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1 YLEISTÄ
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako toimi vuonna 2019
Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumattomana
opiskelijoiden etujärjestönä eli opiskelijakuntana.
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2 ORGANISAATIO
2.1 Edustajisto
Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston vaaleissa
syksyllä 2018 ehdolle asettui yhteensä 12 henkilöä. Koska ehdokkaita oli yhtä
monta kuin varsinaisen jäsenen paikkoja, keskusvaalilautakunta totesi, että
kaikki ehdokkaat tulivat valituksi suoraan ilman vaalia.
Vuoden 2019 edustajistossa toimivat:

Muhonen, Pieti

puheenjohtaja

Vincentsen, Joey

varapuheenjohtaja

Woldemariam, Fekade

31.5.2019 saakka

Kasongo, Jenny

13.11.2019 saakka

Manner, Kaisa
Rytky, Niina
Härkönen, Janita
Mäkinen, Satu
Mäkinen, Leo
Tolonen, Mia
Järviö, Nora

30.5.2019 saakka

Kaivola, Hanna

13.10.2019 alkaen

2.2 Hallitus
Opiskelijakunnan toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksessa toimivat
vuonna 2019 seuraavat henkilöt:

Niina-Maarit Rautamäki, puheenjohtaja
Piia Lind, varapuheenjohtaja 28.8. saakka + viestintä 5.11. saakka
Kaisa Manner, liikunta + koulutuspolitiikka
Taija Välske, tapahtumat + varapuheenjohtaja 28.8. alkaen (vpj)
Emilia Vuorela, tutorointi + liikunta 23.4. saakka
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Tiia Viirre, tutorointi + hengellisyys
Konstantina Glykioti, kansainväliset asiat
Niklas Vuorela, tapahtumat 12.2.-28.8.2019
Jess Gallardo, sosiaalipolitiikka 12.2. alkaen
Eija Nikkilä, tutorointi 28.8. alkaen
Katariina Salo, tapahtumat 28.8. alkaen
Hallitus kokousti vuonna 2019 yhteensä 18 kertaa. Kokousten lisäksi hallitus piti
aamu- tai iltakoulun 9 kertaa vuoden 2019 aikana.
Hallituksen toimintaan sisältyi vuonna 2019 seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallitus johti opiskelijakunnan toimintaa lain, sääntöjen ja ohjesääntöjen
sekä edustajiston päätösten mukaisesti.
Hallitus oli mukana Diakia koskevassa päätöksenteossa ja kehittämisessä.
Hallitus osallistui Diakin henkilöstön kehittämispäiville.
Hallitus teki toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuoden alussa
ja päivitti sitä vuoden mittaan. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista
vuoden aikana.
Hallitus teki välikatsauksen toiminnastaan edustajiston kevät- ja
syyskokouksiin.
Hallitus ylläpiti suhteita muihin opiskelija- ja ylioppilaskuntiin, Suomen
opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:hyn, Opiskelijoiden Liikuntaliitto
OLL:oon sekä muihin sidosryhmiin.
Hallitus piti keväällä kehittämispäivät, joissa arvioitiin toimintaa ja
suunniteltiin tulevaa. Hallitus järjesti keväällä ja syksyllä hallituksen
sisäisen kehittämiskeskustelun.
Hallitus oli tiiviisti mukana pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien
yhteisessä Opku+ -projektissa, jossa työskenneltiin muun muassa
yhteisen jäsentunnisteen sekä yhteisten palveluiden puolesta.
Hallitus ylläpiti O’Diakon toimintaa aktiivisesti.
Hallitus järjesti kaikille O’Diakon toimijoille tarkoitetun koulutusviikonlopun
Porissa keväällä 2019
Hallitus piti huolta, että yhteistyösopimuksen velvollisuudet Diakin kanssa
tuli hoidettua kunnialla

Marras-joulukuun vaihteessa järjestettiin perehdytys hallitukselle 2020
(Helsingissä).
2.3 Toiminnanjohtaja
Vuonna 2019 toiminnanjohtajana toimi Juha-Pekka Tulijoki. Tulijoki jäi
opintovapaalle lokakuun alussa. Ensimmäinen sijaisen rekrytointi epäonnistui,
joten Tulijoki teki taloushallintoon liittyviä töitä tuntityönä, kunnes toinen
rekrytointi oli saatu kunnialla päätökseen. Joulukuussa sijaisena aloitti Sanni
Kupiainen.
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Toiminnanjohtajan tehtäviä olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiedottaa opiskelijoita ajankohtaisista asioista yhdessä hallituksen
jäsenten kanssa.
Neuvoa ja ohjeistaa opiskelijoita koulutukseen, opiskelijatoimintaan ja
jäsenyyteen liittyvissä tilanteissa.
Pitää yhteyttä Diakin hallintoon ja yhteistyökumppaneihin.
Toimia opiskelijakunnan taloudenhoitajana ja tiedottaa hallitusta
opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta säännöllisesti.
Koordinoida jäsenmaksujen keräämistä sekä vastata muista jäsenyyteen
liittyvistä asioista.
Toimia hallituksen, edustajiston ja keskusvaalilautakunnan kokousten
sihteerinä.
Toimia muiden työntekijöiden esihenkilönä.
Muut työnantajan määräämät tehtävät
• Opku+ -työryhmissä toimiminen
• Diakin turvaryhmässä toimiminen
• Diakin tietosuojaryhmässä toimiminen

2.4 Muut työntekijät
O’Diakolla oli vuonna 2019 tutoroinnin ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan
tehtävä. Tehtävää hoiti koko vuoden Rasmus Tillander.
Asiantuntijan tehtäviä olivat:
•
•
•
•
•
•
•

Vastuu opiskelijakunnan tutortoiminnan ja kansainvälisen toiminnan
suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
Tehtäväkuvaan liittyvien koulutusten suunnittelu ja toteutus
Toiminnassa mukana olevien opiskelija-aktiivien neuvonta
Materiaalien tuottaminen ja viestintä
Asiakaspalvelutehtävissä avustaminen tarvittaessa
Viestinnässä avustaminen
Muut työnantajan määräämät tehtävät
• Opku+ Tutoring-ryhmässä toimiminen
• Opku+ järjestelmien kehittämisryhmässä toimiminen

2.5 Paikallisjaostot
O’Diakossa toimi vuonna 2019 paikallisjaosto Oulun, Porin ja Turun kampuksilla.
Helsingissä paikallistoimintaa hoiti edustajiston päätöksen mukaan O’Diakon
hallitus. Pieksämäellä ei toiminut jaostoa, vaan paikallista toimintaa järjestivät
O’Diakon tukemana yksittäiset opiskelija-aktiivit.

3 JÄSENILLE SUUNNATUT PALVELUT
O’Diakon jäsenille suunnattuun palveluihin vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
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•
•
•

•
•

Vuoden 2019 alussa tuli käyttöön Slice.fi opiskelijatunniste sekä syksyllä
2019 otettiin Slicen rinnalle käyttöön myös Pivo-opiskelijakortti.
Myytiin opiskelijoille opiskelijahaalareita toimistolta sekä postitse.
O’Diakon maksullisissa tuotteissa ja tapahtumissa perusperiaatteena oli
ns. kaksoishinnoittelu eli jäsen maksoi aina ei-jäsentä vähemmän. Tämä
toteutui hyvin, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, esim. O’Diako risteily
Toteutettiin periaatetta, että kaikissa tapahtumissa päihteetön
osallistuminen oli aina todellinen vaihtoehto. O’Diakon toimijoita
kannustettiin päihteettömyyteen ollessaan ns. työtehtävissä.
O’Diako oli osa Opku+ yhteistyötä, jossa suunnitteltiin opiskelijoille
parempaa palvelutarjontaa, palveluiden, tuotteiden ja opiskelijatunnisteen
puitteissa.

4 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA
O’Diakon vaikuttamistoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikuttamistoiminnassaan O’Diako toimi poliittisen ohjelman mukaan.
Osallistuttiin Diakin laaturyhmän kokouksiin.
Osallistuttiin Diakin kampuspalveluiden kehittäjäryhmän kokouksiin.
O’Diako oli mukana Opiskelijat goes Pride -tapahtumassa.
Tehtiin vaalivaikuttamista sekä eduskunta- että eurovaalien osalta.
O’Diako osallistui aktiivisesti World Student Capital ryn toimintaan sekä
opiskelijan kaupunki -tutkimuksen julkaisutilaisuuteen.
Osallistuttiin YTHS-vaikuttamiseen
Osallistuimme erilaisiin sidosryhmätapahtumiin sekä työryhmiin mm.
HOAS ja Helsingin kaupunki.

O’Diakon edunvalvontatoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Osallistuttiin Diakin Helsingin opiskelijahyvinvointiryhmän kokouksiin sekä
Diakin valtakunnalliseen opiskelijahyvinvointiryhmien kokoukseen.
Autettiin ja tuettiin opiskelijoita heidän edunvalvonnallisissa ongelmissaan.
Viestittiin edunvalvonnallisista asioista niin paikallisella kuin
valtakunnallisellakin tasolla.
Osallistuttiin Opku+ edunvalvonta-ryhmän toimintaan.
Osallistuttiin Voimaa opiskeluun -hankkeen ohjausryhmään
opiskelijajäsenen roolissa sekä osallistuttiin loppujulkaisun kirjoittamiseen.

5 TUTORTOIMINTA
O’Diakon tutortoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•

Järjestettiin orientaatiopäivät kaikilla kampuksilla sosiaali- ja terveysalan
sekä kirkon alan opiskelijoille, Helsingissä, Oulussa ja Porissa sekä
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•
•

•

•
•

keväällä että syksyllä ja muilla kampuksilla vain syksyllä. Turussa
järjestettiin perinteinen orientaatioviikko.
Järjestettiin tutorhaku tarpeen mukaan, keväällä ja/tai syksyllä.
Helsingissä järjestettiin tutorhaun osana tutorhaastattelut, keväällä
ryhmähaastattelut sekä syksyllä yksilöhaastattelut.
Järjestettiin tutorkoulutukset tarpeen mukaan kampuksilla, keväällä ja/tai
syksyllä. Tutorkoulutuksissa on tietynlainen info-osuus, jota jokaisella
kampuksella tutorkoulutuksessa tulee käyttää. Koulutukset ovat edelleen
uudistusvaiheessa ja niitä kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella
entistäkin hyödyllisemmiksi.
Järjestettiin keväällä Helsingissä Déjà vu -fuksiaiset sekä talvirieha
fukseille. Syksyllä Helsingin kampuksella järjestettiin Fuksipiknik ja
Fuksiaiset. Näissä tapahtumissa tutorointi oli kiinteästi mukana.
Järjestettiin myös tutorständeilyä.
Järjestettiin rästitehtäväpaja.
Tehtiin myös yhteistyötä Opku+ Tutoring-ryhmässä. Yhdessä ryhmän
kanssa järjestettiin esimerkiksi Tutorpiknik, Tutorpong sekä uusien
tutorvastaavien koulutus Tutoring-ryhmää varten.

6 TAPAHTUMAT
O’Diakon tapahtumatoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
Tapahtumatuotanto Helsingissä:
•
•
•
•

Fuksiaiset keväällä ja syksyllä
Getaway Appro neljättä kertaa, nousujohteisilla osallistujamäärillä
O’Diakon 21-vuotisvuosijuhlasitsit
O’Diako luovuttaa noin kerran kuukaudessa

Yhteistyö muiden kanssa:
•

Nostettiin vaikuttavuutta pääkaupunkiseudun yhteistyössä: Kaivarin
Wappu, Kesäheila, yhteistyösitsejä, sekä Kontula Appro

•

Sportappro

Tuettiin jaostojen tapahtumatuotantoa:
•
•

Kannustaminen uusiin tapahtumamuotoihin
Tehtiin yhteistyötä lipunmyynnin kanssa

Yhteistyö jaostojen kanssa
• O’Diako risteily
Tammikuussa rekryttiin tapahtumatiimi, joka yhdessä hallituksen kanssa tuotti
tapahtumia Helsingissä.
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7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
O’Diakon kansainväliseen toimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•

•
•

Sekä keväällä että syksyllä Diakiin saapui vaihto-opiskelijoita, joiden
tutoroinnista O’Diako huolehti. Uudet kv-tutorit rekrytoitiin syksyllä ja
keväällä. Uusille tutoreille järjestettiin koulutus, jonka sisältö käytiin läpi
yhdessä Diakin kansainvälisten asioiden asiantuntijan kanssa.
Järjestettiin tapahtuma syksyllä vaihto-opiskelijoille ja heidän tutoreilleen,
joka oli Helsingin kaupunginmuseon järjestämä kummituskävely.
Keväällä rekrytoitiin tutoreita uudelle DSS-ryhmälle, joka aloitti elokuussa.
Tutorit osallistuivat yhteiseen tutorkoulutukseen.

8 LIIKUNTA
O’Diakon liikuntatoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•

Jatkettiin yhteistyötä Diakin kampuspaikkakuntien
korkeakoululiikuntapalveluiden kanssa.
Tiedotettiin opiskelijoita heille suunnatuista liikuntapalveluista.
Osallistuttiin Zonen liikuntavastaavien yhteiseen työryhmään ja myytiin
liikuntapasseja toimistolla.
Osallistuttiin aktiivisesti Opiskelijoiden liikuntaliiton toimintaan. Hallituksen
liikuntavastaavat kävivät kahdessa sektoritapaamisessa sekä osallistuivat
liittokokoukseen marraskuussa.
Järjestettiin O’Diako liikkuu -tapahtumia.
Jatkettiin vuonna 2017 aloitettua liikuntatiimi-toimintaa. Helsingin
opiskelijoille järjestettiin avoin haku liikuntatiimiin tammikuussa ja valitut
jäsenet koulutettiin tehtäviinsä helmikuussa. Liikuntatiimi järjesti
tapahtumia yhdessä hallituksen liikuntavastaavien kanssa.

9 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
O’Diakon tiedotustoimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Jatkettiin yhteistyötä Diakin viestinnän kanssa.
Hyödynnettiin sähköistä viestintää kerrottaessa O’Diakon toiminnasta,
edunvalvonnasta ja paikallistapahtumista.
Tiedotettiin Facebookissa edustajiston kokouksista sekä hallituksen
päätöksistä.
Toteutettiin kaikki viestintä kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi.
Tiedotuksessa käytettiin olemassa olevia sosiaalisen median kanavia sekä
sähköpostia.
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10 HENGELLINEN TOIMINTA
O’Diakon hengelliseen toimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
•
•
•
•

Tehtiin yhteistyötä Diakin kirkon alojen lehtoreiden ja
oppilaitospastoreiden kanssa.
Tehtiin yhteistyötä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen (TYT)
kanssa. O’Diako ja TYT järjestivät yhdessä Wappusuunnistuksen.
Osallistuttiin Sisälle kirkon työhön -tapahtumaan sekä kasvatuksen päiville
Osallistuttiin toimintaan NAVI-ryhmässä (Nuori Aikuinen Vaikuttaa
Kirkossa).

11 PAIKALLINEN OPISKELIJATOIMINTA
O’Diakon paikalliseen toimintaan vuonna 2019 sisältyi seuraavia asioita:
11.1 Oulu
Tutorointi:
•
•
•

Uusien opiskelijoiden perehdytys ja ryhmäyttämispäivä.
Pidettiin uusille opiskelijoille Fuksiaiset syksyllä ja keväällä.
Opastettiin pääsykokeissa.

Kansainvälisyys:
• tutoroitiin vaihto-opiskelijoita
Liikunta:
•

Ei liikuntavastaavaa

Viestintä:
•

Viestittiin O’Diakon, Diakin sekä oman paikallistoiminnan ajankohtaisista
tapahtumista sosiaalisessa mediassa, sekä sähköpostitse ja koulun
sähköisellä ilmoitustaululla.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
•

Tiedotettiin ajankohtaisista ja tärkeistä asioista sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumat:
•

Järjestettiin Päättäjäispiknik ja pikkujoulut.

Muuta paikallista toimintaa:
•
•

Järjestettiin yhteistyössä OSAKOn kanssa tapahtumia (Superwabu,
Osakoween, Tour de Oulu, aloittavien bileet, Joulutapahtuma).
Osallistuttiin yhteisiin koulutuksiin.
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11.2. Turku
Kokouksia pidettiin yhteensä 10 kertaa.
Tutorointi:
•

Toteutettiin vuoden aikana tutorointia vertaistutorointina ja illanistujaisten
kautta.

•

Tutorointi on sujunut hyvin ja saanut hyvää palautetta.

Liikunta:
•

Järjestettiin erilaisia tapahtumia, markkinoitiin CampusSportia ja oltiin
mukana aktiivisesti O'Diakon ja Diakin tapahtumissa.

Viestintä:
•

Mainostettiin tapahtumia somessa, tehtiin julisteita, Instagramia ja
Facebookia päivitettiin tarpeen vaatiessa.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
•

Edustettiin opiskelijajäsenenä opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmässä
(OHR), sekä oltiin opiskelijoille apuna ja jaettiin informaatiota
opiskelijoille.

Tapahtumat:
•

Osallistuttiin muun muassa Keltasten haalareiden sitseihin, Fastlaskiainen,
Kuukautisiin, Martta ja Martti -kerhoon, O'Diakon risteilyn järjestämiseen.

Muu toiminta:
•

Tehtiin yhteistyötä oppilaitospastorin kanssa, R40K:n sekä Keltasten
haalareiden sitseihin liittyvissä asioissa.

•

Kerätty palautetta opiskelijoilta

11.3. Pori
Tutorointi:
•
•
•
•
•

Oltiin pääsykoepäivissä mukana ja järjestettiin väliaikatoimintaa.
Oltiin esiintymässä aloittaneille opiskelijoille.
Oltiin mukana koulunaloituspäivässä.
Oltiin mukana fuksiaisissa.
Viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Liikunta:

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b19edb96-087a-4a62-85ce-e50f76e05803

www.vismasign.com

•
•

Tehtiin aktiivista yhteistyötä muiden koulujen liikuntavastaavien kanssa.
(SataSport).
Liikuntatapahtumia: frisbeegolf

Viestintä:
•

Käytettiin sosiaalista mediaa aktiivisesti markkinoinnin ja viestinnän
välineenä.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
•
•
•

Oltiin opiskelijaedustajana opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä.
Informoitiin opiskelijoiden muuttuvista asioista ja tiedotettiin
ajankohtaisista asioista.
Järjestettiin yhdessä oppilaitostyöntekijöiden kanssa Fiilispiiriä

Kansainvalisyys:
•
•

Tutoroitiin kahta vaihto-opiskelijaa.
Oltiin mukana Saikun järjestämässä WTP-tapahtumassa, joka oli
suunniteltu vaihto-opiskelijoille.

Tapahtumat:
•

Järjestettiin seuraavat tapahtumat:
• Ohi O
• O’Diakon salakapakkoja
• Verenluovutustapahtumia
• Rusettiluistelu
• Lastenohjelmasitsit
• Kauhukarnevaalisitsit
• Fuksiaiset keväällä ja syksyllä aloittaneille opiskelijoille.
• Pikkujoulut
• Lasertaistelu

•

Oltiin
•
•
•
•
•

mukana järjestämässä:
Wapprobatur
Pikkuakatemia
Uusien soteopiskelijoiden saunailta
haalarimerkkitori
Kurnajaiset

Hengellisyys:
• tehtiin yhteistyötä oppilaitospapin kanssa
• oltiin mukana jeesusaiheisissa leffailloissa
Yhteistyö:
•

Tehtiin kuluneena vuonna yhteistyötä PYSTI:n, Opiskelijakunta
SAMMAKKO:n, Opiskelijatalo Saikun, Yökerho Cabaretin, Tehyn sekä
Talentian kanssa.
• Järjestettiin yhdessä PYSTI:n, SAMMAKKO:n ja Saikun kanssa Pori
Jazz -vastaanotto, sekä vapputapahtuma.
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12 HALLINTO JA TALOUS
Hallinnon ja talouden osalta O’Diakossa vuonna 2019 tehtiin seuraavia asioita:
•
•
•
•

Toimijat perehdytettiin siten, että heillä on perustiedot opiskelijakunnan
käytännöistä ja hallinnosta sekä valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun.
O’Diakon taloudellinen tilanne mahdollisti kokoaikaisen toiminnanjohtajan
sekä vähintään 50 %:n työajalla työskentelevän tutoroinnin ja
kansainvälisten asioiden asiantuntijan työsuhteen.
Talousarvion toteutumista seurattiin aktiivisesti ja siitä pidettiin kiinni.
Talous säilyi vakaana. Tapahtumatuottoja tuli mukavasti sekä muutaman
kuukauden toiminnanjohtajan puutteen vuoksi palkkakulujen budjettiin jäi
paljon pelivaraa.

Helsingissä 5.4.2020,

Niina-Maarit Rautamäki
Hallituksen puheenjohtaja 2019

Sanni Kupiainen
Toiminnanjohtaja
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