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Vuoden 2020 painopisteet
Painopiste: Poliittisen ohjelman laatiminen
HUMAKOssa päivitetään poliittinen ohjelma vuoden 2020 aikana. Poliittisen ohjelman
päivittämistä varten perustetaan työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmä koostuu opiskelijakunnan
toimijoista. Poliittisen ohjelman päivittämisessä hyödynnetään opiskelijakunnan alumneja.
Päivitetty poliittinen ohjelma otetaan käyttöön syksyn 2020 aikana. Poliittisen ohjelman
päivittämisessä huomioidaan opiskelijakunnan voimassa olevat kaupunkipoliittiset ohjelmat.

Painopiste: Viestinnän kehittäminen HUMAKOssa
Vuonna 2020 HUMAKOssa kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää saavutettavammaksi päivä-,
monimuoto-, verkko- ja YAMK- opiskelijoille, sekä HUMAKOn aktiivitoimijoille. HUMAKOssa
vahvistetaan sosiaalisen median toimintakulttuuria sosiaalisen median toimintasuunnitelman
mukaisesti. Viestinnän organisoinnissa käytetään viestintäkalenteria. Näkyvyyden ja
vaikuttavuuden kasvattamisesta sosiaalisessa mediassa vastaa siihen erikseen nimetty työryhmä.
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Viestintä tuodaan osaksi paikallistoimijoiden koulutuksia ja perehdytyksiä niin, että heille
tarjotaan työkaluja ja koulutuksia viestinnän tuottamiseen. Paikallistoimijoita kannustetaan
osallistumaan sometyöryhmän toimintaan.

Painopiste: Jäsenpalveluiden ja digitaalisten palvelualustojen
kehittäminen
HUMAKO jatkaa vuonna 2017 pääkaupunkiseudulla aloitettua Opku+ yhteistyötä. Opku+
yhteistyössä ovat mukana opiskelijakunnat Helga, Laureamko, Metka, ASK, O ́Diako ja TUO.
Opku+ -opiskelijakuntien yhteisenä tavoitteena vuonna 2020 on kehittää opiskelijoiden arkea
helpottavia palvelukokonaisuuksia ja yhteistyösopimuksia. Lisäksi yhteistyössä tarkennetaan
digitaalisten palvelualustojen priorisointia huomioiden palvelujen käyttäjäystävällisyys ja
saavutettavuus. Opku+ yhteistyössä kehitetään tapahtumayhteistyötä laatimalla opiskelijakuntien
yhteinen tapahtumakalenteri. Edustajistovaalien viestintään ja näkyvyyden nostamiseen
kehitetään yhteinen suunnitelma. Lisäksi Opku+ -yhteistyössä järjestetään Suomen suurin
opiskelijatapahtuma.
Opku+ yhteisistä tavoitteista on tehty oma toimintasuunnitelma, jossa on tarkemmin sovittu
yhteisistä tavoitteista. HUMAKOn edustajia osallistuu Opku+ yhteistyössä projektin
ohjausryhmään, järjestelmien ja uusien palveluiden kehittämiseen sekä vertaisryhmiin.
HUMAKOssa ylläpidetään yhteistyötä palveluiden kehittämisessä Turussa, Jyväskylässä ja
Kuopiossa paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa.

Painopiste: Yhdenvertaisuuden kehittäminen
HUMAKOn yhdenvertaisuutta kehitetään vuonna 2020 käyttöönotettavan
yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteiden mukaisesti siihen erikseen nimetyssä työryhmässä.
Yhdenvertaisuutta kehitetään englanninkielisen materiaalin käyttöönottamisella ja siten
mahdollistamalla Humakin englanninkielissä koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden sekä
vaihto-opiskelijoiden osallistumisen opiskelijakunnan toimintaan edistäen inklusiivisempaa
opiskelijayhteisöä. Paikallistoiminnan koulutuksissa ja muissa HUMAKOn järjestämissä
tapahtumissa käsitellään yhdenvertaisuutta ja huomioidaan se järjestelyissä.
Häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja siihen liittyviä prosesseja kehitetään opiskelijoille helpommin
lähestyttäväksi ja yhteydenottoprosessia selkeytetään.

Painopiste: eTutoroinnin kehittäminen
HUMAKOssa jatketaan verkossa tapahtuvan tutoroinnin kehittämistä. Vuonna 2020 aktivoidaan
eTutoroinnin käytännöt tavoittamaan entistä paremmin kaikki Humakin opiskelijat. eTutoroinnin
kehittämisellä mahdollistetaan erilaisten opiskelijoiden tukeminen verkon välityksellä.
eTutoroinnin kehittämisessä huomioidaan myös Humakin kv- ja degree-opiskelijat.
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Tapahtumat
HUMAKOn aktiivien verkostoitumis- ja koulutuspäivä
HUMAKOn edustajiston ja hallituksen jäsenille sekä paikallistasolla toimiville tutoreille ja
jaostotoimijoille järjestetään keväällä verkostoitumiseen ja kouluttamiseen tarkoitettu Aktiivipäivä.
Aktiivipäivään mahdollistetaan osallistuminen vähintään 3 henkilölle jokaiselta kampukselta.
Aktiivipäivässä koulutetaan HUMAKOn aktiiveja viestintään, yhdenvertaisuuteen ja tietosuojaan
liittyen. Lisäksi päivässä käsitellään ajankohtaisia asioita HUMAKOsta ja Humakista sekä
mahdollistetaan toimijoiden verkostoituminen sekä tutustuminen HUMAKOn sidosryhmiin.

Paikallistoimijoiden koulutukset 2020
HUMAKO kouluttaa keväällä tutor- sekä jaostovastaavat paikallisten ryhmiensä vetäjiksi. Lisäksi
koulutetaan sekä tutor- että jaostotoimijoita jokaiselle kampukselle. Tärkeitä teemoja koulutuksissa
ovat omiin tehtäviin perehtyminen, yhdenvertaisuus ja sisäinen viestintä.
Vuoden aikana järjestetään verkkoperehdytyksiä erilaisista aiheista tarpeiden mukaan. Verkossa
koulutetaan eri kampuksille monimuoto-, kv- ja degree-tutoreita tarpeen mukaan sekä
perehdytetään erilaisiin vastuutehtäviin nimettyjä paikallistoimijoita heidän vastuualueistaan,
kuten taloudesta, viestinnästä ja yhdenvertaisuudesta.

Vuosijuhlien ja juhlavuoden juhlistaminen
HUMAKOn 20-vuotisjuhlat järjestetään 8.2.2020 Helsingissä, Ravintola Blue Peterissä.
Vuosijuhlien järjestämisestä vastaa erillinen työryhmä. Vuosijuhlien yhteydessä muistetaan
ansioituneita opiskelijakunnan jäseniä ja alumneja. Juhlavuoden aikana kerätään opiskelijoilta ja
alumneilta tarinoita ja muistoja HUMAKOsta, joita julkaistaan juhlavuoden aikana HUMAKOn
viestintäkanavissa.

Verkkoseminaarit Humakin opiskelijoille
HUMAKOn järjestämien verkkoseminaarien tavoitteena on antaa tukea opiskelijoille opintoihin ja
opiskelijaelämään liittyen. Verkkoseminaarit on kohdennettu erityisesti Humakin verkko-,
monimuoto- ja YAMK-opiskelijoille. Seminaareissa käsitellään yleisiä opiskelijoita koskevia asioita
ja erilaisia opiskelijaelämään liittyviä teemoja.
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Yhteistyö opiskelijaristeily Kaljaasin kanssa
HUMAKO osallistuu yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa opiskelijaristeily Kaljaasin
järjestämiseen. HUMAKO osallistuu tapahtuman markkinointiin hyödyntämällä Kaljaasin
tuottamia valmiita markkinointimateriaaleja. HUMAKO on mukana risteilyn alkuvalmisteluissa ja
itse risteilyllä järjestämällä oman tapahtumarastin.

HUMAKO-kiertue uusille opiskelijoille
HUMAKO järjestää syksyllä uusille opiskelijoille suunnatun kiertueen. Kiertueella tuodaan
opiskelijoille tutuksi opiskelijakunnan toimintaa, jäsenpalveluita sekä opiskelijoiden
mahdollisuuksia osallistua opiskelijakunnan toimintaan. Kiertueen järjestämisestä vastaa siihen
erikseen nimetty työryhmä, jossa voi olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

Tiimien perustoiminta
Paikallistoiminta
HUMAKOn paikallisten aktiivitoimijoiden toimintaa ja osaamista tuetaan sekä ylläpidetään
säännöllisten verkkokeskusteluiden välityksellä. Paikallistoimijoille mahdollistetaan keinoja jakaa
hyviä käytäntöjä sekä kannustetaan tekemään yhteistyötä kampusten välillä. Vuonna 2020
kehitetään myös kv- ja degree-tutoroinnin koulutuksia sekä tarvittavat tutoroinnin materiaalit
käännetään englanniksi.
HUMAKOssa panostetaan paikallistoimijoiden viestinnän tukemiseen niin, että
paikallistoimijoiden rooli osana HUMAKOn viestintää vahvistuu. Vuonna 2020
keskitytään tuomaan viestintä vahvemmin osaksi paikallistoimijoiden koulutuksia ja
perehdytyksiä. Paikallistoimijoille tarjotaan koulutuksia ja työkaluja viestinnän tuottamiseen.
Paikallistoimijoiden kanssa käsitellään viestinnän haasteita ja tarpeita säännöllisesti. HUMAKOn
sisäisessä viestinnässä ollaan aktiivisia, avoimia ja vuorovaikutuksellisia.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta
HUMAKOn edunvalvonnassa kannustetaan opiskelijoita antamaan palautetta sähköisten
palautekanavien kautta. Vuonna 2020 varaudutaan YTHS-laajennukseen ja seurataan aiheen
uutisointia ja kehitystä, sekä tiedotetaan siitä opiskelijoille. HUMAKOn sosiaalisen median
viestinnässä tuodaan säännöllisesti esille edunvalvonta ja vaikuttaminen opiskelijalähtöisesti.
Häirintäyhdyshenkilötoimintaa kehitetään näkyvämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi
opiskelijan näkökulmasta. Edunvalvontaviestintää tehdään opiskelijoille lähestyttäväksi ja
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ymmärrettäväksi. Edunvalvontaviestintä näkyy HUMAKOn kaikilla viestintäkanavilla ympäri
vuoden.

Jäsenpalvelut
HUMAKOn toimisto palvelee jäsenistöä vähintään kolmena päivänä viikossa. Jäsenpalvelua
toteutetaan sähköpostitse, chatin kautta, puhelimitse ja toimistolla. Toimistolla neuvotaan
jäsenyyteen ja palveluihin liittyvissä asioissa, myydään HUMAKOn tuotteita ja jäsenkahvituksella
mahdollistetaan jäsenistön kohtaaminen. Toimiston palveluihin kuuluu lisäksi tuotemyynti ja
-toimitukset HUMAKOn verkkokaupan kautta. Tuotevalikoimaa kehitetään yhteistyössä
jäsenistön ja paikallistoimijoiden kanssa. HUMAKOn tuotehinnoittelussa huomioidaan jäsenet
tarjoamalla heille palvelut puoleen hintaan. Tapahtumissa jäsenet huomioidaan 20-50%
alennuksella.
HUMAKOn jäsenillä on vuonna 2020 mahdollisuus asioida HELGAn, Laureamkon, ASKin, O
́Diakon, METKAn, TUOn ja Jamkon toimistoilla sekä saada jäsenyyteen lii yvissä asioissa neuvoa
kampuksien tarravastaavilta.

Talous, hallinto ja päätöksenteko
HUMAKOn taloudellista tilannetta käsitellään hallituksen suunnittelupäivien yhteydessä.
Talouden seurannassa ja kehittämisessä käytetään avuksi kassavirran ennustetta ja talousarvion
toteutumisen seurantaa. HUMAKOn johtamismalli juurrutetaan osaksi HUMAKOn
perustoimintaa. Hallintoa ja päätöksentekoa toteutetaan ja kehitetään linjassa johtamismallin
kanssa. Sidosryhmätoimintaa ylläpidetään ja kehitetään luomalla uusia yhteistyömuotoja.
Opiskelijakunnan toimintaa ja toimintaympäristöä seurataan aktiivisesti reagoimalla
ajankohtaisiin asioihin.
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