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HUMAKOn toimintasuunnitelma 2021
Painopiste: HUMAKOn strategian päivittäminen
●
●
●

Päivitetään HUMAKOn strategia vuosille 2021-2024.
Strategian päivittämistä varten perustetaan työryhmä ja ohjausryhmä. Työ- sekä
ohjausryhmään osallistetaan HUMAKOn nykyisiä ja entisiä toimijoita.
Uusi strategia otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Painopiste: Kuntavaalit 2021
●
●
●

HUMAKOn hallitus järjestää kuntavaaleihin liittyvää ohjelmaa yhdessä
paikallistoimijoiden kanssa.
Kuntavaaliviestintä on aktiivista ja monipuolista. HUMAKO kannustaa opiskelijoita
asettumaan ehdolle ja äänestämään.
Tehdään kuntavaaliohjelmien mukaista vaikuttamista yhteistyössä paikallisten
opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa vaalien aikana.

Painopiste: Verkkoyhteisöllisyyden kehittäminen
●
●
●
●
●

Kannustetaan ja koulutetaan paikallistoimijoita tekemään opiskelijoiden toiveiden
mukaista toimintaa ja tapahtumia verkkovälitteisesti.
Tutorointia tehdään aktiivisesti verkkovälitteisesti ja tutoreihin otetaan yhteyttä verkon
kautta.
Monipuolisen viestinnän ja markkinoinnin kautta opiskelijat löytävät HUMAKOn
verkkotoiminnan pariin.
Opiskelijoille mahdollistetaan HUMAKOn Discordissa yhteinen keskustelu ja toiminnan
järjestäminen myös itsenäisesti eikä vain HUMAKOn aktiivitoimijoiden ohjaamana.
Verkkotoimintoja ja -tapahtumia kehitetään palautteen perusteella.

Painopiste: Talouden vakauttaminen ja kehittäminen
●

●

Opiskelijakunnan taloudellista tilannetta käsitellään hallituksen kokousten yhteydessä.
Taloutta seurataan käyttämällä avuksi kassavirran ennustetta ja talousarvion toteutumisen
seurantaa.
Opiskelijakunnan yhteistyösopimuksissa pyritään jatkuvuuteen tulotason ennustamisen
helpottamiseksi.
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Tapahtumat
HUMAKO-kiertue uusille opiskelijoille
●
●
●

HUMAKO järjestää syksyllä uusille opiskelijoille suunnatun kiertueen.
Kiertueella tuodaan opiskelijoille tutuksi opiskelijakunnan toimintaa ja
vaikutusmahdollisuudet opiskelijakunnassa.
Jäsenpalvelutiimi koordinoi HUMAKO-kiertuetta. Kiertueen järjestämiseen nimetään
erillinen työryhmä, jossa voi olla HUMAKOn hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

Verkkoseminaarit
●
●

HUMAKOn hallitus järjestää verkkoseminaareja Humakin opiskelijoille.
Verkkoseminaarien tarjonta on monipuolista ja ympärivuotista. Seminaareja pidetään
hyödyntäen yhteistyökumppaneita.

HUMAKOn aktiivien verkostoitumis- ja kouluttautumispäivä
●
●
●

HUMAKOn hallitus järjestää verkostoitumis- ja kouluttautumispäivän HUMAKOn
edustajistolle, hallitukselle, tutoreille ja jaostolaisille.
Aktiivipäivässä koulutetaan HUMAKOn aktiiveja verkkoyhteisöllisyyden
mahdollistamiseen ja edunvalvontaan.
Aktiivipäivässä käsitellään myös HUMAKOn ja Humakin ajankohtaisia asioita.

Paikallistoiminnan koulutukset
●
●

●
●

Paikallistoimijat koulutetaan, jotta heillä on valmiudet tehdä yhdenvertaista ja moninaista
paikallistoimintaa.
HUMAKO kouluttaa jokaiselle kampukselle tutor- ja jaostoimijoita. Keväällä koulutetaan
tutor- sekä jaostovastaavat paikallisten ryhmiensä vetäjiksi sekä talousvastaavat. Lisäksi
järjestetään tarvittaessa verkkoperehdytyksiä kv- ja monimuoto-opiskelijoiden tutorointiin.
Luodaan kestävä malli kouluttaa paikallistoimijoita tarkoituksenmukaisesti ja
hyödynnetään monipuolisia koulutustyökaluja.
Koulutukset ovat yksi tapa vahvistaa, että paikallistoimijat kokevat kuuluvansa
HUMAKOon.

Yhteistyö opiskelijaristeily Kaljaasin kanssa
●

HUMAKO osallistuu yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa opiskelijaristeily
Kaljaasin järjestämiseen.
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●
●

HUMAKO osallistuu tapahtuman markkinointiin hyödyntämällä Kaljaasin tuottamia
valmiita markkinointimateriaaleja.
HUMAKO on mukana risteilyn alkuvalmisteluissa ja itse risteilyllä järjestämällä oman
tapahtumarastin.

Tiimien perustoiminta
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
●
●
●

●
●
●

Selkeytetään palautekanavia, jotta niiden eroavaisuudet on ymmärrettäviä. Kannustetaan
opiskelijoita antamaan palautetta sähköisten palautekanavien kautta.
Seurataan YTHS-laajennuksen toteutumista vuonna 2021.
Edunvalvontaviestintää kehitetään selkeämmäksi ja näkyvämmäksi, ja se näkyy
HUMAKOn viestintäkanavilla ympäri vuoden. Hyödynnetään edunvalvontaviestinnässä
viestintäkanavien moninaisia ominaisuuksia.
Häirintäyhdyshenkilötoimintaa kehitetään helpommin lähestyttäväksi ja näkyvämmäksi
opiskelijan näkökulmasta.
Kehitetään opiskelijaedustajien keskinäisen kommunikoinnin kanavia, jotta
kommunikointi tapahtuisi matalalla kynnyksellä.
Vaikutetaan opiskelijakunnan kattojärjestöihin Opiskelijoiden Liikuntaliittoon ja Suomen
opiskelijakuntien liittoon.

Paikallistoiminta
●
●
●

●

●
●
●

HUMAKO mahdollistaa yhdenvertaisen ja saavutettavan tutoroinnin ja toisten
opiskelijoiden kohtaamisen ajasta ja paikasta riippumatta.
Paikallistoiminta huomioi moninaiset opiskelijat laaja-alaisemmin.
Paikallistoimintaa koordinoidaan HUMAKOn paikallisten tutoreiden ja jaostojen kanssa
yhteistyössä, ja paikallistoimijoita tuetaan ja ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan
toimintaa kampuksilla ja verkossa.
Paikallistoimijoiden toimintaa sekä osaamista tuetaan ja tunnetta HUMAKOon
kuulumisesta vahvistetaan. Toimijoille mahdollistetaan keinoja jakaa hyviä käytäntöjä,
sekä kannustetaan tekemään yhteistyötä kampusten välillä.
HUMAKOssa on yksi tutormuoto, ja tutorointi tapahtuu kasvokkain ja verkkovälitteisesti.
Paikallistoimintaan liittyvä viestintä ja markkinointi on monipuolista ja tuo myös
paikallistoimijoiden äänen kuuluviin.
HUMAKO rekrytoi ja kouluttaa uudet paikallistoimijat.

Jäsenpalvelu
●

Jatketaan jäsentiedotteiden toteuttamista ja kehittämistä vuonna 2021.
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●
●

●

Jäsenpalveluviestintä opiskelijakunnan tiedotuskanavissa on aktiivista ja tuo esille
jäsenyyden hyötyjä.
Tuotemyyntiprosessia tehostetaan ja valikoimaa monipuolistetaan kilpailuttamalla
painatusyhtiöt ja keskittämällä tuotteet yhden yrityksen kautta tilattavaksi. Tuotteet
teetetään tilausten perusteella kerran kuukaudessa.
Aloitetaan keskustelut opiskelijamatkoja tuottavien yhtiöiden kanssa tavoitteena järjestää
Humakin opiskelijoille yhteisiä matkoja (esim. Lappiin) syksyllä 2021.

Talous, hallinto ja päätöksenteko
●
●

Opiskelijakunnan päätöksenteko on läpinäkyvää ja selkeää.
Sidosryhmätoimintaa kehitetään luomalla uusia yhteistyömuotoja.

Viestintä
●
●
●
●
●
●
●
●

Hyödynnetään viestintäkanavien monipuolisia ominaisuuksia viestinnän ideoinnissa ja
toteutuksessa.
Viestinnän organisoinnissa käytetään viestintäkalenteria.
Ylläpidetään sometyöryhmää, joka koordinoi HUMAKOn viestintää.
Paikallistoimijoita kannustetaan osallistumaan sometyöryhmän toimintaan ympäri vuoden.
Lisätään paikallistoimijoiden näkyvyyttä HUMAKOn omissa somekanavissa.
Koulutetaan ja kannustetaan paikallistoimijoita viestintään.
Hallituksen ja edustajiston toiminnan tulee olla esillä HUMAKOn viestintäkanavissa
ympäri vuoden.
Ylläpidetään HUMAKOn graafisen ilmeen mukaista viestintää. Ylläpidetään Canvaa
työkaluna.
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