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 Yleistä 1.

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. 

1.1. Vuoden 2013 toiminnan pääkohdat 

Vuonna 2013 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn 

toiminta on kehittynyt huomattavasti. HUMAKO sai toimintavuodelle 5000 euroa 

projektirahoitusta projektille ”Uuden HUMAKOn rakentaminen”. Projektirahoitus 

on näkynyt HUMAKOn toiminnassa ja on mahdollistanut toiminnan kehityksen 

aivan uudella tavalla. Toimintavuoden aikana laadittiin opiskelijakunnalle strategia, 

joka ohjaa tulevien vuosien toimintaa. Tutortoimintaa vakautettiin uudistamalla 

tutormalli Humakin rakenteen mukaiseksi. Tutormallin uudistuksessa myös 

korostettiin HUMAKOn roolia tutoroinnin järjestäjänä.  

Ulospäin näkyvin kehitys on uusi graafinen ohjeisto. Graafisen ohjeiston laadinnassa 

uudistettiin HUMAKOn logo ja selkeytettiin graafista ilmettä kokonaisuutena. 

Projektirahoitus mahdollisti uudella ilmeellä toteutetun markkinointimateriaalin 

teettämisen. 

Vuoden 2013 pääkohtiin kuuluivat lisäksi kasvanut aktiivitoiminta, aktiivisempi 

osallistuminen kattojärjestöjen toimintaan ja Humakin uudistuksien seuraaminen, 

tukeminen ja tarvittaessa myös kritisointi.  

1.2. Jäsenmäärä 

Vuoteen 2012 verrattuna HUMAKOn jäsenmäärä on säilynyt ennallaan. Vuonna 2013 

HUMAKO otti ensimmäistä kertaa myyntiin myös kahden (2) ja kolmen (3) vuoden 
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jäsenmaksut, joka nosti useamman vuoden jäsenmaksun maksaneiden opiskelijoiden 

määrää.  

2013 yht. 702 **95 2012 yht. 697 *28 2011 yht. 607 *23 2010 yht. 652 *62 

*joista koko-opiskeluaikaisia jäseniä 

** joista useamman vuoden maksaneita jäseniä 

 Toimijat 2.

Korkeinta päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto. Operatiivista 

toimintaa opiskelijakunnassa pyörittää hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa. 

Hallituksen toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Pääsihteeri on 

opiskelijakunnan ainut vakituinen työntekijä, ja hänen esimiehenään toimii 

hallituksen puheenjohtaja. 

Lisäksi jäsenpalvelussa on ollut apuna opiskelijakorttivastaavat ja tutortoiminnassa 

toimipisteiden tutorvastaavat. Toimistotyöskentelyssä on ollut apuna 

työharjoittelijoita, ja HUMAKOlle on laadittu opinnäytetöitä.  

2.1. Edustajisto 

Vuoden 2013 edustajisto valittiin 18.–19.10.2012 pidetyssä keskusvaalilautakunnan 

kokouksessa. Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt: 

 Otto Rosenlund, Kauniainen 

 Mirjami Asikainen, Turku 

 Mirja Toropainen, Äänekoski 

 Iida-Amalia Nikkilä, Turku 

 Anni Sirkka, Nurmijärvi 

 Linda Pippuri, Äänekoski 

 Päivi Lampila, Nurmijärvi 

 Emma Koskimaa, Nurmijärvi 

 Mari Sutinen, Nurmijärvi 

Edustajisto järjestäytyi 28.11.2012 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Edustajiston 

puheenjohtajaksi valittiin Otto Rosenlund ja varapuheenjohtajaksi Mirjami 

Asikainen. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa myönnettiin ero Päivi Lampilalle. 

Lisäksi Emma Koskimaa ja Mari Sutinen todettiin estyneeksi toimimaan 

edustajistossa tulleessaan valituiksi hallitukseen.   
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Edustajiston ollessa vajaa, järjestettiin edustajiston täydennyshaku 

keskusvaalilautakunnan päätöksellä 7.-25.1. Määräajassa tuli neljä (4) hakemusta. 

Koska vapaita paikkoja oli vain kolme, järjestettiin vaali 4.-7.2. Vaaleissa 

äänioikeutettuja oli 629 jäsentä. Ääniä annettiin yhteensä 81, vaalien 

äänestysprosentti oli 13 %. Keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti 8.2. 

valituiksi edustajistoon tulivat Mira Räsänen (Helsinki), Kaisa Rautanen (Helsinki) ja 

Iida Häyrinen (Nurmijärvi). Lisäksi varajäseneksi valittiin Heidi Jantunen (Helsinki). 

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2013 Helsingissä Rehtorin 

toimistolla. Edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.11. Valkeassa 

Talossa, Helsingissä. Lisäksi edustajisto on kokoontunut vuoden aikana neljään 

ylimääräiseen kokoukseen. 

2.2. Hallitus 

Vuoden 2013 opiskelijakunnan hallitus valittiin edustajiston 

järjestäytymiskokouksessa 28.11.2012. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Emma 

Koskimaa ja varapuheenjohtajaksi Juhis Ranta. Molemmat olivat Nurmijärven 

kampukselta. Hallitukseen valittiin lisäksi Mari Sutinen Nurmijärven kampukselta, 

Taneli Aunio Tornion kampukselta, Pauli Hulkkonen Nurmijärven kampukselta sekä 

Juulia Saukkonen ja Tatu Raatikainen Tornion kampukselta.  

Hallitus järjestäytyi 9.12.2012. Hallitus on kokoontunut järjestäytymiskokouksen 

lisäksi 13 kertaa. Hallitus on kokoontunut perehdytyksen lisäksi suunnittelupäiville 

neljä (4) kertaa ja kerran kesäevakkoon.  

Hallitusta täydennettiin edustajiston kevätkokouksessa 10.4.2013, kun Taneli 

Auniolle myönnettiin ero hallituksesta. Hallitukseen valittiin täydennyksen 

yhteydessä Anni Myllärinen Äänekosken kampukselta, Tiia-Liisa Korhonen 

Helsingin kampukselta ja Essi Eskelinen Helsingin kampukselta.  

3.9.2013 edustajiston toisessa ylimääräisessä kokouksessa myönnettiin ero hallituksen 

jäsenelle Anni Mylläriselle sekä hallituksen varapuheenjohtajalle Juhis Rannalle. 

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Mari Sutinen. 
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Emma Koskimaa 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

 

Hallituksen puheenjohtaja 

Hallituksen puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluu valvoa hallituksen 

päätösten toteutumista HUMAKOssa sekä seurata ja vastata HUMAKOn 

talousasioista. Puheenjohtaja edustaa HUMAKOa ja johtaa sen toimintaa 

mm. valvomalla hallituksen jäsenten toiminnan tehokkuutta. Lisäksi 

HUMAKOn puheenjohtaja toimii pääsihteerin esimiehenä. Vuonna 2013 

puheenjohtaja vastasi myös jaostotoiminnan pilotoinnista. 

 

 

Juhis Ranta 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja, 3.9.2013 asti 

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varahenkilönä ja tukee tätä 

tehtävien suorittamisessa. Varapuheenjohtaja valvoo myös tarvittaessa 

muiden hallituksen jäsenten tehtävien suorittamista. Omana 

vastuualueenaan varapuheenjohtajalla on opiskelijaedustajien toiminta. 

Varapuheenjohtaja edustaa puheenjohtajan kanssa HUMAKOa ulospäin. 

Vuonna 2013 varapuheenjohtaja vastasi myös strategiatyöstä.  

 

  

Mari Sutinen 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

 

Hallituksen jäsen, 

Tapahtuma-, kulttuuri ja liikuntavastaava 10.4.2013 asti, Varapuheenjohtaja 

3.9.2013 alkaen 

Liikuntavastaava 

Liikuntasektorin toiminta-alueeseen kuuluu yleisesti opiskelijaliikunnan 

tilan seuraaminen Humakissa. Vuonna 2013 liikuntavastaavaa työllisti 

paljon liikuntatutoroinnin käynnistäminen sekä toimintakäytänteiden 

luominen. 

 

Essi Eskelinen 

(Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Helsinki) 

 

Hallituksen jäsen, Tapahtuma- ja kulttuurivastaava 10.4.2013 alkaen 

 

Tapahtuma- ja kulttuurivastaavalle kuuluu HUMAKOssa 

valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen, paikallisen toiminnan 

tukeminen sekä tapahtumayhteistyöt. Vuonna 2013 Essi teki alueellisten 

tapahtumien ohjeistuksen ja oli mukana Kaljaasi-risteilyn järjestelyissä. 
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Keväällä järjestettiin myös vuoden ainoa valtakunnallinen tapahtuma. 

 

 

Taneli Aunio 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi / Tornio) 

 

Hallituksen jäsen, 

Tutorvastaava 10.4.2013 asti 

Tutorvastaavan tehtäviin kuuluu vastata HUMAKOn tutortoiminnan 

koordinoinnista sekä tutorkoulutuksien suunnittelusta. Tutorvastaava 

toimii yhteistyössä Humakin ja kampusten tutorvastaavien opiskelijoiden 

kanssa ja raportoi tutortoiminnasta Humakille. Vuonna 2013 

tutorvastaavaa työllisti paljon myös tutortoiminnan uudistaminen. 

 

 

Tiia-Liisa Korhonen 

(Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Helsinki) 

 

Hallituksen jäsen,  

Tutorvastaava 10.4.2013 alkaen 

 

 

Anni Myllärinen 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Äänekoski) 

Hallituksen jäsen,  

Tutorvastaava 10.4.-3.9.2013 

Anni oli toimikautensa ajan vastuussa erityisesti callidus- ja 

markkinointitutoroinnista. 

 

Pauli Hulkkonen 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Nurmijärvi) 

 

Hallituksen jäsen, 

Koulutuspoliittinen vastaava 

Koulutuspoliittisen vastaavan työnkuvaan kuuluu mm. Humakin 

työryhmissä edustaminen ja opiskelijoiden edunvalvonta. Vuonna 2013 

koulutuspoliittista sektoria on työllistänyt erityisesti koulutuspoliittinen 

kysely ja Humakin rakenteellisen uudistuksen seuranta. 
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Juulia Saukkonen 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Tornio) 

 

Hallituksen jäsen, 

Viestintävastaava 

Viestintävastaavan vastuulle kuuluu viestinnän seuraaminen ja 

kehittäminen sekä toiminnan ja palveluiden markkinoinnin suunnittelu. 

Vuonna 2013 perustoiminnan lisäksi viestintää työllisti normaalien_ 

tehtävien lisäksi viestintäkysely ja graafisen ohjeiston luominen.  

 

 

Tatu Raatikainen 

(Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Tornio) 

 

Hallituksen jäsen, 

Kansainvälisyys- ja sosiaalipoliittinen vastaava 

HUMAKOn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavan toimenkuvaan 

kuuluu pääpiirteittäin Humakin kansainvälisen toiminnan seuraaminen ja 

opiskelijoiden tukeminen kansainvälisessä toiminnassa sekä 

kansainvälisyys-tutoroinnista vastaaminen.  

Sosiaalipoliittinen vastaava on vastuussa mm. opiskelijoiden 

toimeentuloon, asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. 

Vuonna 2013 sosiaalipoliittiset työt keskittyivät pääasiassa opiskelijoiden 

ongelmien ratkaisemiseen sekä sosiaalipoliittisen kyselyn vastauksien 

analysointiin. Lisäksi vuoden aikana seurattiin tiiviisti opintotuen ja 

muiden opiskelijoiden etujen kehittymistä valtakunnallisella tasolla. 

2.3. Keskusvaalilautakunta 

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on antaa opiskelijakunnan vaalikuulutus, tehdä 

ehdokasasettelulistat sekä järjestää opiskelijakunnan vaalit. Keskusvaalilautakunta 

nimittää edustajiston. 

Edustajiston täydennysvaaleista vastannut vuoden 2012 keskusvaalilautakunta 

kokoontui 25.1. ja 8.2. 

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto nimesi 10.4.2013 pidetyssä 

kevätkokouksessa HUMAKOn keskusvaalilautakuntaan 2013 seuraavat henkilöt: 

Anni Myllärinen, puheenjohtaja, Äänekoski 

Varsinainen jäsen Mira Räsänen (Helsinki), varajäsen Kaisa Rautanen (Helsinki) 

Varsinainen jäsen Iida Häyrinen (Nurmijärvi), varajäsen Juhis Ranta (Nurmijärvi) 
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Keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä neljä kertaa. Kaikki 

keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin erillisillä HumakPro-

kokousfoorumeilla. Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidettiin 19.–20.6, 15.10., 

21.10. ja 7.11.2013. 

2.4. Työryhmäedustajat 

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimettiin opiskelijoiden edustajat 

Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukseen. Humakin eri työryhmiin ja 

tiimeihin nimettiin edustajat hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Lisäksi 

HUMAKO sai toukokuussa mahdollisuuden nimetä opiskelijoiden edustajan 

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.  

Humakin työryhmiin tuli muutos syksyllä Humakin johtosäännön uudistamisen 

yhteydessä. Opiskelijaedustuspaikkoja jäi uudistuksen myötä vähemmän, mutta 

HUMAKOn kannanoton ja vaikuttamistyön avulla saatiin paikkoja lisättyä 

verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Uusiin työryhmiin nimettiin edustajat vasta 

vuodelle 2014. Syksyllä 2013 aloittaneiden työryhmien edustajina toimivat 

HUMAKOn hallituksen 2013 jäsenet. 

 Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitus 

o Varsinainen jäsen Juhis Ranta, henkilökohtainen varajäsen Emma 

Koskimaa 30.5.2013 asti, jonka jälkeen varajäsenenä toimi Mari 

Sutinen 

o Varsinainen jäsen Anni Sirkka, henkilökohtainen varajäsen Mirjami 

Asikainen 

 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, 30.5.2013 alkaen 

o Varsinainen jäsen Emma Koskimaa 

 Opintotukilautakunta 

o Varsinainen jäsen Anni Myllärinen, henkilökohtainen varajäsen Juhis 

Ranta 

o Varsinainen jäsen Juulia Saukkonen, henkilökohtainen varajäsen Anni 

Sirkka 

 Tutkintolautakunta: Pauli Hulkkonen 

 Laatutyöryhmä: Mari Sutinen, varajäsen Emma Koskimaa 

 POP-tiimi: Pauli Hulkkonen, varajäsen Emma Koskimaa 

 Järjestö- ja nuorisotyön yksikön POP-työryhmä: Anni Sirkka, varajäsen Pauli 

Hulkkonen 
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 Kulttuurituotannon yksikön POP-työryhmä: Mirjami Asikainen, varajäsen 

Otto Rosenlund 

 Viittomakielialan yksikön POP-työryhmä: Kerttu Vapola, varajäsen Laura 

Lahin 

 Opiskelijarekrytointiprosessi: Taneli Aunio, 25.4. alkaen Tiia-Liisa Korhonen, 

varajäsen Juulia Saukkonen 

 Kansainvälisyystyöryhmä: Tatu Raatikainen, varajäsen Taneli Aunio, 25.4. 

alkaen Essi Eskelinen 

 Aikuiskoulutustiimi: Marianna Rantanen 

 Tutkimus- ja kehittämistiimi: Otto Rosenlund, varajäsen Pauli Hulkkonen 

 AHOT-työryhmä: Pauli Hulkkonen, varajäsen Anni Sirkka 

 Opiskeluhyvinvointityöryhmä: Tatu Raatikainen, varajäsen Juhis Ranta 

 Eettinen toimikunta: Mari Sutinen, varajäsen Emma Koskimaa 

2.5. Tutorvastaavat 

Humakin rakenteen muuttuessa valittiin tutorvastaavat syksyllä kampuksien lisäksi 

uusiin TKI-keskuksiin. Rakennemuutoksen myötä myös kampuksista tuli 

monialaisia.  

Kampus kevät  syksy 

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Numijärvi Sofia Saarela  Minna Jauho, 

Kauniainen Kaisa Rapanen Johanna Tastula 

TKI-Helsinki Johanna Puntanen Anni Saviniemi 

Kuopion yksikkö 

kampus Lauri Virtanen Erja Rossi 

TKI-keskus   Lauri Virtanen 

Jyväskylän yksikkö 

kampus Katri Rahikkala Lotta Vartianen 

TKI-keskus   Satu Vesterinen 

Äänekoski Mirva Rostedt Riku Kuurne 

Turun yksikkö 

kampus Suvi Torikka  Enni Rasimus 

TKI-keskus   Suvi Torikka 
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Muut toimipisteet 

Tornio Marko Pesonen Maisa Ahvonen 

Joensuu Iida Lonkila  Katri Mäkisalo 

HUMAKO järjesti tutorvastaavien koulutuksen 5.-6.4. HUMAKOn toimistolla. 

HUMAKOn hallituksen tutorvastaavan sekä kampusten ja TKI-keskusten 

tutorvastaavien opiskelijoiden yhteydenpitoa tiivistettiin syksyllä, kun syyskuussa 

5.9. pidettiin ensimmäinen tutorvastaavien opiskelijoiden AC-palaveri. Palavereita 

pidettiin läpi syksyn noin kuukausittain, 5.9., 30.9. ja 19.11. Palavereissa mukana 

olivat tutorvastaavat opiskelijat, HUMAKOn hallituksen tutorvastaava ja 

liikuntavastaava. Palaverien muistiot lisättiin tutorvastaavien omalle HumakPro-

foorumille, jotta myös palaverista estyneet saivat käsityksen palavereissa käsitellyistä 

asioista.  

Kuukausittaisten palaverien lisäksi HUMAKOn hallituksen tutorvastaava piti 

aktiivisesti yhteyttä tutorvastaaviin Facebook-ryhmän ja HumakPro-foorumin 

välityksellä sekä puhelimitse.  

2.6. Opiskelijakorttivastaavat 

Kampus kevät  syksy 

Pääkaupunkiseudun yksikkö 

Nurmijärvi:  Taru Pääkkönen Milla Savo  

Kauniainen Reetta Turtiainen Heidi Gerkman 

Kuopion yksikkö 

kampus Aino Tapper  Teemu Myöhänen 

TKI-keskus   Aino Tapper 

Jyväskylän yksikkö 

kampus Terhi Niskanen Milja Haltsonen 

TKI-keskus   Satu Vesterinen 

Äänekoski Carita Hänninen Tanja Hanhinen 

Turun yksikkö 

kampus Oona Torniainen Ida Ruhomäki 

TKI-keskus   Suvi Torikka 

Muut toimipisteet 

Tornio Maisa Ahvonen Marko Pesonen 

Joensuu Henna Anttonen Henna Anttonen 
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2.7. Työntekijät, työharjoittelijat ja opinnäytetöiden tekijät 

HUMAKOn pääsihteerinä on toiminut vuonna 2013 Marianna Rantanen. 

HUMAKOlla on ollut työharjoittelussa keväällä edellisen vuoden hallituksen jäsen 

Sara Hakala sekä tämän vuoden hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa. 

Molemmat olivat suorittamassa järjestö- ja nuorisotyön opintoihin kuuluvaa Toimijat 

ja talous -opintojaksoa. 

Lisäksi HUMAKOlla on ollut työharjoittelussa kulttuurituotannon monimuoto-

opiskelija Johanna Heinonen. Heinonen suoritti Tuottajan työn ja tuotantoprosessin 

käytännöt -opintojaksoa.  

Syksyllä HUMAKOlle oli suorittamassa harjoittelua Tornion kampukselta neljännen 

vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Ester Koivuniva. Koivuniva suoritti järjestö- ja 

nuorisotyön opintoihin kuuluvaa Toimijat ja talous -opintojaksoa. Lisäksi syksyllä 

Emma Koskimaa suoritti puheenjohtajana toimiessaan HUMAKOssa opintojaksoja 

Osallistava projektitoiminta sekä Työ- ja vapaaehtoisyhteisöjen yhteistoiminnallinen 

kehittäminen.  

Vuoden 2013 aikana HUMAKOlle valmistui lisäksi kaksi opinnäytetyötä. Sara 

Hakala teki opinnäytetyönään vertaistutorin oppaan ja Minna Suominen laati kv-

tutorin toimintaoppaan. Lisäksi HUMAKOn hallituksen 2012 puheenjohtaja Janne 

Mäyrä aloitti opinnäytetyönään HUMAKOn jaostotoiminnan käynnistämisen.  

 Talous 3.

Vuoden 2013 varainhankinnan tuotot ja Humakin vuosiavustus olivat yhteensä 

78 482,66€. Tilikauden tulos on +10 319,10€ ja taseen loppusumma on 49 449,42€. 

Tilikauden 2013 ylijäämä 10 319,10€ siirrettiin tulevan kauden yli‐/alijäämään. 

Suurimmat kulut tilikaudella olivat henkilöstö-, matka-, koulutus- ja kokouskulut. 

HUMAKOn taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri Marianna Rantanen. 

Pääsihteeri on raportoinut kuukausittaisista kassavirranseurannoista hallitukselle. 

Taloustilanne on käsitelty jokaisessa hallituksen kokouksessa.  

HUMAKOn talous on kasvanut vuoden aikana vakaasti. Taloutta on kehitetty uusien 

yhteistyökumppaneiden ja tarkan taloussuunnittelun avulla. Osana tarkentunutta 

taloussuunnittelua HUMAKO kilpailutti pankkipalvelut ja päätyi vaihtamaan 

pankkipalveluiden tarjoajaa.  
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3.1. Pankin vaihtaminen 

Toimintavuoden 2013 aikana HUMAKO päätti kilpailuttaa pankkipalvelut. 

Kilpailutuksen yhteydessä pyydettiin uutta tarjousta Nordeasta sekä oltiin 

yhteydessä Osuuspankkiin, Säästöpankkiin ja Aktiaan. Kilpailutuksen perusteella 

päätettiin siirtää pankkipalvelut Osuuspankkiin, josta saatiin paras tarjous. Samassa 

yhteydessä käytiin läpi myös kaikki käytössä olevat pankkipalvelut, ja tehtiin niihin 

tarkoituksenmukaiset muutokset.  

HUMAKOn talouden kehittyessä päätettiin lisäksi siirtää monivuotiset jäsenmaksut 

normaalilta käyttötililtä korkeakorkoisemmalle sijoitustilille. Sijoitusmahdollisuuksia 

selviteltiin Nordeasta ja Osuuspankista. Selvittämisen jälkeen päädyttiin sijoittamaan 

monivuotiset jäsenmaksut Osuuspankkiin vuoden määräaikaiselle talletustilille, jolla 

ne kasvavat korkoa.   

3.2. Talouden kehittyminen 

HUMAKOn talous kehittyi toimintavuoden 2013 aikana. Vaikka HUMAKOn 

jäsenmäärä säilyi ennallaan, nousivat jäsentulot uuden hinnoittelumallin avulla. 

Uuden hinnoittelumallin ansiosta myytiin entistä enemmän monivuotisia 

jäsenyyksiä.  

Humakilta saadun projektiavustuksen avulla HUMAKO on voinut keskittyä oman 

toimintansa kehittämiseen. Toiminnan kehittyminen on näkynyt taloudessa 

lisääntyneissä yhteistyösopimuksissa eri ammattiliittojen kanssa. HUMAKO on 

saanut kasvatettua ulkopuolista rahoitusta aiempiin vuosiin verrattuna. 

3.3. Projektirahoitus 

HUMAKO sai toimintavuodelle 2013 projektirahoitusta 5 000 euroa projektille 

”Uuden HUMAKOn rakentaminen”. Projektirahoituksen budjetti jakautui 

seuraavasti: 

Kulut    Arvio Toteuma 

Matka- ja majoituskulut  1500€ 1968,62€ 

Kokous- ja edustuskulut    400€ 422,20€ 

HUMAKOn ilmeen uudistaminen 1000€ 737,41€ 

Toimijoiden ja toiminnan tunnettuuden lisääminen  1000€ 972,20€ 

Jaostotoiminnan käynnistäminen 1100€ 0€ 

Yhteensä   5000€ 4100,43€ 
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Projektirahoituksen matka-, majoitus- ja kokouskuluja olivat 

strategiatyöryhmän kokoukset ja edustajiston sekä hallituksen toimijoiden 

perehdytyksistä syntyneet kulut. HUMAKOn ilmeen uudistamiseen 

varattua rahoitusta käytettiin mainosmateriaalin hankintaan. Toimijoiden 

tunnettuuden lisäämiseen varattua rahoitusta käytettiin hallituksen 

huppareiden ja käyntikorttien teettämiseen sekä HUMAKOn toimiston avajaisiin. 

Jaostotoiminnan käynnistämiseen varatut rahat siirretään toimintavuodelle 2014, 

jaostotoiminnan käynnistymisen siirtymisen vuoksi. 

 Humakin rakenteellinen kehittäminen  4.

Humakin rakenteelliseen kehittämiseen on vaikutettu seuraamalla opetuksen laatua 

sekä vaikuttamalla siihen tarvittaessa. HUMAKOn työryhmäedustajat ovat 

vaikuttaneet rakenteellisiin muutoksiin työryhmissä. HUMAKO on tukenut koulun 

johdon tekemää tiedotusta ja kannustanut opiskelijoita lukemaan Humakin virallisia 

tiedotteita muutoksesta. Lisäksi HUMAKO on tukenut tutoreita muutostilanteessa ja 

pyrkinyt vakauttamaan tutortoimintaa. 

 HUMAKOn toiminnan kehittäminen (projekti) 5.

Vuonna 2013 HUMAKO käynnisti kaksivuotisen projektin, jonka tavoitteena on 

HUMAKOn toiminnan kehittäminen. Vuoden 2013 HUMAKOn kehittämisen 

pääpainopisteet keskittyivät strategian luomiseen, alueellisen jaostotoiminnan 

käynnistämiseen, toiminnan ja toimijoiden tunnettuuden lisäämiseen sekä jäsenten 

aktivoimiseen ja jäsenmäärän kasvattamiseen. Tavoitteet onnistuivat hyvin lukuun 

ottamatta jaostotoiminnan käynnistämistä sekä jäsenmäärän kasvua. Toiminnan ja 

toimijoiden tunnettuutta lisättiin mm. luomalla graafinen ohjeisto (kohta 9.3) ja 

luomalla sen mukaisia, yhtenäisiä, markkinointimateriaaleja. Strategia laadittiin 

suunnitellussa aikataulussa ja se otetaan käyttöön vuonna 2014. Jäsenistöä saatiin 

aktivoitua hakemaan toimintaan mukaan enemmän kuin aiempina vuosina. 

Jaostotoiminnan ja jäsenmäärän kohdalla ei päästy asetettuihin tavoitteisiin, mutta 

seuraavaa vuotta ajatellen saatiin tehtyä hyvää pohjatyötä. 

5.1. Strategian laadinta  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 9.12.2012 nimettiin strategian laatimisen työ- 

ja ohjausryhmä. Työryhmään nimettiin hallituksesta Juhis Ranta, Juulia Saukkonen, 

Tatu Raatikainen sekä HUMAKOn viime vuoden hallituksen puheenjohtaja Janne 

Mäyrä. Työryhmän vetäjänä toimii pääsihteeri Marianna Rantanen. 
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Strategian ohjausryhmään nimettiin hallituksesta Emma Koskimaa, Pauli Hulkkonen 

ja Taneli Aunio sekä edustajiston puheenjohtaja Otto Rosenlund. Tanelin erotessa 

hallituksesta, nimettiin ohjausryhmään hänen tilalleen Anni Sirkka edustajistosta. 

Strategiatyöryhmä kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa ideoimaan ja 

rakentamaan HUMAKOlle strategiaa. Yhteensä työryhmä kokoontui yhdeksän 

kertaa. Strategiatyöskentelyä ohjannut ohjausryhmä kokoontui noin kolmen 

kuukauden välein antaen ohjeistusta työryhmän työskentelylle. Työryhmän 

näkemyksiä peilattiin kyselyn avulla tutoreiden, Humakin johdon ja tutorlehtoreiden 

mielikuviin HUMAKOsta. 

HUMAKOn strategiakauden 2014–2017 painopisteiksi strategiassa määriteltiin 

jäsenmäärän kasvattaminen, rakenteen muuttaminen sekä edunvalvonnan ja 

viestinnän kehittäminen. Strategiakauden alussa on tarkoitus tehdä strategiakauden 

mittainen toteuttamis- ja taloussuunnitelma, joiden avulla mahdollistetaan strategian 

toteutuminen.  

5.2. Alueellinen jaostotoiminta  

Alueellista jaostotoimintaa ei saatu käynnistettyä vuoden 2013 aikana. 

Jaostotoiminnan käynnistäminen perustuu vuoden 2012 hallituksen puheenjohtajan 

Janne Mäyrän opinnäytetyöhön, joka ei edennyt alkuperäisten suunnitelmien 

mukaan.  

Jaostotoiminnan pilotointi siirtyy vuoden 2014 alkuun ja vuonna 2013 siihen varatut 

taloudelliset resurssit siirrettiin myös vuodelle 2014. Vuoden lopussa tehtiin 

suunnitelmat toimijoiden rekrytoinnista, kouluttamisesta sekä toiminnan 

etenemisestä, jolloin vuoden vaihteen jälkeen toiminnan jatkaminen on helpompaa. 

5.3. Jäsenien kannustaminen toimintaan osallistumiseen  

Vastuussa jäsenien aktivoinnista vuonna 2013 oli hallituksen viestintävastaava Juulia 

Saukkonen. Vuoden aikana tiedotettiin työryhmäpaikoista, tutor-toiminnasta, 

edustajistosta, hallituksesta ja muusta toiminnasta eri tiedotuskanavia pitkin sekä 

vierailtiin kampuksilla HUMAKO-kiertueella. Keväällä järjestettiin risteily 

opiskelijoille, jonka yhteydessä hallituksen jäsenet kannustivat osallistujia lähtemään 

mukaan toimintaan. HUMAKO on myös kannustanut opiskelijoita järjestämään 

toimintaa omilla kampuksillaan ja tukenut näitä tapahtumia mm. luomalla 

ohjeistuksen järjestelyiden tueksi. 
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Hyvänä indikaattorina yllä mainittujen toimien onnistumisesta toimii loppuvuodesta 

järjestetyt hallitus- ja edustajistohaut, molemmissa hakemuksia tuli enemmän kuin 

aiempina vuosina. Myös tutorhaut olivat onnistuneet hakijamäärien puolesta. 

5.4. Jäsenmäärän kasvattaminen 

Vastuu jäsenmäärän kasvattamisesta oli hallituksen puheenjohtajalla, mutta 

toiminnan toteuttamiseen osallistui iso osa vuoden 2013 toimijoista. Vuoden 

aikana jäsenpalveluiden mainonta oli aktiivista varsinkin uusien 

opiskelijoiden aloittaessa ja etenkin HUMAKO-kiertueella sekä siellä 

jaetussa Opiskelijan oppaassa. Pitkin vuotta HUMAKOn palveluita tuotiin 

entistä paremmin esille mm. blogissa ja HumakProssa. Myös HUMAKOn 

imagon ja erityisesti tunnettuuden voi sanoa parantuneen vuoden aikana. 

Humakin kanssa saatiin sovittua, että opiskelijakunnan jäsenyyttä 

markkinoidaan ensisijaisena tapana saada mm. VR:n ja Matkahuollon 

opiskelijaedut käyttöön. 

Aktiivisesta jäsenmarkkinoinnista huolimatta jäsenmäärä ei kasvanut edelliseen 

vuoteen verrattuna vaan säilyi ennallaan. Vaikka jäsenmäärä itsessään ei vuoden 

aikana kasvanut, oli kirjauksen myötä tehdystä toiminnasta paljon hyötyä. Uuden 

jäsenhinnoittelun myötä monivuotisia jäsenyyksiä myytiin entistä enemmän. 

Monivuotisten jäsenyyksien ansiosta HUMAKOlla on hyvä pohja jäsenmäärän 

kasvattamiseen. Strategiassa on määritelty tuleville vuosille keinoja jäsenmäärän 

kasvattamiseen.  

 Tutortoiminta  6.

6.1. Tutormallin uudistus 

Humakissa on tehty suuria rakenteellisia uudistuksia. Syksystä 2013 alkaen 

opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä vuotta kampuksella, jonka jälkeen he 

siirtyvät TKI-keskukseen opiskelemaan tutkintonsa loppuun. Uudistuksien vuoksi 

HUMAKOssa päätettiin lähteä selkeyttämään tutortoimintaa. Uuden mallin 

tutortoiminnasta laati pääsihteeri Marianna Rantanen yhdessä työharjoittelija Sara 

Hakalan kanssa. Ensimmäinen versio uudesta mallista oli kommenttikierroksella 18.–

27.2. Lausuntoja pyydettiin tutorvastaavilta opiskelijoilta, lehtoreilta sekä 

koulutussuunnittelijoilta. Lausuntoja saapui yhteensä 6. Lausuntojen pohjalta uutta 

tutortoimintamallia kehitettiin.  Hallitus hyväksyi 5. kokouksessaan 10.3.2013 

esityksen tutormallin uudistamisesta. Hallituksen hyväksynnän jälkeen esitys meni 
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johtoryhmän käsiteltäväksi 9.4. Johtoryhmän kokouksessa esitys hyväksyttiin ilman 

muutoksia.  

Uusi tutormalli otetaan käyttöön lukuvuonna 2013–2014, ja sitä sovelletaan uusiin 

koulutettaviin tutoreihin. Aiemmin koulutetut tutorit toimivat aikaisemmin 

hyväksytyn tutorointi 1/2 ja 2/2 -mallin mukaisesti.  

Uudessa mallissa kehitettiin HUMAKOn roolia, muutettiin koulutusrakennetta ja 

koulutettavien tutoreiden määrää. Uudessa mallissa jokainen tutoroinnin muoto on 

erillinen viiden (5) opintopisteen suuruinen opintojakso. Opintoihinsa opiskelija voi 

sisällyttää jatkossakin vain kymmenen (10) opintopistettä tutorointia, eli suorittaa 

korkeintaan kaksi tutoroinnin opintojaksoa. 

6.2. Liikuntatutoroinnin käynnistäminen  

Humakin rehtorin, Tapio Huttulan, aloitteesta päätettiin HUMAKOssa aloittaa 

liikuntatutoroinnin järjestäminen. Liikuntatutoroinnin käynnistämisestä vastasi 

HUMAKOn hallituksen liikuntavastaava Mari Sutinen. Liikuntatutoroinnin nähtiin 

täyttävän suurelta osin ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksen 

Liikuntapalvelut-osion vaatimukset. Mallia liikuntatutortoiminnan suunnitteluun ja 

käytännön toteutukseen haettiin Opiskelijoiden liikuntaliitolta (OLL).  

Humakissa liikuntatutorointi käynnistettiin syksyllä, kun lukuvuoden alkaessa 

haettiin liikuntatutoreita jokaiseen yksikköön. Liikuntatutoreita toimii tällä hetkellä 

Kuopion, Jyväskylän, Turun, Joensuun ja pääkaupunkiseudun yksiköissä. Jatkossa 

liikuntatutoreita koulutetaan aina keväisin.  

6.3. Aikuisopiskelijoiden tutorointi  

Aikuisopiskelijoiden tutoroinnin tarvetta kartoitti hallituksen sosiaalipoliittinen ja 

kansainvälisyysvastaava Tatu Raatikainen huhtikuussa 2013 tehdyllä 

aikuisopiskelijakyselyllä, joka lähetettiin 126:lle ammattikorkeakoulututkintoa, 

ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja erikoistumisopintoja suorittavalle 

monimuoto-opiskelijalle. Heistä kyselyyn vastasi 38 opiskelijaa. Kyselyn tuloksien 

perusteella tutoroinnin pääkohtia olivat opiskelijoiden tarpeet opastukselle, etenkin 

verkko-opiskelua, erilaisia ohjelmia ja opiskelualustoja koskevissa asioissa. 

Kyselyn vastauksien saamisen jälkeen HUMAKOn hallitus päätti, että 

verkkomuotoiselle aikuistutoroinnille on tarvetta ja neljä AIKO-tutoria koulutettiin 

Adobe Connectin välityksellä tutortoiminta 2/2 suuntautumisena 9.10.2013.  
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6.4. Järjestetyt koulutukset 

HUMAKO koulutti vanhan mallin mukaisia tutoreita viimeistä kertaa tammikuussa. 

Tutorvastaavien koulutus pidettiin huhtikuussa. Uusi tutormalli otettiin käyttöön 

syksyllä, ja sen mukaan koulutettiin liikuntatutoreita syyskuussa ja kansainvälisyys- 

ja vertaistutoreita marraskuussa. Lisäksi vanhaa mallia suorittaville tutoreille 

järjestettiin jatkokoulutukset syksyllä.  

6.4.1. Tutorkoulutus tammikuu 

Tutorkoulutus 1/2 järjestettiin 31.1–2.2.2013 Jämsässä Särkisaaren leirikeskuksessa. 

Koulutettavia paikalla oli 50.  Koulutuksessa käsiteltiin HUMAKOa, tutorin tehtäviä, 

rakennemuutosta, yhdistyvien ja lakkautettavien kampusten tutortoimintaa 

tulevaisuudessa, tutormallin uudistamista sekä ryhmäytettiin tutoreita.  HUMAKOn 

kouluttajina paikalla oli tutorvastaava Taneli Aunio ja harjoittelija Sara Hakala. 

Koulutuksessa oli osallisena HUMAKOn toimijoiden lisäksi myös rehtori Tapio 

Huttula, opiskelijavalinnan koordinaattori Marika Stam sekä Nurmijärven 

kampuksen tutorvastaava lehtori Sirpa Ali-Melkkilä. Koulutuksesta saatu palaute oli 

positiivista ja rakentavaa.  

6.4.2. Tutorvastaavien koulutus 

Tutorvastaavien koulutus järjestettiin Rehtorin toimistolla 5-6.4.2013. Koulutuksen 

tavoitteena oli perehdyttää syksyllä 2013 aloittavat tutorvastaavat tehtäviinsä.  

Koulutuksessa oli HUMAKOn edustajina puhumassa tutorvastaava Taneli Aunio ja 

pääsihteeri Marianna Rantanen. HUMAKOn toimijoiden lisäksi kouluttajina oli 

HUMAKOn vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja Janne Mäyrä. Janne Mäyrä oli 

paikalla kertomassa HUMAKOlle tekemästään opinnäytetyöstä, jossa tutorit ovat 

vahvasti mukana. Toisena ulkopuolisena edustajana oli HUMAKOn hallituksen 2012 

tutorvastaava Sara Hakala oman opinnäytetyönsä puolesta, jota hän parhaillaan teki 

HUMAKOlle. Koulutuksessa hän keräsi tutorvastaavilta materiaalia vertaistutoreille 

jaettavaa opasta varten. 

6.4.3. Liikuntatutorkoulutus 

HUMAKOn ensimmäinen liikuntatutorkoulutus järjestettiin Helsingissä TKI-keskus 

Ilkassa 17–18.9. Ensimmäisessä liikuntatutorkoulutuksessa koulutettiin seitsemän 

liikuntatutoria pääkaupunkiseudulle, neljä Kuopioon, kaksi Turkuun ja kaksi 

Joensuuhun. Jatkossa uusia liikuntatutoreita koulutetaan keväisin kaksi tutoria 

jokaiseen yksikköön.  
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Koulutuksessa keskityttiin tulevien toimijoiden ryhmäyttämiseen, laadittiin 

toimipistekohtaiset toimintasuunnitelmat, jaettiin ideoita sekä kuultiin Humakin 

vaatimukset liikuntatutoroinnin suhteen. Koulutus oli kaksipäiväinen ja vierailevina 

puhujina oli rehtori Tapio Huttula ja Opiskelijoiden liikuntaliiton edustaja Hanna 

Laakso. Koulutuksesta kerättiin palautetta, ja koulutusta kehitetään edelleen 

jatkuvasti kerätyn palautteen pohjalta. 

6.4.4. 2/2 AC-koulutukset 

Syksyllä järjestettiin vanhaa tutormallia suorittaville tutortoiminta 2/2 koulutukset. 

2/2 vaiheen suorittavat tutorit valitsivat kaksi koulutusta, joihin osallistuivat ja 

jatkavat tutorointia näiden koulutuksien pohjalta. 

Mari Sutinen oli HUMAKOn hallituksen jäsenenä vetovastuussa 

markkinointitutoreiden koulutuksesta. Koulutus pidettiin 24.9. Adobe Connect -

ympäristössä. Koulutukseen osallistui 13 opiskelijaa. Humakin henkilökunnan 

puolesta koulutuksessa puhujina olivat opiskelijavalinnan koordinaattori Marika 

Stam ja viestintäpäällikkö Jarmo Röksä. Koulutuksessa keskusteltiin eri tavoista 

markkinoida koulua ja mietittiin miten markkinoinnista saataisiin tehokkaampaa.  

Callidustutor-koulutus pidettiin 8.10. Adobe Connect-yhteydellä. Koulutuksen 

pitivät Sara Hakala ja lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää. Koulutukseen osallistui 

14 opiskelijaa. Koulutuksessa keskityttiin oman osaamisen tunnistamiseen ja 

jakamiseen.  

Aikuistutorien verkkokoulutukseen 9.10. osallistui neljä (4) opiskelijaa ja lehtori Päivi 

Ruutiainen Helsingin TKI-keskuksesta. Koulutuksessa keskusteltiin siitä, millaisissa 

asioissa aikuisopiskelija tarvitsisi apua opiskelussaan ja miten opiskelijat voisivat 

auttaa heitä tutoreina toimiessaan. Lisäksi käytiin läpi tutoroinnissa käytettävät 

kanavat.  

6.4.5. KV- ja vertaistutorkoulutus marraskuu  

Ensimmäiset uuden tutormallin mukaiset vertais- ja KV-tutorit koulutettiin Jämsässä, 

Särkisaaren leiri- ja kurssikeskuksessa 13.-15.11.2013. Koulutukseen osallistui 31 

tulevaa vertaistutoria ja seitsemän KV-tutoria. Kaksi vertaistutoria, ja kaksi KV-

tutoria suoritti koulutuksensa koulutuksessa käytettyjen materiaalien pohjalta 

suunnitelluilla itsenäisillä tehtävillä. Itsenäisten tehtävien tekemisestä sovittiin 

jokaisen asianosaisen kanssa erikseen ja henkilökohtaisesti.  

HUMAKOn edustajina koulutuksessa olivat HUMAKOn hallituksen tutorvastaava 

Tiia-Liisa Korhonen, KV- ja sosiaalipoliittinen vastaava Tatu Raatikainen, 
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liikuntavastaava Mari Sutinen sekä pääsihteeri Marianna Rantanen. Lisäksi 

koulutuksessa oli ulkopuolisia puhujia. Vertaistutorkoulutuksen puolella 

Nurmijärven kampuksen tutorvastaava opiskelija Minna Jauho oli kertomassa 

tutorvastaavan opiskelijan roolista, sekä yhteistyöstä niin HUMAKOn, 

tutorvastaavan lehtorin kuin opintosihteerinkin kanssa. Lisäksi KV-tutorkoulutuksen 

puolella oli kaksi ulkopuolista puhujaa. Vaihdossa ollut Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opiskelija Ilona Kivelä kävi kertomassa uusille tutoreille 

omista vaihtokokemuksistaan sekä silloisista toiveistaan omille tutoreilleen. 

Koulutuksen kolmas ulkopuolinen puhuja oli Jyväskylän KV-asioista vastaava 

lehtori Johanna Kuivakangas 

 Tapahtumat ja kulttuuri 7.

7.1. Alueellisten tapahtumien tukeminen  

Alueellisia tapahtumia tuettiin ohjeistamalla ja osallistumalla tapahtumien 

järjestelyyn sekä markkinointiin. Keväällä harjoittelija Johanna Heinonen teki pohjan 

alueellisten tapahtumien ohjeistuksesta, jonka työstämistä jatkoi tapahtuma- ja 

kulttuurivastaava Essi Eskelinen. Ohjeistus esiteltiin syksyn 

vertaistutorkoulutuksessa. Alueellisten tapahtumien ohjeistuksen tarkoituksena on 

antaa käytännön neuvoja ja esimerkkejä alueellisten tapahtumien järjestäjille. 

Ohjeistuksessa esitellään erilaisia tapahtumamalleja, tapahtuman markkinointia ja 

budjetointia sekä mahdollisia yhteistyötahoja. Alueellisia tapahtumia tuettiin myös 

markkinoinnin ja tapahtuman käytännön järjestelyissä auttamisen 

kautta.   

7.2. Tallinnan risteily  

HUMAKOn valtakunnallinen tapahtuma pidettiin 15.–16.3. 

Tapahtuman pääasialliseksi ympäristöksi valittiin risteily budjetti- ja 

aikataulusyistä. Risteilylle osallistui 30 opiskelijaa. Risteilyn 

suunnitteluvaiheesta vastasi HUMAKOn hallituksen jäsen Mari 

Sutinen, käytännön toteutuksesta vastasivat HUMAKOn hallituksen 

jäsenet Emma Koskimaa, Juulia Saukkonen ja Tatu Raatikainen. 

Risteily sisälsi ammattiliittoyhteistyötä ja se oli osa Humakin 

alumnien järjestämää Hurrikaani-tapahtumaa. Tapahtumasta 

kerättiin kirjallista palautetta. Palaute tapahtumasta oli pääsääntöisesti positiivista; 

kehitysehdotukset huomioidaan seuraavien tapahtumien toteutuksessa.  
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HUMAKOn risteily Tallinnaan järjestettiin Humakin alumnien järjestämän 

Hurrikaani-tapahtuman yhteyteen. HUMAKO osallistui Hurrikaanin järjestelyihin 

hankkimalla ammattiliittojen yhteisen puheenvuoron paikalle ja hyödyntämällä 

suhteita ammattiliittoihin infopisteiden vetäjien hankinnassa. HUMAKOn 

pääsihteeri piti tiiviisti yhteyttä Hurrikaanin järjestäjään ja osallistui omalta osaltaan 

kuljetuksien järjestämiseen. HUMAKO hyödynsi omia viestintäkanaviaan 

Hurrikaanista tiedottamiseen. 

7.3. Liikuntapalveluiden selvittäminen  

Liikuntavastaava Mari Sutinen selvitti liikuntapalveluiden tilaa alkukeväästä. 

Selvitys tehtiin lähettämällä kysely kaikkien toimipisteiden tutorvastaaville. Kaikista 

toimipisteistä ei vastausta saatu. Keskeinen kyselyn tulos oli, että Humakin 

kampuksilla olisi teoriassa kattavat liikuntapalvelut, esim. uima-allas ja kuntosali, 

mutta niitä ei osata hyödyntää, eivätkä opiskelijamme tiedä näistä palveluista. TKI-

keskusten tilanne on lähtökohtaisesti kampuksia paljon heikompi 

liikuntapalveluiden suhteen. Tämän tilanteen tiedostaminen ja ongelman 

poistaminen otettiin huomioon kehiteltäessä liikuntatutorointia Humakiin.  

 Edunvalvonta  8.

8.1. Kopo-kysely  

Hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Pauli Hulkkonen vastasi koulutuspoliittisen 

kyselyn tekemisestä. Kysely suoritettiin 21.02.–06.03.2013. Se tehtiin vuonna 2009 

toteutetun kyselyn pohjalta, jota päivitettiin runsaasti vastaamaan nykyaikaa 

termillisesti ja sisällöllisesti. Lisäksi sinne lisättiin osio mm. Humakin rakenteellisesta 

uudistuksesta.  

Kyselyyn vastasi n. kymmenen (10) % Humakin opiskelijoista ja vastausmäärät 

vaihtelivat koulutusohjelmien ja yksikköjen välillä. Kyselystä saatujen vastauksien 

pohjalta on tehty vaikuttamista koulun sisäisesti ja vaikuttamista jatketaan niin 

kauan kuin aiheet ovat pinnalla. Parhaiten kyselyssä nousi esille ongelmat 

rakenteellisen uudistuksen, kieli- ja verkko-opintojen sekä sisäilmaongelmien kanssa. 

8.2. Työryhmäedustajien ohjeistus  

Vuoden alussa hallituksen puheenjohtajisto määritteli yhdessä työryhmäedustajien 

valvomisen varapuheenjohtaja Juhis Rannan tehtäviin. Hänen vastuulleen kuului eri 

työryhmien kokousaikataulujen seuranta, työryhmäedustajien foorumin, 
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”HUMAKOn opiskelijaedustajat”, valvonta HumakProssa ja huolehtiminen, että 

jokaisesta kokouksesta toimitettiin muistio ja tarpeelliset kokousasiakirjat hallituksen 

toimijoiden tietoon.  

Työryhmäedustajille on luotu oma ohjeistus, jossa käsitellään mm. perustietoa 

opiskelijaedustajaksi valinnasta, edustajana toimimisesta, eli kokouksiin 

valmistautumisesta, raportoinnista ja poissaoloista, sekä opinnollistamisesta.  

8.3. Sopo-kyselyn tulokset  

HUMAKOn entinen pääsihteeri Niina Ekstam teki opinnäytetyönsä osana keväällä 

2012 sosiaalipoliittisen kyselyn Humakin opiskelijoille. Kyselyyn vastasi vain 87 

opiskelijaa ja kyselyn vastaukset olivat keskenään ristiriitaisia. Tämän takia 

HUMAKO ei aloittanut minkäänlaisia suurempia toimia näiden asioiden kannalla, 

mutta otti kyselyssä esille nousseet asiat huomioon edunvalvonnallisessa 

toiminnassa. 

8.4. Opetussuunnitelmiin vaikuttaminen 

Opetussuunnitelmiin kohdistuva vaikuttaminen kuului koulutuspoliittiselle 

vastaavalle. Vaikuttaminen vuoden 2013 puolella oli haastavaa, koska suurimmat 

päätökset niihin liittyen oli tehty jo edellisen vuoden puolella. Merkittävin 

vaikuttaminen liittyi suoritustapoihin ja kurssien järjestämisajankohtiin. 

8.5. Näpit irti opintotuesta –mielenosoitus  

20.3.2013 järjestettiin Helsingissä suurmielenosoitus opintotuen puolesta. 

Mielenosoitusta oli mukana järjestämässä Suomen opiskelijakuntien liitto  - SAMOK 

ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen lukiolaisten liitto – SLL, Suomen 

ammattiin opiskelevien liito – SAKKI ja Suomen Opiskelija-Allianssi (OSKU).  

HUMAKO tiedotti mielenosoituksesta opiskelijoille ja kannusti opiskelijoita 

osallistumaan. Lisäksi etsittiin tapahtumaan järjestyksenvalvojia ja hallituksen jäseniä 

osallistui tapahtuman talkoojoukkoihin.   

8.6. Papukaija- ja etanakortit 

HUMAKOn papukaija- ja etanakortit ovat toiminnan sektoreiden nopean palautteen 

ja tiedottamisen toimintaa. Opiskelijoiden on edelleen ollut mahdollista muistaa tai 

muistuttaa kampustensa lehtoreita papukaija- ja etanakortein. Vuoden aikana on 

lähetetty eri kampusten lehtoreille kuusi papukaijakorttia ja neljä etanakorttia. 

Papukaijakorteista kolme oli osoitettu samalle lehtorille Joensuun kampuksella. 
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8.7. Yhdenvertaisuussuunnitelma  

Hallituksen varapuheenjohtaja Juhis Ranta laati HUMAKOlle 

yhdenvertaisuussuunnitelman osana opintojaan. Suunnitelma sisältää määritelmän 

yhdenvertaisuudesta, sen edistämisestä HUMAKOssa ja opiskelijakunnan 

päätöksenteossa. Siinä on käyty läpi eri yhdenvertaisuuden piiriin kuuluvien 

aihealueiden osalta nykytila sekä mahdolliset tavoitteet ja toimenpiteet. Näitä 

aihealueita ovat mm. ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky, 

etninen alkuperä ja uskonto. 

8.8.  Laaditut kannanotot  

Vuonna 2013 HUMAKO otti kantaa seuraaviin asioihin: 

 Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat kannustavat 

kansanedustajia vetäytymään lukukausimaksulakialoitteesta. 

o Julkaistu 18.1. HUMAKOn nettisivuilla ja HumakProssa 

o Laadittu yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien 

ASK, O’Diako, HELGA, LAUREAMKO ja METKA kanssa 

 Ylioppilas- ja opiskelijakunnat: Järki takaisin opintotukikeskusteluun! 

o Julkaistu 21.2. HUMAKOn nettisivuilla ja HumakProssa 

o HUMAKO oli yksi 33 allekirjoittajasta 

 World student capital -hankkeen opiskelijajärjestöt: HSL, Lippujen 

hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 

o Julkaistu 20.9. HUMAKOn nettisivuilla ja HumakProssa 

o HUMAKO oli yksi kymmestä allekirjoittajasta 

 Kannanotto: Lisää läpinäkyvyyttä Humakin työryhmien toimintaan! 

o Julkaistu 15.10 nettisivuilla ja HumakProssa, sekä linkitetty 

Facebookiin. 

 Opiskelijajärjestöt: HSL:n päätös syrjii yli 30-vuotiaita opiskelijoita! 

o Julkaistu 12.12 HUMAKOn nettisivuilla ja HumakProssa 

o HUMAKO oli yksi seitsemästä allekirjoittajasta 

 Viestintä 9.

HUMAKOn toiminnasta on keväällä tiedotettu opiskelijakuntatiedotteessa, joka 

julkaistiin HumakProssa ja HUMAKOn omilla internet-sivuilla. 

Opiskelijakuntatiedote ilmestyi kevään aikana kahdeksan (8) kertaa, syksyllä 

jäsentiedottamista tehtiin erillisillä tiedotteilla, joita julkaistiin tarpeen mukaan 

HumakProssa ja HUMAKOn internet-sivuilla. Hallituksen kokousten päätösluettelot 
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on julkaistu HUMAKOn jäsenistölle HUMAKO-foorumilla HumakProssa ja näin on 

pyritty hallituksen avoimempaan toimintaan. 

HUMAKO näkyy jäsenistölle Facebookissa Hjördis HUMAKOn profiilina ja omalla 

fanisivulla. Facebook-tiedottaminen on yksi parhaimmista tavoista tavoittaa 

opiskelijat. Facebookissa on jaettu internet-sivuille tehdyt lisäykset ja blogi-

kirjoitukset. HUMAKOn blogi aktivoitui vuonna 2013 huomattavasti sekä kirjoitus- 

että lukukertojen kanssa. Siitä on tullut kiinteä osa HUMAKOn viestintää. 

9.1. Viestintäkysely  

Keväällä viestintävastaava Juulia Saukkonen teki kyselyn Humakin opiskelijoille ja 

henkilökunnalle HUMAKOn ulkoisesta viestinnästä. Vastauksia tuli 99 kappaletta. 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää HUMAKOn viestintäkanavien toimivuutta. 

Kyselystä tuli ilmi, että graafinen ilme tarvitsi kohennusta, blogia haluttiin 

päivitettävän useammin sekä osa viestintäkanavista oli turhia. HUMAKO päätti 

keskittää HumakProssa viestinnän yksin HUMAKO -foorumille. Muut muutokset 

viestintään toteutetaan vuonna 2014 kun HUMAKOlle laaditaan viestintästrategia. 

9.2. Sisäisen viestinnän kehittäminen  

HUMAKOn sisäisessä viestinnässä ei ollut vakiintuneita toimintakäytänteitä, joten 

niiden luomiselle oli tarvetta. Vuonna 2013 vakiinnutettiin käytäntö mm. 

viikoittaisista hallituksen verkkopalavereista, Google Driven ja kalenterin käytöstä 

yhteisenä viestinnän kanavana ja yleisestä viestinnästä eri toimijoiden välillä. 

Loppuvuodesta hallitus totesi lähes yksimielisesti, että sisäinen viestintä on vuoden 

aikana kehittynyt, mutta se vaatii vielä työtä. Etenkin, laajan toimintakentän ja 

toimijoiden pitkien välimatkojen vuoksi, toimijoiden käyttämät eri toimialustat 

vaativat tarkastelua ja yhtenäistämistä. Työskentely kehittämisen kanssa jatkuu 

vuonna 2014 paremmilla pohjatiedoilla. 

9.3. Graafisen ohjeiston laatiminen 

HUMAKOlle laadittiin kevään aikana graafinen ohjeisto. Ohjeiston laatimisesta 

vastasi pääsihteeri Marianna Rantanen. Hallituksen päätöksellä aikaisempaan logoon 

lähdettiin tekemään pieniä muutoksia ja uudistetun logon ympärille päätettiin laatia 

graafinen ohjeisto.  
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Kuva 1. Vanha logo Kuva 2. Uusi logo 

 

Hallitus hyväksyi tammikuun suunnittelupäivien yhteydessä logolle tehdyt 

muutokset. Logon muutoksien jälkeen graafisessa ohjeistuksessa keskityttiin 

graafisen ilmeen väreihin ja fontteihin. Hallitus valitsi käytettävät fontit ja värit 

maaliskuun suunnittelupäivillä. Viimeistelty graafinen ohjeisto hyväksyttiin 

hallituksen kesäkuun evakossa. Graafisen ohjeiston hyväksynnän jälkeen aloitettiin 

HUMAKOn materiaalien päivittäminen uuden graafisen ilmeen mukaiseksi. Uudella 

ilmeellä teetettiin HUMAKOlle roll-up sekä käyntikortteja. Graafista ohjeistoa on 

noudatettu lisäksi julisteissa, asiakirjoissa sekä verkkosivuilla. 

9.4. Viestintästrategian käyttöönotto 

Viestintäkyselyn pohjalta päätettiin lähteä päivittämään viestintästrategiaa. Hallitus 

tuli kuitenkin tulokseen että pelkkä päivittäminen viestintästrategialle ei riitä, vaan 

se pitää laatia kokonaan uudestaan käytettävämpään muotoon. Ajan 

puutteellisuuden vuoksi hallitus päätyi siirtämään viestintästrategian uudistamisen 

vuodelle 2014. Vuosi 2013 käytettiin vanhaa viestintästrategiaa, kuitenkin niin että 

viestintäkyselystä nousseet selkeät asiat otettiin heti huomioon. 

 Sidosryhmätoiminta 10.

10.1. Opiskelijakunta-kenttä  

HUMAKO tekee suhteessa eniten yhteistyötä pääkaupunkiseudulla 

toimivien opiskelijakuntien, HELGA, METKA, LAUREAMKO, ASK ja 

O’Diako, kanssa. Yhteistyö keskittyi vuonna 2013 pääasiassa 

lausuntojen kirjoittamiseen ja muuhun edunvalvontaan. HUMAKO 

osallistui METKAn järjestämälle Kaljaasi-risteilylle markkinoimalla 

tapahtumaa opiskelijoille ja tuottamalla sisältöä tapahtumaan. Kaljaasi-

yhteistyöstä vastasi hallituksen tapahtumavastaava Essi Eskelinen. 

Lisäksi Haaga-Helian restonomiopiskelijoiden ainejärjestön Pore Ry:n 

kanssa on käynnistetty yhteistyötä vuoden aikana. Yhteistyön 
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tarkoituksena on monipuolistaa Humakin opiskelijoille tarjolla olevia tapahtuma- ja 

etupalveluita Helsingissä, sekä saada Pore:lle enemmän kävijöitä heidän 

tapahtumiinsa.  

HUMAKOn hallitus on kannustanut tutoreita tekemään muilla 

kampuspaikkakunnilla yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. 

Pääkaupunkiseudulla ja Turussa tehtiin yhteistyötä liikuntapalveluiden tarjoamisen 

saralla. Pääkaupunkiseudulla HUMAKOn jäsenet pystyivät ostamaan 

opiskelijakunta METKAn liikuntapassin, jolla he pääsivät osallistumaan ohjatuille 

liikuntatunneille sekä käyttämään mm. liikuntasali- ja palloiluvuoroja useassa 

paikassa ympäri pääkaupunkiseutua. Turussa oli samanlainen järjestely paikallisen 

Tuli Ry:n kanssa. 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n kanssa tehty yhteistyö kattoi mm. 

tapaamiset, Näpit Irti Opintotuesta –mielenosoituksen ja  yhteisen edunvalvonnan. 

HUMAKO oli mukana alkuvuodesta pidetyssä kansanedustajien soittokierroksessa, 

jonka tarkoituksena oli tuoda esille opiskelijaliikkeen mielipide mahdollisista 

lukukausimaksuista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n kanssa tehtiin yhteistyötä sektoritapaamisten, 

liittokokouksen sekä liikuntatutoroinnin muodossa. HUMAKO ei ole aiempina 

vuosina osallistunut OLL:n liittokokoukseen aktiivisesti, muuta vuonna 2013 se oli 

tarpeellista, koska asialistalla oli HUMAKOnkin kannalta tärkeä järjestöllinen 

kehittäminen. 

10.2. Yhteistyökumppanit  

HUMAKO teki vuonna 2013 yhteistyötä useiden ammattiliittojen kanssa. 

HUMAKOlla on ollut voimassaoleva yhteistyösopimus Jytyn, TAKUn ja Nuolen 

kanssa. Yhteistyösopimuksissa on määritelty mm. tiedottamiseen, opiskelijakunnan 

toiminnan tukemiseen ja mainontaan liittyviä asioita. 

HUMAKOn yhteistyökumppaneita oli mukana myös opiskelijakunnan järjestämällä 

HUMAKO-kiertueella ja Humakin alumnien järjestämässä Hurrikaani-tapahtumassa. 

Molemmissa tapahtumissa kerrottiin Humakin opiskelijoille ammatillisen 

järjestäytymisen eduista ja liitot saivat markkinoida omia jäsenyyksiään ja 

palveluitaan. 
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Yhteistyö eri ammattiliittojen kanssa kehittyi huomattavasti vuoden 2013 aikana ja 

yhteistyötä alettiin tehdä aiempien liittojen lisäksi Ystean ja JHL:n kanssa. Yhteistyön 

voidaan odottaa kehittyvän vielä lisää vuonna 2014. 

10.3. Koulutukset ja seminaarit 

10.3.1. SAMOKin lähtölaukaus 

HUMAKOn hallituksen jäsenet Emma Koskimaa, Juhis Ranta, Juulia Saukkonen, 

Tatu Raatikainen, Mari Sutinen, Taneli Aunio ja pääsihteeri Marianna Rantanen 

osallistuivat SAMOKin Lähtölaukaus-koulutusristeilylle 20.–22.1.2013. 

Lähtölaukauksella käsitellään sektorikohtaisia asioita ja ajankohtaisia teemoja 

opiskelijakuntakentällä, lisäksi verkostoidutaan ja tutustutaan muihin 

opiskelijakuntatoimijoihin. 

10.3.2. TKI-päivät 

Vuoden 2013 TKI-päivät järjestettiin Hämeenlinnassa, hotelli Aulangossa, 12.–

13.2.2013. HUMAKOlta päiville osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa 

ja edustajiston puheenjohtaja Otto Rosenlund. TKI-päivillä käsiteltiin laajasti TKI-

toiminnan tasoa ja tulevaisuutta ammattikorkeakoulukentällä ja mm. ideoitiin uusia 

toimintamalleja esimerkkinä TKI-toiminnan yhtenä toteutusmuotona. Paikalla 

päivillä oli myös jonkin verran opiskelijakunnan sidosryhmiä, sekä luonnollisesti 

suuri kattaus ammattikorkeakoulujen edustusta. 

10.3.3. SAMOKin edunvalvontakoulutus 

SAMOKin edunvalvontakoulutus pidettiin Helsingissä 14.2. ja HUMAKOlta sinne 

osallistui hallituksesta Tatu Raatikainen ja Juulia Saukkonen. Koulutuksessa käytiin 

läpi mm. edunvalvontavastuun jakautumista valtakunnallisesti ja paikallisesti, 

opettajien roolia edunvalvonnassa, opiskelijakunnan ja AMK:n ylläpitäjän suhdetta 

sekä median hyödyntämistä vaikuttamisessa. 

10.3.4. SAMOKin puheenjohtaja/pääsihteeri-tapaaminen helmikuu 

Ensimmäinen Puheenjohtaja/pääsihteeri tapaaminen järjestettiin Helsingissä 15.2. ja 

HUMAKOsta siihen osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa ja 

edustajiston puheenjohtaja Otto Rosenlund. Seminaarin ohjelmaan sisältyi asiaa mm. 

opiskelijakorttihankkeesta, SAMOKin kevään vaikutuskohteista ja työhyvinvoinnista. 
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10.3.5. SAMOKin puheenjohtajaevakko helmikuu 

Ensimmäinen puheenjohtaja-evakko järjestettiin Helsingissä 15.–16.2. ja siihen 

osallistui HUMAKOlta hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa ja edustajiston 

puheenjohtaja Otto Rosenlund. Evakon ohjelmaan sisältyi asiaa mm. työnantajan 

velvollisuuksista ja vastuista, rahoituksesta, taloushallinnosta ja OLL:n järjestöllisestä 

kehittämisestä. 

10.3.6. SAMOKin sopo-tapaaminen 

Sopo-tapaaminen järjestettiin Helsingissä 7.-8.3. ja HUMAKOlta sinne osallistui 

hallituksen jäsen Tatu Raatikainen. Tapaamisessa oli mm. vieraileva puhuja Nyyti 

Ry:stä ja Setasta esittelemässä heidän toimintaansa, asiaa opiskelija-

asumisselvityksestä, poliittinen tilannekatsaus, tilannekatsaus opintotuen 

tilanteeseen sekä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta.  

10.3.7. SAMOKin puheenjohtaja/pääsihteeri-tapaaminen 15.-16.4. 

SAMOKin järjestämään PjPs-tapaamiseen huhtikuussa osallistuivat hallituksen 

puheenjohtaja Emma Koskimaa ja pääsihteeri Marianna Rantanen. Tapaamisessa 

käsiteltiin paljon kehysriihen tuloksia ja niiden vaikutuksia. Lisäksi käsiteltiin 

liikuntapalveluita osana ammattikorkeakoulujen toimilupia ja SAMOKin strategian 

toteuttamista. Tapaamisen toisena päivänä vierailtiin valtioneuvostossa ja kuultiin 

katsaus valtion ajankohtaisiin asioihin. 

10.3.8. SAMOKin ylimääräinen liittokokous 

SAMOKin ylimääräinen liittokokous järjestettiin 16.4.2013 Helsingissä, Haaga-Helia 

ammattikorkeakoulun tiloissa Pasilassa. Liittokokouksessa päätettiin muuttaa liiton 

virallinen nimi Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto - SAMOK ry:stä 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:ksi.  

Lisäksi tehtiin päätös SAMOKin mukaan lähtemisestä uuteen SPV:n 

opiskelijakorttihankkeeseen, jonka käyttäjiä ovat lähes kaikki toisen- ja 

korkeakouluasteen opiskelijat. Päätös oli myönteinen ja uudenlainen opiskelijakortti 

on tarjolla SAMOKin jäsenille aikaisintaan syksyllä 2013. HUMAKOssa kortti tulee 

tarjolle aikaisintaan vuoden 2014 aikana. HUMAKOa liittokokouksessa oli 

edustamassa hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa ja pääsihteeri Marianna 

Rantanen. 

10.3.9. SAMOKin viestintätapaaminen 

SAMOKin viestintätapaaminen järjestettiin Helsingissä 16.-17.5. ja HUMAKOlta 

tapaamiseen osallistui hallituksen jäsen Essi Eskelinen. Tapaamisessa keskusteltiin 
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mm. opiskelijakunnan näkyvyydestä, imagosta ja sen viestinnästä. Lisäksi 

osallistujille järjestettiin esiintymiskoulutus ja heille kerrottiin markkinoinnin eri 

mahdollisuuksista. 

10.3.10. OLL:n kevään tapaaminen 

Vuoden toinen OLL:n liikunnan sektoritapaaminen järjestettiin Nurmijärvellä 

Haukilammen hyvinvointikeskuksessa 16.–17.5.2013. Tapaamisen osallistui 

hallituksen liikuntavastaa Mari Sutinen. Tapaamisessa käytiin läpi 

korkeakoululiikunnan ajankohtaisia asioita valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. 

Tämän lisäksi käsiteltiin OLL:n liikuntapoliittista ohjelmaa ja keskusteltiin 

järjestöllisen kehittämisen työryhmän toiminnasta. Perjantain ohjelmassa oli myös 

keskustelua universiadeista, akatemiatoiminnasta ja opiskelijahuippu-urheilun 

muutoksesta. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Jukka Parviainen piti 

mielenkiintoisen puheenvuoron korkeakoulujen liikuntatilojen esteettömyydestä. 

Valon Liikunnallisen elämäntavan edistämisestä vastaava johtaja Matleena Livson 

kävi kertomassa työstään ja Valon ajankohtaisista asioista.  

10.3.11. Ammattikorkeakoulupäivät 

Vuoden 2013 AMK-päivät järjestettiin Turussa, kulttuurikeskus Logomossa, 14.-

15.5.2013. HUMAKOlta päiville osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma 

Koskimaa. AMK-päivien ohjelma koostui erilaisista puheenvuoroista liittyen 

ammattikorkeakoulujen toimintaan ja sen kehittämiseen, myös kansainvälisellä 

kentällä. Päivien teemana oli Innovaatiosilta Eurooppaan. Päivillä oli myös paikalla 

paljon sekä koulun että opiskelijakunnan yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä.  

10.3.12. SAMOKin henkilöstöpäivät 

SAMOKin järjestämille henkilöstöpäiville 20.–21.5. osallistui pääsihteeri Marianna 

Rantanen. Henkilöstöpäivillä käsiteltiin ammattikorkeakoulujen historiaa ja 

ammattikorkeakoulujen odotuksia opiskelijakunnille. Lisäksi keskusteltiin 

jäsenkontaktien hoitamisesta ja kuultiin esittely päihteistä korkeakouluopiskelijoiden 

arjessa.  

10.3.13. SAMOKin kesäseminaari 

SAMOKin Kesäseminaari järjestettiin Kouvolassa 9.-10.8. ja HUMAKOlta sinne 

osallistui hallituksesta Emma Koskimaa, Juhis Ranta ja Tatu Raatikainen sekä 

pääsihteeri Marianna Rantanen. Seminaarissa järjestettiin useita erilaisia osioita, 

joiden aiheet liittyivät mm. viestintään, toimilupa-asioihin, liikuntaan, 

yhdenvertaisuuteen, kansainvälisyyteen ja opiskelijakuntien toimintaan. 
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10.3.14. SAMOKin hallitusevakko 

Vuoden ainoa hallitusevakko järjestettiin Kouvolassa heti Kesäseminaarin jälkeen. 

HUMAKOlta evakkoon osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa ja 

varapuheenjohtaja Juhis Ranta. Evakon pääasiallinen aihe oli SAMOKin toimintaan 

tutustuminen. Lisäksi keskusteltiin Opiskelijoiden liikuntaliiton ja opiskelijaliikkeen 

tulevaisuudesta sekä tulevasta syksystä. 

10.3.15. OLL syksyn tapaaminen 

Kolmas OLL:n liikuntasektorin tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä 23.-24.9. 

HUMAKOlta sinne osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa. 

Tapaamisen aiheena oli liittokokoukseen valmistautuminen, joten siellä käytiin läpi 

kokouksen asiakirjoja ja niihin liittyvään keskusteluun oli varattu reilusti aikaa. 

Eniten keskustelua tapaamisessa sai aikaan järjestöllisen kehittämisen työryhmän 

tuotokset OLL:n uudesta ohjausmallista ja ydinosaamiskaaviosta. Lisäksi 

tapaamisessa esiteltiin mm. Jyväskylän korkeakoululiikunnan hanketta. 

10.3.16. HUMAKO-kiertue 

HUMAKOn toimijat vierailivat perinteiseen tapaan kampuksilla syyskuun aikana. 

Vuonna 2013 kiertue järjestettiin uudella konseptilla, jossa HUMAKOn infon lisäksi 

ammattiliitoilla oli yhteisinfo. Infojen jälkeen iltapäivällä opiskelijoilla oli 

mahdollisuus osallistua rastitehtävien kautta HUMAKOn tutoreiden, laaturyhmien 

ja eri ammattiliittojen toimintaan. Mukana HUMAKO-kiertueella olivat Jyty, JHL, 

Erto ja Akavan erityisalat.   

10.3.17. SAMOKin palapeli 

SAMOKin liittokokousta valmisteleva Palapeli-seminaari järjestettiin Vaasassa 27.–

28.9., HUMAKOlta seminaariin osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma 

Koskimaa. Seminaarissa esiteltiin SAMOKin alustavat liittokokousmateriaalit sekä 

vuoden 2014 liittohallitukseen ehdolla olevat henkilöt. Lisäksi seminaarissa oli tasa-

arvokeskusteluun herättelevä puheenvuoro European Student Unionin edustajalta. 

10.3.18. SAMOKin puheenjohtajaevakko syyskuu 

Vuoden toinen puheenjohtajaevakko järjestettiin heti Palapelin jälkeen 28.–29.9. 

Vaasassa. Evakkoon osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa. Evakossa 

keskusteltiin paljon mm. Opiskelijoiden liikuntaliitosta ja mahdollisista 

talviuniversiadeista sekä opiskelijakuntien käynnissä olevista TES-neuvotteluista. 

 



 Hyväksytty edustajiston kevätkokouksessaToimintakertomus 

 12.4.2014 

  Sivu 30 / 30 

 

 

 

 

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 

10.3.19. SAMOKin pääsihteeriseminaari 

SAMOKin järjestämään pääsihteeriseminaariin 11.-12.11. Mikkelissä osallistui 

pääsihteeri Marianna Rantanen. Seminaarissa oli Kehityspiikin vetämä 

kehitysiltapäivä, jossa keskusteltiin pääsihteerin työstä. Seuraavana päivänä 

käsiteltiin Frank-opiskelijakorttia ja jäsenrekisterin kehittämistä.  

10.3.20. OLL:n Liittokokous 

Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestettiin 14.–15.11. Vierumäellä. 

HUMAKOlta sinne osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa. 

Liittokokouksessa käsiteltyjä isoja asioita olivat mm. liiton toimintasuunnitelma, 

liikuntapoliittinen linjapaperi ja järjestöllisen kehittämisen työryhmän 

aikaansaannokset. Liittokokouksessa valittiin lisäksi myös vuoden 2014 toimijat.  

10.3.21. SAMOKin Liittokokous 

SAMOKin liittokokous järjestettiin Helsingissä 22.–23.11. Hotel Haagassa. 

HUMAKOlta liittokokoukseen osallistui hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa 

ja pääsihteeri Marianna Rantanen. Liittokokouksessa käsiteltiin liiton 

toimintasuunnitelma, talousarvio, poliittinen ohjelma ja Opiskelijan Suomi 2019-

ohjelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus. Eniten keskustelua aiheuttivat 

liiton jäsenmaksun korotus ja tietyt toimintasuunnitelman kohdat. Liittokokouksessa 

valittiin myös toimijat vuoden 2014 liittohallitukseen. 

10.3.22. SAMOKin johtamiskoulutus 

Johtamiskoulutus järjestettiin Helsingissä 14.–15.12.2013 ja sinne osallistui vuoden 

2014 hallituksen puheenjohtaja Emma Koskimaa ja varapuheenjohtaja Kati Saarinen 

sekä vuoden 2014 edustajiston puheenjohtaja Miska Haapalainen. Koulutuksessa 

käsiteltiin mm. SAMOKin vuotta 2014, millaista on toimia opiskelijakunnan 

johtotehtävissä, opiskelijakunnan viestintää sekä työehtosopimusta. Lisäksi 

ohjelmaan kuului esiintymiskoulutus ja tutustumista mm. ammattiliitto JHL:n 

tiloissa. 


