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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.  

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. 

HUMAKOn vuodessa 2016 näkyi vahvasti Paikallistoiminnan kehittäminen -hanke, 

jonka tarkoituksena oli kehittää paikallista tutor- ja jaostotoimintaa sekä toimijoiden 

tukemisen käytänteitä. Vuosi 2016 oli HUMAKOlle myös vahva edunvalvonnallisen 

kasvun vuosi. Edunvalvonnan käytänteitä kehitettiin sekä tuotiin edunvalvontaa 

näkyvämmäksi osaksi opiskelijakunnan toimintaa. Isoina teemoina olivat lisäksi 

Humakin opetussuunnitelmien uudistukseen osallistuminen, digikampuksen 

luomiseen osallistuminen ja vuoden 2017 kuntavaalivaikuttamisen valmistelut. 

Vuoden aikana arvioitiin myös opiskelijakunnan vuosien 2014-2017 strategian 

onnistumista ja pohjustettiin tällä vuoden 2017 strategiatyötä. HUMAKO-kiertue 

uudistettiin kevään aikana ja uudistunut kiertue toteutettiin syksyllä.  

 

Laaditut kannanotot, julkilausumat ja lausunnot 

 Kannanotto 21.11.2016 (WSC-verkosto): Kaupunkipyöräverkosto kokeiluun 

myös Espoossa! 

 Kannanotto 19.8.2016 (WSC-verkosto): HSL:n 50%:n opiskelija-alennuksesta 

pidettävä kiinni! 

 Kannanotto 4.5.2016 - HUMAKO vaatii Humakia ryhdistäytymään 

tulkkikoulutuksen järjestäjänä 

 Kannanotto 26.5.2016 - HUMAKO vaatii Humakia kehittämään opintojen 

arviointia 

 Lausunto 29.3.2016 (ryhmä 40 000) Kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja 

torisuunnitelmasta 

 Lausunto 19.2.2016 (WSC-verkosto) - Helsingin asumisen ja maankäytön 

toteutusohjelmaksi 
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 Julkilausuma 10.2.2016 (WSC-verkosto) - Helsinkiin jatkossa 300 opiskelija-

asuntoa vuodessa 

 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 ovat apuna opiskelijakorttivastaavat, tutortoiminnassa 

toimipisteiden tutorvastaavat ja jaostotoiminnassa alueyksiköiden jaostovastaavat.  

2.1. Edustajisto  

Vuoden 2016 edustajisto valittiin 2.-4.11.2015 järjestetyssä vaalissa. 

Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen 5.11.2015 pidetyssä kokouksessaan.  

Vaaleissa edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt: 

 Kati Annika Jaatinen  

 Theo Veikko Mattias Tyrväinen (Edunvalvonta on siististi cool)  

 Henna Janika Luukkonen    

 Päivi Annika Koivuluoma    

 Katja Katariina Kastman  

 Salla Helena Paavilainen (Edunvalvonta on siististi cool)  

 Janne Matti Antero Ponnikas  

 Jenna-Maaria Sarita Ojala (Edunvalvonta on siististi cool)  

 Juhani Matias Lehtinen  

 Outi Juliana Mikkola    

 Tiina Kaarina Salminen da Costa   

 Leo Joonatan Sulavuori    

 Heidi Sanni Anneli Saarinen (Edunvalvonta on siististi cool)  

 Krista Helena Maarajärvi  

 Matti Aleksi Mannonen  
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Lisäksi HUMAKOn edustajiston 2016 varajäseneksi 

valittiin  

1.    varalla Krista Maaria Kokkonen   

2.    varalla Tuuli Tytti Anneli Turunen 

Edustajiston perehdytys järjestettiin 23.–24.11.2015. 

Edustajisto järjestäytyi perehdytyksen yhteydessä 

24.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. 

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Salla 

Paavilainen (kuva 1) ja Matti Mannonen (kuva 2). 

Varajäsenet Krista Kokkonen ja Tuuli Turunen jättivät 

eroanomuksen järjestäytymiskokoukseen mennessä, 

ja heidät todettiin eronneiksi edustajistosta.  

Jenna Ojala todettiin estyneeksi toimimaan 

edustajistossa tullessaan valituksi hallituksen 

puheenjohtajaksi. Lisäksi Päivi Koivuluoma ja Katja 

Kastman todettiin estyneiksi toimimaan edustajistossa 

tullessaan valituksi hallituksen jäseniksi. Päivi 

Koivuluoman kausi hallituksessa päättyi 23.3.2016 ja 

hän toimi jälleen edustajiston jäsenenä 24.3.2016 

alkaen. Kati Jaatiselle myönnettiin ero edustajistosta 

28.7.2016 ja Henna Luukkoselle 5.10.2016.  

Keskusvaalilautakunta järjesti edustajiston 

täydennyshaun, mutta haun aikana ei saapunut 

hakemuksia, joten täydennysvaalia ei järjestetty.  

Edustajiston yhteiset suunnittelupäivät hallituksen kanssa sekä sääntömääräinen 

kevätkokous pidettiin 22.–23.4.2016. Edustajiston sääntömääräinen syyskokous ja 

suunnittelupäivät pidettiin 14.-15.11.2016. Molemmat kokoukset pidettiin Helsingissä 

Valkeassa talossa.  Lisäksi edustajisto kokoontui vuoden aikana 6 ylimääräiseen 

kokoukseen verkossa. 

2.2. Hallitus 

Vuoden 2016 opiskelijakunnan hallitus valittiin edustajiston 

järjestäytymiskokouksessa 24.11.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jenna 

Ojala Nurmijärven kampukselta ja varapuheenjohtajaksi Juuso Tuulinen Jyväskylän 
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kampukselta. Hallitukseen valittiin lisäksi Christa Wikberg, Ronja Ohra-aho ja Reetta 

Kuhmonen Nurmijärven kampukselta, Pertti Hämäläinen ja Päivi Koivuluoma 

Kuopion kampukselta, Jenna Simontaival Jyväskylän kampukselta ja Katja Kastman 

Turun kampukselta.  

 

Kuvassa takarivissä vasemmalta oikealle: Päivi Koivuluoma, Christa Wikberg, Juuso Tuulinen 

ja Pertti Hämäläinen. Kuvassa eturivissä vasemmalta oikealle: Ronja Ohra-aho, Katja 

Kastman, Jenna Ojala, Reetta Kuhmonen ja Jenna Simontaival.  

Hallituksen perehdytys pidettiin 3.–6.12.2015. Hallitus järjestäytyi perehdytyksen 

yhteydessä 4.12.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Kokouksia hallituksella on 

ollut järjestäytymiskokouksen lisäksi 21 kertaa. Hallitus kokoontui perehdytyksen 

lisäksi suunnittelupäiville 5 kertaa ja evakkoon kesä- ja elokuussa.  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa jaettiin hallituksen jäsenille vastuualueet 

seuraavasti: 

 Tutorointi  Pertti Hämäläinen 

 Koulutuspolitiikka  Ronja Ohra-aho 

 Sosiaalipolitiikka ja työryhmätoiminta Päivi Koivuluoma 

 Viestintä  Jenna Simontaival 

 Kansainvälisyys  Christa Wikberg 

 Liikunta ja kummitoiminta  Reetta Kuhmonen 
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 Jaostotoiminta  Katja Kastman 

Edustajiston 1. ylimääräisessä kokouksessa 9.2.2016 myönnettiin ero hallituksen 

kansainvälisyysvastaavana toimineelle Christa Wikbergille. Hallituksen sisällä 

tehtävät jaettiin uudelleen niin, että kansainvälisyys siirtyi Pertti Hämäläisen 

vastuulle.  

Edustajiston 2. ylimääräisessä kokouksessa 23.3.2016 myönnettiin ero hallituksen 

sosiaalipoliittisena ja työryhmävastaavana toimineelle Päivi Koivuluomalle sekä tutor- 

ja kansainvälisyysvastaavana toimineelle Pertti Hämäläiselle. Hallituksen uusiksi 

jäseniksi valittiin Sini Adler ja Julia Juvonen.  Hallituksen 9. kokouksessa 30.3.2016 

uudelleen järjesteltiin sektorivastuut seuraavasti: 

 Koulutuspolitiikka ja työryhmätoiminta Ronja Ohra-aho 

 Liikunta ja kansainvälisyys  Reetta Kuhmonen 

 Viestintä   Jenna Simontaival  

 Jaostotoiminta   Katja Kastman 

 Tutorointi  Sini Adler 

 Sosiaalipolitiikka ja kummitoiminta  Julia Juvonen 

Reetta Kuhmosen toimikausi hallituksessa päättyi 29.11.2016 edustajiston 

päätöksestä. Liikuntasektorista vastasi joulukuun ajan puheenjohtaja Jenna Ojala.  

2.3. Työvaliokunta 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin työvaliokuntaan edustajiston 

puheenjohtaja Salla Paavilainen, hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala, hallituksen 

varapuheenjohtaja Juuso Tuulinen ja hallituksen jäsenet Jenna Simontaival ja Päivi 

Koivuluoma. Päivi Koivuluoman erotessa hallituksesta työvaliokuntaan nimettiin 

hänen tilalleen Sini Adler 30.3.2016 alkaen. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 

viisi kertaa. Työvaliokunnan sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

2.4. Keskusvaalilautakunta 

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on antaa opiskelijakunnan vaalikuulutus, tehdä 

ehdokasasettelulistat sekä järjestää opiskelijakunnan vaalit. Keskusvaalilautakunta 

nimittää edustajiston. 

Vuoden 2015 keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä kaksi kertaa vuonna 2016. 

Kaikki keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin erillisillä HumakPro-

kokousfoorumeilla. Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin 20.1. ja 11.-12.2.2016. 
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Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto nimesi 23.4.2016 pidetyssä kevätkokouksessa 

HUMAKOn keskusvaalilautakunnan 2016 puheenjohtajaksi Salla Paavilaisen. 

Ensimmäiseksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Juhani Lehtinen ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Heidi Saarinen. Keskusvaalilautakunnan 

toiseksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Ronja Ohra-aho ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäsenekseen valittiin Julia Juvonen. 

Vuoden 2016 keskusvaalilautakunta kokoontui syksyllä 25.8., 4.10., 17.10. ja 7.11. 

Kaikki keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin erillisillä HumakPro-

kokousfoorumeilla. 

2.5. Työryhmäedustajat 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin edustajat Humakin eri työryhmiin. 

Lisäksi edustajiston kevätkokouksessa 23.4.2016 nimettiin opiskelijoiden keskuudesta 

valittava edustaja Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.  

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 

Kausi 2015-2016: Salla Paavilainen 

Kausi 2016-2017: Jenna Ojala  

Opintotukilautakunta 

Varsinainen jäsen Karoliina Kauhanen (varalla Outi Mikkola) 

Varsinainen jäsen Theo Tyrväinen (varalla Päivi Koivuluoma) 

Tutkintolautakunta 

Theo Tyrväinen (varalla Matti Mannonen) 

Koulutusprosessiryhmä 

Marianna Rantanen (varalla Ronja Ohra-aho) 

Yhteisöpedagogikoulutuksen toimialaryhmä 

Päivi Koivuluoma (varalla Katja Kastman) 

Kulttuurituotannon toimialaryhmä 

Theo Tyrväinen (varalla Karoliina Kauhanen) 

Tulkkausalan toimialaryhmä 

Sari Kivimäki (varalla Aku Kervinen) 

Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 

Theo Tyrväinen (varalla Päivi Koivuluoma) 

Jyväskylän opiskelijahyvinvointiryhmä 

Suvi Myllynen 
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Kuopion opiskelijahyvinvointiryhmä 

Aku Kervinen 

Pääkaupunkiseudun opiskelijahyvinvointiryhmä 

Tytti Peltola ja Vilja Hakanen 

Turun opiskelijahyvinvointiryhmä 

Heli Tirkkonen 

Laatujärjestelmän kehittämisryhmä 

Theo Tyrväinen (varalla Matti Mannonen)  

Jyväskylän alueyksikköryhmä 

Laura Saartola (varalla Jenna Simontaival) 

Turun alueyksikköryhmä 

Katja Kastman (varalla Taija Vuorinen)  

Kuopion alueyksikköryhmä 

Johannes Härkönen (varalla Petri Ruotsalainen)  

Pääkaupunkiseudun alueyksikköryhmä 

Outi Mikkola (varalla Matti Mannonen) 

Työryhmätoiminnasta HUMAKOn hallituksessa vastasi 23.3. asti Päivi Koivuluoma. 

Koivuluoman erotessa hallituksesta vastuu siirtyi 30.3. alkaen Ronja Ohra-aholle.  

Työryhmätoimijoiden osallistumista työryhmien kokouksiin seurattiin HumakProssa 

ja HumakWikissä. Edustajat päivittivät kokousaikataulut sekä muistiot kokouksista 

HumakPron työryhmäedustajat-foorumille. Vuoden aikana järjestettiin koulutukset 

vuoden 2016 työryhmäedustajille sekä vuoden 2017 työryhmäedustajille. 

HUMAKOn edustajat osallistuivat Humakin opetussuunnitelmien uudistamistyöhön 

sitä varten perustettujen työryhmien kautta. Koordinoivaan työryhmään 

opiskelijoiden edustajaksi nimettiin HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen, TKI-integraatio- ja valmennuspedagogiikkaryhmiin Matti Mannonen, 

tulkkiryhmään Aku Kervinen, yhteisöpedagogiryhmään Juuso Tuulinen ja 

kulttuurituottajaryhmään Theo Tyrväinen. OPS-uudistukseen osallistuneet 

opiskelijaedustajat kokoontuivat vuoden aikana yhteisiin palavereihin.  

Vuoden aikana uudistettiin lisäksi työryhmäedustajien rekrytointia sekä kehitettiin 

koulutusta työryhmäedustajien tarpeita paremmin palvelevaksi.  
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2.6. Tutorvastaavat 

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Nurmijärvi  Sini Adler (30.3. saakka) Sinna Raittila  

Kauniainen  Leo Lemmetty 

Kuopion yksikkö  

Sofia Leskinen (6.9. saakka) Päivi Koivuluoma 

Jyväskylän yksikkö  

Yelena Korhonen  

Turun yksikkö  

Anna Mäkinen 

HUMAKOn hallituksen tutor- ja kansainvälisyysvastaava sekä paikalliset 

tutorvastaavat kokoontuivat vuoden aikana yhteiseen verkkopalaveriin noin kerran 

kuussa. Palaverien muistiot lisättiin tutorvastaavien omalle HumakPro-foorumille, 

jotta myös palavereista estyneet vastaavat pääsivät tutustumaan muistioihin. 

Palaverien lisäksi yhteyttä tutorvastaaviin pidettiin tekemällä heille soittokierroksia 

sekä Facebookissa tutorvastaaville erikseen luodun ryhmän avulla. 

2.7. Opiskelijakorttivastaavat  

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Nurmijärvi  Sanni Hantula Kaisla-Tuulia Sirpoma 

Kauniainen  Ida Häggblom Paula Raukko 

Kuopion yksikkö 

kampus Siiri Honkanen Mari Lapinoja 

TKI-keskus Siiri Honkanen Aku Kervinen 

Jyväskylän yksikkö 

kampus Jenna Korpela Henna Voutilainen  

TKI-keskus Maiju-Riikka Lohi Jenna Korpela 

Turun yksikkö 

kampus Roosa Nietosvuori Juhani Lehtinen 

TKI-keskus Janni Mäkelä  Ida Busk 

Uudet korttivastaavat perehdytettiin elokuussa järjestetyssä verkkokoulutuksessa. 

Kukin korttivastaava huolehti oman toimipisteensä uusien opiskelijakorttien jaosta 
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sekä opiskelijakorttien lukukausi- ja lukuvuositarrojen luovuttamisesta. Lisäksi 

korttivastaavat tiedottivat toimipisteensä opiskelijoita korttien ja tarrojen jakoajoista. 

Korttivastaavien opiskelijoiden tukena toimi tarvittaessa HUMAKOn viestintäsihteeri 

Suvi Torikka. Korttien ja tarrojen jakelu sujui hyvin.  

2.8. Jaostot 

Pääkaupunkiseudun yksikkö   

Jaostotoiminnasta vastaava Teemu Silvennoinen    

Muut toimijat  Elisa Brusila 

   Vilja Hakanen 

   Altti Halonen 

   Sanni Hantula 

   Leo Lemmetty 

   Outi Mikkola 

   Sinna Raittila  

   Anni Raukko 

   Ronja Tammenpää 

Syksyllä koulutetut  Heli Eerola 

   Janniina Jouppila 

   Maija Kälviäinen 

   Janita Roine 

   Iida Kolari 

 

 Kuopion yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Aku Kervinen  

Muut toimijat  Sofia Leskinen 

   Päivi Koivuluoma 

   Laura Meklin 

   Heli Rantanen 

Syksyllä koulutetut  Katariina Heinonen 

   Johanna Helin 

   Kyösti Kostian 

   Sanni Reinikainen 

   Tuulia Riikonen 

   Marjoriikka Rissanen 

   Tiia Salminen 

   Suvi Satokangas 

   Henna Turunen 
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Jyväskylän yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Karolina Lehikoinen (09/2016 asti)  

   Henna Voutilainen 

Muut toimijat  Yelena Korhonen 

   Ella Metsälä 

   Suvi Myllynen 

   Piia Perttilahti 

   Sara Sarkkinen 

   Jenna Tennilä 

   Henna Voutilainen 

Syksyllä koulutetut  Niko Hakkarainen 

   Anna-Katariina Kinnunen 

   Mikko Koivisto 

   Eveliina Vainikka 

 

Turun yksikkö 

Jaostotoiminnasta vastaava Jenna Tamminen 

Muut toimijat  Fatima Amokrane 

   Janissa Hohenthal 

   Juhani Lehtinen 

   Ida Myllärinen 

   Heli Tirkkonen 

   Taija Vuorinen 

   Kristiina Wilska 

   Anna Mäkinen 

Syksyllä koulutetut  Jenna Hankosaari 

   Aarni Lehto 

   Tuomas Roine 

   Milla Ruuska 

   Julia Turpeinen 
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2.9. Työntekijät, harjoittelijat ja opinnäytetöiden tekijät 

HUMAKOn toiminnanjohtajana toimi vuonna 2016 

Marianna Rantanen (1. kuva). HUMAKOn 

viestintäsihteerinä ja hankesuunnittelijana toimi Suvi 

Torikka (2. kuva).  

HUMAKOlla oli vuoden aikana kuusi harjoittelijaa. Heidi 

Saarinen Nurmijärven kampukselta suoritti HUMAKOssa 

järjestö- ja nuorisotyön perusopintoihin kuuluvan viiden 

opintopisteen laajuisen Hallintorakenteet, toimijat ja talous 

-kurssin. Leo Lemmetty Kauniaisten kampukselta suoritti 

HUMAKOssa 10 opintopisteen Kulttuurituotannon 

käytännöt -opintojakson. Hannele Hirvonen Jyväskylän 

TKI-keskuksesta suoritti 10 opintopisteen Syventävä 

perehtyminen kulttuurin sisällöntuotantoon -opintojakson. 

Hallituksen jäsenet Ronja Ohra-aho ja Sini Adler suorittivat 

molemmat syksyn aikana harjoittelussa 20 opintopisteen 

kokonaisuuden, jossa pääpaino oli palvelumuotoilussa. 

Lisäksi hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen suoritti 10 

opintopistettä palvelumuotoiluun liittyen. Kaikkien 

harjoittelijoiden ohjaajana toimi toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen.  

Vuoden 2016 aikana HUMAKOlle valmistui kaksi opinnäytetyötä. Juulia Saukkonen 

Tornion kampukselta tuotti HUMAKOlle opinnäytetyön ”Vaikuttava opiskelija”. 

Osana opinnäytetyötä tuotettiin HUMAKOlle opas edunvalvontaan. Opas on 

tarkoitettu erityisesti hallituksen, jaostojen ja työryhmätoimijoiden käyttöön. Tiia 

Haimi TKI-Ilkasta tuotti HUMAKOlle opinnäytetyönä Markkinointitutorin oppaan. 

Opinnäytetöitä tilaajan näkökulmasta ohjasi toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 

Opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksesta.  

 Toiminta yksiköissä 

HUMAKOn toiminnasta alueyksiköissä vastaavat tutorit ja jaostot. Tutorit ja jaostot 

järjestivät vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja toimintaa alueyksiköissä. Lisäksi 

jaostot vastasivat alueyksiköissä tapahtuvasta palautteen keräämisestä ja tutorit 

tekivät markkinointikäyntejä esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksiin.  
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3.1. Tutortoiminta 

Tutorit kokoontuivat kaikilla kampuksilla vähintään kerran kuussa sekä tarvittaessa 

myös useammin esimerkiksi suunnittelemaan tulevia tapahtumia.  

Jyväskylässä tutorit järjestivät vuoden aikana erilaisia illanviettoja sekä keväällä 

suositun Humapprot-tapahtuman. Lisäksi järjestettiin perinteinen jalkapalloturnaus ja 

pikkujoulut. 

Kuopiossa tutorit järjestivät tutor-iltapäiviä, lajikokeiluja, piknikejä, lautapeli- ja 

elokuvailtoja sekä rentoutushetkiä. Eniten osallistujia keräsivät koulupäivään 

sijoittuneet tapahtumat. Opiskelijoiden keskuudessa suosiota keräsi myös keväällä 

järjestetyt sitsit.  

Turussa tutorien tavoitteena oli järjestää opiskelijoille toimintaa kerran kuussa. 

Toteutuneita tapahtumia olivat muun muassa talvirieha, tutorkahvittelut ja 

tutorpiknikit.  

Nurmijärven tutorit järjestivät talviriehan sekä ulkotulibileet vaihto-opiskelijoille ja 

kampuksen opiskelijoille. Lisäksi tutorit järjestivät perinteisen saunaillan ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoille. 

Kauniaisissa tutorit järjestivät tapahtumia noin kerran kuussa. Huma After Dark  

-illanistujaiset järjestettiin Helsingin keskustassa useita kertoja vuoden aikana. 

Kauniaisten tutorit osallistuivat lisäksi usein pääkaupunkiseudun jaoston 

tapahtumien järjestelyihin. 

3.1.1. Tutorvastaavien koulutus 

HUMAKO järjesti tutor- ja jaostovastaaville yhteisen koulutuksen Helsingissä 12.-13.2. 

Koulutustiloina toimivat Haaga-Helian Pasilan kampuksen luokka sekä Valkea talo. 

Koulutukseen osallistui yhteensä kuusi vastaavaa. Uusia vastaavia kouluttamassa 

olivat HUMAKOn tutorvastaava Pertti Hämäläinen, jaostovastaava Katja Kastman, 

hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 

Koulutus oli vastaavien mielestä sopivan rento ja informatiivinen. Hyvää palautetta 

saatiin vastaaville enimmäistä kertaa järjestetystä yhteisestä koulutuksesta ja runsaasta 

keskustelusta. 



 Vuosi 2016 Toimintakertomus 

 

  Sivu 15 / 35 

 

 

 

 

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 

 

3.1.2. Ylimääräinen vastaavien koulutus 

Ylimääräinen vastaavien koulutus järjestettiin 25.4. Tampereella Tampereen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TAMKOn tiloissa. Kouluttamassa olivat 

HUMAKOn jaostovastaava Katja Kastman sekä tutorvastaava Sini Adler. Kiitosta sai 

koulutuksen runsas keskustelu sekä rento tunnelma. 

3.1.3. Syksyn tutorkoulutukset 

Liikunta- ja markkinointitutorkoulutus järjestettiin 20.-21.10 Valkealla talolla 

Helsingissä. Kouluttamassa olivat tutorvastaava Sini Adler ja viestintäsihteeri Suvi 

Torikka. Vierailevina puhujina koulutuksessa olivat lehtori Maarit Honkonen-

Seppälä, suunnittelija Marika Stam ja rehtori Tapio Huttula. Lisäksi Metkan 

liikuntapalveluista järjestettiin koulutuksessa lajikokeilu ja esiintymisjännityksestä 

puhumassa oli Anni Kosunen.  

Vertaistutorit ja kansainväliset tutorit koulutettiin 9.-11.11. Jämsässä, Särkisaaren 

leirikeskuksessa. Koulutukseen osallistui yli 40 uutta tutoria. Kouluttamassa olivat 

hallituksen tutorvastaava Sini Adler ja toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 

Vierailevina puhujina koulutuksessa olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta JAMKOn tutorsihteeri Karoliina Vallipuro sekä Humakin 

kansainvälisyyskoordinaattori Annamari Maukonen. 

3.2. Tehdyt markkinointikäynnit 

 

TAULUKKO: Tehdyt markkinointikäynnit 1.1.-31.12.2016 

Yksikkö Tehdyt markkinointikäynnit 

Jyväskylä 10 

Kauniainen 0 



 Vuosi 2016 Toimintakertomus 

 

  Sivu 16 / 35 

 

 

 

 

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 

Kuopio 17 

Nurmijärvi 1 

Turku 7 

Yhteensä 35 

 

Tutorit tekivät markkinointikäyntejä useisiin toisen asteen oppilaitoksiin. Käynneistä 

moni oli useamman tunnin kestoisia, kuten messuille tai muihin tapahtumiin 

osallistumisia. Useimpiin vierailupaikkoihin tutorit ottivat yhteyttä itse, mutta 

käyntejä tehtiin myös sellaisiin paikkoihin, joista vierailua oli pyydetty.  

Lisäksi seitsemän tutoria osallistui Studia-messujen messuosaston rakentamiseen ja 

messuilla esittelyyn. Studia-messuille osallistui esittelijöitä jokaiselta koulutusalalta.  

3.3. Jaostotoiminta 

Jaostot kokoontuivat vuoden aikana alueesta riippuen vaihtelevasti, mutta kuitenkin 

pääsääntöisesti noin kerran kuussa. Tapahtumien lähestyessä tapaamisia pidettiin 

usein tiheämmin. 

Pääkaupunkiseudun jaoston toiminta oli vuoden aikana todella aktiivista. Jaosto 

järjesti mm. Ysäribileet, vapputapahtuma Humakondan metsästyksen, Fuksiaiset, 

Halloweenbileet sekä Pikkujoulusitsit. Tapahtumien järjestämistä varten perustettiin 

työryhmiä, joihin otettiin mukaan myös tutoreita.  

Turun jaostossa keskityttiin vuoden aikana kampuksen taukotilan kehittämiseen, sen 

toiminnan pyörittämiseen sekä järjestettiin Hyvinvointipäivä yhteistyössä 

henkilökunnan ja tutoreiden kanssa.  

Jyväskylän jaosto järjesti opiskelijoille vappubrunssin sekä opiskelijoille ja 

henkilökunnalle avoimen askartelupajan ja pikkujoulut.  

Kuopion jaosto järjesti vuoden aikana Hollywood-teemaiset sitsit yhteistyössä 

tutoreiden kanssa sekä lyhytelokuvafestivaalin, johon osallistuneet pääsivät itse 

tekemään lyhytelokuvan. Lyhytelokuvafestivaalin jälkeen järjestettiin Hjördis-gaala, 

jossa festivaaleilla tuotetut elokuvat esitettiin. Lisäksi jaosto järjesti pikkujoulut. 

Paikallisjaostot tekivät myös vuoden aikana yhteistyötä esimerkiksi haalarimerkkien 

tilauksissa. Pääkaupunkiseudun ja Kuopion jaostot suunnittelivat ja tilasivat yhdessä 

tulkki-aiheisen merkin. Lisäksi kaikki jaostot ottivat osaa yhteisen Humakonda-

merkin tilaamiseen.  
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HUMAKO järjesti keväällä FeedbackFestarit, joihin myös jaosto osallistui 

markkinoimalla jaostojen palautekanavia. Lisäksi jaostot olivat syksyllä mukana 

HUMAKO on IRTI! -kiertueella esittelemässä toimintaansa uusille opiskelijoille.  

Jo vuoden alussa pääkaupunkiseudun ja Turun jaostot ottivat käyttöönsä julkisen 

Facebook-sivun näkyvyytensä parantamiseksi. Lisäksi pääkaupunkiseudun jaosto otti 

käyttöönsä Instagram-tilin.  

Keväällä järjestettiin ylimääräinen haku Kuopion jaostoon. Hakijoita ei kuitenkaan 

tullut, joten suunniteltu koulutus peruttiin. Syksyllä valituille jaostotoimijoille 

järjestettiin koulutus 3.-4.11.2016 Valkealla talolla Helsingissä. Koulutukseen osallistui 

23 uutta jaostotoimijaa. Kouluttamassa olivat hallituksen jaostovastaava Katja 

Kastman ja viestintäsihteeri Suvi Torikka. Vierailevina puhujina koulutuksessa olivat 

lisäksi Anna Mattila (Humak), Ossi Ollikainen ja Lauri Vihervä (JHL), Elsi 

Vuohelainen (Preventiimi) sekä Niina Leppälä (Laureamko). Koulutuksen illanvietto 

pidettiin ammattiliiitto Jytyn tiloissa.  

3.4. Kummitoiminta 

Kummitoiminnasta vastasi 30.3. asti hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. 

Kummitoiminta siirtyi 30.3. Julia Juvoselle hallituksen täydennyksen myötä.  

Kummitoimintaa ohjaamaan tehty kummisuunnitelma päivitettiin keväällä paremmin 

kummeja tukevaksi. Päivittämisen tukena käytettiin edellisenä vuonna toiminnasta 

kerättyä palautetta.                            

Vuoden aikana kummit vierailivat Humakin toimipisteissä 1-3 kertaa. 

Kummikäyntien aikana kummit tapasivat HUMAKOn paikallisia tutoreita ja 

jaostotoimijoita. Käynneillä tavattiin lisäksi paikallisia opiskelijoita sekä lehtoreita. 

Kummikäyntien yhteyteen suunniteltiin myös paikallisten opiskelijajärjestöjen 

tapaamisia. Käynnit toteutettiin loppukeväällä ja syksyn aikana.  

Kummit lähettivät kevään aikana kuukausittain kummikampuksensa opiskelijoille 

kummikirjeen. Kummikirje lähettiin HumakProssa. Kirjeeseen oli koottu paikallisesti 

ajankohtaisia asioita, sekä ajankohtaisia kuulumisia HUMAKOsta. Lisäksi kummit 

pitivät kummikampuksensa opiskelijoihin ja aktiiveihin yhteyttä Facebook-ryhmissä 

sekä vastasivat opiskelijoiden yhteydenottoihin.  

Kummitoimintaa varten laadittiin alkuvuodesta yksikkökohtaiset budjetit, joiden 

toteutumaa seurattiin läpi vuoden. Syksyllä todettiin, että kummibudjetti on liian 

suuri ja tämä on huomioitava seuraavan vuoden talousarviota laatiessa. 
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Syksyllä pidettiin kummitoimintaan liittyen kaksi palaveria, joihin osallistuivat 

hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala ja kummitoiminnasta vastannut Julia Juvonen. 

Palavereissa käsiteltiin kummitoimintaa sekä sen haasteita niin toiminnan kuin 

koordinoinninkin näkökulmasta. Keskustelun pohjalta päätettiin lopulta, että 

kummitoiminta siirtyy vuodesta 2017 alkaen hallituksen puheenjohtajien 

koordinoitavaksi.  

Kampuskummit vuonna 2016 

 

Pääkaupunkiseutu  Päivi Koivuluoma (23. 3. asti) 

  Ronja Ohra-aho 

   Sini Adler (30.3. alkaen) 

Jyväskylä  Christa Wikberg (9.2. asti) 

  Juuso Tuulinen 

Kuopio  Pertti Hämäläinen (23.3.asti)  

  Jenna Simontaival 

    Julia Juvonen (30.3. alkaen) 

 

Turku  Katja Kastman 

  Reetta Kuhmonen (29.11. asti) 

 Talous 

Vuoden 2016 varsinaisen toiminnan tuotot, varainhankinnan tuotot ja Humakin 

vuosiavustus olivat yhteensä 87 142,31€. Tilikauden tulos oli -32 544,18€ ja taseen 

loppusumma 60 279,42€. Tilikauden 2016 alijäämä 32 544,18€ siirrettiin tulevan 

kauden yli‐/alijäämään. Tilikauden alijäämä johtui hankkeesta Paikallistoiminnan 

kehittäminen, jonka rahoitus saatiin vuonna 2015, vaikka toteutus kuitenkin jatkui 

vuoteen 2016. Vuoden 2015 ylijäämä oli 31 918,32€. Suurimmat kulut tilikaudella 2016 

olivat henkilöstökulut, sekä matka- majoitus-, kokous- ja koulutuskulut.  

HUMAKOn taloudenhoidosta on vastannut toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. 

Toiminnanjohtaja raportoi kuukausittaisista kassavirranseurannoista hallitukselle. 

Taloustilanne käsiteltiin jokaisessa hallituksen kokouksessa ja neljännesvuosittain 

hallituksen suunnittelupäivillä tehtiin katsaus taloudelliseen tilanteeseen.  
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Vuoden 2016 kirjanpito aloitettiin Netvisor-selainohjelmalla, kun aiemmin käytössä 

ollut E-conomic lopetettiin. Kirjanpito on ollut edelleen toiminnanjohtajan vastuulla, 

mikä on mahdollistanut reaaliaikaisemman talouden seurannan. 

Edustajisto hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2016 3. ylimääräisessä kokouksessaan 

28.7.2016.  

 Vaikuttavuuden kehittäminen 

HUMAKOssa luotiin vuoden aikana poliittinen ohjelma johdonmukaisen 

vaikuttamisen tueksi sekä osallistuttiin paikalliseen vaikuttamiseen 

pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Vaikuttamista tehtiin 

yhteistyössä alueiden muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. HUMAKOn työntekijät 

sekä hallituksen varapuheenjohtaja osallistuivat Humakin digitaalisen kampuksen 

luomiseen.  

5.1. Luodaan poliittinen ohjelma yhteistyössä HUMAKOn aktiivien kanssa 

HUMAKOn poliittisen ohjelman laatimisesta vastasi hallituksen varapuheenjohtaja 

Juuso Tuulinen. Poliittista ohjelmaa työstettiin sille erikseen nimetyssä työryhmässä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Juuso 

Tuulinen ja jäseniksi hallituksen jäsenet Ronja Ohra-aho, Reetta Kuhmonen, Päivi 

Koivuluoma ja Christa Wikberg sekä edustajiston puheenjohtaja Salla Paavilainen. 

Wikberg ja Koivuluoma jäivät pois työryhmän toiminnasta erotessaan hallituksesta.  

Työskentely aloitettiin kartoittamalla nykytilaa, mahdollisuuksia ja uhkia sekä 

tutustumalla muiden organisaatioiden poliittisiin ohjelmiin.  Työryhmä laati 

HUMAKOn aktiivitoimijoille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden 

tarpeita sekä vahvistaa työryhmän käsityksiä opiskelijoiden tarpeista. Poliittisen 

ohjelman työryhmä keskusteli palavereissaan HUMAKOn linjauksista sekä tutustui 

lähdemateriaaleihin. Kirjoitustyö aloitettiin keväällä. 

Poliittisen ohjelman laadintaa ohjasi tehtävään nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmässä 

toimi hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala, hallituksen jäsen Katja Kastman, 

edustajiston varapuheenjohtaja Matti Mannonen, edustajiston jäsen Theo Tyrväinen 

sekä HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.  

Poliittinen ohjelma valmistui syksyllä 2016 ja se hyväksyttiin edustajiston 

syyskokouksessa 15.11.2016, josta lähtien se on ollut voimassa.  
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5.2. Osallistutaan paikalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä paikallisten 

toimijoiden kanssa 

Paikallisesta vaikuttamisesta vastasi alkuvuodesta Päivi Koivuluoma, jonka jälkeen 

vastuu siirrettiin hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojalalle. HUMAKOn edustajat 

tapasivat vuoden aikana muita opiskelijajärjestöjä pääkaupunkiseudulla, Turussa, 

Jyväskylässä ja Kuopiossa.  

Pääkaupunkiseudulla paikallista vaikuttamista tehdään pääasiasiassa World Student 

Capital -verkoston kautta. HUMAKOn edustajina WSC-verkostossa toimivat vuonna 

2016 hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen sekä hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala.  

Turussa paikallista vaikuttamista tehdään Ryhmä 40 000 kautta. HUMAKOn 

edustajana Ryhmä 40 000:ssa toimi vuonna 2016 hallituksen jäsen Katja Kastman.   

Jyväskylässä tehtiin kuntapoliittinen ohjelma yhteistyössä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn sekä Jyväskylän yliopiston 

ylioppilaskunta JYYn kanssa. Kuntapoliittisen ohjelman työstöön osallistui hallituksen 

varapuheenjohtaja Juuso Tuulinen.  

Kuopiossa ei tehty vuoden aikana paikallista vaikuttamista.  

HUMAKOn hallitus hyväksyi 20. kokouksessaan 17.–18.11.2016 Jyväskylän 

kuntapoliittisen ohjelman sekä lisäksi Turun kuntapoliittisen ohjelman.  

5.3. Osallistutaan Humakin digitaalisen kampuksen luomiseen 

Digikampuksen luomiseen osallistumisesta vastasi hallituksen varapuheenjohtaja 

Juuso Tuulinen.  

Humakin digitaaliseen kampukseen tutustuivat vuoden aikana HUMAKOn 

toiminnanjohtaja Marianna Rantanen, viestintäsihteeri Suvi Torikka sekä hallituksen 

varapuheenjohtaja Juuso Tuulinen.  

Marianna Rantanen ja Suvi Torikka osallistuivat Humakin henkilökunnalle 

pidettyihin koulutuksiin, joissa digitaalista kampusta käsiteltiin.  

Lisäksi poliittisen ohjelman työryhmä tutustui Moodlerooms-ympäristöön 

käyttämällä sen eri toimintoja. Kokemuksien pohjalta luotiin kysymyksiä 

opiskelijapalveluiden siirtämisestä digitaaliselle kampukselle sekä niiden edelleen 

kehittämisestä.  
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5.4. Kehitetään rahoituslähteitä 

Rahoituslähteiden kehittäminen oli toiminnanjohtaja Marianna Rantasen vastuulla. 

Vuoden aikana laadittiin yhteistyökumppaneina toimineiden ammattiliittojen kanssa 

yhteistyösopimukset, joista tehtiin toistaiseksi voimassa olevia. Humakin kanssa 

laadittiin uusi yhteistyösopimus, jossa sovittiin tarkemmin tutortoiminnan 

järjestämisestä. Uusia rahoituslähteitä vuoden aikana ei hankittu, vaan rahoitusta 

kasvatettiin laajentamalla yhteistyötä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden 

kanssa.   

 Palvelutoiminta ja viestintä  

HUMAKOn jäsenpalveluita kehitettiin vuoden aikana yleisesti esimerkiksi 

selvittämällä miten HUMAKOn palveluita ja tiedottamista voitaisiin parantaa 

monimuoto-, YAMK- sekä vaihto-opiskelijoille. Opiskelijoiden liikuntapalveluita 

markkinoitiin aiempaa aktiivisemmin ja järjestettiin istumisen vähentämisen 

kampanja. 

Viestinnän kehittämistä varten tehtiin ulkoisen viestinnän kysely sekä jatkettiin 

kuvapankin päivittämistä ja käyttöönottoa.  

6.1. Kehitetään HUMAKOn jäsenpalveluita yleisesti 

Jäsenpalveluiden yleinen kehittäminen oli hallituksen jäsen Jenna Simontaipaleen 

vastuulla. Jäsenpalveluiden kehittämiseen osallistui lisäksi viestintäsihteeri Suvi 

Torikka. 

Vuoden aikana huomiota kiinnitettiin erityisesti jäseneduista tiedottamiseen. 

Haalarimerkkikampanja Merkillinen rieha järjestettiin 9.3.-17.4.2016. Kampanjan aikana 

opiskelijat pystyivät ostamaan haalarimerkkejä alennetuin hinnoin. Kampanjasta 

tiedotettiin kaikissa HUMAKOn viestintäkanavissa, joita ovat HumakPro, Facebook ja 

nettisivut. Opiskelijakortilla saatavia etuja ja tarjouksia nostettiin vuoden aikana 

aktiivisemmin esiin mm. jäsentiedotteessa sekä HUMAKOn Facebook-sivulla.  

Jäsenpalveluita kehitettiin lisäksi kannustamalla jaostoja ottamaan käyttöön omissa 

tapahtumissaan HUMAKOn jäsenille edullisempi hinnoittelu.  
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6.2. Kehitetään palveluita ja tiedottamista monimuoto-, YAMK- sekä vaihto-

opiskelijoille 

Palveluiden ja tiedottamisen kehittäminen monimuoto-, YAMK-, sekä vaihto-

opiskelijoille oli hallituksen jäsen Jenna Simontaipaleen vastuulla. Palveluiden ja 

tiedottamisen kehittämiseen osallistui lisäksi viestintäsihteeri Suvi Torikka. 

HUMAKOn viestintäsihteeri Suvi Torikka koosti listan lehtoreista, jotka vastaavat 

monimuoto- ja YAMK-opiskelijoista. Vastaaville lehtoreille tehtiin kysely, jonka 

tarkoituksena oli kartoittaa monimuoto- ja YAMK-opiskelijoille parhaiten soveltuvia 

viestintäkanavia.  

6.3. Markkinoidaan liikuntapalveluita aktiivisesti ja järjestetään istumisen 

vähentämisen kampanja 

Liikuntapalveluiden markkinoinnista ja istumisen vähentämisen kampanjasta vastasi 

hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. Vuoden aikana tehtiin kartoitus 

liikuntapalveluiden näkyvyydestä kampuksilla ja TKI-keskuksissa. Paikallisten 

liikuntapalveluiden mainosmateriaalia toimitettiin kartoituksen pohjalta 

pääkaupunkiseudun ja Jyväskylän kampuksille ja TKI-keskuksiin. Jokaiseen 

alueyksikköön toimitettiin paikallisen palveluntarjoajan omia mainoksia sekä 

erityisesti Humakin opiskelijoille suunnattuja mainoksia. Liikuntapalveluita 

mainostettiin eri kanavissa. Syksyllä järjestettiin toista kertaa HUMAKOn istumisen 

vähentämisen kampanja HUMAgO. Kampanja järjestettiin viikoilla 39 ja 41. Tutorit 

järjestivät kampanjan aikana erilaista istumisen vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa 

kampuksilla sekä kannustivat opiskelijoita arkiaktiivisuuteen erilaisin paikallisin 

tempauksin. Kampanjan yhteyteen järjestettiin lisäksi some-kilpailu.  

6.4. Tehdään kysely ulkoisesta viestinnästä 

Ulkoisen viestinnän kyselystä vastasi hallituksen jäsen Jenna Simontaival.  

HUMAKOssa toteutetussa ulkoisen viestinnän kyselyssä käytettiin pohjana aiemmin 

toteutetun ulkoisen viestinnän kyselyn pohjaa. Hallitus arvioi kyselypohjan ja ehdotti 

siihen muutoksia. Muutosehdotusten pohjalta kysely muokattiin vastaamaan 

paremmin HUMAKOn viestinnän nykytilaa.  

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä ja sen vastaamisaika oli 25.4.-8.5.2016. Kysely 

keräsi vastauksia odotettua vähemmän, joten vastausaikaa jatkettiin 22.5.2016 asti. 

Vastaajia saatiin yhteensä 103. Kyselystä saatiin odotuksien mukaiset tulokset. 

Kyselyssä kysyttiin ehkä hieman vääriä asioita, jotta tuloksia oikeasti voitaisiin 

hyödyntää viestinnän kehittämisessä.  
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6.5. Jatketaan kuvapankin päivittämistä ja otetaan se osaksi päivittäistä 

viestintää 

Kuvapankin päivittäminen oli hallituksen jäsen Jenna Simontaipaleen vastuulla.  

Hallituksen suunnittelupäivillä pidettiin vuoden alussa perehdytys kuvapankista. 

Perehdytyksessä käytiin läpi, mikä kuvapankki on sekä miksi ja miten sitä päivitetään.  

Osa graafisesta materiaalista siirrettiin vuoden aikana kuvapankkiin. Kuvapankkia 

hyödynnettiin erilaisessa viestinnässä ja esimerkiksi uuden opiskelijan oppaan 

työstämisessä. Lisäksi kuvapankkia päivitettiin kevään aikana tallentamalla sinne 

joitain toiminnassa otettuja kuvia. Kuvapankin aktiiviseen päivittämiseen ei 

kuitenkaan riittänyt aikaa hallituksella tai työntekijöillä. 

Syksyn aikana kuvapankkia päivitti harjoittelija. Harjoittelun tehtäviin kuului kuvata 

erilaista kuvamateriaalia tapahtumista, koulutuksista ja kokouksista. Harjoittelija 

käsitteli kuvat ja latasi ne kuvapankkiin. Valtaosa syksyn aikana kerätystä 

kuvamateriaalista saatiin tallennettua kuvapankkiin. 

 Opiskelija-aktiivisuuden lisääminen (projekti)  

HUMAKOlla oli vuosina 2015 ja 2016 käynnissä projekti Opiskelija-aktiivisuuden 

lisääminen. Vuonna 2016 projekti keskittyi lisäämään HUMAKOn vaikuttamisen ja 

toiminnan tunnettuutta, parantamaan edustajistovaalien näkyvyyttä Humakissa, 

HUMAKO-kiertueen järjestämiseen paikallisten toimijoiden kanssa, kummitoiminnan 

kehittämiseen sekä FeedbackFestarien järjestämiseen Humakin laatupäivien 

yhteyteen.  

HUMAKO tiivisti vuoden aikana yhteistyötä Humakin johtoryhmän kanssa. 

Yhteistyön tiivistäminen aloitettiin järjestämällä Humakin johtoryhmälle HUMAKO-

päivä. Humakin johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden aikana ja uudet johtajat 

perehdytettiin HUMAKOon ja sen toimintaan syksyllä. Lisäksi toteutettiin 

uudenlainen edustajistovaalikampanja, järjestettiin FeedbackFestarit yhteistyössä 

paikallistenjaostojen kanssa sekä suunniteltiin ja toteutettiin uusi toiminnallinen 

HUMAKO-kiertue. Kiertueen uudistamiseen osallistui HUMAKOn hallituksen ja 

toimiston väen lisäksi harjoittelua HUMAKOssa suorittava kulttuurituotannon 

opiskelija Leo Lemmetty.  Kummitoiminnan konseptia muokattiin vuoden aikana 

useaan otteeseen, sillä keväällä todettiin, ettei se palvellut tarkoitustaan.  
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7.1. Lisätään HUMAKOn vaikuttamisen ja toiminnan tunnettuutta Humakissa 

Vaikuttamisen ja toiminnan tunnettuuden lisäämisestä Humakissa vastasi hallituksen 

puheenjohtaja Jenna Ojala. HUMAKOssa tiivistettiin vuoden aikana yhteistyötä 

Humakin johtoryhmän kanssa. Humakin johtoryhmälle järjestettiin HUMAKO-päivä 

maaliskuussa. HUMAKOsta päivään osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Jenna 

Ojala, edustajiston puheenjohtaja Salla Paavilainen, toiminnanjohtaja Marianna 

Rantanen sekä viestintäsihteeri ja hankesuunnittelija Suvi Torikka. Johtoryhmä 

täydentyi vuoden aikana ja uusille johtajille järjestettiin HUMAKO-perehdytys syksyn 

aikana. Vuoden aikana tavattiin lisäksi säännöllisesti Humakin johtoryhmää ja 

keskusteltiin mm. ajankohtaisista asioista Humakissa. 

HumakProssa opiskelijan aloittaman Valot päälle Humak! -keskustelun myötä 

HUMAKO aktivoitui edunvalvonnallisessa viestinnässä. HUMAKOn 

edunvalvonnasta viestittiin vuoden aikana entistä tehokkaammin Facebook-sivulla, 

blogissa, aktiiveille ja jäsenistölle suunnatuissa tiedotteissa sekä HumakProssa ja 

HUMAKOn nettisivuilla. Lisäksi HUMAKOssa tehtiin aiempaa enemmän omia 

tiedotteita esimerkiksi valtakunnallisesti opiskelijoita koskevista edunvalvonnallisista 

kysymyksistä.  

HUMAKO otti vuoden aikana kantaa Humakin tulkkikoulutuksen epäkohtiin sekä 

arvioinnin laadun puutteellisuuteen. Kannanottojen tarve nousi opiskelijoiden 

yhteydenotoista.  

7.2. Parannetaan edustajistovaalien näkyvyyttä Humakissa 

Edustajistovaalien näkyvyyden parantaminen oli hallituksen jäsen Katja Kastmanin 

vastuulla. Edustajistovaalien näkyvyyden parantamiseksi perustettiin työryhmä. 

Työryhmässä toimivat edustajiston puheenjohtajat Salla Paavilainen ja Matti 

Mannonen sekä hallituksen jäsen Katja Kastman. Työryhmä pohti, miten 

edustajistovaalien paikallista näkyvyyttä saataisiin lisättyä.  

Työryhmä kokoontui sekä verkossa että hallituksen suunnittelupäivien yhteydessä. 

Alkuun kartoitettiin nykytilaa, mietittiin keinoja edustajistovaalien näkyvyyden 

lisäämiseksi ja tehtiin työnjako. Paikallisjaostoja osallistettiin työhön kysymällä 

toimijoiden mielipiteitä sekä ideoita. Edustajistolle pidettiin työpaja, jossa ideoitiin 

keinoja paremman näkyvyyden saamiseksi. Jaostoille kirjoitettiin ohjeistus, jossa 

kerrottiin edustajiston toiminnan vaikutuksesta jaostoihin sekä siitä, miten jaostot 

voivat edesauttaa vaalien näkyvyyttä. Tämän lisäksi jaostoille tehtiin ohjeistus 

edustajistovaalipaneelin järjestämiseen jaostojen toiminnan tueksi. 
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7.3. Kehitetään kummitoimintaa opiskelijalähtöisesti 

Kummitoiminnan kehittämisestä vastasi hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. Vastuu 

siirtyi hallituksen jäsen Julia Juvoselle 30.3 alkaen. 

Vuoden alussa käytiin läpi opiskelijoilta, aktiiveilta sekä vuoden 2015 kummeilta 

tulleet palautteet. Palautteiden pohjalta kummitoiminnan konseptia muokattiin 

paremmin opiskelijoiden sekä HUMAKOn paikallisten aktiivien tarpeita palvelevaksi. 

Kummitoimintaa ohjaava kummisuunnitelma päivitettiin toimintaa sekä kummien 

työtä paremmin tukevaksi.  

Kummitoiminnasta vastaava hallituksen jäsen, jaostotoiminnasta vastaava hallituksen 

jäsen sekä hallituksen puheenjohtaja pitivät yhden verkkopalaverin kummitoimintaan 

liittyen. Verkkopalaverissa käytiin läpi keinoja, joilla saataisiin kummitoimintaa 

opiskelijoiden tarpeita paremmin palvelevaksi.  

Syksyn aikana kuitenkin todettiin, että hallituksesta valittava kummi jää useimmiten 

opiskelijoille kaukaiseksi. Sen sijaan HUMAKOn toimijoista opiskelijoille lähimpiä 

ovat HUMAKOn paikalliset tutor- ja jaostotoimijat. Näin ollen kummin tärkeimmäksi 

tehtäväksi nähtiin paikallisten opiskelijoiden tukemisen sijaan HUMAKOn 

paikallisten toimijoiden tukeminen heidän toiminnassaan. Myös HUMAKOn 

viestintäsihteeri Suvi Torikan vuoden aikana tekemät kampusvierailut tukivat tätä 

mallia, sillä ne osoittivat toimijoiden tarvitsevan enemmän tukea. 

7.4. Järjestetään HUMAKO-kiertue yhdessä HUMAKOn paikallisten aktiivien 

kanssa 

HUMAKO-kiertueen järjestämisestä vastasi hallituksen jäsen Katja Kastman. Katjan 

lisäksi kiertueen uudistamiseen osallistui HUMAKOssa harjoitteluaan kevään aikana 

suorittanut Leo Lemmetty. Harjoittelijan työnkuvaan kuului ideoida kiertuetta 

yhdessä hallituksen kanssa, uudistaa sisältöjä, hoitaa viestintää sekä kirjoittaa 

kiertuetta koskevat ohjeistukset valmiiksi. Päiväopiskelijoiden teemoiksi HUMAKO-

kiertueella nostettiin toiminnallisuus sekä musiikki. Kiertue suunniteltiin 

toiminnallisuuden vuoksi rastiradan muotoon. Monimuoto- ja YAMK –opiskelijoille 

pidettiin HUMAKO-info, joka oli päiväopiskelijoille suunniteltua kiertuetta lyhyempi 

ja asiapainotteisempi. HUMAKO-kiertueelle nimettiin hallituksen jäsenistä koostuva 

tehotiimi. Tehotiimin tehtävänä oli ohjata toimintaa sekä huolehtia käytännön asioista 

kiertuepäivinä. Tehotiimiin nimettiin hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala ja 

hallituksen jäsenet Katja Kastman sekä Sini Adler. 
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Kampuskiertue pidettiin 6.9.-19.9. välisenä aikana kaikilla Humakin kampuksilla sekä 

Oulussa ja Tampereella. HUMAKOn paikallistoimijat olivat vahvasti mukana 

kiertueella ja saivat myös itse suunnitella osan rasteista. Lisäksi kiertueella oli jaostoille 

oma rasti ja tutorit jakautuivat useammalle rastille.  

7.5. Järjestetään Feedback-festarit Humakin laatupäivien yhteydessä 

 

FeedbackFestareiden järjestämisestä oli vastuussa hallituksen jäsen Ronja Ohra-aho. 

Kampanjaa varten luotiin lisäksi erillinen työryhmä. Työryhmän jäseninä toimivat 

hallituksen jäsenet Katja Kastman, Reetta Kuhmonen ja Ronja Ohra-aho sekä 

hallituksen jäsenenä 23.3. saakka toiminut Päivi Koivuluoma.  

FeedbackFestareiden painopisteinä olivat palautekanavien esiin tuominen sekä 

paikallisjaostojen roolin korostaminen palautteen kerääjinä. Kampanjaa varten luotiin 

Facebook-tapahtuma, joka toimi markkinoinnin ja tiedottamisen tukena. Tapahtuman 

aikana käytettävissä olleet palautekanavat olivat HUMAKOn palautekortit, 

FeedbackFestarit2016 -Webropol-kysely sekä paikallisjaostojen ylläpitämät 

palautelaatikot kampuksilla ja TKI-keskuksissa.  

Tapahtuma toteutettiin 11.-24.4. välisenä aikana Humakin kampuksilla ja TKI-

keskuksissa yhteistyössä HUMAKOn paikallisjaostojen kanssa. FeedbackFestareiden 

aikana kerätty palaute purettiin tapahtuman päätyttyä paikallisjaostojen ja 

opiskelijahyvinvoinnista vastaavien lehtorien kanssa. Hallituksen jäsenet Ronja Ohra-

aho, Jenna Simontaival ja Julia Juvonen laativat purun pohjalta raportin saadusta 

palautteesta ja hallitus päätti palautteissa nousseiden asioiden jatkotoimenpiteistä.  
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 Paikallistoiminnan kehittäminen –hanke 

Paikallistoiminnan kehittäminen -hankkeessa selkeytettiin tutor- ja jaostotoiminnan 

eroja ja kehitettiin toimintaa yhteistyössä Humakin kanssa. Hankkeessa oli tavoitteena 

luoda tukeva pohja tutor- ja jaostotoiminnan jatkumiselle ja korostaa 

paikallistoimijoiden roolia yhteisöllisyyden edistäjinä. Lisäksi osana hanketta 

selvitettiin tuen tarvetta TKI-keskuksien opiskelijoille, kehitettiin 

palautteenkeräämistä ja luotiin malli hallitustoiminnan opinnollistamiseen.  

8.1. Selkeytetään tutor- ja jaostotoiminnan eroja ja kehitetään toimintaa 

yhteistyössä Humakin kanssa 

Tutor- ja jaostotoiminnan erojen selkeyttämisestä ja toiminnan kehittämisestä oli 

vastuussa hallituksen jäsen Pertti Hämäläinen 23.3. asti, jonka jälkeen vastuu siirtyi 

viestintäsihteeri Suvi Torikalle. Hallituksen täydentämisen myötä vastuu siirtyi 

hallituksen jäsen Sini Adlerille 23.4. alkaen.  

Tutor- ja jaostotoiminnan eroja selkeytettiin vuoden aikana tiedottamalla tutoreita 

tapahtumista ja niihin osallistumisesta tutorin roolissa. Tiedotteen tarkoituksena oli 

selkeyttää millaisessa roolissa tapahtumien järjestämiseen ja itse tapahtumiin 

osallistuminen voidaan laskea tutoroinniksi. Tiedotteeseen kerättiin erilaisia ideoita ja 

mahdollisuuksista toteuttaa tutorointia muutoin kuin tapahtumia järjestämällä. Tutor- 

ja jaostovastaaville järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteinen koulutus. Yhteinen 

koulutus lisäsi tutoreiden ja jaostotoimijoiden välistä yhteistyötä, selkeytti toimijoiden 

käsitystä molemmista toiminnoista sekä tutoreiden ja jaostojen välistä vastuunjakoa. 

Viestintäsihteeri ja hankesuunnittelija Suvi Torikka teki kampusvierailut kaikille 

Humakin kampuksille. Kampusvierailuilla Suvi tapasi HUMAKOn paikallistoimijoita 

sekä yhteistyötahoja ja paikallisia sidosryhmien edustajia. Kuopiossa Suvi tapasi tutor- 

ja jaostovastaavien lisäksi Humakin paikallisen tutorlehtorin sekä Savonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn ja SYKETTÄ-liikuntapalvelun 

edustajia. Jyväskylän vierailun aikana Suvi tapasi paikalliset tutor- ja jaostovastaavat 

sekä Korkeakoululiikunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

JAMKOn edustajia. 

8.2. Luodaan tukeva pohja tutor- ja jaostotoiminnan jatkumiselle 

Tukevan pohjan luomisesta tutor- ja jaostotoiminnan jatkumiseksi vastasi hallituksen 

jäsen Katja Kastman. Vuoden aikana kehitettiin olemassa olevia keinoja tutor- ja 

jaostotoimijoiden tukemiseksi sekä mietittiin näiden rinnalle uusia keinoja. 

Paikallistoimijoille suunnattujen avoimien verkkopalaverien pitäminen aloitettiin 
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paikallistoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tutoreille pidettyjen palaverien 

aiheina oli esimerkiksi markkinointi-, liikunta-, pienryhmä- sekä 

monimuototutorointi. Jaostotoimijoille pidettiin avoimet palaverit tapahtumista ja 

varainkeruusta. 

Vuoden aikana päivitettiin HUMAKOn tutor- ja jaosto-oppaat tukemaan toimintaa 

paremmin. Oppaiden päivittämisen lisäksi uusia ohjeistuksia julkaistiin esimerkiksi 

jaostojen sosiaalisessa mediassa toimimesta, pienryhmätutoroinnista sekä 

liikuntatutoreiden liikuntapasseista. Uusia ohjeistuksia julkaistiin käytänteiden 

vakiinnuttamiseksi.  

Aiemmista koulutuksista saatu palaute toiminnallisuudesta otettiin entistä paremmin 

huomioon. Syksyn tutor- ja jaostokoulutuksista kehitettiin yhä toiminnallisempia ja 

osallistavampia. Lisäksi ulkopuolisia puhujia hyödynnettiin aiempaa enemmän.  

8.3. Korostetaan tutor- ja jaostotoimijoiden roolia yhteisöllisyyden edistäjänä 

Yhteisöllisyyden korostamisesta oli vastuussa hallituksen jäsen Pertti Hämäläinen 

23.3. asti, jonka jälkeen vastuu siirtyi viestintäsihteeri Suvi Torikalle. Hallituksen 

täydennyksen myötä kirjaus siirrettiin hallituksen jäsen Sini Adlerin vastuulle 23.4. 

alkaen.  

Yhteisöllisyyttä korostettiin luomalla tutor- ja jaostovastaaville yhteinen koulutus. 

Yhteisen koulutuksen tarkoituksena oli rakentaa yhteistyötä tutor- ja jaostotoimijoiden 

välille ja korostaa tätä kautta tutoreiden ja jaostojen sekä heidän välisen yhteistyönsä 

merkitystä yhteisöllisyyden rakentumisessa. Vuoden aikana järjestetyt avoimet 

verkkopalaverit sekä jaosto- ja tutorvastaavien yhteiset palaverit ovat lisänneet 

yhteistyötä eri alueiden tutor- ja jaostotoimijoiden välillä. 

8.4. Selvitetään tarve TKI-keskuksessa tapahtuvalle tutoroinnille 

TKI-kyselystä oli vastuussa hallituksen jäsen Pertti Hämäläinen 23.3. asti, jonka jälkeen 

vastuu siirtyi viestintäsihteeri ja hankesuunnittelija Suvi Torikalle. Opiskelijoille 

tehdyn kyselyn vastausaika oli 15.3.-10.4. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 57. 

Kyselyn tulokset analysoitiin ja analyysin pohjalta todettiin, että opiskelijat kaipaavat 

enemmän tukea lehtoreilta ja oman ryhmän opiskelijoiltaan. Erillisen tutoroinnin ei 

nähty kyselyn vastauksissa olevan tukea tuova ratkaisu. Kyselyn tulokset esiteltiin 

tutorlehtoreille 11.5. Kyselyssä annettiin lisäksi paljon palautetta itsenäisen 

työskentelyn, sosiaalitilojen ja ryhmätyötilojen puutteesta.  
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8.5. Tuetaan opiskelijoita siirtymävaiheessa kampukselta TKI-keskukseen 

Kirjauksesta oli vastuussa hallituksen jäsen Pertti Hämäläinen 23.3. asti, jonka jälkeen 

vastuu siirtyi viestintäsihteeri Suvi Torikalle. Opiskelijoille tehdyn TKI-kyselyn 

vastauksissa siirtymisen kampukselta TKI-keskukseen koettiin olleen suurimmalta 

osin sujuva, joskin monelle myös epäselvä. Siirtymistä koettiin helpottaneen, jos tilat 

tunnettiin ennestään. Siirtymävaiheessa tukea kaivattiin lehtoreilta ja henkilökunnalta. 

TKI-kyselyn tulokset käsiteltiin tutorlehtoreiden kanssa ja tutorkoordinaattori Piia 

Mylly vei tulokset myös tiedoksi Humakin johdolle.  

8.6. Kehitetään palautteenkeräämistä alueyksiköissä 

Palautteenkeräämisen kehittämisestä alueyksiköissä vastasi 23.3. asti hallituksen jäsen 

Päivi Koivuluoma, jonka jälkeen vastuu siirtyi hallituksen jäsen Ronja Ohra-aholle. 

Vuoden aikana HUMAKOn harjoittelija Hannele Hirvonen toteutti osana 

harjoitteluaan palautteen polkua avaavat palauteprosessikuvat (kuva alla). Kuvien 

valmistuttua ne laitettiin HUMAKOn nettisivuille. Tarkoituksena oli madaltaa 

opiskelijoiden kynnystä antaa palautetta sekä luoda ymmärrystä eri palautekanavista 

ja palautteenannon vaihtoehdoista. Opiskelijoita kannustettiin palautteen antoon sekä 

paikallisjaostoja muistutettiin palautelaatikoiden tärkeydestä. Lisäksi palautekortin 

antaneille opiskelijoille annettiin kiitokseksi haalarimerkki ja näin kannustettiin 

palautteen antoon. 
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8.7. Vaikutetaan opetussuunnitelmien kehittämiseen tutortoiminnan 

turvaamiseksi 

Opetussuunnitelmiin vaikuttamisesta vastasi hallituksen jäsen Ronja Ohra-aho 30.3. 

saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyi hallituksen jäsen Sini Adlerille.  

Tutoreina toimineilta opiskelijoilta kerättiin palautetta tutorointiin liittyen sekä tehtiin 

esitys uusien opiskelijoiden orientaatioviikosta. HUMAKO esitti, että opiskelijoille 

suunniteltaisiin orientaatioviikot, joihin tutorit ottaisivat vahvasti osaa. 

Orientaatioviikkojen tarkoituksena on paitsi helpottaa uusien opiskelijoiden 

asettumista korkeakoulumaailmaan, myös luoda tutoroinnille selkeä aika 

lukujärjestyksiin ja tätä kautta turvata tutortoiminnan jatkuminen.  

Syksyllä kaikissa alueyksiköissä oli järjestetty tutoroinnille aikaa lukujärjestyksiin.  

Tutoreiden sekä opiskelijoiden palaute oli positiivista. 

8.8. Luodaan malli hallituksen toiminnan opinnollistamiseen 

Mallin luominen hallituksen toiminnan opinnollistamiseen oli toiminnanjohtaja 

Marianna Rantasen vastuulla. Toiminnanjohtaja on pitänyt jokaisen hallituksen 

jäsenen kanssa palavereja opinnollistamiseen liittyen. Hallituksen jäsenet ovat 

palaverien pohjalta tehneet ehdotukset omille valmentajilleen opinnollistettavista 

opintojaksoista.  Jokaiselle hallituksen jäsenelle on tehty opinnollistamissuunnitelmat, 

joissa tavoitteena on 30–45 opintopisteen opinnollistaminen hallitusvuoden aikana. 

Vuoden aikana nostettiin esille opinnollistamiseen liittyviä epäkohtia Humakille ja 

vaikutettiin niiden kehittämiseksi.   

 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. 

9.1. Opiskelijakuntakenttä 

Yhteyttä opiskelijakuntakenttään pidettiin alkuvuoden aikana erilaisissa alueellisissa 

tapaamisissa yhteistyötä ideoiden sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin 

tapahtumien yhteydessä. HUMAKO teki yhteistyötä Turun, Jyväskylän ja Kuopion 

alueen opiskelijajärjestöjen kanssa opintotuki-mielenosoituksen bussikuljetuksissa 

mahdollistaakseen Humakin opiskelijoiden osallistumisen. Jyväskylän 
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opiskelijajärjestöihin pidettiin yhteyttä yhteisen kuntapoliittisen ohjelman laadintaan 

liittyen. 

HUMAKOn edustajat osallistuivat vuoden aikana SAMOKin, Opiskelijoiden 

liikuntaliitto OLL:n ja muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin sekä koulutuksiin, 

joista löytyy listaus luvusta 9.3. 

9.2. Yhteistyökumppanit 

HUMAKO teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä eri ammattiliittojen kanssa. 

HUMAKOlla on voimassa olevat yhteistyösopimukset Jytyn, JHL:n ja Nuolen kanssa. 

Yhteistyösopimuksissa on määritelty mm. tiedottamiseen, opiskelijakunnan 

toiminnan tukemiseen ja mainontaan liittyviä asioita. Lisäksi yhteistyötä tehtiin 

Takun, Talentian ja Ystean kanssa. 

HUMAKOn yhteistyökumppanit esittelivät omaa toimintaansa ja 

yhteistyömahdollisuuksia hallituksen suunnittelupäivillä sekä edustajiston 

kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä illanvietossa. Vuoden aikana järjestettiin 

monimuoto-opiskelijoille suunnattuja illanviettoja yhteistyössä ammattiliittojen 

kanssa. Yhteistyötä tehtiin lisäksi paikallistoimijoiden koulutuksiin sekä 

pääkaupunkiseudun fuksiaisiin liittyen.   

9.3. SAMOKin ja OLL:n koulutukset  

HUMAKOn edustajat osallistuivat vuoden aikana erilaisiin SAMOKin, Opiskelijoiden 

liikuntaliiton (OLL) sekä muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. 

9.3.1. Lähtölaukaus 

HUMAKO oli mukana SAMOKin valtakunnallisella Lähtölaukaus-risteilyllä 

kahdentoista edustajan voimin. Hallituksen jäsenistä mukana olivat puheenjohtajat 

Jenna Ojala ja Juuso Tuulinen, sekä hallituksen jäsenet Pertti Hämäläinen, Katja 

Kastman, Christa Wikberg, Reetta Kuhmonen, Päivi Koivuluoma, Ronja Ohra-aho 

sekä Jenna Simontaival. Mukana risteilyllä olivat myös HUMAKOn edustajiston 

varapuheenjohtaja Matti Mannonen, toiminnanjohtaja Marianna Rantanen sekä 

viestintäsihteeri ja hankesuunnittelija Suvi Torikka. Risteilyn yhteisten osioiden 

aiheina olivat mm. työn opinnollistaminen, strategiatyö SAMOKissa, Frankin 

kuulumiset sekä SAMOKin ja OLL:n vuosi 2016.  

9.3.2. Pj-ps verkkokeskustelu  

SAMOK järjesti helmikuussa opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajille ja 

pääsihteereille suunnatun verkkokeskustelun. HUMAKOsta keskusteluun osallistuivat 
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Jenna Ojala, Juuso Tuulinen ja Marianna Rantanen. Verkkokeskustelussa käsiteltiin 

opiskelijakortteja koskevia uudistuksia, kuten vihreän opiskelijakortin poistumista ja 

sen myötä tapahtuvia muutoksia. Keskustelussa käsiteltiin myös opiskelijakuntien 

jäsenyyttä Palvelualojen työnantajat Palta ry:ssä. 

9.3.3. OLL kevättapaaminen 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n kevään tapaamiseen osallistui HUMAKOsta 

hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. Tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä 11.-12.2. 

Tapaamisessa käytiin läpi ajankohtaisia liikuntapoliittisia asioita, keskusteltiin mm. 

paikallisista liikunnan edistämissuunnitelmista, opiskelijoiden SM-kisoista, unelmien 

liikuntapäivästä sekä kokeiltiin Jyväskylän korkeakoululiikunnan ryhmäliikuntaa. 

Lisäksi tapaamisessa kuultiin Arttu Pesolan luento aiheesta luomuliikunta.  

9.3.4. OLL liikuntatutorkoulutus 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n liikuntatutorpäivä järjestettiin 1.4. Helsingissä. 

HUMAKOsta päivään osallistui hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. 

Liikuntatutorpäivän tarkoituksena oli koota valtakunnallisesti yhteen kaikki 

liikuntatutoroinnista kiinnostuneet. Päivän mittainen koulutus koostui luennoista 

sekä iltapäivän työpajoista. Työpajoissa pohdittiin liikuntatutoroinnin kehittämistä 

tulevaisuudessa.  

9.3.5. Häirintäyhdyshenkilökoulutus 

Opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Ylioppilaskuntien liitto SYL järjestivät keväällä 

yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutuksen Helsingissä. HUMAKOsta 

koulutukseen osallistui edustajiston varapuheenjohtaja ja häirintäyhdyshenkilö Matti 

Mannonen. Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutuksessa evästettiin 

toimijoita yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilötoiminnan toteuttamiseen 

opiskelijakunnissa. Koulutuksessa käsiteltiin mm. toimintaan liittyviä lakipykäliä, 

toimintaa käytännön tasolla sekä koulutuksen järjestämistä omassa organisaatiossa. 

9.3.6. Kevätseminaari 

HUMAKOsta SAMOKin kevätseminaariin osallistuivat hallituksen puheenjohtaja 

Jenna Ojala, hallituksen varapuheenjohtaja Juuso Tuulinen sekä toiminnanjohtaja 

Marianna Rantanen. Kevätseminaarin yhteisissä osioissa käsiteltiin mm. 

kriisiviestintää ja turvallisuutta. Rinnakkaisosioissa kuultiin korkeakoulutuksen 

ajankohtaisia asioita, kuten missä mennään lukukausimaksujen sekä 

stipendijärjestelmien suhteen. Lisäksi seminaarissa kuultiin SAMOKin ajankohtaisista 

asioista, kuten strategiasta ja taloudesta.  
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9.3.7. AMK-päivät 

Ammattikorkeakoulupäivät järjestettiin risteilynä 17.-19.5.2016. HUMAKOsta AMK-

päiville osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala, hallituksen jäsen Sini 

Adler sekä työntekijät Marianna Rantanen ja Suvi Torikka. AMK-päivien teemana oli 

digitalisaatio, jota käsiteltiin useista näkökulmista. AMK-päivien järjestäminen 

vuonna 2016 oli Humakin vastuulla ja järjestämiseen osallistui useita Humakin 

opiskelijoita.  

9.3.8. Henkilöstöpäivät 

SAMOKin henkilöstöpäivät järjestettiin 24.-25.5. Helsingissä ja Tallinnassa. 

HUMAKOsta henkilöstöpäiville osallistuivat molemmat työntekijät. 

Henkilöstöpäivien ohjelmaan kuului Frankin ajankohtaiskatsaus, työhyvinvointi ja 

SAMOKin strategia. Lisäksi rinnakkaisosioissa käsiteltiin mm. hallintolain 

soveltamista ja työehtosopimusta.  

9.3.9. SAMOKin vuosijuhlat ja 20v. juhlaseminaari 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry järjesti 20-vuotisjuhlat Helsingissä 11.6. 

Paikalla oli opiskelijakuntien edustajia, SAMOKin alumneja sekä sidosryhmien 

edustajia. HUMAKOsta tilaisuuteen osallistuivat hallituksen puheenjohtajat Jenna 

Ojala ja Juuso Tuulinen sekä edustajiston puheenjohtaja Salla Paavilainen. Virallinen 

juhlaseminaari pidettiin Helsingissä 13.6. Juhlaseminaariin HUMAKOsta osallistuivat 

Jenna Ojala ja Juuso Tuulinen.  

9.3.10. Kesäseminaari ja ylimääräinen liittokokous 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n kesäseminaari järjestettiin 11.-13.8. 

HUMAKOsta seminaariin osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala ja 

hallituksen jäsen Reetta Kuhmonen. Kesäseminaarissa käsiteltiin järjestön suuria 

suuntalinjoja, kuten liiton strategiaa ja taloutta. Lisäksi kesäseminaarin yhteydessä 

pidettiin liiton ylimääräinen liittokokous, johon osallistuivat HUMAKOsta Jenna Ojala, 

Reetta Kuhmonen, Salla Paavilainen ja Marianna Rantanen. Liittokokouksessa 

käsiteltiin liiton sääntöjen muuttamista, myönnettiin ero SAMOKin hallituksen 

jäsenelle ja valittiin uusi hallituksen jäsen.  

9.3.11. Lean-koulutus 

Hämeenlinnan nuorkauppakamari, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu ja 

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO järjestivät 

yhteistyössä koulutuksen Lean-ajattelusta. Koulutus järjestettiin 1.9. Hämeenlinnassa. 

Koulutukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala, hallituksen jäsen 
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Ronja Ohra-aho sekä toiminnanjohtaja Marianna Rantanen. Koulutuksessa kerrottiin 

Lean-ajattelusta, sen taustoista, Lean-johtamisesta sekä Leanin soveltamisesta.  

9.3.12. SAMOK pj-ps 

SAMOK järjesti opiskelijakuntien pääsihteereille, toiminnanjohtajille sekä 

puheenjohtajistoille päivän mittaisen tapaamisen Seinäjoella 18.10. Tapaamiseen 

osallistuivat Jenna Ojala ja Juuso Tuulinen. Tapaamisessa käytiin läpi mm. 

opiskelijakortteihin tulevia muutoksia ja SAMOKin liittokokousmateriaaleja. 

9.3.13. SAMOKin liittokokous  

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n 21. liittokokous järjestettiin 17.-19.11. 

Lahdessa. Liittokokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtajat Jenna Ojala ja 

Juuso Tuulinen, edustajiston puheenjohtaja Salla Paavilainen sekä toiminnanjohtaja 

Marianna Rantanen.  

Liittokokouksen juhlapuheen piti kansanedustaja ja Vihreiden puheenjohtaja Ville 

Niinistö. Lisäksi liittokokouksessa tervehdyksensä esittivät useat järjestöt. Tärkeinä 

teemoina liittokokouksessa olivat uusi strategia ja pitkän aikavälin taloussuunnitelma, 

josta erityisesti keskustelua aiheuttivat suunnitellut jäsenmaksukorotukset. Lisäksi 

keskustelua käytiin mm. siitä kenen pitäisi toimia mahdollisen YTHS-maksun 

kerääjänä.  

 Tulevaisuuden näkymät 

Opiskelijakunnassa laaditaan vuonna 2017 strategia ohjaamaan opiskelijakunnan 

toimintaa. Strategiauudistuksen myötä opiskelijakunta päivittää hallintorakenteitaan 

strategian mukaiseksi. Opiskelijakunta vaikuttaa vuonna 2017 paikallisesti 

osallistumalla alueelliseen kuntavaalivaikuttamiseen paikallisten yhteistyöelimien 

kautta. Opiskelijakunta osallistaa kuntavaalivaikuttamiseen opiskelijakunnan 

paikallisia toimijoita.  

Humakissa uudistetaan vuonna 2017 opetussuunnitelmat ja opiskelijakunta vaikuttaa 

opetussuunnitelmien uudistamiseen. Lisäksi opiskelijakunta kouluttaa 

opetussuunnitelmien uudistamiseen osallistuvia opiskelijoita ja koordinoi heidän 

toimintaansa.  

Opiskelijakunta ottaa käyttöön vuonna 2016 hyväksytyn poliittisen ohjelman osaksi 

vaikuttamistoimintaansa. Vuonna 2017 opiskelijakunta keskittyy paikallistoimijoiden 
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kouluttamiseen ja tukemiseen järjestämällä koulutuksia ja kehittämällä toimintaansa 

paikallistoimijoiden tarpeiden mukaiseksi.  

 

 


