiivista, kokonaisuutta niin sisällöiltään kuin aikataulutukseltaan kehuttiin.  

3.1.2. Tutorvastaavien koulutus 

10.-11.4. HUMAKO koulutti syksyllä 2015 aloittavat tutorvastaavat tehtäviinsä 

Valkealla Talolla, Helsingin Haagassa. Tutorvastaavia koulutettiin jokaiselle 

kampukselle omansa, eli yhteensä viisi. Kouluttamassa olivat HUMAKOn 

tutorvastaava Tiia Haimi ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. Kuopiossa ja 

Joensuussa toimineet tutorvastaavat osallistuivat koulutukseen videoyhteydellä ja 

kertoivat käytännön asioita omasta näkökulmastaan tutorvastaavana toimimiseen. 

Koulutus oli tutorvastaavien mielestä kattava ja mukava. Palautteessa kerrottiin myös 

koulutuksen olleen hyödyllinen ja sen avulla on helppo lähteä toimimaan 

tutorvastaavana.  

3.1.3. Markkinointi-, callidus- ja liikuntatutorkoulutus kevät 

 Callidus- ja liikuntatutoreita valittiin neljä kumpaankin tutormuotoon. HUMAKOn 

hallituksen kokouksessa päätettiin, että alle viiden hengen ryhmille ei järjestetä 

koulutusta, koska se ei olisi kovin mielekästä esimerkiksi ulkopuolisille puhujillekaan. 

Koulutettavat saivat kuitenkin itsenäiset tehtävät suoritettavaksi. Tutorvalintojen 

jälkeen callidus- ja liikuntatutoreille tehtiin etätehtävät, joiden tekemisen jälkeen he 

saivat alkaa toimimaan tutoreina. Markkinointitutorkoulutus järjestettiin Valkealla 

Talolla, Helsingin Haagassa 23.-24.4.. Koulutuksessa oli mukana HUMAKOn 

tutorvastaava Tiia Haimi ja liikuntavastaava Esa Huhtakallio. Humakilta mukana oli 

rehtori Tapio Huttula esittelemässä Humakia, lehtori Ruut Kaukinen puhumassa 

esiintymisestä ja esiintymisjännityksestä, opiskelijavalinnan koordinaattori Marika 

Stam kertomassa uudesta yhteishausta ja viestintäpäällikkö Jarmo Röksä esittelemässä 

erilaisia videotyökaluja, joita voisi käyttää markkinoinnissa. Koulutuksen palaute oli 

positiivista ja siinä annettiin myös kehitysideoita seuraavia koulutuksia varten. 

Koulutuksessa toivottiin kaikkien koulutusalojen läpikäymistä yhdessä sekä enemmän 

ryhmätehtäviä, mutta siitä huolimatta koulutettavat olivat sitä mieltä, että ovat 

koulutuksen jälkeen valmiita toimimaan markkinointitutoreina.  

3.1.4. Ylimääräinen KV-tutorkoulutus Turussa 

Kun marraskuussa koulutettiin KV-tutoreita, ei ollut vielä tiedossa, että vaihto-

opiskelijoita oli tulossa syksyllä myös Turkuun. Kansainvälisyysvastaava Sonja 

Salonen järjesti 5.5. KV-tutorkoulutuksen Turkuun, johon osallistui Turusta valitut 5 ja 

Nurmijärveltä puuttuneet 2 KV-tutoria. Koulutuksessa oli mukana HUMAKOn KV-

vastaavan lisäksi tutorvastaava Tiia Haimi. Koulutuksessa käsiteltiin tiivistetysti 
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samat asiat kuin marraskuun KV-tutorkoulutuksessa Jämsässä. Koulutuksen palaute 

oli enimmäkseen positiivista, päivä oli koulutettavien mukaan ollut onnistunut ja 

mukava. 

3.1.5. Markkinointi-, kokemus- ja liikuntatutorkoulutus syksy 

Markkinointi-, kokemus- ja liikuntatutoreille järjestettiin koulutus Valkealla Talolla, 

Helsingin Haagassa 15.-16.10. Koulutukseen osallistui 27 koulutettavaa, joista osa oli 

jo keväällä valittuja liikunta- ja kokemustutoreita. Kouluttamassa olivat HUMAKOn 

tutorvastaava Tiia Haimi, liikuntavastaava Esa Huhtakallio, jaostovastaava Jenna 

Ojala ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. Koulutukseen osallistui Humakilta 

rehtori Tapio Huttula, joka esitteli Humakia, viestintäpäällikkö Jarmo Röksä ja 

suunnittelija Inka Tähtinen, jotka puhuivat markkinointitutoreille, lehtori Niila 

Tamminen keskusteli kokemustutoreiden kanssa ja lehtori Maarit Honkonen-Seppälä 

liikuntakoordinaattorina kävi puhumassa liikuntatutoreille. Kokemustutoreille ja 

liikuntatutoreille kävi pitämässä omia osioitaan myös ulkopuoliset puhujat: Matleena 

Ikola puhui tutorin omasta jaksamisesta kokemustutoreilla ja Hanna Laakso 

Opiskelijoiden liikuntaliitosta kertoi liikuntatutoroinnista. Koulutuksesta saatu 

palaute oli pääosin positiivista ja moni koki saaneensa tarvittavat tiedot toimiakseen 

tutorina. Muutamia kehittämiskohteita palautteista nousi esiin, esimerkiksi tarkempi 

tiedottaminen ja parempi aikataulutus, ja niihin kiinnitetään huomiota seuraavaa 

koulutusta suunniteltaessa.   

3.1.6. Vertais- ja KV-tutorkoulutus 

Vertais- ja KV-tutorkoulutus 

järjestettiin Kouvolassa, 

Puhjonrannan 

kurssikeskuksessa 11.-13.11. 

Koulutukseen osallistui 38 

koulutettavaa. 

Kouluttamassa olivat 

HUMAKOn tutorvastaava 

Tiia Haimi ja 

toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen. Mukana 

kouluttamassa oli myös 

Christa Wikberg, KV-tutor 

Nurmijärveltä ja Pertti Hämäläinen, vertaistutor Kuopiosta. Humakilta koulutukseen 

osallistui rehtori Tapio Huttula, joka kertoi Humakista, suunnittelija Inka Tähtinen, 
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joka antoi tutoreille ajankohtaiskatsauksen hakijapalveluihin sekä etäyhteydellä KV-

lehtori Kim Lindblad, joka puhui KV-tutoreille KV-lehtorin näkökulmasta. KV-

tutoreille kävi pitämässä oman osionsa myös vaihdossa ollut Humakin opiskelija, 

Krista Maarajärvi. Koulutuksen palautteet olivat suurilta osin positiivisia, 

koulutettavat kokivat osiot mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi. Kehittämiskohteeksi 

palautteiden mukaan nousi koulutuksen aikataulutus.  

3.2. Tehdyt markkinointikäynnit 

TAULUKKO: Tehdyt markkinointikäynnit 1.1.-31.12.2015 

Yksikkö Tehdyt markkinointikäynnit 

Jyväskylä 16 

Kauniainen 9 

Kuopio 13 

Nurmijärvi 3 

TKI-Ilkka 3 

Turku 5 

Yhteensä 49 

 

Tutorit tekivät markkinointikäyntejä vuoden aikana yhteensä 49. Suurin osa 

markkinointikäynneistä tehtiin lukioihin ja moni käynneistä oli useamman tunnin 

kestoisia eri tapahtumiin osallistumisia. Kuulijamäärät vaihtelivat yhdestä henkilöstä 

aina seitsemäänsataan henkilöön, keskimäärin paikalla oli 30 kuulijaa. Moniin 

vierailupaikkoihin tutorit ottivat ensin itse yhteyttä, mutta käyntejä tehtiin myös 

paikkoihin, joista on pyydetty vierailua. Monissa paikoissa Humak oli ennestään 

melko tuntematon koulu. Tutorit järjestivät isompia markkinointitempauksia 

Jyväskylän keskustassa ja Kuopion kauppakeskuksessa. Markkinointivuosi huipentui 

joulukuun Studia-messuille, johon osallistui 11 tutoria eri kampuksilta ja 

koulutusohjelmista.  

3.3. Jaostotoiminta 

Jaostot kokoontuivat kevätkaudella hyvin vaihtelevasti, enimmillään vain muutaman 

kerran. Neljästä jaostosta kaikki osallistuivat kuitenkin ainakin yhden tapahtuman 

järjestämiseen. Pääkaupunkiseudun jaosto osallistui Humakin ihmeellinen ralli -

tapahtuman järjestämiseen. Turun jaosto järjesti huhtikuussa saunaillan yhdessä 

tutoreiden kanssa. Jyväskylän jaosto järjesti toukokuussa Humapprot. Kuopiossa 

järjestettiin laavuilu- sekä hyvinvointitapahtuma. Jaosto osallistui myös toukokuussa 

pidettyjen Kuopion ensimmäisten sitsien järjestämiseen.  
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Jaostot osallistuivat keväällä pidettyjen Humakin laatupäivien järjestämiseen 

pääasiassa keräämällä palautetta erilaisten kyselyiden kautta. Pääkaupunkiseudulla, 

Turussa sekä Jyväskylässä järjestettiin opiskelijoille kyselyitä viihtyvyyteen sekä 

hyvinvointiin liittyen.   

Jaostojen toiminta oli aktiivisempaa syyskaudella. Jaostot kokoontuivat syksyllä 

pääosin noin kerran kuukaudessa. Jyväskylän jaosto kokoontui vain kerran syksyn 

aikana, mutta talousvastaava ja jaostovastaava tapasivat useamman kerran. Myös 

Halloween-bileitä varten perustettu työryhmä kokoontui useamman kerran. 

Pääkaupunkiseudun jaosto kokoontui noin kaksi kertaa kuussa. Turussa oli syksyn 

aikana käynnissä opiskelijoiden taukotila -projekti ja tähän osallistuneet jaostotoimijat 

kokoontuivat aina tarpeen vaatiessa. Turussa ja pääkaupunkiseudulla pidettiin 

jaoston kesken aktiivisesti yhteyttä myös Facebookin välityksellä. 

Turun jaosto oli mukana järjestämässä kampuksen hyvinvointipäivää yhdessä 

henkilökunnasta koostuneen hyvinvointityöryhmän, tutoreiden sekä ensimmäisen 

vuoden opiskelijoiden kanssa. Kampuksen taukotilaa suunniteltiin ja toteutettiin 

syksyn kuluessa. Taukotilan avajaiset järjestettiin 15.12.  

Kuopion jaosto järjesti syksyllä leffaillan. Pääkaupunkiseudun jaosto järjesti 

Halloween-bileet sekä pikkujoulu-tapahtuman, joka oli loppuunmyyty. Jyväskylässä 

pidettiin Halloween-bileet, joihin osallistui n. 50 henkeä.  

3.4. Kummitoiminta 

Kummitoiminnasta vastasi hallituksen varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen. 

Kummitoimintaa seurattiin aktiivisesti hallituksen kokouksissa raportoimalla 

kummikampusten kuulumisista, tapahtumista kampuksella sekä muista 

ajankohtaisista asioista. Kummit suorittivat vierailuja Humakin toimipisteissä pitkin 

vuotta. Kummikäyntien aikana kummit tapasivat paikallisia toimijoita, kuten 

tutoreita, jaostoa ja lehtoreita. Lisäksi kummikäyntien yhteydessä tavattiin 

sidosryhmiä, kuten paikallisia opiskelija- ja ylioppilaskuntia. Kummitoimintaa varten 

laadittiin alkuvuodesta yksikkökohtaiset budjetit, jotka muuttuivat hieman, kun 

syksyllä tehdyn lisätalousarvion myötä kummibudjettia supistettiin. 

Kummit tiedottivat sosiaalisessa mediassa ja HumakPro:ssa tapahtumista ja muista 

ajankohtaisista aiheista. Kummit pitivät myös vuoden aikana useamman 

KummiCHATin, joihin opiskelijat saattoivat osallistua joko anonyyminä tai omalla 

nimellään. Syksyllä kummitoiminnasta kerättiin palautetta, josta nousi esiin, että 

kummien tekemään viestintään on hyvä kiinnittää enemmän huomiota.  
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Kampuskummit vuonna 2015 

Nurmijärvi  Sonja Salonen (26.10. asti), Theo Tyrväinen (30.11. alkaen) 

Kauniainen & TKI-Ilkka Theo Tyrväinen 

Kuopio  Juulia Saukkonen 

Joensuu  Tiia Kinnunen (18.3. asti), Juulia Saukkonen (19.3. alkaen) 

Jyväskylä  Esa Huhtakallio 

Turku  Tiia Haimi 

Tornio  Heidi Saarinen 

 Talous 

Vuoden 2015 varsinaisen toiminnan tuotot, varainhankinnan tuotot ja Humakin 

vuosiavustus olivat yhteensä 125 565,73€. Tilikauden tulos on +31 918,32€ ja taseen 

loppusumma on 85 455,58€ Tilikauden 2015 ylijäämä 31 918,32€ siirrettiin tulevan 

kauden yli‐/alijäämään. Suurimmat kulut tilikaudella olivat henkilöstö-, 

tutortoiminta-, perehdytys- ja koulutuskulut. 

HUMAKOn taloudenhoidosta on vastannut toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 

Toiminnanjohtaja raportoi kuukausittaisista kassavirranseurannoista hallitukselle. 

Taloustilanne käsiteltiin jokaisessa hallituksen kokouksessa ja neljännesvuosittain 

tehtiin hallituksen suunnittelupäivillä katsaus taloudelliseen tilanteeseen.  

Vuonna 2015 talouden seuraaminen jatkui entistä aktiivisempana toiminnanjohtajan 

tekemän kirjanpidon myötä. Kirjanpidon avulla saatiin entistä reaaliaikaisempaa 

seurantaa talouteen. Kirjanpito tehtiin E-conomic-kirjanpito-ohjelman avulla.  

Syksyllä E-conomic ilmoitti, että lopettaa toimintansa maaliskuun 2016 loppuun 

mennessä. Syksyllä arvioitiin mahdollisuuksia siirtyä kokonaan sähköiseen 

taloushallintoon, mutta todettiin se liian kalliiksi pienellä järjestölle. Syksyllä päätettiin 

siirtää kirjanpito ja tilinpäätös tilikaudesta 2016 alkaen laadittavaksi Netvisor-

selainohjelmalla, johon saatiin aloitustarjous E-conomicilta.  

 HUMAKOn toiminnan kehittäminen 

HUMAKOn toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten suunnitelmien sekä niiden 

toteuttamisen ja kehittämisen avulla.  Toiminnan kehittäminen vuonna 2015 keskittyi 

toiminnan arviointimallin toteuttamiseen, strategiakauden taloussuunnitelman 

laatimiseen, sekä aiemmin tehtyjen uudistusten, kuten jaostotoiminnan sekä 
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aktiivirekrytoinnin kehittäminen, toimivuuden varmistamiseen. Lisäksi toiminnan 

kehittämiseen kuului laadunvarmistusjärjestelmän viimeistely. 

5.1. Pidetään toiminnan arvioinnissa neljännesvuosikatsaukset 

Toiminnan arvioinnin neljännesvuosikatsaukset ovat olleet toiminnanjohtaja 

Marianna Rantasen vastuulla. Toiminnan arviointi aloitettiin luomalla malli 

neljännesvuosittain tehtävään arviointiin. Arviointimalliin kuuluu strategian, 

viestintästrategian, palautteenkeruujärjestelmän ja taloussuunnitelman toteutumisen 

seuranta sekä prosessien mittareiden seuranta. Toiminnan arviointi tehdään jatkossa 

hallituksen suunnittelupäivien yhteydessä huhti-, elo-, loka- ja joulukuussa. 

Arvioinnit toteutettiin toukokuun, elokuun ja joulukuun suunnittelupäivillä. 

Arvioinneissa esiin nousseet asiat kirjattiin arvioinnin yhteydessä ylös ja toiminnan 

kehittämistä tehtiin näiden huomioiden pohjalta.  

5.2. Jatketaan jaostotoiminnan kehittämistä 

Jaostotoiminnan kehittämisestä vastasi 2.4.2015 alkaen Jenna Ojala. Jaostojen toiminta 

keskittyi alkuvuodesta laatupäiviin liittyvän palautteen keräämiseen sekä sen 

esittelyyn Humakin laatupäivillä. Jaostotoiminnan kehittäminen aloitettiin luomalla 

opas jaostotoimijoiden tueksi. Oppaan rakentamisen yhteydessä luotiin selkeät raamit 

sille, mitä jaostotoiminta on.  Paikallisen edunvalvonnan linjattiin tarkoittavan 

alueyksiköissä tapahtuvaa palautteen keräämistä. Oppaan ympärille rakennettiin 

toimijoiden tarpeita paremmin palveleva koulutus. Palautteen kerääminen aloitettiin 

kaikissa alueyksiköissä. Jaostohaun myötä hakijoita saatiin pääkaupunkiseudulle 11, 

Turkuun 11, Jyväskylään 10 ja Kuopioon 2. Kolutukseen osallistui 26 jaostotoimijaa. 

Yhteydenpitoa jaostotoimijoihin lisättiin aloittamalla kuukausittaiset jaostovastaavien 

verkkopalaverit. Lisäksi vuoden aikana aktivoitiin HumakPro:n jaostofoorumia sekä 

luotiin jaostotoimijoille ja jaostovastaaville uudet Facebook-ryhmät viestinnän tueksi. 

Syksyllä laadittiin muistio jaosto- ja tutortoiminnan eroista ja eroa selkeytettiin syksyn 

aikana erillisillä tiedotteilla opiskelijoille ja Humakin henkilökunnalle, lisäksi erot 

huomioitiin syksyn koulutuksissa. Muistiossa määriteltiin jaostotoiminnan olevan 

tapahtumien järjestämistä sekä edunvalvontaa ja tutortoiminnan opintoja ja 

yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.  

5.3. Luodaan ohjeistus HUMAKOn toiminnan opinnollistamisesta 

Ohjeistuksen luomisesta HUMAKOn toiminnan opinnollistamiseen vastasi 

koulutuspoliittinen vastaava Juulia Saukkonen. 
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Ohjeistuksen laatiminen aloitettiin yhteydenotolla pedagogisiin yliopettajiin, jotka 

ottivat toiminnan opinnollistamisen käsiteltäväksi myös omaan palaveriinsa. Lisäksi 

toiminnan opinnollistamista käsiteltiin opintoprosessityöryhmän kokouksessa.  

Ohjeistus sisältää ohjeet toiminnan opinnollistamiseen sekä listauksen mahdollisista 

kursseista, joihin HUMAKOn toimintaa voi opinnollistaa. Ohjeistusta käsiteltiin 

hallituksen suunnittelupäivillä 17.–19.4. ja 7.-9.5.2015. Ohjeistus hyväksyttiin 

HUMAKOn hallituksen kokouksessa 6.6.2015.  

Opinnollistamisohjeistus perehdytettiin vuoden 2015 ja 2016 toimijoille. Perehdytykset 

on pidetty joko verkon välityksessä tai uusien toimijoiden perehdytyksen yhteydessä. 

5.4. Kehitetään aktiivirekrytointia toimivammaksi 

Aktiivirekrytoinnin kehittämisestä oli vastuussa hallituksen varapuheenjohtaja Theo 

Tyrväinen. Vuodelle 2015 laadittiin aktiivirekrytointisuunnitelma sekä yleinen ohje 

vuosittaisen aktiivirekrytointisuunnitelman tekoon. Vuosittaisessa suunnitelmassa 

käydään läpi käytännön tasolla, miten markkinointia toteutetaan, mitä materiaaleja ja 

viestintäkanavia käytetään sekä markkinoinnin yleinen ilme. Vuoden 2015 

aktiivirekrytointisuunnitelma hyväksyttiin hallituksen 8. kokouksessa 9.5.2015. 

Yleisessä ohjeessa kerrotaan tarkemmin eri aktiivimuodoista, hakuajoista sekä mitä 

asioita vuosittaisessa suunnitelmassa käydään läpi. Dokumentti hyväksyttiin 

hallituksen 10. kokouksessa 9.8.2015.  
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5.5. Viimeistellään laadunvarmistusjärjestelmä 

Laadunvarmistusjärjestelmän viimeistely oli toiminnanjohtaja Marianna Rantasen 

vastuulla. 

Laadunvarmistusjärjestelmän 

viimeistelyyn kuului erillisen 

sivuston luominen, johon on 

koottu HUMAKOn toimintaa 

ohjaavat materiaalit yhteen 

(kuva).  

Viimeistelyyn kuului lisäksi 

puuttuvien prosessikuvauksien 

luominen, 

työsuojelusuunnitelman ja 

asiakirjaohjeistuksen luominen. 

Kevään 2015 aikana 

prosessikuvauksiin päivitettiin 

työntekijöiden ja hallituksen 

välisen työnjaon mukaiset 

muutokset. Kevään aikana 

selvitettiin mahdollisuutta liittyä osaksi Humakin työsuojelusuunnitelmaa. 

Selvityksen jälkeen päätettiin, että HUMAKO ei laadi omaa työsuojelusuunnitelmaa, 

vaan HUMAKO huomioidaan osana Humakin työsuojelusuunnitelmaa.  

Laadunvarmistusjärjestelmä-sivusto otettiin kunnolla käyttöön syksyllä 2015, kun sen 

avulla perehdytettiin uutta hallitusta. Sivustoa päivitettiin aktiivisesti ja sinne lisättiin 

kaikki uudet toimintaa ohjaavat asiakirjat ja ne asiakirjat, joihin on tehty muutoksia 

vuoden 2015 aikana.  

5.6. Laaditaan strategiakauden mittainen taloussuunnitelma 

Strategiakauden mittaisen taloussuunnitelman laatiminen oli toiminnanjohtaja 

Marianna Rantasen vastuulla. Taloussuunnitelman laatimisessa oli apuna 

työharjoitteluaan HUMAKOssa suorittanut Juulia Saukkonen. Taloussuunnitelmassa 

on huomioitu talouden kehittyminen vuosien 2012–2014 aikana ja ennakoitu 

muutostarpeet vuoteen 2017 asti. Taloussuunnitelma hyväksyttiin hallituksen 7. 

kokouksessa 17.4.2015.  
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5.7. Kehitetään edustajistotoimintaa aktiivisemmaksi 

Edustajistotoiminnan kehittämisestä vastuussa oli hallituksen puheenjohtaja Salla 

Paavilainen. Toimintaa kehitettiin tiiviissä yhteistyössä edustajiston puheenjohtajiston 

kanssa. 

Edustajistotoimintaa kehitettiin aktiivisemmaksi kehittämällä hallituksen ja 

edustajiston välistä viestintää sekä aktivoimalla edustajistoa oman toimintansa 

suunnitteluun. Edustajistolle toimitettiin kuukausittain raportti hallituksen 

toiminnasta, ja edustajisto käsitteli ne omassa palaverissaan. Tiivis tiedonkulku 

johtoryhmän kesken aktivoi myös edustajistoa. Johtoryhmään kuului hallituksen 

puheenjohtaja Salla Paavilainen, hallituksen varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen, 

toiminnanjohtaja Marianna Rantanen, edustajiston puheenjohtaja Ida Myllärinen sekä 

edustajiston varapuheenjohtaja Tomi Sirviö. 

Jotta edustajistotoiminnan aktivointi jatkuisi myös tulevina vuosina, luotiin vuonna 

2015 muistio aktiiviseen edustajistotoimintaan. Muistiossa käydään läpi muun muassa 

edustajiston ja edustajiston puheenjohtajiston rooleja sekä keinoja aktivoida 

edustajistoa. 

 Viestintästrategian toteuttaminen 

Viestintästrategian toteutumisen seuranta oli viestintävastaava Heidi Saarisen 

vastuulla. Vuoden 2015 aikana painopiste oli viestinnän sävyn kehittämisessä ja 

aiempaa suunnitelmallisemman viestinnän toteuttamisessa. Viestintää tukemaan 

luotiin HUMAKOlle käyttöön kuvapankki sekä ohjeistuksia esimerkiksi viestintään 

sosiaalisessa mediassa, jäsentiedotteen materiaalien tuottamiseen ja kuvapankin 

käyttöön. Tämän lisäksi selvitettiin viestinnän tilaa eri kanavissa.  

6.1. Edistetään HUMAKOn asemaa ja näkyvyyttä Humakin toimipisteissä 

HUMAKOn näkyvyyden nykytilan ja käytettävissä olevan ilmoitustilan selvitys oli 

viestintävastaava Heidi Saarisen vastuulla. HUMAKOn näkyvyyttä kampuksilla 

selvitettiin sähköpostitse tutorvastaavilta. Vastausten perusteella kartoitettiin 

HUMAKOn käytössä olevan ilmoitustaulutilan määrää jokaisessa yksikössä sekä 

mahdollisuuksia lisätä HUMAKOn näkyvyyttä esimerkiksi hyödyntämällä paremmin 

tutoreita ilmoitustaulujen ylläpitämisessä. HUMAKOn näkyvyyttä Humakin eri 

toimipisteissä edistettiin myös osallistumalla kampuksilla järjestettäviin tilaisuuksiin 

tai tapahtumiin aina mahdollisuuksien mukaan, joko kummikäyntien tai muiden 

vierailujen yhteydessä.  
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6.2. Kehitetään viestintää aktiivisemmaksi sosiaalisessa mediassa 

Viestinnän kehittäminen aktiivisemmaksi sosiaalisessa mediassa oli viestintävastaava 

Heidi Saarisen vastuulla. Sosiaalisen median kanavina HUMAKOssa toimii 

opiskelijakunnan oma Facebook-sivu sekä maskotti Hjördiksen henkilökohtainen 

Facebook-profiili. HUMAKOn Facebook-sivulla julkaistujen päivitysten sävyyn 

kiinnitettiin erityistä huomiota ja rennon tekstin lisäksi kuvia pyrittiin julkaisemaan 

enemmän. Kaikki HUMAKOn blogitekstit jaettiin myös Facebookissa ja 

viestintästrategian liitteeksi luotiin hallitukselle muistilista päivitysten teon tueksi. 

Päätettiin myös ottaa käyttöön käytäntö, jossa kaikkiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 

valitaan paikalla olevista HUMAKOn edustajista aina yksi sosiaalisesta mediasta 

vastaava henkilö, joka huolehtii päivitysten tekemisestä paikan päällä.  

Vuoden alussa luotiin kirjallinen ohjeistus Hjördiksen Facebook-tilin käyttöä varten ja 

tilin päivittämisestä otti vastuun edustajiston jäsen Henna Luukkonen. Myös 

hallituksen jäsenet päivittivät Hjördiksen profiilia vuoden aikana aktiivisesti 

esimerkiksi kummivierailujen aikana. Törmäsimme myös Hjördikselle vuonna 2011 

luotuun Twitter-tiliin, jota ei ollut päivitetty neljään vuoteen ja päivityksiä oli yhteensä 

vain seitsemän kappaletta. Twitterin ei koettu olevan kovinkaan tehokas tai tarpeeksi 

moniulotteinen viestintäkanava etenkään maskotin nimissä käytettäväksi. Tili ei 

todennäköisesti olisi myöskään lisännyt HUMAKOn näkyvyyttä huomattavasti sen 

päivittämiseen kuluvaan työmäärään nähden, joten se päätettiin poistaa kokonaan 

käytöstä. 

6.3. Kehitetään viestintää helposti lähestyttävämmäksi sävyn ja sisällön kautta 

Viestinnän kehittäminen sävyn ja sisällön kautta oli viestintävastaava Heidi Saarisen 

vastuulla. Viestinnän parempaa ennakoitavuutta varten luotiin blogipäivityksille 

aikataulu, jossa kävi ilmi viikkokohtaisesti julkaisujen teema sekä vastuuhenkilö. 

Blogin päivittämistä varten viestintävastaava ohjeisti hallitusta aina tarpeen mukaan 

ja vuoden mittaan päivitti aikataulua sekä huolehti tekstien julkaisusta suunnitelman 

mukaisessa aikataulussa.  

Saadun palautteen mukaan opiskelijat toivoivat enemmän juttuja eri yksiköiden 

tapahtumista ja arjesta, joten tiedotimme aktiiveille suunnatussa Kartalla-tiedotteessa 

mahdollisuudesta kirjoittaa juttuja HUMAKOn blogiin. Blogiin saatiin muutama eri 

kampusten tutoreiden kirjoittama teksti. 
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6.4. Tiedotteiden ja markkinointimateriaalien kehittäminen ja kuvapankin 

luominen 

Tiedotteiden ja markkinointimateriaalien kehittäminen sekä kuvapankin luominen 

olivat viestintävastaava Heidi Saarisen vastuulla. Tiedotteissa tuotiin säännöllisesti 

esille Humakin eri yksiköiden toimintaa ja paikallisia toimijoita muistutettiin kuvien 

ja tiedotetekstien lähettämisestä. Tiedotteiden kasvavan pituuden ja tiedotettavien 

asioiden suuren määrän vuoksi luotiin ohjeistus jäsentiedotteessa julkaistavien 

materiaalien pituuksista ja lisättiin se viestintästrategian liitteeksi.  

Syksyllä 2014 käyttöön otetun HUMAKOn aktiiveille suunnatun Kartalla-tiedotteen 

toimivuutta ja tarpeellisuutta selvitettiin touko-kesäkuussa tehdyn kyselyn avulla. 

Kysely lähetettiin kaikille Kartalla-tiedotteen saaneille aktiiveille ja kyselyssä otettiin 

selvää mm. aktiivien kokemuksista tiedotteen sisällön määrästä ja laadusta sekä miten 

he olivat kokeneet sisällön tuottamisen itse. Kyselyn kautta saatujen tulosten ja 

palautteen myötä todettiin, ettei Kartalla-tiedote kaipaa suuria muutoksia ja se on 

koettu hyödyllisenä vastaajien keskuudessa. 

Kuvapankkipalveluiden selvittämistä varten määriteltiin aluksi palvelua koskevat 

vaatimukset ja niiden pohjalta lähdettiin etsimään ja kokeilemaan eri 

palveluvaihtoehtoja. Testauksien perusteella Kuvat.fi-sivusto vastasi parhaiten 

vaatimuksia, etenkin tehokkaaseen ja yksinkertaiseen hakutoimintoon oltiin hyvin 

tyytyväisiä. Hallitus päätti ottaa käyttöön edellä mainitun kuvapankkipalvelun ja sen 

käyttöä varten luotiin kirjallinen ohjeistus, joka liitettiin osaksi viestintästrategiaa. 

Kuvapankkiin vietiin valokuvia ja grafiikkaa neljän vuoden ajalta ja sitä päivitettiin 

aktiivisesti, jotta siitä saatiin valmis ja helposti käyttöön otettava työkalu viestintää 

tukemaan. 
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 Palvelutoiminta 

HUMAKOn palvelutoimintaan kuuluu Kaljaasi-risteilyn markkinointi, tutormallin 

kehittäminen yhteistyössä Humakin kanssa, monimuototutoroinnin kehittäminen 

osana vertaistutortoimintaa ja HUMAKO-kiertueen kehittäminen sekä erityisesti 

aikuis-, yamk- ja vaihto-opiskelijoiden huomiointi HUMAKOn palveluissa ja 

markkinoinnissa.  

7.1. Osallistutaan Kaljaasi-risteilyn markkinointiin 

 

HUMAKO osallistui METKAn järjestämälle Kaljaasi-opiskelijaristeilylle 

markkinoimalla risteilyä Humakin opiskelijoille ja tuottamalla sisältöä tapahtumaan. 

Kaljaasi-yhteistyöstä vastasi HUMAKOn tutorvastaava Tiia Haimi. Tiia osallistui 

Kaljaasi-työryhmän palavereihin ja suunnitteli yhdessä HUMAKOn hallituksen 

kanssa HUMAKOn rastia Kaljaasin rastikierrokselle. Risteilyä markkinoitiin ennalta 

annetun aikataulun mukaisesti HUMAKOn Facebook-sivulla. Risteily järjestettiin 1.-
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3.11., HUMAKOlta risteilylle osallistui Tiian lisäksi koulutuspoliittinen ja 

työryhmävastaava Juulia Saukkonen, viestintävastaava Heidi Saarinen sekä 

edustajiston jäsen Krista Maarajärvi. Kaikki HUMAKOlta osallistuneet olivat 

vetämässä suunniteltua rastia risteilyllä. Risteilylle osallistui lisäksi 33 HUMAKOn 

jäsentä. 

7.2. Jatketaan tutormallin kehittämistä ja tiivistetään yhteistyötä Humakin 

kanssa 

Tutormallin kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen oli HUMAKOn tutorvastaava 

Tiia Haimin ja kansainvälisyysvastaava Sonja Salosen vastuulla. HUMAKO kehitti 

tutormalliaan keräämällä palautetta kaikista koulutuksista, muuttamalla 

callidustutor-nimikkeen kokemustutoriksi sekä päivittämällä raportointi- ja 

suunnitelmaohjeet. Päivityksen pohjalta tutortuntien määrää saatiin kasvatettua 15 

tunnilla.  

HUMAKOn tutortiimi, johon tutorvastaavan ja KV-vastaavan lisäksi kuuluu 

toiminnanjohtaja Marianna Rantanen ja Humakin lehtori, tutorkoordinaattori Piia 

Mylly, on pitänyt vuoden aikana yhdeksän palaveria. Palavereissa on käsitelty 

ajankohtaisia asioita, tulevia tapahtumia ja asioita, jotka ovat nousseet 

tutortoiminnassa esille.  

HUMAKOn tutorvastaava osallistui Humakin tutorlehtoreiden palavereihin. 

Tutorlehtorit ovat päässeet vaikuttamaan esimeriksi koulutusten sisältöihin.  

Toukokuussa Humakissa järjestettiin pedagogisten yliopettajien ja tutorlehtoreiden 

yhteinen palaveri, johon myös HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna Rantanen 

osallistui. Palaverissa keskusteltiin tutortoiminnan kehittämiseen liittyvistä 

toimenpiteistä ja päätettiin, että kaikkiin tutorlehtoreiden yhteisiin palavereihin 

osallistuu jatkossa myös pedagoginen yliopettaja. Tavoitteena on lisäksi jatkossa 

kouluttaa kaikki tutorlehtorit ja liittää HUMAKOn tutortoiminta osaksi Humakin 

ohjaus- ja tukiprosessia.  

7.3. Seurataan monimuototutoroinnin kehittymistä osana vertaistutortoimintaa 

Monimuototutoroinnista vastasivat hallituksen tutorvastaava Tiia Haimi ja 

kansainvälisyysvastaava Sonja Salonen. Monimuototutorointi on monimuoto- ja 

yamk-opiskelijoiden tutorointia, joka eroaa päiväopiskelijoiden tutoroinnista. 

Monimuototutorointia tehdään pääosin verkossa monimuoto-opiskelijoiden vähäisten 

lähiopetuskertojen vuoksi. 
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Monimuototutoroinnille luotiin ohjeistus, joka käsiteltiin tutorvastaavien 

koulutuksessa. Monimuoto-opiskelijoiden tutorointi käynnistyi syksyllä ja jokaisessa 

yksikössä tutoreista valittiin yksi, joka vastaa monimuototutoroinnin toteutumisesta 

omassa yksikössä. Monimuotovastaaville pidettiin yksi palaveri ja sen lisäksi heiltä 

pyydettiin lyhyt raportti syksyn aikana tehdystä monimuototutoroinnista.  

7.4. HUMAKO-kiertueen kehittäminen 

HUMAKO-kiertueen kehittäminen opiskelijoita kiinnostavaksi yhteistyössä Humakin 

kanssa oli maaliskuuhun asti hallituksen jaostovastaava Tiia Kinnusen vastuulla. 

Kiertueen suunnittelu ja valmistelut 

aloitettiin helmikuussa. Maaliskuussa 

vastuu kiertueesta siirtyi hallituksen 

puheenjohtajalle Salla Paavilaiselle. 

Tämän lisäksi kiertue työllisti 

toiminnanjohtaja Marianna Rantasta 

ja hallituksen varapuheenjohtaja 

Theo Tyrväistä, jotka hoitivat 

käytännön järjestelyitä, kuten 

kiertueen budjettia ja yhteydenpitoa 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Kiertueen sisältö suunniteltiin 

hallituksen suunnittelupäivien 

yhteydessä. Hallitus kävi läpi 

edellisvuoden palautteen kiertueesta ja kehitti kiertuetta osittain palautteen pohjalta. 

Kiertueella järjestettiin rastikierros sekä liittojen puheenvuoroja eri teemoilla 

ensimmäisen sekä toisen vuosikurssin opiskelijoille. Päivän ohjelmaan sisältyi myös 

HUMAKO-aktiivimuotojen esittelyä eri tavoilla. Kiertueesta kerättiin palautetta, ja 

palautteen mukaan opiskelijat pitivät kiertueen osallistavista elementeistä.  

7.5. Huomioidaan palveluissa ja markkinoinnissa aikuis- yamk- sekä vaihto-

opiskelijat 

Aikuis-, yamk ja vaihto-opiskelijoiden huomiointi oli kansainvälisyysvastaava Sonja 

Salosen vastuulla. Vastuu tästä toiminnasta siirtyi Salosen erotessa hallituksesta 

hallituksen puheenjohtajan Salla Paavilaisen sekä varapuheenjohtaja Theo Tyrväisen 

vastuulle. Aikuis- yamk- sekä vaihto-opiskelijoiden huomioinnista tehtiin muistio, 

jossa käytiin läpi kyseessä olevien ryhmien erityispiirteitä, tarpeita sekä HUMAKOn 

mahdollisuuksia huomioida heidät paremmin palveluissa ja markkinoinnissa. 
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 Vaikuttamistoiminta 

Vaikuttamisen saralla keskityttiin pääasiassa SAMOKin ja SYLin koordinoiman 

eduskuntavaalikampanjan toteuttamiseen, istumisen vähentämisen kampanjan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämiseen. 

Myös alueellisen yhteistyön tasalaatuisuuteen kiinnitettiin enemmän huomiota 

vuoden 2015 aikana. 

8.1. Istumisen vähentämisen kampanja ja opiskeluympäristön ergonomiaan 

vaikuttaminen 

Istumisen vähentämisen kampanjan järjestämisestä ja vaikuttamisesta 

opiskeluympäristön ergonomiaan oli vastuussa hallituksen liikuntavastaava Esa 

Huhtakallio. Suunnitelma kampanjasta hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.4.  

Kampanja toteutettiin syksyllä yhteistyössä liikuntakoordinaattoreiden ja 

liikuntatutoreiden kanssa. Kampanjaan liittyi opetuksen yhteydessä pidettäviä 

liikunnallisia hetkiä, liikunta-aiheinen sosiaalisen median kilpailu, sekä 

vaikuttamistyötä opiskeluergonomiaan liittyen.  

Opiskeluympäristön ergonomiasta hankittiin lisätietoa eri opiskelijakunnilta ja 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:ltä. Opiskeluympäristön ergonomiasta tehtiin 

kannanotto, joka sai Humakilta hyvän vastaanoton. 

8.2. Tehdään alueellista vaikuttamista 

Alueellisesta vaikuttamisesta oli vastuussa hallituksen varapuheenjohtaja Theo 

Tyrväinen.  

Pääkaupunkiseudulla HUMAKO on osallistunut aktiivisesti pääkaupunkiseudun 

ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistyöverkosto World Student Capitalin toimintaan. 

WSC-verkosto teki yhteiset kuntavaikuttamistavoitteet pääkaupunkiseudulle sekä 

yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa Opiskelijan 

kaupunki -tutkimushankkeen, jonka tulokset julkaistiin 3.12. järjestetyssä seminaarissa 

yhdessä kuntavaikuttamistavoitteiden kanssa. 

Turussa HUMAKO aloitti yhteistyötä Ryhmä 30 000 kanssa. Syksyn aikana 

valmisteltiin yhteistyösopimusta, joka hyväksyttäneen 2016 vuoden alussa.  

Kuopiossa ja Joensuussa HUMAKOn kummi Juulia Saukkonen sai aikaiseksi hyvät 

keskustelusuhteet paikallisiin opiskelija- ja ylioppilaskuntiin. Juulia oli mukana 

luomassa järjestöjen välisten kausiluontoisten tapaamisten perinnettä. 
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8.3. Tuodaan eduskuntavaalit esille Humakissa 

Eduskuntavaalien esille tuomisesta ja muusta eduskuntavaaleihin liittyvästä 

vaikuttamistyöstä vastuussa oli hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen. 

Opiskelijoille tiedotettiin eduskuntavaaleista jäsentiedotteessa, blogissa sekä 

nettisivuilla. Kampuskummit lähettivät omalle kummiyksikölleen viestejä 

HumakPro:ssa sekä sosiaalisessa 

mediassa liittyen 

eduskuntavaaleihin. Viesteissä 

kerrottiin alueella järjestettävistä 

vaalipaneeleista, sekä kehotettiin 

yleisesti äänestämään 

eduskuntavaaleissa.  

HUMAKO osallistui 

pääkaupunkiseudun 

opiskelijakuntien ja 

ylioppilaskuntien järjestämään 

#koulutuslupaus-kampanjan 

aloitustapahtumaan Helsingissä 

25.2. #Koulutuslupaus on 

korkeakouluopiskelijoiden 

valtakunnallinen 

eduskuntavaalikampanja. Sen 

toteuttivat Suomen 

ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK yhteistyössä 

ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. HUMAKO osallistui kampanjaan liittyvän 

soittokierroksen toteuttamiseen, sekä kampanjamateriaalin levittämiseen. 

Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat järjestivät Helsingissä 1.4. Aprillipaneelin, 

jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen HUMAKO osallistui. Tapahtumassa oli kaksi 

paneelia ja se oli suunnattu erityisesti opiskelijoille. 

HUMAKO järjesti äänestyksen aikaan kampanjan sosiaalisessa mediassa. Kun 

opiskelija julkaisi äänestyspaikalta sosiaaliseen mediaan kuvan, hänelle toimitettiin 

äänestysaiheinen haalarimerkki. 
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8.4. Vaaditaan Humakia tekemään esteettömyysselvitys 

Humakin velvoittamisesta esteettömyysselvityksen tekemiseen oli vastuussa 

hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen. Asiasta on keskusteltu Humakin 

henkilöstön kanssa, mutta Humakin henkilövaihdosten takia selvityksen 

toteuttaminen kuitenkin lykkääntyy. 

8.5. Kehitetään häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja luodaan sen tueksi 

perehdytysmateriaalia 

Kehitystyöstä oli vastuussa sosiaalipoliittinen vastaava Esa Huhtakallio. HUMAKOn 

valmiit perehdytysmateriaalit käytiin läpi häirintäyhdyshenkilöiden Heidi Saarisen ja 

Esa Huhtakallion sekä hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilaisen toimesta ja niiden 

todettiin olevan edelleen hyvät ja ajantasaiset.  

Sosiaalipoliittinen vastaava hankki lisää 

tietoa toimintaan liittyen Suomen 

opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n 

häirintäyhdyshenkilötoiminnasta 

vastaavalta henkilöltä. 

Häirintäyhdyshenkilötoiminnasta 

tiedotettiin aktiivisesti useissa eri 

viestintäkanavissa ja 

häirintäyhdyshenkilöiden kasvot 

pyrittiin tekemään mahdollisimman 

tutuiksi opiskelijoille kaikissa yksiköissä. 

 Opiskelija-aktiivisuuden lisääminen 

(projekti) 

Projekti ”opiskelija-aktiivisuuden 

lisääminen” on vuonna 2015 keskittynyt 

HUMAKOn toimijoiden perehdyttämisen ja kampuskummitoiminnan kehittämiseen, 

yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen sekä palautteen keräämisen 

kehittämiseen.  

9.1. Kehitetään toimijoiden perehdyttämistä 

Toimijoiden perehdyttämisen kehittämisestä vastasi toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen. Hallituksen 7. kokouksessa nimettiin työryhmä arvioimaan perehdytyksien 
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nykytilaa. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Marianna Rantanen ja jäseniksi 

Juulia Saukkonen sekä Jenna Ojala.  

Työryhmä arvioi perehdytysten tasoa ja loi mallin toimivasta perehdytyksestä. 

Työryhmä raportoi toiminnastaan hallituksen 8. kokouksessa, jossa päätettiin nimetä 

viisi eri työryhmää vastaamaan uusien aktiivien perehdytyksestä.  

 Opiskelijakorttivastaavien perehdytyksestä vastasi toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen ja viestintäsihteeri Suvi Torikka.  

 Jaostotoimijoiden perehdytyksestä vastasi toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen, jaostovastaava Jenna Ojala ja varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen.  

 Työryhmätoimijoiden perehdytyksestä vastasi työryhmävastaava Juulia 

Saukkonen, puheenjohtaja Salla Paavilainen ja liikuntavastaava Esa 

Huhtakallio. 

 Hallituksen perehdytyksestä vastasi hallituksen puheenjohtaja Salla 

Paavilainen, koulutuspoliittinen vastaava Juulia Saukkonen ja 

kansainvälisyysvastaava Sonja Salonen.  

 Edustajistotoimijoiden perehdytyksestä vastasi varapuheenjohtaja Tomi 

Sirviö, puheenjohtaja Ida Myllärinen ja edustajiston jäsen Henna Luukkonen.  

Työryhmien vastuulla oli luoda materiaalia toimijoiden perehdyttämiseen, laatia 

perehdytyksen ohjelma sekä aikataulu ja sopia sen puhujat. Työryhmien toimintaa 

seurasi ja ohjasi toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

Opiskelijakorttivastaavien perehdytys pidettiin verkkoyhteydellä 28.8.2015, 

jaostotoimijoiden koulutus järjestettiin 9.-10.10.2015 TKI-Ilkassa, edustajiston 

perehdytys pidettiin 23.–24.11.2015 TKI-Ilkassa ja hallituksen perehdytys pidettiin 3.-

6.12.2015 TKI-Ilkassa ja Espoossa. Työryhmäedustajien perehdytys jäi pitämättä 

Humakin työryhmäuudistuksen vuoksi, koska seuraavan vuoden työryhmistä ei ollut 

tietoa.  

9.2. Kehitetään kampuskummitoimintaa toimivammaksi 

Kummitoiminnasta oli vastuussa hallituksen kummivastaava Theo Tyrväinen. 

Kummitoiminnan kehittäminen aloitettiin luomalla suunnitelma kummitoiminnan 

toteuttamisesta. Hallitus hyväksyi suunnitelman 4. kokouksessaan 27.2.2015. 

Suunnitelman toteutumista kummivastaava seurasi tehtävälistojen avulla. Vuoden 

aikana hallituksen jäsenet kävivät kummivierailuilla Torniota lukuun ottamatta 

jokaisessa yksikössä vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. 
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9.3. Päivitetään yhdenvertaisuussuunnitelma 

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen oli sosiaalipoliittisen vastaavan Esa 

Huhtakallion vastuulla. Suunnitelman päivittämisessä oli apuna työharjoitteluaan 

HUMAKOssa suorittanut Juulia Saukkonen, joka laati HUMAKOn aktiiveille kyselyn 

yhdenvertaisuudesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 52 aktiivia. Tuloksien analysoinnista 

vastasi Esa Huhtakallio. Tuloksien ja niistä tulleiden ideoiden pohjalta kirjoitettiin uusi 

yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma esiteltiin hallitukselle kesäkuun 

suunnittelupäivillä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma kirjoitettiin puhtaaksi elo- ja syyskuussa. Hallitus 

hyväksyi yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan 30.9.2015. Edustajisto 

hyväksyi yhdenvertaisuussuunnitelman ensimmäisen kerran 10.11.2015 ja toisen 

kerran opiskelijalta tulleen palautteen jälkeen 17.11.2015. Suunnitelma esiteltiin ja 

perehdytettiin uusille toimijoille syksyn perehdytyksien ja koulutuksien yhteydessä.  

9.4. Kehitetään palautteen keräämistä 

Palautteen keräämisestä oli vastuussa HUMAKOn koulutuspoliittinen vastaava Juulia 

Saukkonen. 

Toukokuussa HUMAKO brändäsi uudestaan palautekortit. Kortit brändättiin ”Miten 

meni noin niinku omasta mielestä” -kampanjan muodossa, jonka tarkoitus oli vauhdittaa 

palautteen antamista. Palautteen antaneet opiskelijat saivat myös haalarimerkit 

kampanjan mukaisesti.  Palautekortteja kampanjan kautta lähetettiin yhteensä 158, 

yhteensä 51 eri henkilölle.  

HUMAKOn palautekortit ovat toiminnasta saatavaa nopeaa palautetta ja 

tiedottamista varten. Opiskelijoiden on edelleen ollut mahdollista muistaa tai 

muistuttaa kampustensa lehtoreita papukaija-, etana- ja keltaisella kortilla. 

Palautekorttikampanjan ulkopuolella lähetettiin eri kampusten lehtoreille 5 

papukaijakorttia ja 3 etanakorttia sekä 1 keltainen kortti.  

Syksyllä järjestettiin HUMAKO-kiertueen yhteydessä toinen ”Miten meni noin niinku 

omasta mielestä?” -kampanja. Syksyn kampanjassa palautteita lähetettiin yhteensä 38 

kappaletta ja palautetta lähetettiin 32 henkilölle. 
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 Sidosryhmätoiminta 

HUMAKO on tehnyt yhteistyötä vuoden aikana kattojärjestönsä Suomen 

opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n kanssa sekä alueellisesti eri opiskelijakuntien 

kanssa. Lisäksi HUMAKO on tehnyt yhteistyötä eri ammattiliittojen kanssa. 

10.1. Opiskelijakuntakenttä 

Yhteydenpito opiskelijakuntakentän kanssa oli alkuvuoden aikana eri 

yhteistyömuotojen ideointia ja erilaisia tapaamisia. Yhteydenpito tapahtui pääasiassa 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin tapahtumien yhteydessä sekä erilaisissa 

alueellisissa tapaamisissa.  

HUMAKOn edustajat osallistuivat vuoden aikana SAMOKin ja Opiskelijoiden 

liikuntaliitto OLL:n tapahtumiin ja koulutuksiin, joista löytyy listaus alempaa. 

Hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen valittiin keväällä SAMOKin 

taloustoimikunnan jäseneksi sekä SAMOKin sisäiseen koulutuksen visiotyöryhmään. 

Edustaminen kyseisissä toimielimissä kesti vuoden 2015 ajan. 

10.2. Yhteistyökumppanit 

HUMAKO on vuoden aikana tehnyt tiivistä yhteistyötä eri ammattiliittojen kanssa. 

Voimassa olevat yhteistyösopimukset on Jytyn, JHL:n, Ystean, Takun ja Nuolen 

kanssa. Yhteistyösopimuksissa on määritelty mm. tiedottamiseen, opiskelijakunnan 

toiminnan tukemiseen ja mainontaan liittyviä asioita. 

HUMAKOn yhteistyökumppanit esittelivät omaa toimintaansa ja 

yhteistyömahdollisuuksia hallituksen suunnittelupäivillä sekä edustajiston 

kevätkokouksen yhteydessä. 

10.3. SAMOKin ja OLL:n koulutukset  

HUMAKOn edustajat ovat osallistuneet SAMOKin ja Opiskelijoiden liikuntaliiton 

(OLL) järjestämiin erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin. 

10.3.1. Lähtölaukaus 

HUMAKO oli mukana SAMOKin valtakunnallisella Lähtölaukaus-risteilyllä 

yhdentoista edustajan voimin: hallituksen jäsenistä mukana olivat Salla Paavilainen, 

Theo Tyrväinen, Tiia Haimi, Tiia Kinnunen, Sonja Salonen, Esa Huhtakallio, Heidi 

Saarinen sekä Juulia Saukkonen. Mukana risteilyllä olivat myös HUMAKOn 

edustajiston puheenjohtaja Ida Myllärinen, toiminnanjohtaja Marianna Rantanen sekä 

jäsenpalvelusihteeri Pinja Aaltonen. Risteilyllä käsiteltiin yhteisinä osioina mm. 
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korkeakoulujärjestelmän ja duaalimallin kehittämistä, opiskelijaterveydenhuollon 

lähitulevaisuutta, Frankin kehittämistä, SAMOKin vuotta 2015 sekä organisaation 

kehittämistä. 

10.3.2. PjPs helmikuu 

SAMOKin vuoden ensimmäinen Pj/Ps-tapaaminen järjestettiin 13.2. Helsingissä. 

HUMAKOlta tapaamiseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen ja 

varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen. Tapaamisessa käsiteltiin opiskelijakunnille 

ajankohtaisia aiheita, kuten vaikuttamista eduskuntavaalien yhteydessä, tapahtumien 

konseptointia sekä esiteltiin korkeakouluopiskelijoiden yhteinen 

eduskuntavaalikampanja. 

10.3.3. Pj-evakko helmikuu 

SAMOKin vuoden ensimmäinen Pj-evakko järjestettiin 12.2. Helsingissä. HUMAKOlta 

evakkoon osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen ja hallituksen 

varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen. Evakossa käsiteltiin mm. ylioppilaskuntien sekä 

opiskelijakuntien yhteistyötä sekä opiskelijakunnan johtamista ja vapaaehtoisten 

motivointia. Tapaamisessa keskusteltiin myös siitä, kuinka palkansaajien 

keskusjärjestöjen opiskelijajärjestöt voivat toimia opiskelijakuntien tukena. 

10.3.4. OLL kevättapaaminen 

OLL:n ensimmäinen sektoritapaaminen järjestettiin Lahdessa 16.-17.2.2015. 

Tapaamiseen osallistui hallituksen liikuntavastaava Esa Huhtakallio. Tapaamisessa 

kartoitettiin eri opiskelijakuntien vuoden 2015 suunnitelmia ja tilannetta liikunnan 

osalta. Yhtenä osiona oli laaja LAMK Sports:n esittely, jonka toimintaan tutustuttiin 

käytännön tasolla. Muita kaikille yhteisiä osioita oli liikuntaedunvalvonta omassa 

korkeakoulussa, asiaa OSM-kisoista, eduskuntavaalit 2015 ja OLL:n strategia 2016-

2020. Lisäksi Esa osallistui valtakunnallista liikuntapolitiikkaa koskevaan 

rinnakkaisosioon. 

10.3.5. Kevätseminaari 

SAMOKin kevätseminaari järjestettiin 26.-27.3. Helsingissä. HUMAKOlta seminaariin 

osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen, hallituksen jäsenet Juulia 

Saukkonen ja Jenna Ojala sekä toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. Kevätseminaarin 

yhteisiin osioihin lukeutui mm. Sitran tervehdys, ARENEn kuulumiset, Tampere3-

tilannekatsaus sekä SAMOKin uuden intran esittely. Lisäksi osallistujat osallistuivat 

erilaisiin rinnakkaissessioihin, joissa käsiteltiin mm. opiskeluterveydenhuollon 

merkitystä, laadunvarmistusta opiskelijakunnissa, ammattikorkeakoulujen 

laatujärjestelmiä sekä SAMOKin taloutta. 
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10.3.6. Hallitusevakko 

SAMOKin hallitusevakko järjestettiin 27.-28.3. Helsingissä. HUMAKOlta evakkoon 

osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen sekä hallituksen jäsenet Juulia 

Saukkonen ja Jenna Ojala. Evakossa kuultiin mm. alumnin tervehdys, viimeiset 

kuulumiset eduskuntavaalikampanjoinnista, pohdittiin monimuoto-opiskelijoiden ja 

erityisryhmien aktivointia toiminnassa ja osallistuttiin omaa vastuualuetta koskeviin 

sessioihin. 

10.3.7. AMK-päivät 

HUMAKOlta AMK-päiville Tampereelle 19.-20.5. osallistuivat toiminnanjohtaja 

Marianna Rantanen, hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen, hallituksen 

koulutuspoliittinen vastaava Juulia Saukkonen sekä hallituksen viestintävastaava 

Heidi Saarinen. AMK-päivillä käsiteltiin ammattikorkeakoulukenttää yleisesti 

koskevia asioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Päivien teemana oli Asenne, 

Menestys, Kansainvälisyys. 

10.3.8. Henkilöstöpäivät 

SAMOKin henkilöstöpäivät järjestettiin 11.–12.5. Helsingissä ja Tallinnassa. 

HUMAKOlta henkilöstöpäiville osallistuvat toiminnanjohtaja Marianna Rantanen ja 

viestintäsihteeri Suvi Torikka. Henkilöstöpäivillä käsiteltiin mm. uudistunutta 

ammattikorkeakoululakia, yhdenvertaisuuslainsäädäntöä työyhteisössä, Halloped.fi -

palvelua, onnistunutta rekrytointiprosessia ja muuttuvaa työyhteisöä 

mahdollisuutena. Ohjelma oli painottunut viestinnän näkökulmiin.  

10.3.9. SAMOK kesäseminaari 

SAMOKin kesäseminaari järjestettiin Kouvolassa 13.-14.8. HUMAKOlta seminaariin 

osallistui hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen sekä koulutuspoliittinen 

vastaava Juulia Saukkonen.  

Kesäseminaarissa kuultiin puheenvuorot muun muassa kuntavaikuttamisesta, 

ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmistä ja auditoinnista sekä 

opiskelijaedunvalvonnasta eurooppalaisella tasolla. Näiden yhteisten osioiden lisäksi 

osallistujat osallistuivat erilaisiin rinnakkaissessioihin, joissa käsiteltiin esimerkiksi 

opiskelijoiden asumisen tukemista, ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin 

uudistamista sekä SAMOKin taloutta. 

10.3.10. SAMOK Syysseminaari 
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SAMOKin Syysseminaariin osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen, 

varapuheenjohtaja Theo Tyrväinen, toiminnanjohtaja Marianna Rantanen, 

jaostovastaava Jenna Ojala ja koulutuspoliittinen vastaava Juulia Saukkonen.  

Syysseminaari keskittyi vahvasi liittokokousmateriaalien läpikäymiseen.  Ohjelmassa 

oli kuitenkin sen lisäksi myös Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusvastaava 

Tiina Rannan puheenvuoro ammattikorkeakoulujen turvallisuudesta, SAMOKin Antti 

Hallian puheenvuorot ammattikorkeakouluopiskelijan palveluista sekä opiskelijoiden 

asumisen tuen murroksesta. Opiskelijan asumisen tuen murrosta käsittelevässä 

osiossa esiteltiin opintotuen asumislisää ja yleistä asumistukea sekä niiden hyötyjä ja 

haittoja erilaisten opiskelijoiden ja elämäntilanteiden näkökulmasta. Lisäksi kuulimme 

SAMOKin vaikuttamistoiminnasta EU:ssa.  

10.3.11. OLL liittokokous 

Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestettiin 12.-13.11.2015. OLL:n 

liittokokoukseen osallistui edustajiston varapuheenjohtaja Tomi Sirviö.  

Liittokokouksessa päätettiin vuoden 2016 suuntalinjat ja toimijat. Tämän lisäksi 

liittokokous hyväksyi strategian 2016–2020, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 

2016–2020 sekä yhdenvertaisuussuunnitelman.  

10.3.12. SAMOK liittokokous 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokous järjestettiin 20.-21.11.2015 

Lahdessa. SAMOKin liittokokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Salla 

Paavilainen, jaostovastaava Jenna Ojala, koulutuspoliittinen vastaava Juulia 

Saukkonen ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

Liittokokouksen alussa kuultiin Presidentti Tarja Halosen juhlapuhe, jossa hän puhui 

mm. maailman pakolaistilanteesta. Lisäksi kuultiin liittojen sekä järjestöjen 

tervehdyksiä. Liittokokouksessa äänestettiin useista tärkeistä kysymyksistä, kuten 

opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä sekä YTHS:n laajentumisesta koskemaan 

myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Liittokokouksessa työskenneltiin osan ajasta 

kahdessa työryhmässä. 

10.3.13. Johtamiskoulutus 

SAMOKin johtamiskoulutus järjestettiin 12.-13.12.2015. Koulutukseen osallistuivat 

HUMAKOn hallituksen 2016 puheenjohtajaksi valittu Jenna Ojala sekä 

varapuheenjohtajaksi valittu Juuso Tuulinen.  

Johtamiskoulutuksessa käsiteltiin mm. ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien 

työehtosopimusta, johtamistaitoja, johtajan roolin ottamista, esiintymistaitoja sekä 
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mitä SAMOK tekee vuonna 2016. Lisäksi koulutuksessa tutustuttiin SAMOKin intran 

toimintatapaan sekä siihen miten SAMOK viestii. Koulutus painottui 

verkostoitumiseen sekä kollegoihin ja SAMOKin väkeen tutustumiseen. 

Koulutuksessa tavattiin myös opiskelijakuntien oma SAMOK-kummi. 

 Tulevaisuuden näkymät 

Tulevaisuudessa HUMAKOssa jatketaan toiminnan vakaan pohjan kehittämistä. 

Vuonna 2016 HUMAKOssa toteutetaan hanketta Paikallistoiminnan kehittäminen, 

jonka avulla parannetaan HUMAKOn näkyvyyttä Humakin toimipisteissä ja 

toiminnassa jaostotoiminnan ja tutortoiminnan kautta. Hankkeen avulla kehitetään 

myös hallitustoiminnan opinnollistamista.  

Vuonna 2016 HUMAKO vaikuttaa Humakin digitaalisen kampuksen luomiseen ja 

kehittää alueellista vaikuttamista yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

HUMAKOlla luodaan myös ensimmäistä kertaa poliittista ohjelmaa johdonmukaisen 

vaikuttamisen tueksi. HUMAKO jatkaa rahoituslähteiden kehittämistä ja taloudellisen 

tilanteen vakauttamista. Lisäksi HUMAKOssa kehitetään tulevan vuoden aikana 

jäsenpalveluita ja viestintää.   

 


