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1. YLEISTÄ 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO) on Humakin opiskelijoiden 
edunvalvonta‐ ja palveluorganisaatio. HUMAKOn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsenten 
etua erityisesti koulutus‐ ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä toimia yhdyssiteenä Humakin 
henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä. Näkyvä osa HUMAKOn toimintaa on tutoreiden 
koulutus, tutor-toiminnan ylläpitäminen sekä opiskelijatapahtumien järjestäminen. 

 
HUMAKOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin ja lain perusteella opiskelijakunnan 
julkiseen tehtävään kuuluu opiskelijoiden edustajien valinta Humakin hallitukseen ja muihin 
monijäsenisiin toimielimiin. HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun 
hallinnossa valvovat opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. 

 
Opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoit-
teet vuoden 2012 aikana olivat: 
 
- sosiaalipoliittisen kyselyn toteuttaminen, jonka avulla tarkastellaan erityisesti opiskelijoi-

den terveydenhuolto- ja liikuntamahdollisuuksia 
- tutorkoulutuksen kehittäminen 
- varainhankintasuunnitelman toteuttaminen ja käyttöönotto, sekä yhteistyösopimusten 

laatiminen 
- koulutuspoliittisen kyselyn toteuttaminen 
- viestintäsuunnitelman toteuttaminen 
- Yhteistyön kehittäminen opiskelijoiden laaturyhmien kanssa sekä HUMAKOn oman laa-

dunvalvontajärjestelmän kehittäminen 

1.1 Jäsenmäärä 

 
Vuoteen 2011 verrattuna HUMAKOn jäsenmäärä on hieman noussut, myös 2012 kevään ja 
syksyn välillä on tapahtunut jäsenmäärän nousua. 15.4.2012 HUMAKOlla oli 618 jäsentä, 
joista kevään maksun maksaneita oli 41 jäsentä. Jäsenmäärä 1.12.2012 oli 697 jäsentä, joista 
syksyn maksun maksaneita oli 47 jäsentä. Uusista jäsenistä 28 maksoi koko vuoden jäsenyy-
den. 

 

2012 yht. 697 *28 2011 yht. 607 *23 2010 yht. 652 *62 2009 yht. 649 *35 

*joista koko-opiskeluaikaisia jäseniä 

2. HALLINTO 

Korkeinta päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto. Operatiivista toimintaa 
opiskelijakunnassa pyörittää hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallituksen toimintaa joh-
taa hallituksen puheenjohtaja. Pääsihteeri on opiskelijakunnan ainut vakituinen työntekijä, ja 
hänen esimiehenään toimii hallituksen puheenjohtaja. 

2.1 Edustajisto 

 
Vuoden 2012 edustajisto valittiin 20.–22.10.2011 pidetyssä keskusvaalilautakunnan kokouk-
sessa. Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt: 

 
Kirsikka Hohenthal, Nurmijärven kampus 
Saila Holm, Nurmijärven kampus 
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Noora Lindeberg, Äänekosken kampus 
Petteri Niemi, Jyväskylän kampus 
Julia Salmenoja, Kauniaisten kampus 
Satu Salo-Jouppila, Äänekosken kampus 
Mia Selin, Nurmijärven kampus 
Taru Pääkkönen, Nurmijärven kampus 

 
Edustajisto järjestäytyi 25.11.2011 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Edustajiston pu-
heenjohtajaksi valittiin Saila Holm ja varapuheenjohtajaksi Noora Lindeberg. Noora Linde-
berg erosi syksyllä edustajistosta, varapuheenjohtajaksi hänen tilalleen nimettiin Mia Selin. 

 
Edustajiston ylimääräinen kokous pidettiin 10.1.2012 Adobe Connectilla. Edustajiston sään-
tömääräiset kokoukset pidettiin Helsingissä rehtorin toimiston tiloissa; kevätkokous pidettiin 
23.4.2012 ja syyskokous pidettiin 12.11.2012. Lisäksi edustajisto piti ylimääräisen kokouksen 
25.-26.7.2012 HumakProssa sekä 18.10.2012 Adobe Connectin välityksellä. Edustajisto hy-
väksyi sääntömuutokset 18.10. ja 12.11.  

2.2 Hallitus 

Vuoden 2012 opiskelijakunnan hallitus valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa 
25.11.2011. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Mäyrä Jyväskylän kampukselta. Hal-
litukseen valittiin lisäksi Juhis Ranta Nurmijärven kampukselta, Elina Peltonen Äänekosken 
kampukselta, Mari Kinnarinen Äänekosken kampukselta, Anni Myllärinen Äänekosken kam-
pukselta ja Taneli Aunio Nurmijärven kampukselta.  

Hallitusta täydennettiin 10.1.2012 Marjukka Kainulaisella Helsingin kampukselta.  

Marjukka joutui henkilökohtaisista syistä eroamaan hallituksesta, ja edustajisto nimesi ke-
vätkokouksessaan Sara Hakalan Tornion kampukselta hänen tilalleen. 

Mari erosi hallituksesta heinäkuussa henkilökohtaisista syistä. Hänen tilalleen ei nimitetty ke-
tään loppuvuodeksi. Marin eron jälkeen viestintäasioista vastasi hallituksen puheenjohtaja, 
Janne Mäyrä. 

Vuoden 2012 hallitus järjestäytyi 8.12.2011. Järjestäytymiskokouksen lisäksi hallitus kokousti 
kolmetoista kertaa. Hallitus on kokoontunut suunnittelupäiville kuusi kertaa; kolme kertaa 
Helsingissä Annankadulla, kerran Espoossa partiomökillä, kerran Lahdessa opiskelijakunta 
LAMKOn tiloissa ja kerran Espoossa Aurinkohuviloilla. 
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Janne Mäyrä, hallituksen puheenjohtaja 
(Kulttuurituotannon koulutusohjelma, Jyväskylä) 
 
Hallituksen puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluu valvoa HUMA-
KOn hallituksen päätösten toteutumista HUMAKOssa sekä seurata 
ja vastata HUMAKOn talousasioista. Puheenjohtaja edustaa HUMA-
KOa ja johtaa sen toimintaa. Lisäksi HUMAKOn puheenjohtaja toimii 
pääsihteerin esimiehenä. Vuoden alussa puheenjohtajaa työllisti 
lisäksi pääsihteerin etsintään liittyvät työtehtävät. 

 

 
Juhis Ranta, hallituksen varapuheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen 
vastaava 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

Sosiaalipoliittisista asioista vastaavan toimialueeseen kuuluvat opis-
kelija hyvinvointiin liittyvät asiat kuten opiskeluaikainen toimeentu-
lo, asuminen, opiskelijaterveydenhuolto, opintotuki, turvallinen 
opiskeluympäristö, materiaalimaksut, edullinen opiskelijaruoka, 
opiskelija-alennukset sekä liikunta. Juhis on lisäksi edustanut HU-
MAKOa pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien tapaamisissa ja kun-
nallisvaalityöryhmässä. 
 

 
Anni Myllärinen, hallituksen kansainvälisyysvastaava 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Äänekoski) 

HUMAKOn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavan toimen-
kuva on monialainen, sillä kansainvälisyys koskee muitakin eri toi-
minta-alueita. Anni vastasi kansainvälisen tutoroinnin kehittämises-
tä sekä kotikansainvälistymisen tukemisesta. 
 

 
Elina Peltonen, hallituksen koulutuspoliittinen vastaava 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Äänekoski) 

Hallituskaudella 2012 Elinan vastuualueena ovat koulutuspoliittiset 
asiat. ”Kopo” ottaa kantaa ja vaikuttaa siihen, että opintojen sisällöt 
olisivat tasa-arvoisia eri kampuksilla ja opintojen laatu sitä, mitä 
opiskelijat toivovat. Elinaan on voinut olla yhteydessä opiskeluihin 
liittyvissä käytännön ongelmissa ja epäkohdissa. 
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Mari Kinnarinen, hallituksen viestintä ja markkinointivastaava 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Äänekoski) 

Marin toimenkuvaan kuului HUMAKOn viestintäsuunnitelman to-
teuttaminen ja viestinnän kehittäminen, sekä syksyn jäsenrekrytoin-
tikampanjan suunnittelu yhdessä pääsihteerin kanssa. 

 
Taneli Aunio, hallituksen tapahtumavastaava 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

Taneli vastasi tapahtumien järjestämisestä ja suunnittelusta.  
Tanelille on voinut esittää toiveita ja ideoita HUMAKOn valtakunnal-
listen tapahtumien suhteen.  

 

 
Marjukka Kainulainen, hallituksen tutorvastaava 23.4.2012 asti 
(kuvassa) 
(Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Helsinki) 

Sara Hakala, hallituksen tutorvastaava 24.4.2012 alkaen 
(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Tornio) 

Tutorvastaavan tehtäviin kuuluu vastata HUMAKOn tutortoiminnan 
koordinoinnista sekä tutoreiden koulutuksesta. Tutorvastaava toimii 
yhteistyössä Humakin kanssa ja raportoi tutortoiminnasta Humakil-
le.  

 

2.3 Opiskelijaedustajat Humakin tiimeissä ja työryhmissä vuonna 2012 

Opiskelijaedustajien tehtävänä Humakin työryhmissä ja tiimeissä on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin. 
Opiskelijaedustus on tärkeä osa opiskelijaedunvalvontaa korkeakoulussa, näin pystytään takaamaan opiske-
lijoiden näkökulma päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitus 
Janne Mäyrä  
henkilökohtainen varajäsen Juhis Ranta 

Sampsa Nyyssönen  
henkilökohtainen varajäsen Saila Holm 

 
Opintotukilautakunta 
Varsinainen jäsen Satu Salo-Jouppila 
henkilökohtainen varajäsen Marjukka Kainulainen 

Varsinainen jäsen Juhis Ranta  
henkilökohtainen varajäsen Elina Peltonen 
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Tutkintolautakunta 
Elina Peltonen 

Laatutyöryhmä 
Petteri Niemi  
varajäsen Janne Mäyrä 

POP-tiimi 
Elina Peltonen  
varajäsen Juhis Ranta 

Järjestö- ja nuorisotyön yksikön POP-työryhmä 
Taneli Aunio  
varajäsen Mari Kinnarinen (kevät), Linda Pippuri 
(syksy) 

Kulttuurituotannon yksikön POP-työryhmä                                  
Janne Mäyrä  
varajäsen Petteri Niemi 

Viittomakielialan yksikön POP-työryhmä      
Kerttu Vapola  
varajäsen Marjukka Kainulainen 

Opiskelijarekrytointiprosessi 
Mari Kinnarinen (kevät), Sara Hakala (syksy) 
varajäsen Marjukka Kainulainen 

Kansainvälisyystyöryhmä 
Anni Myllärinen 

Aikuiskoulutustiimi 
Marianna Rantanen 

Tutkimus- ja kehittämistiimi  
Janne Mäyrä 

AHOT-työryhmä 
Mia Selin 

CDS-työryhmä 
Juhis Ranta  
varajäsen Mia Selin 

Eettinen toimikunta  
Petteri Niemi 

2.4 Tutorvastaavat 

 
 Järjestö ja nuorisotyön koulutusohjelma 
 Joensuu: Iitu Lonkila 

Nurmijärvi: Justiina Kurki 
Tornio: Minna Mäkinen (kevät), Marko Pesonen (syksy)  
Äänekoski: Mikko Åman 
 
Kulttuurituotannon koulutusohjelma 
Jyväskylä: Katri Rahikkala 
Kauniainen: Kaisa Rapanen 
Turku: Marja Virtanen (kevät), Suvi Torikka (syksy) 

 
Viittomakielentulkin koulutusohjelma  
Helsinki: Marjukka Kainulainen 
Kuopio: Janna Parkkinen 

2.5 Opiskelijakorttivastaavat 

 
Järjestö ja nuorisotyön koulutusohjelma 

 Joensuu: Mira Kostamo 
Nurmijärvi: Taru Vepsäläinen (kevät), Taru Pääkkönen (syksy) 
Tornio: Kimmo Laine (kevät), Maisa Ahvonen (syksy)  
Äänekoski: Carita Hänninen  
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Kulttuurituotannon koulutusohjelma 
Jyväskylä: Riikka Kankkonen (kevät), Terhi Niskanen (syksy) 
Kauniainen: Reetta Turtiainen  
Turku: Olivia Amupala 

 
Viittomakielentulkin koulutusohjelma 
Helsinki: Anna Peuravaara 
Kuopio: Jani Korkeamäki 

2.6 Keskusvaalilautakunta 

 
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on antaa opiskelijakunnan vaalikuulutus, tehdä ehdokasasettelulistat 
sekä järjestää opiskelijakunnan vaalit. Keskusvaalilautakunta nimittää edustajiston.  
 
 Puheenjohtaja: Petteri Niemi, Jyväskylä 
 Varapuheenjohtaja: Sampsa Nyyssönen, Joensuu, 
 henkilökohtainen varajäsen Mikko Åman, Äänekoski 
 
 Janne Mäyrä, Jyväskylä, 
 henkilökohtainen varajäsen Katri Rahikkala, Jyväskylä 
 Justiina Kurki, Nurmijärvi 
 henkilökohtainen varajäsen Toni Solismaa, Äänekoski 

2.7 Työntekijä ja työharjoittelijat 

 
HUMAKOn työntekijä vaihtui alkuvuodesta 2012, kun Niina Ekstam ilmoitti irtisanoutuvansa 
12.2.2012 alkaen. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin Marianna Rantanen, joka aloitti työnsä 
15.2.2012. HUMAKOlla ei ollut vuonna 2012 työharjoittelijoita.  

2.8 Talous 

 
Vuoden 2012 varainhankinnan tuotot ja Humakin vuosiavustus olivat yhteensä 54 108,09€. 
Tilikauden tulos on +9 232,04€ ja taseen loppusumma on 38 657,97€. Tilikauden 2012 yli-
jäämä 9 232,04€ siirrettiin tulevan kauden yli‐/alijäämään. Suurimmat kulut tilikaudella olivat 
henkilöstö-, matka-, koulutus- ja kokouskulut. 
 
Opiskelijakunnan taloutta on pääasiassa hoitanut pääsihteeri, joka on raportoinut kuukausit-
taisista kassavirranseurannoista hallitukselle. Taloustilanne on käsitelty jokaisessa hallituksen 
kokouksessa. 
 
Opiskelijakunnan taloustilanne oli vuoden aikana haastava. Edustajisto hyväksyi vuodelle 
2012 hallituksen laatiman lisätalousarvion kevätkokouksessaan. Syksyllä 2012 on pohjustettu 
seuraavan vuoden taloudellisentilanteen kehittämistä. HUMAKOlle luotiin varainhankinta-
suunnitelma, jonka pohjalta rahoitusta kehitetään. 
 
Palkkojen ja yleisten kulujen nousun takia hallitus päätti esittää muutosta jäsenmaksuhin-
noitteluun, jäsenmaksuun tehtiin pieni korotus ja jatkossa jokaisesta erillisestä maksusta pe-
ritään käsittelykulut. Edustajisto hyväksyi muutokset syyskokouksessaan. Samassa kokouk-
sessa edustajisto päätti säilyttää hallituksen puheenjohtajan palkkion nykyisellä tasolla 
vuonna 2013. 
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2.9 HUMAK-opiskelijayhdistys ry:n lakkauttaminen 

 
 HUMAKO ry:n viimeisin hallitus, vuodelta 2006, kokoontui toukokuussa ja päätti esittää 

edustajistolle yhdistyksen lakkauttamista. Yhdistyksellä ei ole ollut toimintaa vuoden 2006 
jälkeen. Vuonna 2006 yhdistyksen korvasi Opiskelijakunta HUMAKO ammattikorkeakoululain 
uudistuksen myötä. Yhdistyksen lakkautusta lykättiin, koska yhdistys odotti oikeuden päätös-
tä koskien taloudellista väärinkäyttöä. Vuonna 2009 saatiin asiaan päätös käräjäoikeudelta. 

 
 Yhdistyksen edustajisto hyväksyi purkamisen kahdessa perättäisessä kokouksessa 22.9.2012 

ja 5-6.11.2012. Yhdistyksen selvitysmieheksi nimettiin opiskelijakunnan pääsihteeri Marianna 
Rantanen. Yhdistyksen lakkautuksen myötä sen jäljellä olevat varat 1 913,64€ ja saatavat 
13 597,70€ siirtyivät opiskelijakunnalle. Varsinainen purkamisilmoitus tehtiin yhdistysrekiste-
riin tammikuussa 2013.  

3. TUTORTOIMINTA 

HUMAKOn tutortoiminta on pyörinyt kevään aikana kampusten tutorvastaavien voimin. 
Kampukset ovat järjestäneet tarpeensa mukaan opiskelijatapahtumia vaihtelevin osallistu-
jamäärin. HUMAKOn tutorvastaavana toimi alkuvuoden Marjukka Kainulainen Helsingin 
kampukselta ja huhtikuussa Marjukan eron jälkeen tutorvastaavana aloitti Sara Hakala Tor-
nion kampukselta. Kampuskierroksen yhteydessä syksyllä 2012 HUMAKOn hallituksen jäse-
net tapasivat tutoreita kampuksilla ja keskustelivat tutoreiden kanssa heidän roolistaan HU-
MAKOn aktiivitoimijoina.  

 
Humakin tutortoiminnan opintojaksoa on uudistettu Humakin lehtoreiden ja HUMAKOn toi-
mijoiden yhteistyönä alkuvuonna 2011. Koulutuksista saadun palautteen pohjalta tutorkoulu-
tusta kehitetään vuonna 2013 eteenpäin. 

3.1. Virtuaalitutorointi 

 
Kevään aikana on pilotoitu virtuaalitutorointia Humakissa. Virtuaalitutoroinnin idea on siinä, 
että koulusta kiinnostuneiden on mahdollisuus kysyä ja saada vastauksia kysymyksiinsä Fa-
cebookissa. Vaikka virtuaalitutorointi keskittyykin aika pitkälti Facebookkiin, niin siitä huoli-
matta virtuaalitutorit ovat vastanneet kysymyksiin jo esimerkiksi Demi.fi -sivulla.  
 
Tutorvastaavat miettivät tapaamisessaan yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä ja laativat niihin 
vastaukset tutoreiden kanssa. Nämä kyseiset kysymykset ja vastaukset löytyvät virtuaalituto-
rointi facebook-sivulta. Facebookissa esitettyihin kysymyksiin vastaamisesta on vastuussa 
kunkin kampuksen ja koulutusohjelman virtuaalitutorointivastaavat vuorotellen. He ovat so-
pineet keskenään kuka päivystää ja milloin. Sivulla päivystetään 1-2 kertaa viikossa, paitsi ha-
kuaikana tulisi päivystää päivittäin. Syksyn aikana virtuaalitutorointi hiipui ja toiminta vaatii-
kin lisäkehitystä vuonna 2013. 

3.2 Koulutukset 

 
HUMAKO järjesti vuonna 2012 kolme koulutusta. Tutortoiminta 1/2 koulutus järjestettiin 
8.2–10.2.2012 Särkisaaren leirikeskuksessa Jämsässä. Koulutettavia tutoreita oli kaikilta 
kampuksilta yhteensä 58. Kouluttajina olivat HUMAKOn puheenjohtaja Janne Mäyrä, pääsih-
teeri Niina Ekstam ja tutorvastaava Marjukka Kainulainen. Lisäksi paikalla oli Humakin henki-
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lökuntaa. Samaan aikaan järjestettiin myös kampusten tutorvastaavien tapaaminen, johon 
osallistui tutorvastaavat kaikilta muilta paitsi Kauniaisten kampukselta. 
 
Tutortoiminta 2/2 koulutuksia järjestettiin syksyllä 2012 kaksi kappaletta. Molemmat koulu-
tukset toteutettiin AC-yhteyden välityksellä. Kouluttajina olivat HUMAKOn tutorvastaava Sa-
ra Hakala ja Humakin henkilökuntaa. Viestinnän ja markkinoinnin koulutus järjestettiin 9.11, 
mutta Humakin internetyhteysongelmien takia koulutus jäi kesken ja sitä jatkettiin 16.11. 
Koulutukseen osallistui 22 tutoria. 
 
Kokemustutorkoulutus järjestettiin myös osissa. Ensimmäinen puolikas pidettiin 16.11 ja toi-
nen 26.11. Tähän koulutukseen tuli 8 osallistujaa. 
 
Tutortoiminta 2/2 koulutukset vaativat lisäkehittelyä vuonna 2013. AC-yhteydellä koulutta-
minen on haastavaa ja lisäksi tutoreille on epäselvää, kuinka koulutukset ylipäänsä toimivat. 

3.3 Markkinoinnit 

 
Syksyllä 2012 HUMAKO osallistui yhdessä tutoreiden kanssa Studia-messuille. Messuille osal-
listui 12 tutoria Tornion, Helsingin, Kauniaisten, Jyväskylän ja Nurmijärven kampuksilta.  Li-
säksi Humakin pisteellä oli myös Humakin henkilökuntaa. Messujärjestelyistä olivat päävas-
tuussa Sara Hakala ja Humakin puolesta Elina Räihä. Studia-messut järjestettiin Helsingin 
messukeskuksessa 4.-5.12.2012. 
 
Edellisvuosien tapaan Humakin markkinointia oppilaitoskäynneillä sekä erilaisissa tapahtu-
missa ovat tehneet HUMAKOn tutorit eri puolella Suomea.  

4. KANSAINVÄLISYYS 

 
HUMAKOn kansainvälisyysvastaavana toimi Anni Myllärinen. Anni edusti HUMAKOa SAMO-
Kin sektoritapaamisissa sekä Humakin kansainvälisyystyöryhmässä. Anni osallistui myös Hu-
makin vaihtoonlähtövalmennukseen HUMAKOn edustajana. 
 
Loppuvuodesta HUMAKOssa käsiteltiin epäselvyyksiä ERASMUS-rahojen maksamisen kanssa. 
HUMAKO selvitti yhteistyössä Humakin kanssa epäselvyyksien syyt ja tiedotti niistä opiskeli-
joille.  
 
HUMAKOn verkkosivuille tuotettiin vuoden aikana englanninkielinen osio. Lisäksi Suomeen 
saapuville vaihto-opiskelijoille lähetettiin englanninkieliset infopaketit HUMAKOsta. 

5. SOSIAALIPOLITIIKKA 

  
HUMAKOn sosiaalipoliittisena vastaavana on toiminut Juhis Ranta. Vuoden aikana sosiaalipo-
litiikassa on eniten puhuttanut opiskelijoiden terveydenhuolto, YTHS-kokeilu sekä opiskelijan 
toimeentulo ja opintotuki. 
 
SAMOKin lähtölaukausristeilyllä perehdyttiin opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. 
Keskustelussa pohdittiin, että olisiko esim. oppilaitospastorista apua. Käytiin myös läpi ajan-
kohtaisia asioita opiskelijaterveydenhuoltoon ja opintotukeen liittyen. 
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YTHS-kokeilua on käyty läpi useaan otteeseen. Ensimmäisen kerran kokeilua esiteltiin SA-
MOKin lähtölaukausristeilyllä. Opiskelijakuntien sosiaalipoliittisten vastaavien tapaamisessa 
on käyty läpi kokeilupaikkakuntien kokemuksia ja tuloksia. Palapeliseminaarin yhteydessä oli 
mahdollista vierailla Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
Skinnarilan kampuksen YTHS-toimipisteessä, missä myös toimipisteen henkilökunta kertoi 
toiminnasta.  
 
Sopotapaamisessa käytiin läpi edistymisenseurantaa koskevaa lakimuutosta ja sen vaikutuk-
sia; tähän liittyen esiteltiin opintotukilautakuntien antamien lakkautus ja takaisinmaksupää-
tösten määriä. Tapaamisessa tutustuttiin myös Nyyti ry:n toimintaan ja HUMAKO onkin toi-
mittanut kampuksille Nyytin materiaalia. 
 
HUMAKOn häirintäyhdyshenkilöiden olemassaolosta on tiedotettu opiskelijakuntatiedot-
teessa. Toinen häirintäyhdyshenkilöistä osallistui SAMOKin häirintäyhdyshenkilökoulutuksen. 
 
HUMAKOn opiskelijaedustaja on seurannut CDS-hankkeen loppuraportointia ja hyvinvointi-
työryhmän toimintaa. 

6. KOULUTUSPOLITIIKKA 

 
Koulutuspoliittisella puolella vuoden ehdottomasti merkittävin asia on ollut Humakin raken-
teellinen kehittäminen. Esityksen tultua julki HUMAKO teki kannanoton, jossa toimme esille 
toiveitamme ja mielipiteitämme esitykseen liittyen. Lisäksi toimitusjohtaja Tapio Huttula vie-
raili tutorkoulutuksessa kertomassa nykytilanteesta ja sen taustoista. HUMAKOn edustajat 
ovat olleet aktiivisesti mukana kommentoimassa rakennemuutosta opiskelijoiden näkökul-
masta. Loppuvuodesta HUMAKO julkaisi kannanoton liittyen rakenteellisen kehittämisen eri 
puoliin. 
 
Vuoden aikana kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmia on suunniteltu, ja uudet ope-
tussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2013. HUMAKOn työryhmäedustajat ovat vaikut-
taneet tähän työhön. 
 
HUMAKOlta pyydettiin keväällä kommentteja Humakin uudesta pedagogisesta mallista, eli 
niin sanotusta valmentajamallista. HUMAKO on mukana mallin kehittämisessä myös tulevai-
suudessa.  
 
Kopo-caseja on vuoden aikana ollut muutama kappale, ja ne on selvitetty onnistuneesti. 

7. VIESTINTÄ 

 
HUMAKOn toiminnasta on tiedotettu opiskelijakuntatiedotteessa, joka julkaistaan Humak-
Prossa ja HUMAKOn omilla internet-sivuilla. Opiskelijakuntatiedote on ilmestynyt vuoden ai-
kana 12 kertaa. Hallituksen kokousten päätösluettelot on julkaistu HUMAKOn jäsenistölle 
HUMAKO-foorumilla HumakProssa ja näin pyritty hallituksen avoimempaan toimintaan. Ak-
tiiveille julkaistiin syksyllä aktiivitiedotetta joka toinen viikko. Aktiivitiedotteeseen koottiin 
HUMAKOn eri aktiivien, edustajiston, hallituksen ja tutoreiden toimintaan liittyviä asioita. 
Aktiivitiedotetta kehitetään edelleen vuonna 2013. 
 
HUMAKO näkyy jäsenistölle Facebookissa Hjördis HUMAKOn profiilina. Facebook-
tiedottaminen ja koko sosiaalisen median käyttöönotto tiedottamisessa onkin noussut yh-
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deksi parhaimmista tavoista tiedottaa esimerkiksi HUMAKOn tapahtumista. Keväällä 2012 
HUMAKO otti Facebookin uudistusten myötä uuden fanisivun käyttöönsä. Sivulla tiedotetta-
vat asiat näkyvät suoraan käyttäjien uutisvirrassa etusivulla. 
 
HUMAKOlle on vuoden aikana koostettu viestintästrategia. Jatkossa viestintästrategian poh-
jalta laaditaan vuosittainen viestintäsuunnitelma. Myös valintakirjeiden mukana lähtevä 
HUMAKOn tervehdys ja Humakin opinto-oppaan opiskelijakuntaesittely uudistettiin. 

7.1. Papukaija- ja etanakortit 

 
HUMAKOn papukaija- ja etanakortit ovat edunvalvontatoiminnan nopean palautteen ja tie-
dottamisen toimintaa. Opiskelijoiden on edelleen ollut mahdollista muistaa tai muistuttaa 
kampustensa lehtoreilta papukaija- ja etanakortein. Vuoden aikana lähetettiin yhteensä eri 
kampusten lehtoreille kuusi papukaijakorttia ja kolme etanakorttia.  

8. TAPAHTUMAT 

  
Toimintasuunnitelmasta poiketen HUMAKO ei keväällä järjestänyt valtakunnallista tapahtu-
maa johtuen muun muassa taloudellisesta tilanteesta. Syksyllä järjestettäväksi tarkoitetut 
Mökkifestarit jouduttiin perumaan osallistujapuutteen vuoksi. Tästä johtuen vuonna 2013 
koko valtakunnallisten tapahtumien konseptia joudutaan uudistamaan ja miettimään tar-
kemmin. 

8.1 SAMOKin Lähtölaukaus-risteily 22.-24.1.2012 

HUMAKOn hallituslaiset osallistuivat SAMOKin Lähtölaukaus-koulutusristeilylle 22.–
24.1.2012. Lähtölaukaus-risteily on ensiluokkainen tilaisuus orientoitua tulevaan opiskelija-
kuntavuoteen. Lähtölaukauksella käsitellään tärkeitä sektorikohtaisia asioita ja ajankohtaisia 
teemoja opiskelijakuntakentällä, lisäksi verkostoidutaan ja tutustutaan muihin opiskelijakun-
tatoimijoihin. 

8.2. Tutorkoulutus 8.-10.2.2012 

 
Uudet tutorit kokoontuivat Jämsän Särkisaaren leirikeskukseen 8.-10.2 tutustumaan toisiinsa 
ja suorittamaan tutorkoulutuksen. Jämsään saavuttiin jo keskiviikkoiltana, mutta koulutus 
tapahtui torstain ja perjantain aikana. Torstaiaamuna aamupalan jälkeen alkoi itse koulutus. 
Toimitusjohtaja Tapio Huttula kertoi ajankohtaisen tilanteen koskien Humakin uutta raken-
teellisesta muutosta ja vastasi opiskelijoiden kysymyksiin. Kouluttajina toimivat Janne Mäyrä 
ja Marjukka Kainulainen HUMAKOn hallituksesta, pääsihteeri Niina Ekstam, tutor Minna 
Suominen Jyväskylän kampukselta, yhteishakukoordinaattori Minna Paasio ja Äänekosken 
kampuksen tutorvastaava lehtori Maarit Honkonen-Seppälä. 
 
Loppupäivänä opiskelijat kiersivät ryhmissä eri pisteillä oppien niin tutoroinnista, HUMAKOs-
ta kuin monesta muustakin asiasta. Asiantäyteisen päivän jälkeen iltaa vietettiin saunoen, 
pelaillen ja toisiin tutustumisen merkeissä. Perjantaina kouluttaminen jatkui vielä jonkin ai-
kaa, kunnes kaikkien oli aika lähteä kotia kohti.  

8.3. Tutorvastaavien tapaaminen 8.-10.2.2012 

 



HUMAKO 
Toimintakertomus 2012 
 
 

 

 

Uusien tutoreiden koulutuksen ohessa kokoontui myös kampusten tutorvastaavat. Tapaami-
nen alkoi kampusten kuulumisten läpikäynnillä. Seuraavaksi käytiin läpi myös asioita joissa 
oli ehkä ongelmia ja pyrittiin keskustelemaan ja ratkaisemaan ne. Suurin osa ajasta meni vir-
tuaalitutoroinnin toteutuksen suunnittelemiseen. Tutorvastaavat päättivät valita kampuksil-
ta vastaavat ja että jokainen kampus ja koulutusohjelma vuorottelisivat vastailuvastuuta. Li-
säksi pohdittiin mitkä ovat yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä Humakiin ja eri koulutusohjelmiin 
liittyen ja päätettiin mitä kysymyksiä ja vastauksia Facebook-sivulle laitettaisiin valmiiksi.  

8.4 SAMOKin sektoritapaamiset keväällä 

 
HUMAKOn hallituksen jäsenet ovat osallistuneet keväällä järjestettyihin SAMOKin sektorita-
paamisiin seuraavasti: Edunvalvonta- ja palvelukoulutus 14.2. (Janne ja Juhis); PJ/PS-
tapaaminen 15.2. (Janne, Juhis ja Marianna); PJ-evakko 15.-16.2. (Janne); Sopo-tapaaminen 
23.-24.3. (Juhis); KV-tapaaminen 28.-29.3. (Anni); Strategia-seminaari 30.-31.3. (Marianna); 
PJ/PS-tapaaminen 24.4. (Juhis ja Marianna); SAMOKin henkilöstöpäivät 28.-29.5. (Marianna). 

8.5 Ammattikorkeakoulupäivät 7.-9.5.2012 

 
HUMAKOn edustajina ammattikorkeakoulupäivillä olivat Janne Mäyrä ja Mari Kinnarinen. 
Opiskelijan kannalta kiinnostavin asia tämänvuotisilla päivillä oli katsaus unelmakampukseen 
ja siihen liittyvät kommenttipuheenvuorot. 
 

8.6. SAMOKin kesäseminaari ja hallitusevakko Mustialassa 10.-12.8. 

 
SAMOKin perinteiseen kesäseminaariin osallistuivat Janne, Ma-
rianna ja edustajiston puheenjohtaja Saila, joista Janne jäi myös 
SAMOKin hallitusevakkoon. Kesäseminaarissa käsiteltiin muun 
muassa perehdyttämiskäytäntöjä, AMK-järjestelmän muutosta se-
kä TKI-toimintaa, ja hallitusevakossa muun muassa automaatiojä-
senyyden historiaa ja nykytilaa. 

8.7. HUMAKO-kiertue viikoilla 36-38 

 
HUMAKOn toimijat vierailivat perinteiseen tapaan kampuksilla 
syyskuun aikana. Tänä vuonna kiertue järjestettiin yhteistyössä 
NUOLI ry:n, TAKU ry:n ja JYTYn kanssa. Lisäksi tänä vuonna toimi-
jat järjestivät kampuksella myös infotiskin, jossa kerrottiin HUMA-
KOn toiminnasta ja jossa pystyi liittymään HUMAKOn jäseneksi. 

8.8. SAMOKin Palapeli-seminaari ja PJ-evakko 28.-30.9. Lappeenrannassa 

  
SAMOKin liittokokousta valmistelevaan seminaariin osallistuivat Janne, Juhis, Marianna ja 
Anni, joista Janne ja Juhis jäivät myös PJ-evakkoon. Palapelin aikana saatiin ajankohtaiskat-
saus amk-kentän asioihin sekä käsiteltiin alustavia liittokokousmateriaaleja. PJ-evakossa puo-
lestaan käsiteltiin Opiskelijoiden liikuntaliiton tilannetta ja liittokokousmateriaaleja, sekä 
pohdittiin perehdytystä. Hallituksen puheenjohtaja Janne asettui Palapelissä ehdolle SAMO-
Kin hallitukseen vuodelle 2013. 
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8.9. KALJAASI 4.-6.11. 

 
HUMAKO osallistui opiskelijaristeily Kaljaasille yhteistyössä MET-
KAn, Helgan ja ASKin kanssa. 

8.10. SAMOKin liittokokous Tampereella 23.-24.11. 

 
HUMAKOn liittokokousedustajina toimivat Janne Mäyrä, Juhis 
Ranta, Marianna Rantanen ja Anni Myllärinen. SAMOKin hallituk-
seen ehdolla ollut Janne ei lopulta tullut valituksi. 

8.11. SAMOKin johtamiskoulutus Helsingissä 14.-15.12. 

 
SAMOKin johtamiskoulutukseen osallistuivat vuoden 2013 hallituksen puheenjohtaja Emma 
Koskimaa, vuoden 2013 hallituksen varapuheenjohtaja Juhis Ranta sekä vuoden 2013 edus-
tajiston puheenjohtaja Otto Rosenlund. 

9. YHTEISTYÖ 

9.1 Humak 

 
HUMAKOn opiskelijaedustajat ovat vaikuttaneet aktiivisesti Humakin tiimeissä ja työryhmis-
sä nostaen opiskelijoille tärkeitä näkökulmia esille ja tuoden opiskelijoiden näkökulmaa esiin. 
Pääsihteeri on osallistunut mahdollisuuksien mukaan rehtorin toimiston toimistopalaverei-
hin. 
 
Vuoden 2012 aikana keskusteluyhteys Humakin johtoon on pysynyt avoimena ja hyvänä. 
HUMAKO on opiskelijakuntana onnistunut pitämään opiskelijoiden näkökulmaa yllä eri toi-
mielimissä ja kokenut vastaanoton Humakin henkilökunnan osalta erittäin vastaanottavaise-
na. 

9.2 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry 

 
HUMAKOn toimijat ovat aktiivisesti osallistuneet SAMOKin järjestämiin tapahtumiin ja sekto-
rikoulutuksiin. SAMOK on tarjonnut tapahtumissaan tärkeitä ajankohtaisia koulutuksia, joista 
on ollut hyötyä opiskelijakuntatyössä.  

9.3 Humakin alumnit ry 

 
HUMAKO on tehnyt yhteistyötä Humakin alumnit ry:n kanssa. HUMAKOn pääsihteeri on 
osallistunut tarpeen mukaan alumniyhdistyksen hallituksen kokouksiin. 

9.4 Muut opiskelijakunnat 

 
HUMAKO on tehnyt yhteistyötä muiden opiskelijakuntien kanssa mm. sektoritapaamisten 
sekä erilaisten tapahtumien yhteistyön merkeissä. Hallituksen jäsenet ovat mahdollisuuksien 



HUMAKO 
Toimintakertomus 2012 
 
 

 

 

mukaan tavanneet alueidensa opiskelijakuntien aktiiveja ja pääsihteeri on osallistunut pää-
kaupunkiseudun pääsihteerien tapaamisiin.  

9.4.1 Yhteistyö pääkaupunkiseudulla 

 
HUMAKO on ollut aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun muiden opiskelijakuntien kanssa. 
HUMAKOn varapuheenjohtaja on osallistunut pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien PJ-
tapaamisiin 5.1. ja 6.3. sekä ollut järjestämässä opiskelijakuntatoimijoiden koulutusta, joka 
pidettiin 17.1. 

HUMAKO on tehnyt yhteistä kunnallisvaalikampanjaa muiden pääkaupunkiseudun opiskeli-
jakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa muun muassa yhteisten vaaliteesien muodossa. 

9.4.2. Yhteistyö Keski-Suomessa 

HUMAKO oli mukana järjestämässä JAMKOn tursajaisia Jyväskylässä 13.9.2012. Vuoden 2013 
aikana yhteistyötä on tarkoitus laajentaa. 

9.5 Ammattiliitot 

 
HUMAKO on neuvotellut useiden eri ammattiliittojen kanssa yhteistyöstä vuoden aikana ja 
yhteistyöneuvotteluja tullaan jatkamaan ensi vuonna. HUMAKO on tehnyt yhteistyösopi-
muksen TAKU ry:n, Nuoli ry:n ja Jytyn kanssa. 

10. TULEVAISUUS 

 Monien vuodelle 2013 suunniteltuja toiminnallisten tavoitteiden toteutuksen suunnittelu 
aloitettiin jo vuoden 2012 puolella. Asioita käytiin sektoreittain läpi hallituksen 2013 pereh-
dytyksessä joulukuun puolessa välissä, jonka tavoitteena oli auttaa uuden hallituksen toi-
minnan käynnistämistä. 

 
Vuonna 2013 hallituksen toiminnassa erityisiä painopisteitä ovat: 

 Vaikuttaminen Humakin rakenteelliseen kehittämiseen ja siitä tiedottamiseen opis-
kelijoille 

 HUMAKOn oman toiminnan kehittäminen ja alueellisen jaostotoiminnan käynnistä-
minen 

 Tutortoiminnassa eri kampusten yhtenäisten käytänteiden luominen 

 Aikuisopiskelijoiden tutorointi mahdollisuuksien selvittäminen 

 Alueellisten tapahtumien järjestäminen 

 Koulutuspoliittisen kyselyn toteuttaminen 

 Graafisen ohjeistuksen luominen 


