Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
TOIMINTAKERTOMUS 2017

JOHDANTO
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden
etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014). Vuosi 2017 oli
opiskelijakunnan kolmastoista toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu
strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnasta ja tuloksista. Toimintakertomus esitellään
opiskelijakunnan ydinprosessien mukaisesti.
Pääpaino toiminnassa oli edelleen vahvasti Oamkin opiskelijoiden etujen ajamisessa ja palvelutyössä.
Toimikuntia järjestettiin ympäri vuoden. Edustajisto kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. OSAKOn
edustajistovaaliin asettautui ehdolle 66 ehdokasta ja äänestysaktiivisuus pysyi kutakuinkin edellisvuoden
tasolla.
Edustajisto perusti alkuvuodesta työryhmän työstämään OSAKOn ammattikorkeakoulupoliittista ohjelmaa ja
strategiaa. Molemmat työryhmät saivat työnsä päätökseen syksyllä 2017, strategia ja
ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma hyväksyttiin 12.9. edustajiston kokouksessa. Loppuvuodesta 2016
perustettu vuosijuhlatyöryhmän valmisteli keväällä 2017 järjestettäviä OSAKOn 20 v. -vuosijuhlia ja vuosijuhlat
pidettiin 19.5. Edustajiston puheenjohtaja Valtteri Törmänen oli ehdokkaana SAMOKin liittohallitukseen
vuodeksi 2018 ja tuli valituksi.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Hallituksen varapuheenjohtaja Antti Kutvonen
pyysi eroa hallituksesta. Ero myönnettiin 22.5. ja hallitusta täydennettiin uudella hallituksen jäsenellä Toni
Hyvösellä. Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ronja Kuorikoski. Myös KS Vallo jatkoi uusien
haasteiden pariin kesän 2017 aikana ja KS Lääveri aloitti uudessa tehtävässään elokuussa.

1 TOIMINNAN OHJAUS
1.1 Päätöksenteko
Edustajisto järjestäytyi 8.12.2016 ja kokoontui viisi kertaa kevätlukukauden aikana. Ensimmäisessä
kokouksessa edustajisto hyväksyi yhdessä OYY:n kanssa valmistellun kunnallispoliittisen ohjelman, perusti
työryhmät päivittämään OSAKOn ammattikorkeakoulupoliittista ohjelmaa ja laatimaan strategian vuosille
2018-2019. Edustajiston kokouksessa 20.2. nimettiin edustajat Kevätseminaarin yhteydessä pidettyyn
SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen ja maaliskuun kokouksessa käsiteltiin liittokokouksen materiaalit.
Huhtikuun kokouksessa edustajisto valitsi Markus Mäkitalon Oamk Oy:n hallitukseen ja myönsi
opiskelijakunnan kunniamerkin Timo Pietille.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016
tilivelvollisille. Hallituksen varapuheenjohtaja Antti Kutvonen oli pyytänyt edustajiston puheenjohtajalta eroa
tehtävästään ja Kutvoselle myönnettiin ero kokouksessa. Aikaisemmin hallituksen jäsenenä toiminut Ronja
Kuorikoski valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja hallitusta täydennettiin edellisvuonna hallituksen
puheenjohtajana toimineella Toni Hyvösellä.
Edustajiston syksyn ensimmäisessä kokouksessa valittiin EPJ Törmänen OSAKOn ehdokkaaksi SAMOKin
liittohallitukseen. Ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma ja opiskelijakunnan strategia hyväksyttiin edustajiston
12.9. pitämässä kokouksessa. Seuraavassa 29.9. pidetyssä kokouksessa OSAKOn edustajisto nimesi
OSAKOn edustajat SAMOKin liittokokoukseen ja käsitteli SAMOKin liittokokousmateriaaleja.
Liittokokousmateriaalien käsittely siirtyi kuitenkin seuraavaan kokoukseen. Syksyn aikana käsiteltiin vielä
opiskelijoiden liikuntaliiton OLL:n liittokokousmateriaalit ja edustajat, sekä päätettiin hakea Liikunnallisen
elämäntavan edistämishankkeen hankerahoitusta.
OSAKOn syyskokouksessa 29.11. käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Hallitus järjestäytyi 15.12.2016 ja kokoontui vuoden aikana 29 kertaa. Uusi hallituksen järjestäytymiskokous
järjestettiin HVPJ Kutvosen eron seurauksena 29. toukokuuta.
1.2 Liittokokoukset
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n Tampereella 24.3. järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa
OSAKOn edustajiston nimeäminä edustajina toimivat EPJ Törmänen, EVPJ Hannonen, HPJ Lassila, HVPJ
Kutvonen, HJ Kuorikoski, HJ Kangasniemi, HJ Räsänen ja HJ Hirvelä, käyttäen yhteensä yhdeksää ääntä.
Liittokokouksessa käsiteltiin kolmentoista opiskelijakunnan vaatimuksesta, muuttuneen toimintaympäristön
takia, SAMOKin jäsenmaksua loppuvuodelle 2017 ja Opiskelija-holding Oy:n omistajaohjausta.
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n varsinainen liittokokous järjestettiin 13.-14.10.2017 Lahdessa.
Liittokokouksessa OSAKOn edustajiston nimeäminä edustajina toimivat EPJ Törmänen, HPJ Lassila, HVPJ
Kuorikoski, HJ Räsänen, HJ Kangasniemi ja HJ Hyvönen käyttäen yhteensä yhdeksää ääntä.
Liittokokouksessa äänestettiin SAMOKin tulevan vuoden hallituksen kokoonpanosta ja päätettiin liiton
suuntaviivat vuodelle 2018. Liittokokouksessa Suomen opiskelijakuntien liiton hallitukseen hallituksen
jäseneksi valittiin OSAKOn kasvatti, EPJ Valtteri Törmänen.
Opiskelijoiden liikuntaliiton OLL:n liittokokous järjestettiin 9.-10.11.2017 Vierumäellä, Suomen Urheiluopistolla.
Liittokokouksessa OSAKOn edustajiston nimeäminä edustajina toimivat HPJ Lassila, HJ Kangasniemi ja HJ

Hyvönen käyttäen yhteensä kolmea ääntä. Liittokokouksessa äänestettiin OLL:n tulevan vuoden suuntaviivat
ja valittiin liiton tulevan vuoden toimijat.
1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi
Ydinprosessitiimit loivat alkuvuodesta operatiiviset toiminta- ja taloussuunnitelmat, joita seurattiin ja päivitettiin
vuoden mittaan ydinprosessien tiimipalavereissa. Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintaa
edustajistolle hallituksen tilannekatsauksissa.
1.4 Laadunvarmistus
Hallitus ja henkilökunta on perehdytetty käyttämään laadunhallinnan työkaluja, kuten Google-kalenteria,
verkkolevyjä ja suunnittelumuistioita. Lisäksi KS Vallo ja KOS Kurkela alkoivat käyttämään Trelloa
ajanhallintavälineenä. Vaikka dokumentoinnin merkitystä korostettiin koko vuoden ajan, suunnittelumuistioiden
käyttäminen jäi melko vähäiseksi. Toiminnan dokumentointi kaipaa vielä kehittämistä. Prosessitiimit ovat
kirjanneet operatiivisiin toimintasuunnitelmiinsa toimintaa prosessitiimien kokouksissa.
KS Vallo teki OSAKOlle vuosikellon ja jokainen toimija teki omasta tehtävänkuvastaan vuosikellon, jossa
tehtävät näkyvät kuukausitasolla. Lisäksi tehtiin OSAKOn toiminnasta yhteinen vuosikello sekä sisäiseen, että
ulkoiseen käyttöön. Lisäksi KOS Kurkela teki vertais- ja kv-tuutoroinnin, hyvinvointituutoroinnin,
häirintäyhdyshenkilötoiminnan ja to-tiimitoiminnan tehtävistä prosessikuvaukset ja selkeytti työntekijän ja
hallituksen jäsenten välistä työnjakoa, jotta ko. tehtäviin liittyvien asioiden toteutumista voisi entistä paremmin
suunnitella, ohjata, seurata ja kehittää.
OSAKOn toimisto siirtyi myös käyttämään sisäisessä viestinnässään Slack -alustaa jo käytössä olleiden
Facebookin ja Whatsapp:n lisäksi.
Hallitus ja henkilöstö kokoontuivat evakkoon 18.8. Kotkantien kampukselle kirjoittamaan toimintakertomusta
kevätkaudelta 2017. Lisäksi hallitus kokoontui OSAKOn toimistolle 11.4.2018 jatkamaan toimintakertomusta.
1.5 Osaamisen johtaminen
Hallituksen uusien toimijoiden perehdyttäminen aloitettiin joulukuun 2016 loppupuolella yhteisellä
perehdytyspäivällä. Perehdyttämistä jatkettiin tammikuun ensimmäisellä viikolla ja sen jälkeen
teemailtapäivinä. Perehdytyksen yleiset ja yhteiset osiot koettiin pääsääntöisesti hyviksi, mutta
henkilökohtaiset osuudet koettiin heikoiksi. Koska onnistunut perehdytys on OSAKOn toiminnan kulmakiviä
toimijoiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, kehitti KOS Kurkela perehdyttämisen käytäntöjä toimivimmiksi ja loi
koko hallitusvuoden kattavan perehdytysohjelman. Vuoden 2017 hallitus perehdytettiin entistä paremmin
uuden hallituksen perehdyttämiseen.
Osana uutta perehdytysohjelmaa OSAKOn toimintaan juurtui uusia toimintatapoja, kuten työntekijöiden
tapaamiset kerran kuussa, kuukausittaiset työntekijöiden ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tapaamiset johtajuuden tukemiseksi sekä vuosikalenterin kuukausittainen läpikäyminen viikkopalaverin
yhteydessä.
Edustajiston perehdyttämiskoulutus Predari järjestettiin 20.-22.1. Oulun ev.-lut. seurakunnan Hietasaaren
leirikeskuksessa. Predari pidettiin kolmipäiväisenä. Perehdyttämiskoulutuksessa perehdytettiin edustajiston
jäseniä ja varajäseniä toimimaan edustajistossa ja vierailijoina nähtiin mm. Oulun kaupunginvaltuuston jäsen

Hanna Sarkkinen, Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen, SAMOKin Anni Suvisuo, OLL:n Marjukka Mattila, Oamkin
alumnit Timo Pieti ja Heikki Leppänen. Predariin osallistui toimijoita koulutettavien ominaisuudessa myös Lapin
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotkosta.
Uusi vaalilautakunta valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa 8.12.2016. Kevätkaudella vaalilautakunta
perehdytettiin toimintaan ja se teki esityksen edustajistolle Oamk Oy:n hallituksen jäsenestä.
Vaalilautakunnalle luonnosteltiin kevätkaudella operatiivinen toimintasuunnitelma, mutta se hyväksyttiin vaalin
päivämäärien suunnittelemisen jälkeen syksyn ensimmäisessä kokouksessa.
Kehityskeskustelut hallituksen ja työntekijöiden osalta käytiin keväällä toukokuussa. Syksyn kehityskeskustelut
käytiin marraskuun loppupuolella ja joulukuun alkupuolella. Kehityskeskusteluista ei saatu yhteenvetoa.
Hallitus ja henkilökunta ovat edistäneet ja kehittäneet osaamistaan mm. SAMOKin, OLL:n, Valte-hankkeen ja
ARENEn tapahtumiin, SAMOKin verkkokeskusteluihin osallistumalla, OSAKOn omiin järjestökoulutuksiin sekä
Oamkin järjestämiin koulutuksiin osallistumalla. Kuitenkin työntekijöiden osallistumista SAMOKin koulutuksiin
ei ole tuettu, vaan niihin osallistuminen on katsottu etupäässä tarpeelliseksi hallituksen jäsenille.
Opiskelijakuntaa koskettavaa koulutusta on kuitenkin vaikea löytää muualta kuin SAMOKin koulutuksista.
SAMOKin tapahtumiin osallistuminen olisi työntekijöille tärkeää myös siksi, että muita kollegoita ei ole lähellä.
SAMOKin tapahtumat ovat käytännössä ainoa mahdollisuus tavata kollegoita. Myös opiskelijakunnan
toiminnan kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että myös työntekijät verkostoituisivat muiden opiskelijakuntien
toimijoiden kanssa. Tämä onnistuisi hyvin juuri SAMOKin tapahtumissa, joissa on kaikki koolla. Muista
opiskelijakunnista työntekijät osallistuvat SAMOKin koulutuksiin siinä missä hallituksenkin toimijat.
Työntekijöiden kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen jäi oman aktiivisuuden varaan, vaikka vuoden
2017 toimintasuunnitelmassa oli johtamisen ja toiminnan ohjauksen kohdalla kirjaus OSAKOn henkilökunnan
tukemisesta ja kannustamisesta osallistumaan ammatillista kasvua edistäviin koulutuksiin. Asiaa ei tuotu
mitenkään esille työntekijöille. Esimerkiksi kouluttautumisen ja työskentelyn yhteensovittamisen
mahdollisuuksista ei keskusteltu, eikä tehty pohdintaa siitä, millaisia kehittymistarpeita työntekijöillä voisi olla
opiskelijakunnan tulevaisuutta ajatellen.
PS Korhonen sai vuoden joulukuun lopulla valmiiksi liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa
kuuluvana opinnäytetyönä henkilöstön ja toiminnan kehittämisen tueksi luodun strategisen
henkilöstösuunnitelman.
1.6 Sidosryhmäyhteistyö
Hallitus tapasi OYY:n hallitusta 11.1.
EPJ Törmänen, EVPJ Hannonen, HPJ Lassila ja HVPJ Kutvonen osallistuivat SAMOKin järjestämään
johtamiskoulutukseen 13.-14.1.
HPJ Lassila ja HJ Hirvelä tapasivat Amarillon ravintolapäällikön kanssa 17.1.
HPJ Lassila, HJ Kuorikoski ja HJ Kangasniemi tapasivat Niso ry:n toimijoita 17.1.
OLL:n puheenjohtaja Marjukka Mattila vieraili OSAKOlla 20.-21.1. Mattila osallistui myös edustajiston
perehdytyskoulutukseen, Predariin.

SAMOKin hallituksen jäsen Anni Suvisuo vieraili OSAKOlla 21.1. Suvisuo osallistui myös edustajiston
perehdytyskoulutukseen, Predariin.
HPJ Lassila ja HVPJ Kutvonen tapasivat OYY:n hallituksen jäsentä Kaisa Tervahautaa yhteisen
kunnallispoliittisen ohjeman puitteissa 23.1.
SAMOKin Lähtölaukaus -koulutusristeilylle 29.-31.1. osallistui koko hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto.
HPJ Lassija ja HJ Hirvelä tapasivat Amarillon ravintolapäälikön kanssa Talviriehasta 2.2.
HPJ Lassila ja HJ Hirvelä tapasivat Ammattiliitto Pro:n kanssa yhteistyön merkeissä 10.2.
EPJ Törmänen osallistui OYY:n uuden toimiston avajaisiin 14.2.
HJ Kangasniemi ja KS Vallo tapasivat Oulun evlut. seurakuntia ja OYY:a perheellisten päivän järjestämisestä
21.2.
Halltus tapasi Akavan opiskelijoiden edustajia toimistolla 22.2.
Hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto tapasi Oamkin johtoa aamiaispalaverin merkeissä 24.2.
EPJ Törmänen osallistui OYY:n vuosijuhlille 25.2.
HPJ Lassila ja HJ Kuorikoski osallistuivat Oulun kaupungin Suomi 100-vuotta juhlakokoukseen 27.2.
OSAKO järjesti kunnallisvaalipaneelin kauppakeskus Valkeassa yhdessä OYY:n kanssa 29.2.
HPJ Lassila osallistui Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metkan vuosijuhliin 11.3.
HPJ Lassila ja PS Korhonen tapasivat Ammattiliitto Pron kanssa yhteistyösopimuksesta 13.3.
SAMOKin hallituksen jäsen Anni Suvisuo vieraili OSAKOlla 14.3.
HPJ Lassila, HJ Kuorikoski ja HJ Kangasniemi tapasivat AIESECin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä 15.3.
OSAKOn hallitus ja EPJ Törmänen tapasivat Oulun kaupungin johtoa 21.3.
OSAKOn hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto osallistuivat SAMOKin kevätseminaariin Tampereella
23.-24.3.
OSAKOn hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto osallistuivat SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen 24.3.
KS Vallo ja HVPJ Kutvonen osallistuivat Yhteiskampusseminaariin 30.3.
HPJ Lassila ja KS Vallo edustivat OSAKOa International Teacher and Staff Exchange Weekin avajaisissa 4.4.
HPJ Lassila ja KS Vallo edustivat OSAKOa Oulun kaupungin vastaanotolla 5.4.
HPJ Lassila ja KS Vallo edustivat OSAKOa Oamkin järjestämällä ITSEW-illallisella 6.4.

HVPJ Kutvonen tapasi OYY:tä yhteiskampusasioiden merkeissä 11.4.
OSAKOn hallitus tapasi Oamkin kv-palveluita toimistollaan 15.4.
HJ Kangasniemi ja HJ Räsänen osallistuivat OLL:n sektoritapaamiseen Oulussa 20.-21.4.
HPJ Lassila ja HJ Kangasniemi osallistuivat OsNan kevätkokoukseen 26.4.
HJ Kangasniemi osallistui NUAS:n kevätkokoukseen 27.4.
OSAKOn hallitus tapasi OYY:n hallitusta Megazonen merkeissä 2.5.
KS Vallo osallistui SAMOKin henkilöstöpäiville 8.-9.5.
17. - 18.5. AMK-päivät Kajanissa. HPJ Lassila, HJ Kangasniemi, HJ Kuorikoski ja HJ Räsänen osallistuivat.
19.5. OSAKOn vuosijuhlat. EPJ Törmänen, EVPJ Hannonen, hallitus, KOS Kurkela ja KS Vallo osallistuivat.
20.5. Sillikset PSOASin saunatiloissa.
HPJ Lassila osallistui Oamkin alumnien kesän korkkajaisiin 27.5.
HJ Kangasniemi tapasi OKKL:n ja OYY:n kanssa 31.5.
EPJ Törmänen tapasi OYY:n hallituksen jäsentä Kaisa Tervahautaa edustajistovaaleista 7.6.
HPJ Lassila toi opiskelijakunnan tervehdyksen Oamkin yhteisessä valmistujaisjuhlassa 9.6.
HPJ Lassila ja PS Korhonen osallistuivat SAMOKin PJTJ-tapaamiseen ja kesäpiknikille 15.6.
HPJ Lassila ja HVPJ Kuorikoski osallistuivat SAMOKin kesäseminaariin 10.-11.8.
OSAKO järjesti alumnitapaamisen Preludin yhteydessä 7.9.
HPJ Lassila ja HVPJ Kuorikoski tapasivat Oulun kaupungin sivistysjohtajaa yhdessä OYY:n kanssa 11.9.
HPJ Lassila ja HVPJ Kuorikoski tapasivat OYY:n kanssa Opiskelijan Oulusta 18.9.
HJ Hirvelä ja HJ Kangasniemi tapasivat Ravintola Kaarlenholvia yhteistyön merkeissä 20.9.
HJ Kangasniemi ja HJ Hirvelä osallistuivat OLL:n sektoritapaamiseen 21.-22.9. Helsingissä.
SAMOKin hallituksen jäsen Anni Suvisuo vieraili OSAKOn toimistolla 26.9.
OSAKOn hallitus tapasi OuluES:n hallitusta 27.9.
HPJ Lassila ja HVPJ Kuorikoski tapasivat Oulun kaupungin strategiapäällikköä OYY:n kanssa 27.9.

HJ Hyvönen ja HJ Räsänen osallistuivat Näin kaupunki liikkuu ja liikuttaa -visiotyöpajaan 28.9.
HPJ Lassila ja KS Lääveri osallistuivat Oulun kaupungin Suomi 100 -palaveriin 29.9.
HPJ Lassila, HJ Kangasniemi, HJ Hirvelä, HJ Räsänen, HJ Hyvönen, KOS Kurkela ja EPJ Törmänen
osallistuivat Oamk Gaalaan 29.9.
OSAKOn hallitus tapasi Oamkin johtoa aamupalan merkeissä 6.10.
EPJ Törmänen osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn vuosijuhliin 7.10.
HPJ Lassila tapasi ESN Oulun puheenjohtajaa 9.10.
EPJ Törmänen, HPJ Lassila, HVPJ Kuorikoski, HJ Kangasniemi, HJ Hyvönen ja HJ Räsänen osallistuivat
SAMOKin liittokokoukseen Lahdessa 13.-14.10.
HPJ Lassila ja KS Lääveri osallistuivat Oulu 2026 -strategiatyöpajaan 19.10.
HPJ Lassila ja HVPJ Kuorikoski tapasivat Oulun joukkoliikennejaostoa yhdessä OYY:n kanssa 23.10.
HVPJ Kuorikoski osallistui Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n vuosijuhlille 3.11.
KS Lääveri osallistui Oulusta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kick off -tilaisuuteen 6.11.
HVPJ Kuorikoski ja KS Lääveri osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäiville 7.11.
HPJ Lassila, HJ Kangasniemi ja HJ Hyvönen osallistuivat OLL:n liittokokoukseen 9.-10.11.
HPJ Lassila osallistui ASKin vuosijuhliin 18.11.
EPJ Törmänen ja HPJ Lassila osallistuivat valtakunnalliseen Suomi 100 -juhlaan 2.12.
HJ Räsänen osallistui Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon vuosijuhliin 9.12.
OSAKOn vanha ja uusi hallitus tapasi OYYn uutta ja vanhaa hallitusta 14.12.

1.7 Toimielimet
Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Valtteri Törmänen ja varapuheenjohtajana Emma Hannonen.
Edustajisto kokoontui järjestäytymiskokous mukaan lukien kaksitoista kertaa, keväällä viidesti ja syksyllä kuusi
kertaa. Keväällä kokoukset olivat kevätkokousta lukuun ottamatta päätösvaltaisia, syksyllä kokouksiin
osallistuminen oli vähäisempää ja useammat kokoukset jäivät vähäisen osallistujamäärän vuoksi
moitteenvaraiseksi.
Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi Niilo Heinonen, vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa 7.1.
vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Tuominen. Vaalilautakunta kokoontui vuoden aikana
seitsemän kertaa, kolmesti keväällä ja neljästi syksyllä.

Edustajisto perusti 22.1. kokouksessaan ammattikorkeakoulupoliittisen ohjelman päivittämiseksi työryhmän,
jonka puheenjohtajana toimi HVPJ Kuorikoski. Työryhmän jäseninä toimivat Emma Hannonen, Joni Huttula,
Tuure Vairio, Saska Salo, Markus Mäkitalo ja Teemu Leinonen. Ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma
hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 12.9.
Edustajisto perusti 22.1. kokouksessaan myös OSAKOn strategiaa päivittävän työryhmän, jonka vetäjänä toimi
EPJ Törmänen. Työryhmän jäseninä toimivat lisäksi Saska Salo, Mikko Suomalainen, Aatu Numminen, Joni
Huttula, Elli Yli-Korpela ja PS Korhonen. Edustajisto hyväksyi strategian kokouksessaan 12.9.
Edustajistovaaleissa ehdolle asettui 66 jäsentä. Ehdokkaiden määrä kasvoi huomattavasti edellisvuoteen
verrattuna, sillä vuonna 2016 ehdokkaita oli 36 kappaletta. Ehdokkaat olivat järjestäytyneinä viiteen
vaaliliittoon. Äänestysprosentti nousi edellisestä vuodesta 0,9 prosenttiyksikköä 19,1 prosenttiin.
Edustajiston vuonna 2016 perustama vuosijuhlatyöryhmä sai työnsä päätökseen keväällä 2017, kun OSAKO
järjesti vuosijuhlansa 19.5. Raatin nuorisotalolla. Vuosijuhliin osallistui 95 henkilöä.

2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN
Seuraavilla sivuilla ovat kuvattuina opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan kokoonpanot
taulukoissa 1. ja 2. Taulukossa 3. on kuvattuna Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset
ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä.
Taulukko 1.
EDUSTAJISTO 2017
Sairaan Hyvä
Varsinaiset jäsenet
Monica Pirttilä
Sanna Horttana
Sami Heinonen
Saana Hannula
Anni Mattila
Sanna Väisänen
Anniina Pyhäluoto
Elina Stenberg
Essi Yli-Korpela
Touhutekniikka
Varsinaiset jäsenet
Joonas Vikström
Johanna Sinimäki
Sini Tamminen
Niko Mänty
Jere Luomajoki
Sami Tuominen
Mikko Suonvieri
OSAKOn tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto
Varsinaiset jäsenet
Toni Hyvönen (22.5. saakka)
Teemu Leinonen
Eemil Mikkola
Kulttuurin vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Emma Hannonen
Valtteri Törmänen
Anttijussi Ripaoja
Fossiilien vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Daniel Wallenius (17.8. saakka)
Toni Mustonen

varajäsenet
Markus Mäkitalo
Antti Kultanen
Sami Ristiluoma

Oamkin vihreä vasemmisto
varsinaiset jäsenet
Tuure Vairio

Taulukko 2.
HALLITUS

VAALILAUTAKUNTA

varajäsenet
Joni Huttula
Harri Holtinkoski

Essi Lassila
Antti Kutvonen (22.5. saakka)
Ronja Kuorikoski
Eero Räsänen
Sanna Kangasniemi
Juho Hirvelä
Toni Hyvönen (22.5. alkaen)
Niilo Heinonen (PJ)
Sanna Väisänen
Toni Hyvönen (22.5. saakka)
Monica Pirttilä
Joni Huttula
Mikko Suonvieri
Anttijussi Ripaoja
Sanna Horttana
Sami Tuominen
Sami Heinonen
Saana Hannula
Markus Mäkitalo

Taulukko 3.
Oamk Oy:n hallitus

Valtteri Törmänen , Markus Mäkitalo (30.5. alkaen)

Tutkintolautakunta

Valtteri Törmänen, varajäsen Joni Huttula
Eero Räsänen, varajäsen Patricia Virsinger

Opintotukilautakunta

Heidi Alajukuri, varajäsen Santeri Ylijoki
Mikko Suomalainen, varajäsen Valtteri Törmänen
Sanna Väisänen, varajäsen Juha Heikkinen

Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi

Essi Lassila, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

Johtoryhmä

Essi Lassila, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

Laatukoordinaattorit

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja Kuorikoski, Anne
Kurkela, Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

Valintaperustetyöryhmä

Anne Kurkela, Ronja Kuorikoski

Hanketoiminta & tki-kokous

Ronja Kuorikoski, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Toni
Hyvönen (29.5. lähtien)

Esimieskokous

Essi Lassila, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

Opinnäytetyö-työryhmä

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja Kuorikoski (29.5.
lähtien), Anne Kurkela

KV-koordinaattorit

Tanja Vallo, Essi Lassila

Oamkin kestävän kehityksen tiimi

Eero Räsänen, Essi Lassila (29.5. saakka), Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

OY & Oamk -johtoryhmä

Essi Lassila, Valtteri Törmänen, Antti Kutvonen (29.5.
saakka), Emma Hannonen, Ronja Kuorikoski (29.5. lähtien)

OKKL -työryhmä

Sanna Kangasniemi, Essi Lassila

OSAKO & Oamk -viestintäryhmä

Tanja Vallo, Juho Hirvelä, Tapio Korhonen

OSAKO & Oamk -tapahtumaryhmä

Tanja Vallo, Juho Hirvelä, Tapio Korhonen

Nuorisoasiain työryhmä

Essi Lassila, Sanna Kangasniemi, Antti Kutvonen (29.5.
saakka), Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

Tki-julkaisuneuvosto

Eero Räsänen, Sanna Kangasniemi

Valtti -työryhmä

Ronja Kuorikoski, Sanna Kangasniemi, Anne Kurkela

Opintojen ohjaajien työryhmä

Anne Kurkela, Ronja Kuorikoski, Antti Kutvonen (29.5.
saakka), Eero Räsänen (29.5. lähtien)

Opiskelijaravintola -ohjausryhmä

Essi Lassila, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

Opiskeluhyvinvointiryhmät kampuksittain

Eero Räsänen (29.5. saakka), Sanna Kangasniemi, Essi
Lassila (29.5. lähtien)

Opetussuunnitelmien kehittäminen

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja Kuorikoski, Anne
Kurkela, Eero Räsänen, Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

OsNan kokoukset

Sanna Kangasniemi, Eero Räsänen (29.5. saakka), Essi
Lassila, Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

Alumniyhdistyksen kokoukset

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Eero Räsänen, Ronja
Kuorikoski (29.5. lähtien)

Oivan kehittäminen

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Essi Lassila (29.5. saakka),
Toni Hyvönen (29.5. lähtien), Eero Räsänen (29.5. lähtien)

ESN -toimihenkilö

Essi Lassila, Tanja Vallo

LAB -ohjausryhmä

Antti Kutvonen (29.5. saakka). Essi Lassila, Toni Hyvönen
(29.5. lähtien)

Verkko-ohjaaja -ohjausryhmä

Anne Kurkela, Antti Kutvonen (29.5. saakka), Eero Räsänen
(29.5. lähtien)

Peppi -ohjausryhmä

Anne Kurkela, Eero Räsänen

Kontinkankaan kampuksen opintokollegio

Essi Lassila (29.5. saakka), Ronja Kuorikoski (29.5. lähtien)

Teuvo
Pakkalan
opinto-kollegio

kadun

kampuksen Antti Kutvonen (29.5. saakka), Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

Kotkantien kampuksen opintokollegio

Eero Räsänen

Digiohjausryhmä

Antti Kutvonen (29.5. saakka), Ronja Kuorikoski (29.5.
lähtien), Toni Hyvönen (29.5. lähtien)

Valte-hanke

Ronja Kuorikoski, Toni Hyvönen, Anne Kurkela

Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen –hanke Ronja Kuorikoski, Anne Kurkela, Toni Hyvönen
Kampustyöryhmät

Essi Lassila, Sanna Kangasniemi, Juho Hirvelä, Tanja Vallo

Bulevardin kehittäminen -työryhmä

Ronja Kuorikoski, Eero Räsänen, Toni Hyvönen, Anne
Kurkela

3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin toimintaa on määritellyt vuonna 2017 tuutorikoulutukset,
tutkinto-ohjelmatiimien toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. Vuosi 2017 oli
Oamkin ulkoisen auditoinnin vuosi, joten siihen liittyvät asiat olivat paljon esillä toiminnassa läpi vuoden.
Vuonna 2017 koulutuksen kehittämisen prosessitiimissä toimivat HVPJ Kutvonen (22.5. saakka) HVPJ (HJ
22.5. saakka) Kuorikoski, HJ Hyvönen (22.5. alkaen), HJ Räsänen ja KOS Kurkela. Prosessitiimin kevään
toimintoihin vaikuttivat osaltaan hallituksen kokoonpanon muutokset.
Koulutuksen kehittämisen prosessitiimi kokoontui kevään aikana kaksi kertaa puheenjohtajanaan HVPJ
Kutvonen. OSAKOn hallituksen kokoonpanon muutoksesta johtuen prosessitiimistä vastasi syksyllä HVPJ
Kuorikoski, jonka johdolla kokoonnuttiin syksyn aikana neljä kertaa.
3.1 Tuutoritoiminta
Tuutoritoiminnan vastuut jakautuivat keväällä 2017 koulutussihteerille ja vertais-, monimuoto-, kokemus- ja
kansainvälisen tuutoroinnin osalta HJ Räsäselle sekä hyvinvointituutoroinnin osalta HJ Kangasniemelle.
Koulutussihteerin ohjaavaa roolia vahvistettiin, jotta tuutoritoiminta kehittyisi ja tieto toiminnasta säilyisi
seuraavalle hallitukselle. KOS Kurkela ja HJ Räsänen tekivät tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä. Työnjaosta,
tehtävistä ja käytännön toteutuksesta keskusteltiin viikottaisissa tapaamisissa. Myös yhteistyö
hyvinvointituutoroinnissa oli hyvää ja hyvinvointituutorointi toimi hyvin vuoden aikana ja toimintaa saatiin
kehitettyä eteenpäin. Toiminnan päävastuu oli KOS Kurkelalla, mutta myös HJ Räsänen toteutti itsenäisesti
tuutoroinnin tehtäviä. Koulutukset ja tapaamiset järjesti ja veti KOS Kurkela, mutta myös HJ Räsäsellä oli
järjestämisvastuita ja omia puheenvuoroja yhteisten puheenvuorojen lisäksi. Hyvinvointituutoroinnista KOS
Kurkela ja HJ Kangasniemi tapasivat harvemmin, mutta koettiin, että tapaamisia olisi jatkossa syytä olla
enemmän. Tuutoritoiminnan tueksi KOS Kurkela laati prosessikuvaukset tuutoroinnin eri muodoista, jolloin
ensimmäistä kertaa tuli näkyväksi kaikki tuutoritoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävien yksilöiminen mahdollisti
selkeämmän työnjaon ja toiminnan laadun seuraamisen ja kehittämisen.
Kaikki tuutorioppaat ja niiden tiivistelmät päivitettiin alkuvuodesta. Alkuvuodesta HJ Räsänen laati
tuutoritoiminnalle budjetin ja seurasi vuoden aikana budjetin toteutumista.
Tuutorirekrytointi toteutettiin helmikuussa. Tuutoriksi haku tapahtui OSAKOn kotisivuilla olleen
webropol-lomakkeen kautta. Tuutorihakuständit pidettiin helmikuun puolessa välissä. Kunkin kampuksen
ständille osallistui tuutoreita toisilta kampuksilta. Kampusten infonäytöillä mainostamisen, henkilökunnan ja
opiskelijoiden intran kautta tiedottamisen, julisteiden, pöytäkolmioiden, flyereiden, instagram-videoiden,
Facebookin, kotisivujen sekä tuutorivastaavien ja tuutoreiden avulla tuutoreita saatiin kaikkiin
tutkinto-ohjelmiin. Tuutorirekrytoinnin tavoitteena oli saada 2-3 tuutoria kymmentä opiskelijaa kohden ja
rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin. Haastavinta tuutoreiden rekrytointi oli monimuotoryhmiin, erityisesti Oulaisten
osalta. Tuutorihausta oltiin yhteydessä myös opintojen ohjaajiin ja kansainvälisiin suunnittelijoihin ja
kv-palveluiden harjoittelijaan. Hakijatilanteesta tiedotettiin säännöllisesti myös tuutorivastaavia.
Kehityskohteeksi havaittiin hakijatietojen parempi tiedottaminen, johon loppuvuodesta löydettiin ratkaisu
webropol-toiminnolla, joka mahdollistaa jatkossa reaaliaikaisen hakijatietojen seuraamisen tietoturvan
vaarantumatta.

Myös jatkaville tuutoreille järjestettiin haku. Näin OSAKOlla oli tiedossa kaikki Oamkissa tuutorina toimivat.
Jatkavat tuutorit saivat valita, ottavatko he uuden aloittavan luokan tuutoroitavakseen vai jatkavatko he saman
luokan tuutoroimista toisella vuodella.
Vuonna 2017 vertaistuutoreita koulutettiin 158 (edellisenä vuonna 140) ja kansainvälisiä tuutoreita 46
(edellisenä vuonna 49). Jatkavia tuutoreita eli kokemustuutoreita lähti mukaan aikaisemman lukuvuoden
tuutoreista yhteensä 33 (edellisenä vuonna 20). Yhteensä koulutettuja tuutoreita oli 237 (edellisenä vuonna
209).
Vertaistuutoreille järjestettiin yksi iltakoulutus (27.-28.3.) ja yksi viikonloppukoulutus (31.3.-1.4.).
Kansainvälisille tuutoreille järjestettiin yksi iltakoulutus (18.-19.4.). Tuutorikoulutusten sisältöjä terävöitettiin
enemmän tuutoreita puhutteleviksi, ylimääräiset osiot karsittiin pois siten, että tuutoroinnin kannalta
oleellisimmat asiat käsiteltiin koulutuksessa ja tuutoreille etäisemmät tahot, kuten opintopsykologitoiminnan ja
seurakunnan opiskelijatyön esittely, siirrettiin syksyn tuutoritapaamisiin. Koulutukseen lisättiin
ryhmätyöskentelyä ja etenkin viikonloppukoulutukseen hauskoja ryhmätehtäviä. Puheenvuorojen kestoja
tiivistettiin ja kuuntelua vaativat osuudet ja toiminnalliset osuudet vaihtelivat. Esiintymisessä panostettiin
eloisaan, selkeään ja hauskaan esiintymistapaan. Koulutuksista saatiin hyvää palautetta, kritiikkiä sai se, ettei
Kotkantiellä oltu varauduttu suureen ruokailumäärään koulutuksen vuoksi, mikä johtui Amican sisäisestä
viestikatkoksesta.
Viikonloppukoulutukseen osallistujia oli vain 12, mikä oli edellisvuosiin verrattuna vähän. Kukaan ei majoittunut
viikonloppukoulutuksessa yön yli, joten majoitusmahdollisuudesta voisi tulevaisuudessa luopua. Kuitenkin
viikonloppukoulutuksen ajankohta koettiin sopivana eli viikonloppuna järjestettävästä koulutuksesta ei
kokonaan kannata luopua. Lisäksi monimuoto-opiskelijoille ja muille, jotka eivät päässeet paikalle
koulutukseen, laadittiin etäkoulutuspaketti. Se sisälsi samat materiaalit, kuin pidetyissä koulutuksissa ja
jokaisesta osuudesta oli pohdinta- tai kysymystehtävä, johon tuli lyhyesti vastata. Koulutussihteeri Kurkela laati
myös korvaustehtävät jokaiselle, joka oli ollut osion pois koulutuksesta. Palautetut etäkoulutuspaketit ja
korvaustehtävät oli laadittu huolella. Tehtävissä pyydettiin palautetta, jotta etäkoulutusta voisi kehittää
tulevaisuudessa esimerkiksi interaktiivisemmaksi. Palautteena kerrottiin, että tehtävät ja materiaali opetti
kaiken oleellisen tuutoroinnista ja antoi hyvät eväät tuutorointia varten, mutta osin tehtävät koettiin raskaiksi.
Tuutorihaun sivuilla onkin kerrottu, että etäkoulutukseen on varattava aikaa vähintään yhtä paljon, kuin menisi
koulutukseen osallistumiseen ja että itsenäinen materiaaliin tutustuminen ja etäpaketin tekeminen voi viedä
jopa kaksinkertaisen ajan.
Kaikille uusille koulutetuille sekä lukuvuoden 2016-2017 tuutoreille järjestettiin yhteinen illanvietto kiltatalo
Walhallassa perjantaina 21.4. Illanviettoon osallistui noin 100 tuutoria.
HJ Räsänen ja KOS Kurkela osallistuivat vuoden aikana opinto-ohjaajien työryhmään. Työryhmässä
vaikutettiin erityisesti siihen, että opettajatuutorit saataisiin tietoon entistä aikaisemmin, jotta tuutorit voisivat
olla yhteydessä opettajatuutoreihin ennen kesälomia syksyn aloitusviikon suunnittelemiseksi. Lisäksi
vaikutettiin siihen, että kaikilla koulutusosastoilla olisi tarpeeksi tuutoritunteja aloitusviikolla. Lisäksi ilmeni, että
kampusopojen pitämät perehdytykset tuutoriopettajille ja opiskelijatuutoreille vaihtelevat kampuksittain, joillakin
kampuksilla ko. suunnittelutapaaminen on vasta syksyllä, ennen koulujen alkua, mikä on opiskelijatuutoreita
ajatellen huono ajankohta. Koska opettaja- ja opiskelijatuutoreiden välisestä yhteistyöstä oli tullut useamman
vuoden ajan huonoa palautetta molemmilta tahoilta, kehitettiin alkuvuodesta yhteinen dokumentti opiskelija- ja
opettajatuutoreiden yhteistyöhön. Yhteistyölomake sekä suunnitelma yhteistyön lisäämiseksi esiteltiin
opintojen ohjaajien ryhmässä, mutta ikävä kyllä kampusopot eivät tarttuneet yhteistyöhön, joten dokumenttiin
ei saatu opettajatuutoreiden tehtäviä.

KOS Kurkela piti loppuvuodesta opettajatuutoreiden koulutuksessa puheenvuoron, jossa esitteli OSAKOn
toimintaa, kertoi opiskelijatuutoritoiminnasta sekä esitteli opiskelija- ja opettajatuutoreiden välistä yhteistyötä.
KOS Kurkela osallistui vuoden aikana Oamkin Verkko-ohjaaja hankkeen ohjausryhmän tapaamisiin.
Hankkeessa valmisteltiin opiskelijatuutoreille suunnattu koulutus. Vertaistuutoreiden koulutuksiin lisättiin osio
päivä- ja monimuototuutoroinnin toteuttamisesta ja monimuotoryhmien tuutoreille suositeltiin heille räätälöityä
Verkko-ohjaaja koulutusta, jossa käsiteltiin verkossa ohjaamista ja eri teknisiä välineitä. Myös HJ Räsänen ja
KOS Kurkela pitivät puheenvuoron koulutuksessa. Tuutoreiden osallistuminen ko. koulutukseen oli kuitenkin
harmillisen vähäistä. Monimuototuutoreille pidettiinkin heti alkusyksystä monimuototuutoroinnin ilta OSAKOn
toimistolla, jossa käytiin läpi monimuotoryhmien ohjaamista. Tämä tilaisuus koettiin tarpeelliseksi ja siitä saatiin
hyvää palautetta. Lisäksi monimuototuutorointia kehitettiin luomalla Moodleen monimuototuutoreiden ja heidän
ryhmiensä käyttöön oma alusta. Yhteistyö eKampuksen kanssa ei kuitenkaan onnistunut hyvin ja lupauksista
huolimatta he eivät saaneet alustaa valmiiksi ennen kesää. Lopulta alusta toteutui syksyllä riisuttuna versiona.
Tämä vaikutti siihen, etteivät tuutorit ja ryhmät ottaneet juurikaan käyttöönsä Moodle alustoja. KOS Kurkela
keskusteli Moodlen käytöstä opinto-ohjaaja Kati Mäenpään kanssa loppuvuodesta ja alustat päätettiin tehdä
uudella konseptilla seuraavana vuonna. Monimuototuutorointia pyrittiin kehittämään myös kyselyn avulla,
mutta selvisi, että aiheesta on jo tekeillä kysely, joten sovittiin, että annamme kyselyyn opiskelijatuutorointia
koskevat kysymykset.
Monimuototuutoroinnin lisäksi kehittämiskohteena oli kv-tuutorointi. Kv-palveluissa uudistui työnjako mm.
henkilöstövähennyksen vuoksi, mikä aiheutti Oamkin henkilöstössä epävarmuutta siitä, miten
kv-tuutoroinnissa jatkossa toimitaan. Koska kv-palveluiden puolelta ei asiassa otettu tilanteen vaatimaa
johtajuutta, järjesti KOS Kurkela tapaamisia, joissa hän hahmotteli työnjakoa ja kv-tuutoroinnin prosessia
yhdessä kv-suunnittelijoiden kanssa. Ongelmakohdat löytyivät ja kv-tuutoroinnissa uudistettiin työnjakoa, osin
yhtenäistettiin toimintatapoja, otettiin käyttöön yhteisiä työvälineitä ja uudistettiin saapuvien opiskelijoiden
jakamista tuutoreille sekä siirryttiin arriwal serviceen (pick up pysyi vapaaehtoisena). Keväällä neuvotellut
muutokset osoittautuivat syksyllä toimiviksi ratkaisuiksi ja kevään kuohunnan jälkeen päädyttiin takaisin
normaaliin työskentelyyn uudella toimintamallilla. Suurin muutos OSAKOn näkökulmasta oli se, että
kv-opiskelijoiden saapumispäivinä avainten haku tapahtui OSAKOn toimistolta. Tämä sitoi paljon hallituksen
jäsenten aikaa ja aiheutti osittain liian pitkiä päiviä ja väsymistä. Toisaalta OSAKOn toimisto tuli
kv-opiskelijoille tutuksi ja ehkä osittain tämän myötävaikutuksesta heidät saatiin hyvin rekrytoitua
opiskelijakunnan jäseniksi.
Uusille tuutoreille luotiin sosiaaliseen mediaan Facebookiin yhteiset ryhmät, yksi vertaistuutoreille ja toinen
kansainvälisille tuutoreille. Tuutoreihin oltiin yhteydessä myös sähköpostilistojen kautta. KOS Kurkela informoi
tuutoreita koko vuoden ajan sähköpostitse kuukausittaisilla tuutoriuutisilla. Tuutoriuutisissa motivoitiin
tuutoreita, muistuteltiin tuutorivuoden kulusta ja tuutoreiden tehtävistä sekä infottiin tulevista tapaamisista.
Ryhmäytymisrahan hakemisen tiedotus aloitettiin, kun saatiin tieto ryhmäytymisrahan myöntämisestä HPJ
Hyvöseltä. Ryhmäytymisrahaa saattoi hakea syksyn ajan tuutoroinnista vastaavalta HJ Räsäseltä.
Ryhmäytymisrahan hakemiseen annettiin tarkat ohjeistukset ja rahoitusta haettiinkin hakukriteereissä
mainittuihin asioihin.
OSAKOn tuutoritiimi toimi OSAKOn ja tuutorivastaavien välisenä tiedotuskanavana ja tuutorivastaavien
välityksellä tietokanavana koulutusalojen tuutoreihin päin. Keväällä tuutoritiimin kokoonpano muuttui
muutaman uuden tuutorivastaavan myötä. Loppuvuodesta tuutoritiimiin tuli mukaan kuunteluoppilaiksi
seuraavan vuoden tulevia tuutorivastaavia. Muutaman tuutorivastaavan osallistuminen tuutoritiimiin oli
vähäistä, mihin yritettiin vaikuttaa viemällä sanaa koulutusalajärjestöihin. Tiimissä suunniteltiin rekrytointia,
tuutoreiden jakamista ryhmille, koulutuksia ja tuutoreiden illanviettoja. Tiimissä käytiin läpi
tuutorointisuunnitelmia ja keskusteltiin tuutoroinnin kehittämiskohteista.

Tuutoritiimi kokoontui keväällä kolme kertaa ja syksyllä kolme kertaa. Tiimin puheenjohtajana ja sihteerinä
toimi HJ Räsänen. Tiimin toimintaa tehostettiin KOS Kurkelan tekemän tuutoritiimin ja tuutorikahvien
vuosikellon avulla. Tuutorivastaavat saivat selkeän rungon, mitä asioita tuutoritiimissä käsitellään vuoden
aikana ja mitä asioita tuutorivastaavat voivat käydä läpi tuutorikahveilla oman koulutusalansa tuutoreiden
kanssa. Uudistusta pidettiin hyvänä. Kaikilla kampuksilla tuutorikahvit tulivat keväällä tuutorivastaavien
organisoitaviksi, poikkeuksena Kotkantien kv-tuutorikahvit, jotka järjestää kansainväinen suunnittelija.
Tuutorivastaavien tehtävänä oli järjestää kahdet tuutorikahvit / lukukausi, joilla he jakoivat kahvilippuja kaikille
osallistujille. Kahvilippujen käytössä ei ilmennyt väärinkäytöksiä. Teuvo Pakkalan osalta kahvilippujen sijasta
kahvitus tapahtui Cafe Carmassa. Tuutorikahvien tarjoiluista lähetetyt laskut käytettiin Oamkista KOS
Kurkelalla tarkistettavana. Oamkin kanssa tuutorikahveille erikseen sovittu budjetti alittui. KOS Kurkela esitti
seuraavan vuoden budjetin ja sopi opiskelijapalvelupäällikkö Allan Perttusen kanssa sähköpostitse seuraavan
vuoden tuutorikahvien budjetista, jonka Perttunen hyväksyi.
Tuutoreille järjestettiin keväällä seuraavat tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta 6.2.
– Kv-tuutoreiden kevättapaaminen 10.2.
– Vertaistuutoreiden kevättapaaminen 14.2.
– Kokemustuutoreiden kevättapaaminen (peruuntui vähäisten ilmoittautumisten vuoksi)
– Illanvietto ja tutustumisilta uusille ja vanhoille tuutoreille 21.4.
Syksyn tapaamiset:
– Monimuototuutorointi-ilta 1.9.
– Vertaistuutoreiden syystapaaminen 10.10.
– Kv-tuutoreiden syystapaaminen 17.10.
– Kaikkien tuutoreiden yhteiset pikkujoulut 7.12.
– Leffailta Oamk alumnien kanssa 15.12.
Tapaamisten ohjelma ja toteutustapa vaihteli mm. osallistujamäärän ja paikan mukaan. Monimuototuutoroiden
illat olivat keskustelevia koulutustilaisuuksia. Vertaistuutoreiden tapaamisiin oli Oamkilta haluttu tulla
esittelemään Lukkarikonetta ja Alumnit halusivat myös esitellä toimintaansa. Tuutorit myös jaettiin pienryhmiin,
joissa kerrottiin opiskelijoiden hyvinvoinnista ja vaikuttamismahdollisuuksista Oamkissa. Kv-tuutoreiden
tapaamisiin ei saatu puhujia Oamkilta. KV-tuutoreiden tapaamisessa oli info-osuuksien ja toiminnallisten
harjoitusten jälkeen illanvietto ja tapaaminen sai hyvää palautetta. Kaikissa kevään tapaamisissa motivoitiin
tuutorirekrytointiin ja kerättiin ideoita rekryä varten. Kaikissa tapaamisissa käytiin läpi kokemuksia
tuutoroinnista, ryhmätöinä, toiminnallisina harjoituksina jne. Tapaamisissa mainostettini myös
tukinto-ohjelmatiimikoulutusta, hyvinvointituutorointia, häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja edustajistovaaleja ja
OSAKOn hallitustoimintaa. Palautteissa tapaamiset koettiin hyviksi ja etenkin muiden alojen tuutoreiden
kanssa toivottiin enemmän yhteistyötä. Ajankohtaisista asioista infoaminen (esim. OSAKOn tapahtumat)
koettiin osin tarpeettomiksi, koska saman tiedon saattoi saada muitakin kanavia pitkin. Linjasimmekin
tuutoritapaamiset enemmän toiminnallisiksi tilaisuuksiksi, joissa painottuisi muiden tuutoreiden tapaaminen.
Tuutoroinnin budjetti vuodelle 2017 oli 5 000 € ja toteuma oli 4 764,82 € eli tuutoritoiminnassa jäätiin varsin
tiukasta budjetista huolimatta jonkin verran plussalle. Tähän vaikutti etenkin yhteistyö seurakunnan
oppilaitostyön kanssa, jonka vuoksi saatiin ilmaiseksi tilat mm. viikonloppukoulutukseen. Myös tuutoreiden
T-paidoissa säästettiin, kun tilaus tehtiin vanhalta toimittajalta ja yhdellä perusmallilla. Lisäksi kuluja minimoitiin
esim. suunnittelemalla huolellisesti tapaamisten ostoslistat tarjoiluja varten.

3.2 Laatutyö yhteistyössä Oamkin kanssa
Koulutuksen kehittämisen tiimi osallistui alkuvuonna opiskelijapalautekyselyn toteuttamiseen. Kyselyn
markkinoimiseksi OSAKO ja Oamk järjestivät ”Jouko wants to know” -laatukiertueen kaikilla kampuksilla
yhteistyössä viestintäpalveluiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Kyselyssä ja sen markkinoinnissa painotettiin
erityisesti vastausprosentin nostamista ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien esiin tuomista. OSAKO
osallistui myös kyselyn tulosten läpikäyntiin laatukoordinaattoreiden työryhmän kanssa kevään 2017 aikana.
Syksyllä OSAKOn hallitus loi myös omat kysymyksensä kevään 2018 palveluja käsittelevään
opiskelijakyselyyn.
Opiskelijakunta osallistui laatutyöhön edustamalla aktiivisesti Oamkin laatukoordinaattoreiden työryhmässä.
Laatukoordinaattoreiden kanssa käytiin läpi aktiivisesti myös auditointiin liittyviä materiaaleja.
Reklamaatioita saapui OSAKOlle toimintavuoden aikana muutamia kappaleita. Harvat reklamaatiot saapuivat
OSAKOlle virallisien kanavien, kuten sähköpostin kautta, mutta epäkohtia saatiin tietoon opiskelijoiden
kohtaamisissa. Reklamaatiot käsiteltiin erityisesti KOKEn prosessitiimin kesken ja niiden selvittämiseksi
ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin.
3.3 Tutkinto-ohjelmatiimitoiminta
Vuonna 2017 tutkinto-ohjelmatiimin toiminnasta vastasi kevään osalta (22.5 asti) HVPJ Kutvonen. Muita
toteuttajia olivat myös HJ Kuorikoski ja KOS Anne Kurkela, sekä 22.5. alkaen HJ Toni Hyvönen.
Keväällä järjestettiin tutkinto-ohjelmatiimiläisten tapaaminen, jossa kartoitettiin tutkinto-ohjelmatiimien
kehitystarpeita. Tapaamisen järjestämisestä vastasi HJ Kuorikoski. Paikkana oli Kotkantien auditorio 2 ja
osallistujia oli noin 7 kappaletta eri tutkinto-ohjelmatiimeistä. Tutkinto-ohjelmatiimien toimintamallin
kehittämistä mietittiin ja kehitystarpeista keskusteltiin laatukoordinaattoreiden edustajien kanssa. Keväällä ei
järjestetty tutkinto-ohjelmatiimiläisten koulutusta.
Syksyllä järjestettiin to-tiimien opiskelijajäsenten koulutus. Koulutus järjestettiin 6.11. ja siihen osallistui noin 20
henkilöä. Laatukoordinaattoreiden kanssa keskusteltiin to-tiimien toimintamallin kehityksestä ja sen puutteista.
OSAKOn ja Laatukoordinaattoreiden kesken päätettiin ajoittaa mallin päivittämisen suunnittelu syksylle 2017.
Laatukoordinaattoreiden toivomuksesta päivittäminen päätettiin kuitenkin siirtää keväälle 2018.
3.5 Koulutuksen kehittämistoimikunta
Kevään 2017 aikana koulutuksen kehittämistoimikunta kokoontui 3 kertaa HJ Kuorikosken johdolla.
Tapaamisten osallistujaprosentti oli hyvä ja kokoontumispaikkana oli pääsääntöisesti OSAKOn toimisto. Yksi
tapaamisista pidettiin Teuvo Pakkalan kadulla Café Càrmassa. Tapaamisissa käytiin läpi esimerkiksi jokaisen
koulutusalan omia kuulumisia, Oamkin palautteenantojärjestelmää ja ajankohtaisia koulutuspoliittisia uutisia,
kuten opiskelijavalintojen kehitystä. Kevään viimeisen kokoontumisen jälkeen jäsenille jaettiin myös
palautekysely, jonka vastausprosentti kuitenkin jäi pieneksi. Vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä koulutuksen
kehittämistoimikunnan toimintaan.
Koulutuksen kehittämistoimikunnan jäseniä oli mukana esimerkiksi Oamkin kanssa yhteistyössä järjestetyssä
opiskelijakyselyn markkinoinnissa.

3.6 Työryhmät ja muu toiminta
Koulutuksen kehittämisen prosessitiimin jäsenet olivat nimettyinä ja osallistuivat seuraaviin työryhmiin:
HVPJ Kutvonen (29.5. asti)
- Laatukoordinaattorit
- Valmiina työelämään -hanke
- Oamk alumnien hallitus
- Oivan kehittämisen ohjausryhmä
- LAB -ohjausryhmä
- OSAKOn yhteiskampusvastaava (mm. kaupungin suunnittelutilaisuudet)
HVPJ Kuorikoski
- Laatukoordinaattorit
- Valmiina työelämään -hanke
- Opinto-ohjaajien työryhmä
- Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke
- Hanketoiminta- ja TKI -työryhmä
- Kontinkankaan opintokollegio
- Valtti -ohjausryhmä
- KOKE-tiimit
HJ Räsänen:
Tk-julkaisuneuvosto
Oamkin kestävän kehityksen tiimi
Oamk alumnien hallitus
Kotkantien opintokollegio
Tuutoritiimit
Opinto-ohjaajien työryhmä
Peppi -ohjausryhmä
Yhteiskampuksen yleisten tilojen suunnitteluryhmä
Linnanmaan yhteiskampuksen ohjausryhmä
HJ Hyvönen
- AHOT- ja HOPS -työryhmät
- Oivan kehittämisen projekti- ja ohjausryhmä
- Valte -hanke
- Maakunnan yhteistyöryhmä
- Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke
KOS Kurkela
- ELO -kokoukset
- Opinto-ohjaajien työryhmä
- Laatukoordinaattorit
- Verkko-ohjaaja -ohjausryhmä

-

Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke

Muut seminaarit ja koulutukset
- SAMOK lähtölaukaus -risteily: HVPJ Kutvonen, HJ Kuorikoski, HJ Räsänen
- SAMOK ylimääräinen liittokokous: HVPJ Kutvonen, HJ Kuorikoski, HJ Räsänen
- SAMOK liittokokous: HVPJ Kuorikoski, HJ Räsänen, HJ Hyvönen
- SAMOK kesäseminaari: HVPJ Kuorikoski
- OLL liittokokous: HJ Hyvönen
- Kajaanin AMK -päivät: HJ Kuorikoski, HJ Räsänen
- Ohjataan yhdessä -tapahtumat: KOS Kurkela

Vuonna 2017 KOKEn prosessitiimin toiminnassa korostui erityisesti Oamkin laatutyö ja opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet. OSAKO osallistui aktiivisesti laatukoordinaattoreiden toimintaan. Vuosi 2017 oli
Oamkin laatujärjestelmän eli ulkoisen auditoinnin vuosi, jolloin Oamkin laatujärjestelmän merkitys toiminnassa
korostui luonnostaan.
HVPJ Kuorikoski, HVPJ Kutvonen ja HJ Hyvönen osallistuivat aktiivisesti valtakunnalliseen Valmiina
työelämään -hankkeeseen, jossa edistetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Valte-hanke järjesti Oamkilla
esimerkiksi työelämätapahtuman, jossa HVPJ Kuorikoski toimi yhtenä juontajana.
Oamkissa käynnistyi loppuvuodesta ahotoinnin ja HOPS:n kehittämisen työryhmät, joihin OSAKO osallistui.

4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Opiskeluhyvinvoinnin edistämisen prosessitiimiin nimettiin vuoden 2017 alussa HPJ Lassila, HJ Kangasniemi,
HJ Hirvelä ja KS Vallo. KS Vallo jätti irtisanomisilmoituksen kesäkuun 12. päivänä. KS Vallon tilalle valittiin
heinäkuussa 2017 uudeksi kulttuurisihteeriksi valittu Laura Lääveri.
Vuonna 2017 jatkettiin ja kehitettiin tapahtumia, niiden suunnitelmallisuutta ja dokumentointia. Alkoholittomia
tapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja perheelliset opiskelijat otettiin huomioon eri
tapahtumissa.
4.1 Kansainvälisyys
Kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia järjestettiin keväällä kolme. Kansainväliset opiskelijat
huomioitiin kaikkien OSAKOn tapahtumien yhteydessä huolehtimalla kaksikielisestä tiedottamisesta sekä
OSAKOn järjestämässä kansainvälisessä toimikunnassa, joka kokoontui noin kerran kuussa kevään aikana.
Syksyllä OSAKO järjesti kansainvälisille opiskelijoille matkan Joulupukin pajakylään Rovaniemelle.Tapahtuma
keräsi hyvän osallistujamäärän. Kansainväliset opiskelijat olivat tervetulleita myös OSAKOn järjestämiin
perheellisten päiviin.
Yhteistyö Oamkin kansainvälisten palveluiden kanssa oli tiivistä. OSAKO oli vahvasti mukana uusien vaihto- ja
tutkinto-opiskelijoiden orientaatioviikoilla. OSAKOn toimisto toimi vaihto-opiskelijoiden saapumispäivänä
avaintenhakupisteenä, jota pyörittivät OSAKOn hallitus yhdessä kansainvälisten tuutoreiden kanssa.
Orientaatiopäiviin OSAKO osallistui pitämällä esityksen opiskelijakunnasta, opiskelijakunnan tapahtumista ja
opiskelijakortin hankkimisesta. OSAKO järjesti ylimääräisiä infotilaisuuksia OSAKOsta kesken lukukautta
tuleville vaihto-opiskelijoille keväällä. OSAKO osallistui myös International Teacher and Staff Exchange
Weekin avajaisiin sekä erilaisiin iltatapahtumiin.
Yhteistyötä ESN Oulun kanssa jatkettiin, vaikka Oamkilta ei saatu yhteistyölle erillisrahoitusta lukuvuodelle
2017-2018. ESN Oulun edustaja osallistui OSAKOn kulttuuritiimiin ja HPJ Lassila osallistui puolestaan ESN:n
kokouksiin, joihin sai kutsun. Café Linguaa ei järjestetty rahoitusmuutosten vuoksi. ESN oli mukana
vappusuunnistuksessa ja Tour d’Oulussa.
HJ Kangasniemi, HJ Kuorikoski HPJ Lassila tapasivat Niso ry:n alkuvuodesta 2017, jolloin sovittiin tulevan
vuoden yhteistyöstä. Retket Kemin lumilinnaan helmikuussa ja Ranuan eläinpuistoon huhtikuussa järjestettiin
yhdessä Niso ry:n kanssa.
Ystäväperhetoimintaan mukaan ilmoittautui seitsemän perhettä, ja heille valittiin 10 ystäväopiskelijaa 17
hakijan joukosta. Aloitustapaaminen pidettiin vuoden 2017 alussa. Ystäväperhetoiminta sai paljon positiivista
palautetta niin mukana olleilta perheiltä kuin opiskelijoilta. Ystäväperheiden rekrytointi avattiin syksyllä, ja
vuodelle 2018 mukaan saatiin viisi perhettä ja viisi opiskelijaa. Aloituspalaveri suunniteltiin järjestettävän
vuoden 2018 alussa.
OSAKO osallistui Oamkin liikkuvuusmarkkinointiin edellisvuosien tapaan. Jokaisella kampuksella järjestettiin
markkinointitempaus yhdessä kv-suunnittelijoiden kanssa sovitulla tavalla, ja tapahtumia ja hakuaikaa tuettiin
pitämällä vaihtomahdollisuuksia esillä sosiaalisessa mediassa. Vaihdosta palanneille järjestettiin
paluuorientaatio helmikuussa ja syyskuussa.
Liikkuvuusmarkkinointia tuettiin myös Going Abroad –apurahan saajilta saatujen videotervehdysten muodossa.
Edellisvuoden syksyllä apurahan saanut Noora Haapaniemi tuotti OSAKOn Facebook-sivuille 2

videotervehdystä. Keräsimme myös vaihdossa olevilta opiskelijoilta video- ja kuvaterveisiä maailmalta
tukemaan Going Abroad –kuukautta. Going Abroad -apurahan (200 €) saajaksi valittiin keväällä Sini
Parkkinen. Saajalta edellytettiin liikkuvuusmarkkinoinnin tukemista esimerkiksi videoiden muodossa. Sini tuotti
vaihtonsa aikana 3 videota vaihdossa olosta ja ulkomailla asumisesta. Syksyllä OSAKO valitsi seuraavan
kevään vaihtoapurahan saajaksi Iida Junnikkalan, jonka on määrä tuottaa vaihtonsa aikana videoita ja
somemateriaalia OSAKOn viestintäkanaviin.
Edunvalvonnan saralla lukukausimaksut puhuttivat edellisvuoden tapaan. OSAKO kommentoi aktiivisesti
Oamkin apurahajärjestelmää, johon pyydettiin kommentteja. Lisäksi HPJ Lassila ja KS Vallo toteuttivat
alkuvuodesta 2017 kyselyn, jolla selvitettiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tietämystä OSAKOsta sekä
heidän toiveitaan palveluiden ja toiminnan suhteen.

4.2 Liikunta ja hyvinvointi
4.2.1 Hyvinvointituutorointi
Hyvinvointituutoroinnista vastasivat HJ Kangasniemi ja KOS Kurkela. Hyvinvointituutoroinnin toteuttamisen
vastuu oli HJ Kangasniemellä KOS Kurkelan ollessa ohjaavana tahona.
HJ Kangasniemi ja KOS Kurkela päivittivät alkuvuodesta hyvinvointituutorioppaan aiemman
hyvinvointituutorioppaan pohjalta. Hyvinvointituutoreiden palkitsemiseen käytettyä pisteytysjärjestelmä
uudistettiin motivoivammaksi. Hyvinvointituutoreille tehtiin myös oman tuutoritoiminnan seuraamisen avuksi
hyvinvointituutorointipassi.
Keväällä 2017 rekrytoitiin hyvinvointituutoreita, mutta pienen hakijamäärän vuoksi rekrytointia päätettiin jatkaa
ja rekrytointi sekä koulutus siirrettiin syksylle 2017. Keväällä HJ Kangasniemi ja KOS Kurkela osallistuivat
OLL:n järjestämään liikuntatuutoroinnin koulutuspäivään, josta saatiin useita hyviä ideoita toiminnan
kehittämiseksi. Matkan aikana suunniteltiinkin jo uusia asioita tulevaan toimintaan, kuten tennaritiistaiden eli
ohjattujen lenkkeilyjen aloittamista.
Hyvinvointituutorikoulutus järjestettiin kaksikielisenä (suomi ja englanti) syksyllä 18.-19.9.2017. Koulutukseen
osallistui 18 uutta hyvinvointituutoria. Hyvinvointituutoreista yksi alkoi vetämään OSAKOn salibandy vuoroa
tiistaisin Paulaharjun koululla. Hyvinvointituutorit osallistuivat myös muun muassa perheellisten opiskelijoiden
syksyiseen nuotioiltaan ja vetivät siellä toimintaa lapsille.
4.2.2 Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)
Opiskelijakunta osallistui keväällä 2017 kahteen OLL:n sektoritapaamiseen, joista toinen järjestettiin
Tampereella ja toinen Oulussa Hietasaaren leirikeskuksella. OSAKOn edustajina molemmissa tapahtumissa
toimi HJ Kangasniemi ja Oulussa lisäksi HJ Räsänen. OLL:n varapuheenjohtaja Marjukka Mattila vieraili
OSAKOn edustajiston koulutusviikonlopussa Predarissa tammikuussa. HJ Kangasniemi ja KOS Kurkela
osallistuivat OLL:n järjestämään koulutukseen Helsingissä valtakunnallisena liikuntatuurointipäivänä 9.
maaliskuuta.

Syksyllä 2017 HJ Kangasniemi ja HJ Hirvelä osallistuivat OSAKOn edustajina kolmanteen OLL
-sektoritapaamiseen 21.-22.9. Helsingissä, jossa käsiteltiin tulevan liittokokouksen materiaaleja. Opiskelijoiden
liikuntaliiton liittokokoukseen Vierumäellä 9.-10.11. osallistuivat HPJ Lassila, HJ Hyvönen ja HJ Kangasniemi.
4.2.3 Oulun korkeakoululiikunta
Oulun korkeakoululiikunnan työryhmä kokoontui toukokuussa. OSAKOn vuoro oli toimia kokouksen sihteerinä.
Käsiteltäviä asioita olivat kulunut lukuvuosi, tulevat tapahtumat ja suunnitelmat lukuvuodelle 2017-2018.
Loppuvuodesta 2017 korkeakoululiikunnan työryhmä päätti siirtää kokouksen keväälle 2018 aikataulujen
yhteensovittamisvaikeuksien vuoksi.
4.2.4 Haasta itsesi!
Opiskelijakunta oli mukana alkuvuoden ensimmäisissä Haasta itsesi! –tapahtumissa. OSAKO kuitenkin
irtisanoutui tapahtuman järjestämisestä resurssien puutteen ja erimielisyyksien vuoksi.
4.2.5 Hyvinvointi
OSAKO osallistui Kotkantien hyvinvointipäiville OTEn, Luvan ja Kultin kanssa. OSAKOlla oli kuitenkin oma
ständi. Lisäksi OSAKO hankki hyvinvointituutoreita ständeilemään Oulun korkeakoululiikunnan ständille.
OSAKO osallistui myös Kontinkankaan hyvinvointipäiville ystävänpäivänä.
HJ Kangasniemi osallistui kampusten opiskeluhyvinvointiryhmien kokouksiin. Tapaamisissa keskusteltiin muun
muassa opiskelijoiden mielenterveyspalveluista ja YTHS:ssä julkaisemasta KOTT:sta 2016. HPJ Lassila
osallistui opiskelijahyvinvointiryhmien yhteistyökokoukseen, johon osallistui edustusta myös Oamkin johdosta.
Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystietoja päivitettiin ja alkuvuodesta käynnistettiin rekry. Toimintaa esiteltiin
uusille ja vanhoille tuutoroille koulutuksissa ja tapaamisissa, mutta hakemuksia tuli vain yksi. Koulutusta ei
järjestetty keväällä 2017.
Syksyllä 2017 sovittiin koulutusalajärjestöjen kanssa, että jatkossa koulutusalajärjestöt valitsevat
keskuudestaan ne henkilöt, jotka osallistuvat ja toimivat OSAKOn häirintäyhdyshenkilöinä. Syksyllä 2017 HJ
Kangasniemi osallistui kampusten opiskeluhyvinvointiryhmiin ja loppuvuodesta selvisi, että Oamk on antanut
täyttöluvan uuden opintopsykologiharjoittelijan palkkaamiseksi ja aikoo myös palkata vakinaisesti toisen
opintopysykologin.
OSAKO haki loppuvuodesta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Liikunnallisen elämäntavan
edistämistämishankerahoitusta vuodelle 2018. Hanke hakemuksen kirjoittivat HJ Kangasniemi ja KS Lääveri.
Apua hankehakemuksen kirjoittamiseen saatiin OLL:ltä.
4.3 Tapahtumat
13.1. Welcome Evening uusille kv-opiskelijoille
Alkuvuoden tapahtuma järjestettiin Arkkitehtien kiltatalolla. Paikalla oli paljon kv-tuutoreita ja
vaihto-opiskelijoita. Ohjelmassa oli tutustumista, saunomista ja lumihangessa pyöriskelyä.

Go Abroad -päivät
Oulainen 20.1., Kotkantie 26.1., Teuvo Pakkalan katu 2.2. ja Professorintie 3.2.
Oulaisissa OSAKO osallistui kampuksen kv-päivään kisalla, jossa testattiin opiskelijoiden vaihtotietämystä.
Kotkantiellä ja Teuvo Pakkalan kadulla järjestettiin elävää kirjastoa mukaileva tapahtuma, jossa lainattavana
oli vaihdossa olleita opiskelijoita. Professorintiellä toteutettiin arvonta, johon osallistuakseen opiskelijat
kertoivat, miksi juuri heidän tulisi lähteä vaihtoon. Tapahtumien lisäksi vaihtomahdollisuuksia pidettiin esillä
sosiaalisessa mediassa jakamalla esim. vaihdossa olevien kuulumisia.
11. ja 12.2. Ice Fishing with OSAKO
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oulun kala- ja erämiesten kanssa vaihto-opiskelijoille Raattissa.
Osallistujia oli molempina päivinä noin 30.
25.2. Talvirieha
OSAKOn perinteinen mäenlaskutapahtuma Välkkylän mäellä järjestettiin vuonna 2017 lauantaina. Moni
opiskelija pääsi paikalle ja valoa riitti koko mäenlaskun ajaksi. Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta lunta oli
todella hyvin. Joukkueita osallistui noin parikymmentä ja yleisöä oli parisensataa. Mäessä osallistujille jaettiin
ilmaiseksi kuumaa mehua sekä Pulla-Pirtin sponsoroimia laskiaispullia. Mäenlaskutapahtumaan oli hankittu
äänentoistolaitteet juontamista ja musiikintoistamista varten. Palkinnot saatiin tapahtumaa tukeneilta Burger
Kingiltä ja Amarillolta. Iltatapahtuma järjestettiin menestyneesti ravintola Amarillossa, jossa esiintyi Stepa.
1.3. Opiskelijoiden vaalipaneeli / Students’ election panel
Opiskelijoille suunnattu kunnallisvaalipaneeli järjestettiin yhteistyössä OYY:n kanssa Kauppakeskus
Valkeassa. Panelisteina oli paikalla ehdokkaita melkein kaikista puolueista. Tapahtuma keräsi paljon huomiota
myös ohikulkijoilta ja sitä pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä OSAKOn facebook-sivulta.
28.3. OSAKOn lounaspaneeli
Paneeli järjestettiin Kotkantien kampuksen aulassa lounasaikaan. Opiskelijat seurasivat paneelia vaihtelevalla
kiinnostuksella. Tapahtumaa pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä myös OSAKOn facebook-sivuilta.
16.2. ja 26.9. Paluuorientaatio
Keskustelutilaisuus vaihdosta palanneille opiskelijoille toteutettiin yhdessä Oamkin kanssa sekä keväällä että
syksyllä. Osallistujia oli molemmissa tilaisuuksissa hyvin ja ne saivat positiivista palautetta osallistujilta.
31.3. Perheellisten opiskelijoiden iltapäivä
Nokipannukahvit ja makkaranpaistoa perheellisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Järjestettiin yhdessä
seurakunnan ja OYY:n kanssa.
21.4. Tuutoreiden tutustumisilta / Get-together-evening-for-tutors
Tuutoreiden yhteinen illanvietto lääkiksen kiltatalolla Walhallassa. Illan aikana valittiin vuoden tuutori ja
kisailtiin leikkimielisesti sekä saunottiin ja kylvettiin paljussa. Tarjolla oli alkoholittomia juomia ja snäksejä.
22.4. Retki Ranuan eläinpuistoon
Retki toteutettiin yhteistyössä Niso ry:n kanssa. Matkasta tuli positiivista palautetta osallistujilta. Reissua varten
varattiin yksi linja-auto. Retkelle osallistui 62 henkilöä. Mukana oli kv-opiskelijoiden lisäksi myös lapsia.
30.4. OSAKOn Wappu

Opiskelijakunnan vapputapahtuma järjestettiin jo 15. kerran rastisuunnistuksena. Tapahtuma starttasi
Rotuaarilta, jossa puheen piti opiskelijakunnan puheenjohtaja. Aloituksessa jaettiin Pulla-Pirtin munkkeja ja ja
OSAKOn ostamaa simaa. Vesisateen ja mutavaaran takia jatkobileet pidettiin Lammassaaren sijaan
Amarillossa, jossa esiintyi DJ Alijas. Rastisuunnistukseen ilmoittautui noin 170 joukkuetta eli yli tuhat
suunnistajaa. Rasteja oli 10 kappaletta. Lisäpisteen sai Burger Kingissä asioimalla.
29.8.-29.9. Treasure Hunt 2017
Leikkimielinen, päihteetön aarrejahti järjestettiin vain elo-syyskuussa, koska aiempi tapahtuma ei
markkinoinnista huolimatta ollut saavuttanut ensimmäisen tapahtuman kävijämääriä ja tapahtuma jäi
tappiolliseksi. Vuonna 2017 Treasure Hunt sai sponsoreita (Oulun keilahalli, Eden, PSOAS ja Kaarlenholvi)
tapahtumalle ja siksi tapahtumassa päästiin nollabudjettiiin.
29.8. Tour d’Oulu
Päihteetön rastisuunnistus veti paikalle noin 70 joukkuetta ja reilut 1100 suunnistajaa. Rasteja oli yhteensä 10,
jotka olivat ympäri Oulun kaupungin keskustaa. Lähtö tapahtui Rotuaarilta. Hyvä sää auttoi tapahtumassa,
mutta markkinointi aloitusinfoissa ja tuutoreiden kautta oli onnistumisen kannalta elintärkeää. Jatkoja varten oli
varattu koko Kaarlenholvi ja jatkobileillä katettiin tapahtumasta tulleet kustannukset. Yhteistyökumppaneita
tapahtumassa olivat Oulun ammattikorkeakoulu (kaulanauhat), Ravintola Kaarlenholvi (jatkot), Burger King
(palkinnot), Oulun seurakunta, Oulun kaupunki, Oulun Kaupunginteatteri, Arkko, Kultti, Luva, Otro, Ultra,
OSASTO, OTE, OIO ja O’Diako.
7.9. Lukuvuoden avajaiset ja Preludi
Oamkin lukuvuoden avajaiset ja Preludi järjestettiin viime vuoden onnistuneella kaavalla Ouluhallissa tiiviissä
yhteistyössä Oamkin kanssa. Päivän avajaisiin osallistui yli 2000 kävijää ammattikorkeakoulun henkilöstöstä ja
opiskelijoista, ja paikalla oli yhteensä noin 60 esittelijää (ammattiliittoja, yrityksiä yms. sekä Oamkin sisäisiä
toimijoita). Avajaisissa palkittiin myös vuoden oamkilainen, opiskelija, opettaja ja opinnäytetyö. Tilaisuuden
juonsivat viestinnän opiskelija Riku Määttä ja OSAKOn hallituksen puheenjohtaja Essi Lassila, ja puhujina
toimivat mm. Oamkin rehtori Jouko Paaso ja Oulun kaupungin edustaja. Avajaisten päiväosuus oli viime vuotta
onnistuneempi. Illan Preludiin osallistui lähes 2000 henkilöä. Esiintyjinä toimivat DJ Santtos eli Juuso Vehmas
ja pääesiintyjänä Tiisu. Tapahtuman kuluja katettiin lipputuloilla, mutta huomattava määrä tuloja tuli myös
avajaisten pöytäpaikkojen myynnistä eri yrityksille ja toimijoille. Ilmaisia pöytäpaikkoja karsittiin viime vuodesta,
mikä kasvatti voittoa. Pääyhteistyökumppanina toimi Oulun Energia. Uuden opiskelijan oppaan ja Osakolaisen
mainosmyyntiä niputettiin pöytäpaikkojen myyntiin onnistuneesti. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli hyvin
onnistunut.
Järjestyksenvalvonta, siivous ja bajamajat hankittiin Oamkin kautta, mutta näiden palveluiden laskun
loppusumma osoittautui arvioitua suuremmaksi, eivätkä hankinnat päätyneet hyväksyttäväksi hallituksen tai
edustajiston kokouksiin. Tapahtuman suunnittelussa kärsittiin eri tekijöistä johtuen viestinnällisistä ongelmista.
Lasku kyseisistä palveluista saapui joululoman aikana, eikä näin ollen antanut mahdollisuutta välittömään
reagointiin vuoden 2017 puolella. Budjetin ylityksen tullessa ilmi vuoden 2017 hallitukselle, on asia käsitelty ja
merkitty keskustelu tiedoksi edustajiston kokouksessa 17.4.2018.
19.-23.9. Joukon viikko
Rehtorin haasteviikko yritettiin järjestää, mutta aikataulullisista haasteista johtuen viikko jouduttiin typistämään
yhteen sellaiseen päivään, joka sopi sekä Oamkin johdolle että opiskelijakunnalle. Tarkoituksena oli järjestää
opiskelijakunnan ja johdon yhteinen aamiaispalaveri, jonka jälkeen olisi ollut tarkoitus tutustua eri alojen
oppitunteihin. Päivän olisi päättänyt lounas opiskelijaruokalassa. Kuitenkin johdon kiireistä johtuen
oppitunneille osallistuminen ei onnistunut. Sen vuoksi opiskelijakunta ja johto tapasivat vain aamiaisen ja
lounaan merkeissä. Aamiaisen ja lounaan aikana OSAKO ja johto saivat puhua mieltä askarruttavista asioita ja

suunnitella tulevaa. Aamiaisella pohdittiin myös, että Joukon viikko on hyvä idea, mutta hankala toteuttaa
johdon kiireisestä työstä johtuen. Johto myös koki, että tämänkaltaista viikkoa ei enää tarvita, sillä johdon tilat
muuttivat kampukselle syksyllä 2017.

25.9. Pohjoisen Paneeli
Opiskelijakunnat OSAKO, ROTKO, COPSA ja KAMO järjestivät yhdessä ehdokaspaneelin Suomen
opiskelijakuntien liiton SAMOKin liittohallitukseen Oulussa maanantaina 25. syyskuuta. Paneeli järjestettiin
Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun kampuksella tilassa A310 kello 16:00 alkaen. Paneelin
juonsi SAMOKin vuoden 2017 puheenjohtaja Anni Koivisto.
27.9. Perheellisten opiskelijoiden päivä
Kaikille korkeakouluopiskelijoille avoin päivä järjestettiin seurakunnan ja OYY:n kanssa yhteistyössä
Lämsäjärven leirikeskuksessa. Tapahtumassa paistettiin makkaraa ja keitettiin nokipannukahvit keskiviikkona
27.9. klo 16-19. Lapset pääsivät puuhailemaan ja temppuilemaan OSAKOn hyvinvointituutoreiden ohjaamana.
Tapahtumassa oli kävijöitä noin 30 henkilöä.
30.10. OSAKOween
Kävijöitä oli noin 600 siitä huolimatta, että tapahtuma oli maanantaina. Tapahtuma pidettiin Tivolissa, joka hoiti
myös lipunmyynnin, mikä tarkoitti KAJ-toimijoiden vapautumista oheisohjelman järjestämiseen.
Ohjelmanumerot olivat speed dating sekä pukukisa. Valokuvaaja ja valokuvauspiste olivat jälleen toimiva
ratkaisu. Palkinnot tapahtumaan saatiin yhteistyökumppaneilta.
16.11. Edustuskuntoon 2017 // Suited to represent party 2017
Edustuskuntoon 2017 pidettiin OSAKOrockin tilalta ja edustajistovaalien äänestys huipentui Edustuskuntoon
-bileisiin, jossa julkistettiin edustajistovaalien tulokset livenä. Bileet pidettiin Ilonassa ja ohjelmassa oli myös
speed datingia illan aikana, koska se oli saanut positiivista palautetta OSAKOweenista.
21.11. Opiskelijan Oulu 2026 –paneeli // Oulu for Students 2026 panel
OSAKO ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY järjestivät opiskelijoille keskustelutilaisuuden paneelin
muodossa kauppakeskus Valkeassa 21.11. klo 17-18. Paneelissa visioitiin opiskelijoiden näkökulmasta
tulevaisuuden Oulua. Panelisteina oli esimerkiksi kaupunginjohtaja Päivi Laajala, strategiapäällikkö
Kari-Pekka Kronqvist, PSOAS hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälä, tohtorikoulutettava ja
kaupunginvaltuutettu Jaana Isohätälä sekä opiskelija ja kaupunginvaltuutettu Niilo Heinonen. Paneelin
osallistujamäärä jäi Valkeassa vähäiseksi, mutta striimattuna seuraajia oli runsaasti. Tapahtumasta kirjoitettiin
myös englanninkielinen tiivistelmä, joka julkaistiin myöhemmin OSAKOn sivuilla.
1.12. Oamk Joulutori
OSAKO ja Oamk toteuttivat yhdessä jo hiljalleen perinteeksi muodostuneen hyväntekeväisyyshenkisen
Joulutori-tapahtuman Kotkantien kampuksella. Ohjelmaan kuuluivat myyjäiset, talon oman väen ja
sidosryhmien valmistamien piparkakkutalojen huutokauppa sekä mahdollisuus kuvauttaa itsensä joulupukin
kanssa. Pöytävuokrilla ja huutokaupalla kerätyt tulot lahjoitettiin jälleen Oulun ensi- ja turvakodille.
2.12. OSAKO's and NISO's Day Trip to Santa Claus Village
Retki järjestettiin yhteistyössä Niso ry:n kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille opiskelijoille, myös perheellisille.
Retkelle osallistui noin 40 henkilöä. Tapahtuman ilmoittutuminen avattiin myös ei opiskelijoille muutamaa
päivää ennen retkeä. KOS Kurkela osallistui OSAKOn edustajana retkelle.

OSAKOn ompelukerhot
Haalarimerkkien ompelukerhot kokoontuivat keväällä 2017 kaksi kertaa ja syksyllä 2017 kerran ennen isompia
tapahtumia. Ompelukerhoissa oli aina noin 5-20 ompelijaa paikalla. Tapahtumat olivat rentoja ja pidetty tapa
saada vertaistukea haalarimerkkien ompelu-urakkaan. Ompelukerhoissa oli tarjolla pientä naposteltavaa
Muuta tapahtumiin liittyvää
Bilepaketti, johon kuului kaikki OSAKOn syksyn tapahtumat, toteutettiin toista kertaa. Paketit myytiin loppuun.
4.4 Opiskelijoiden edustaminen
Vuoden aikana OHE-prosessitiimin jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin työryhmiin:
HPJ Lassila:
- Johtoryhmä
- Kontinkankaan opintokollegio kesäkuuhun 2017 asti
- Kv-koordinaattorit
- Ateriapalvelun ohjausryhmä
- Opiskeluhyvinvointiryhmien kehittämistyöryhmä
- OsNan kevät- ja syyskokous
- Oamkin ja OSAKOn viestintä- ja tapahtumatapaamiset
HJ Kangasniemi
- Kotkantien opiskelijahyvinvointiryhmä
- Kulttuurin opiskelijahyvinvointiryhmä
- Kontikankaan opiskelijahyvinvointiryhmä
- Teuvo Pakkalan opiskelijahyvinvointiryhmä
- Sopotiimit
- OsNan kevät- ja syyskokous
- OKKL-työryhmä
- Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisoasiantyöryhmä
HJ Hirvelä
- Oamkin ja OSAKOn viestintä- ja tapahtumatapaamiset
KS Vallo ja KS Lääveri
- Oamkin ja OSAKOn viestintä- ja tapahtumatapaamiset
- Kv-koordinaattorit
- International Teacher and Staff Exchange Week (ITSEW) -suunnitteluryhmä
Koulutukset ja seminaarit
- SAMOKin Lähtölaukaus
- SAMOKin kevätseminaari
- SAMOK ylimääräinen liittokokous
- SAMOK kesäseminaari
- OLL sektoritapaamiset
- OLL liittokokous

4.5 Tiimit
4.5.1 Kulttuuritiimi
Tiimi kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Ensimmäisessä tiimissä sovittiin jälleen tulevan vuoden
pelisäännöistä kuten nimilistakäytännöistä ja yhteisestä kalenterista. Kevääseen panostettiin enemmän vapun
rastisuunnistuksen vuoksi ja vappuun liittyviin kokouksiin kutsuttiin laajemmin osallistujia, samoin kuin Tour
d’Oulua edeltäviin kokouksiin. Tiimien kokoukset keskittyivät järjestöjen yhteistyöhön esimerkiksi tapahtumien
rytmittämiseksi niin, että ne tukevat toisiaan eivätkä kilpaile keskenään. Tiimeihin osallistuivat pääsääntöisesti
koulutusalajärjestöt, OIO, Ultra sekä O’Diako Oulu. Tiimin vetäjänä toimi HJ Hirvelä.
4.5.2 Liikunta- ja hyvinvointitiimi
Liikunta- ja hyvinvointitiimi eli “sopotiimi” kokoontui vuoden aikana kerran maanantai 10.4. klo 16:30.
Tiiminvetäjänä toimi HJ Kangasniemi.
4.5.3 Kestävän kehityksen tiimi
Kestävän kehityksen tiimi ei kokoontunut keväällä kertaakaan, mutta Super-KAJ -illassa (3.2.) pidettiin
workshop kestävästä kehityksestä, johon osallistui kaikki koulutusalajärjestöjen vastaavat. Workshopin
aiheena oli yleinen kestävä kehitys Oamkissa sekä tulevan yhteiskampuksen kehittäminen
ympäristöystävällisempään muotoon, josta järjestettiin myös julkinen työryhmä 25.4. Syksyllä Oamkin
kestävän kehityksen tiimi keskittyi uudistamaan uutta kestävän kehityksen ohjelmaa.
4.5.4 Kansainvälisyystiimi
Kv-tiimi kokoontui keväällä kaksi kertaa, syksyllä ei kertaakaan. Tiimi oli tarkoitettu kv-tuutorivastaaville,
kv-tuutoreille, vaihto-opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille. Osallistujia oli ensimmäisellä järjestyskerralla yksi,
toisella kaksi. Tiimin vetäjänä toimi HPJ Lassila.
4.6 Kansalaisaktiivisuus
OSAKO kannusti opiskelijoita kansalaisaktiivisuuteen erityisesti kuntavaalien aikaan. OSAKO jakoi esimerkiksi
SAMOKin tuottamaa äänestysaktiivisuuteen kannustavaa materiaalia sosiaalisen median kanavillaan. OSAKO
myös järjesti vaalien alla yhteistyössä OYY:n kanssa kunnallisvaalipaneelin kauppakeskus Valkeassa sekä
itsenäisesti Kotkantien kampuksella striimatun lounaspaneelin. Molempiin osallistui nuoria ehdokkaita eri
puolueista. Kuntavaalien alla HVPJ Kutvonen ja HJ Kuorikoski toteuttivat yhdessä Oulun yliopiston
ylioppilaskunta OYY:n kanssa erilaisia yhteisiä kunnallispoliittisia tavoitteita esiin tuovia videopätkiä, joissa

aiheena olivat esimerkiksi opiskelijoiden asuminen ja joukkoliikenneyhteydet. OSAKO laati myös
kunnallispoliittisen ohjelman kunnallisvaaleja varten yhdessä OYY:n kanssa.
Valkeassa järjestettiin myös Opiskelijan Oulu 2026 –paneeli, jossa ideoitiin tulevaisuuden Oulua opiskelijan
näkökulmasta. OSAKO tapasi myös Oulun kaupungin toimijoita, kuten kaupunginhallitusta,
joukkoliikennejaostoa ja strategiapäällikköä omien tavoitteidensa kannalta tärkeistä asioista. OSAKO pääsi
myös kehittämään Oulun kaupungin strategiaa vuodelle 2026.
4.6.1 Edustajistovaalit
OSAKOn edustajistovaalit järjestettiin 5.10.-16.11. Äänestys toteutettiin sähköisenä. Edustajistovaalien
tulokset julkistettiin livenä Edustuskuntoon -bileissä ja tulokset julkaistiin facebookissa sekä OSAKOn
nettisivuilla. Vaalien äänestysaktiivisuus oli 19,1 % ja ehdokkaita oli 66.

5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT
Vuonna 2017 opiskelija- ja järjestöpalveluiden prosessitiimissä toimivat HPJ Lassila, HVPJ Kuorikoski, PS
Korhonen, KOS Kurkela ja HVPJ Kutvonen eroamiseensa saakka.
5.1 Järjestökoulutukset ja opintojaksot
Koulutustoiminnalla on OSAKOssa useita tavoitteita. Ensisijaisesti koulutustoiminnalla vastataan
ammattikorkeakoululain 41 § (ns. opiskelijakuntapykälä) määrittelemiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten
opiskelijoiden kasvattamiseen aktiivisiksi, valveutuneiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi, sekä opiskelijakunnan
toiminnan laadun ja toimijoiden tietotaidon kehittämiseen. Koulutustoiminta on tärkeä toiminnan laadun ja
kehittämisen väline. Toissijaisia tavoitteita ovat mm. järjestötoiminnan perusteiden oppiminen, esiintymistaidot,
ohjaustaidot, opiskelijoille suunnattujen palveluiden tuntemus, opiskelijoiden verkostoituminen, hyvän
yhteishengen löytäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Opintojaksojen tavoitteet ja sisältökuvaukset on
määritelty opintojaksokuvauksista, jotka löytyvät sekä OSAKOn kotisivuilta, että Oamkin opinto-ohjelmasta.
Opiskelijakunnan vastuulla on seitsemän opintojaksoa. Nämä opintojaksot kuuluvat Oamkin yleisiin, vapaasti
valittaviin opintoihin. Opiskelijakunta vastaa opintojaksojen sisällöstä, koulutuksista ja oppimistavoitteista.
Koulutussihteeri päivittää vuosittain koulutussuunnitelmat Peppi-järjestelmään, josta ne hyväksytään osaksi
seuraavan vuoden koulutustarjontaa.
Opintojaksot:
Y00031F

OPISKELIJAEDUSTAMINEN 3 OP
STUDENT REPRESENTATION 3 CR

Y00040F

VERTAISTUUTOROINTI 3 OP
PEER TUTORING 3 CR

Y00027E

INTERNATIONAL TUTORING 3 OP
INTERNATIONAL TUTORING 3 CR

Y00039F

LAAJA VERTAISOHJAUS 4 OP
COMPREHENSIVE STUDENT TUTORING 4 CR

Y00038F

TUUTORIVASTAAVAN OPINNOT 5 OP
TUTOR REPRESENTATIVE’S STUDIES 5 CR

Y00023F

JÄRJESTÖTOIMINTA I 4 OP
ORGANISATIONAL ACTIVITY I 4 CR

Y00024F

JÄRJESTÖTOIMINTA II 6 OP
ORGANISATIONAL ACTIVITY II 6 CR

Opintojaksoista haetaan opintopisteitä opiskelijakunnalta, mutta opiskelijakunta ei myönnä opintopisteitä.
Opiskelijakunnan koulutussihteeri tarkistaa, onko opiskelija suorittanut opintojakson vaatimukset ja suosittelee
opintopisteiden myöntämistä Oamkin kampusopoille tai tutkinto-ohjelmavastaavalle, joilla on oikeudet antaa
arvosanamerkintöjä Peppi-rekisteriin. KOS Kurkela on tehnyt opintopisteiden suosittelemista varten
yksityiskohtaisen ohjeistuksen, jota päivittää muutoksia ilmaantuessa.

OSAKO järjesti vuonna 2017 yhteensä viisi järjestökoulutusta osana Järjestötoiminta I ja II -opintojaksoja.
Järjestökoulutukset oli suunnattu koulutusalajärjestöjen, muiden Oamkin opiskelijajärjestöjen sekä
opiskelijakunnan hallitusten jäsenille. Järjestökoulutuksiin osallistuivat koulutusalajärjestöjen lisäksi myös Ultra
ry ja OIO ry. Myös Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Oulun jaosto osallistui koulutuksiin.
Koulutukset olivat maksuttomia.
Koulutusvuoden avaava ja opiskelijajärjestöjen toimijat ensimmäistä kertaa yhteen kokoava koulutus, Super
KAJ -ilta, järjestettiin 3.2 ravintola Ilonassa. Ohjelmassa oli mm. OSAKOn ja opiskelijajärjestöjen välisestä
yhteistyöstä, kokoustekniikasta ja rastikierros eri toimintasektoreihin tutustumiseksi. Koulutuksesta erityisesti
viestintään liittyvä rasti sai positiivista palautetta. Kielteistä palautetta sai ruokaillutarjoilun hitaus, joka johtui
siitä, ettei henkilökuntaa oltu varattu riittävästi paikalle siitä huolimatta, että osallistujamäärästä oli informoitu.
Toinen järjestökoulutus pidettiin 3.3. Business Kitchenillä Oamkin Kotkantien kampuksella. Aiheena oli
järjestöjen talous ja kirjanpito, puhujina olivat mm. OSAKOn pääsihteeri Tapio Korhonen ja OSAKOn
toiminnantarkastaja Heikki Kaisto. Opiskelijajärjestöille jaettiin kassalippaat ja ohjeistettiin käteiskassan
pitämiseen. Koulutus sai hyvää palautetta tärkeästä ja tarpeellisesta aiheesta. Keväälle oli suunniteltu kolmas
järjestökoulutus järjestötoiminnan johtamisesta ja toiminna kehittämisestä, mutta se jouduttiin perumaan
kiireiden ja sairastumisten vuoksi.
Syksyllä ensimmäinen koulutus järjestettiin 15.9. Koulutuksen teemana oli järjestötyön tukeminen.
Koulutuksessa käsiteltiin kaikille järjestöille ja järjestötyöntekijöille tärkeää aihetta, jaksamista ja hyvinvointia.
Puhujana oli kokenut järjestöaktiivi ja luottamushenkilö Marika Niskala. Ryhmätyönä käytiin läpi keskustellen
caseja jaksamiseen liittyvistä ongelmista ja pohdittiin järjestöaktiivien tukemista eri näkökulmista. Kouluttaja
Maija Lauri piti rauhoittumiseen painottuvan valmennuksen. Koulutus järjestettiin Lämsänjärven
leirikeskuksessa. Osanottajia oli kymmenkunta, mikä mahdollisti avoimen, intiimin ja keskustelevan ilmapiirin.
Koulutus sai hyvää palautetta hyvästä tunnelmasta, tärkeästä aiheesta ja onnistuneesta asioiden käsittelystä.
Vaali- ja aktiivirekrytoinnista pidettiin koulutus 2.10. Aasa-saunatiloissa Myllytullissa. Puhujina olivat
vaalilautakunnan puheenjohtaja Niilo Heinonen, edaattori ja OSAKO alumni Joni Huttula sekä edaattori,
kaj-konkari ja OSAKO alumni Daniel Wallenius. Koulutuksessa käsiteltiin edustajistovaaleja, vaalien
aikataulua, edustajistotyöskentelyä ja rekrytointia sekä koulutusalajärjestöaktiivien rekrytointia. Lisäksi
koulutuksessa KOS Kurkela piti workshopin OSAKOn ja koulutusalajärjestöjen jäsenhankinnasta, jonka
tulokset KOS Kurkela esitteli myöhemmin OSAKOn hallitukselle OSAKOn jäsenhankinnan tulevaisuuden
suunnittelun pohjaksi.
Viimeinen järjestökoulutus koski järjestötyöhön perehdyttämistä. Koulutus oli 10.11. Oulu kaupungin
Aleksinkulman tiloissa. Puhujina olivat OTE:n puheenjohtaja Sini Tamminen, kaj-konkari, OSAKO ja SAMOK
alumni Heikki Kaisto sekä KOS Kurkela. Koulutus sai hyvää palautetta aiheen käsittelystä monipuolisella
tavalla, ajatusten herättämisestä sekä hyvistä tarjoiluista.
Järjestökoulutusten aiheet ja ajankohdat julkaistiin OSAKOn kotisivujen järjestökoulutusten osiossa. Lisäksi
KOS Kurkela markkinoi koulutuksia Super-ryhmään jaettavalla Facebook tapahtumalla ja sähköpostitse
lähetettävillä kutsuilla ja muistutuksilla. Lisäksi koulutusalajärjestöjen puheenjohtajiin otettiin yhteyttä ja
vastuutettiin heitä huolehtimaan, että omasta järjestöstä oli koulutuksessa osallistujia. Markkinointia vaikeutti
järjestelyiden tiukka aikataulu.
Koulutuksiin osallistui vuoden aikana 100 osallistujaa (vuonna 2016 146 osallistujaa). Vuosi 2017 oli ainoa
vuosi, jona osallistujia oli edellistä vuotta alhaisempi määrä. Pitkään jatkunut kasvu ei voikaan jatkua

loputtomiin ja nyt ollaan ehkä lähellä realistisia osallistujamääriä. Lisäksi osallistujamäärien kasvu toisi eteen
riittävien tilojen löytämisen ongelman. Osallistujamääriin vaikutti vuonna 2017 se, että toimijoissa oli mukana
paljon vanhoja toimijoita, jolloin koulutustarve oli vähäisempi.
Järjestökoulutusten budjetti oli vain 1000 €, joka hyvällä suunnittelulla riitti kattamaan koulutustilat ja tarjoilut
sekä palkkiot. Siihen nähden, kuinka monta opiskelijaa tavoitettiin ja kuinka suuri vaikutus koulutuksilla on
toimijoita ohjaavana tekijänä, järjestökoulutukset olivat kustannustehokkuudeltaan erittäin hyvää. Vuoden
aikana vain yhdelle kouluttajalle maksettiin palkkio kouluttamisesta. Muutoin puhujina käytettiin järjestöaktiiveja
ja entisiä toimijoita. Vuoden aikana KOS Kurkela kiinnitti huomiota siihen, että on alettava kasvattamaan uutta
järjestötoimijoiden sukupolvea, joka voisi siirtää osaamista tuleville toimijoille. Niinpä puhujina käytettiin myös
nuorempia toimijoita, joilla on kuitenkin vaadittavaa kokemusta. Lisäksi KOS Kurkela kiinnitti huomiota
puhujien sukupuolijakaumaan. Etenkin vanhoissa järjestöaktiiveissa on paljon miehiä, ja valitettavasti
koulutuksiin ei onnistuttu aina saamaan naispuhujia mm. aikatauluesteiden vuoksi. Kuitenkin uuden
järjestöaktiivipolven tukemisella voidaan vaikuttaa tasa-arvoisempaan toimijoiden sukupuolijakaumaan siten,
että toimijoita ja tulevia puhujia olisi kaikista sukupuolista.
Koulutussuunnitelma päivitettiin alkuvuodesta ja siihen lisättiin havaintoja aiheista ja puhujista vuoden mittaan.
Kaikista koulutuksista kerättiin palautetta koulutusten kehittämiseksi. Koulutukset saivat hyvää ja erinomaista
palautetta sisällöistä ja puhujista. Koulutukset koettiin opettavaisiksi paitsi hallitustyöskentelyn, myös
tulevaisuuden työelämän kannalta. Koulutuksissa oli usein yhteisöllinen ilmapiiri ja osassa koulutuksista
saattoi jäädä istumaan iltaa vielä koulutusosuuden jälkeen. Koulutuspäivistä tuli ristiriitaista palautetta: Osa
koki alkuviikon tai keskellä viikkoa olevat koulutusillat huonoiksi esim. iltatöiden vuoksi,, osalle loppuviikon ilta
oli huono esim. viikonloppumatkojen vuoksi. Koska KOS Kurkela vastasi järjestökoulutusten lisäksi tuutoreiden
koulutuksista ja tapaamisista, määräytyivät järjestökoulutusten ajankohdat käytännössä KOS Kurkelalle
mahdollisten ajankohtien mukaan.
Opiskelijajärjestöillä oli mahdollisuus ehdottaa koulutusaiheita koko vuoden ajan koulutuksissa kerätyllä
palautteella sekä milloin vain sähköpostitse tai Facebookissa.
KOS Kurkela dokumentoi koulutusten suunnittelun, toteutuksen, palautteen ja arvioinnin verkkolevylle
järjestökoulutusten kansioon ja käytti muistilistoja järjestelyiden tehokkuuden takaamiseksi. KOS Kurkela
vastasi järjestökoulutusten suunnittelusta, toteuttamisesta ja vetämisestä. Suunnitteluun osallistettiin myös
hallitusta ja OJP-prosessitiimiä. Koska koulutussihteerin vastuulla on lähes viikottain tapahtuman
järjestäminen, on koulutussihteerille syntynyt nopea rutiini järjestökoulutusten järjestämiseen. Riskinä on
kuitenkin se, ettei nopeasta aikataulusta johtuen koulutusten jatkuvaa laadukkuutta pystytä takaamaan. KOS
Kurkela pyrki jakamaan markkinointi- ja järjestämisvastuuta hallituksen jäsenille, mutta tämä osoittautui
hankalaksi. KOS Kurkelan ajatuksena oli myös se, että jokaisessa koulutuksessa olisi ollut järjestämis- ja
toteuttamisapuna yksi hallituksen jäsen, mutta tämä jäi toteuttamatta. Tarjoilujen valmisteluissa ja
koulutustilaisuudessa paikan päällä oli hyvä apu hallituksen jäseniltä.
5.2 Uuden opiskelijan opas
KOS Kurkela toimi edellisvuosien tapaan Uuden opiskelijan oppaan päätoimittajana ja koordinoi oppaan
tuottamista. Oppaan sisältö käytiin läpi koko toimiston voimin ja vastuualueita jaettiin hallitukselle ja
työntekijöille. OSAKOn hallitus ja työntekijät myivät ilmoituksia oppaaseen ja taittajana toimi Anton Orava.
Oppaan suunnittelu aloitettiin 14.2. aloituspalaverilla KOS Kurkelan, taittaja Anton Oravan ja Oamkin
yhteyshenkilö Karoliina Niemelän kanssa. Tapaamisessa sovittiin julkaisualustat ja aikataulu sekä keskusteltiin

tulevan oppaan yleisilmeestä ja kehittämistarpeista. Muutosta päätettiin tehdä etenkin tekstien pituuksiin,
kaikkia sisältöjä päätettiin lyhentää sovitun verran luettavuuden lisäämiseksi. Myös teknistä toteutusta haluttiin
kehittää.
Seuraava tapaaminen oli 12.4., jolloin paikalla oli opiskelijakunnan toimijat ja taittaja. Tapaamisessa ideoitiin
tulevaa opasta ja tehtiin työnjako sisältöjen päivittämiseen ja mainosmyyntiin. Mainosmyyntiä päätettiin
uudistaa ja sitä varten tehtiin mm. uusi seurantaexcel. Myös mainosmyynnin pakettien hinnoista päätettiin. 3.5.
pidettiin tarkistuspalaveri, jossa työntekijät ja hallitus tarkistivat työnjaon ja aikataulun. Tervehdykset, muut
uudet sisällöt sekä päivitykset olivat valmiit 12.5. ja mainoskuvat saatiin 20.5. mennessä. KOS Kurkelan
tarkistuksen ja materiaalin kokoamisen jälkeen sisällöt, tervehdysten henkilökuvat ja mainokset toimitettiin
taittajalle 24.5. (vuosijuhlat myöhästyttivät aikataulua). Opas julkaistiin 1.7.
KOS Kurkela hoiti oppaan tiedottamisen Oamkiin valituille opiskelijoille yhteistyössä opiskelijapalveluiden
kanssa. KOS Kurkela ja KS Vallo tiedottivat oppaasta OSAKOn somekanavissa, kotisivuilla ja Oamkin
henkilökunnan ja opiskelijoiden intrassa.
Opas toteutettiin edellisvuosien tapaan sähköisesti. Aiemmasta issuu-julkaisusta luovuttiin ja oppaan teossa
käytettiin uutta koodia, jolla opas saatiin kätevästi eri julkaisualustoihin. Näin oppaaseen saatiin lisää
toimivuutta. Taittaja hankki oppaalle oman domainin, opas on kätevästi luettavissa osoitteessa
www.uudenopiskelijanopas.com. Taittajan palkkio pysyi edellisvuoden tapaan 500 €:ssa. Syksyllä oppaaseen
ei tarvinnut tehdä päivityksiä.
Uuden opiskelijan oppaan laatimisessa käytettiin apuna suunnittelumuistiota, johon KOS Kurkela kirjasi
tarkasti tehdyt toimenpiteet ja työnjaot. Oppaan toimittaminen vaatii prosessinhallintataitoja sekä paljon
seurantaa ja aikatauluista muistuttamista. Suunnittelumuistiossa on myös seuraavan vuoden kehityskohteet ja
jatkoideat. Dokumentointi toteutettiin huolellisesti ja kaikki tarvittavat dokumentit toimitusprosessin
seuraamiseksi löytyvät OSAKOn verkkolevyltä.
5.3 Jäsenpalvelut
OSAKOn jäsenet ovat pystyneet hakemaan projektiavustuksia ympäri vuoden. Projektiavustuksista vastasi
HVPJ Kutvonen ja Kutvosen erottua HVPJ Kuorikoski. Hallitus käsitteli hakemukset pääasiassa seuraavassa
kokouksessa niiden saapumisesta. Hakemuksia vastaanotettiin vuoden aikana 11 kappaletta ja hallitus myönsi
avustuksen 5 projektille. Kevään aikana hakemuksia saapui kahdeksan ja syksyllä kolme. Avustuksia
myöntäessä otettiin huomioon olivatko hakijat OSAKOn jäseniä, ja millä tavalla projekti tukisi OSAKOn tai
hakijoiden omaa toimintaa.
OSAKO jakoi jäsenmaksua maksamattomille kannatusjäsenilleen yleisavustusta elo-syyskuissa laadittujen
sopimusten perusteella syys-, marras- ja joulukuussa.
Opiskelijat ovat voineet lainata suksia, makuupusseja ja -alustoja opiskelijakunnan toimistolta. Palvelu kiinnosti
jälleen etenkin kansainvälisiä opiskelijoita. Toimistolta oli lainattavissa hiihtosuksia ja -monoja sekä useampia
laskettelusuksia ja luistimia.
5.4 Frank-opiskelijakortti
OSAKOn jäsenet ovat pystyneet aktivoimaan Frankin mobiiliopiskelijakortin, eli Frank appin syksystä 2016
lähtien ja se on ollut OSAKOn jäsenten käytössä perinteisen opiskelijakortin rinnalla vuonna 2017.

6 HALLINTOPALVELUT
6.1 Talous ja varainhankinta
Opiskelijakunnan tulot muodostuivat 2017 jäsenmaksuista, tapahtumasponsoroinnista, julkaisujen
ilmoitusmyynnistä sekä OSAKOn ja Oamkin välisen sopimuksen perusteella saaduista avustuksista. Vuoden
2016 tavoin myös vuonna 2017 voimassa oli sopimus, jossa oli yhteenkasattuna yhteen aikaisemmin erikseen
tehdyt sopimukset yleisavustuksesta, tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta,
vuokra-avustuksesta, tutkinto-ohjelmatiimitoiminnan järjestämisestä ja hyvinvointituutoroinnin järjestämisestä
Oamkissa. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, toimiston
vuokra ja muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu, koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut
yleisavustus- sekä yhteistyö- ja rahoitussopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat.
Keväällä opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 4535 ja jäsenprosentti 65,84. Syksyllä jäseniä oli 4346 ja
jäsenprosentti 60,90. Jäsenmäärä oli jälleen keväällä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Syksyllä hieman
edellisvuotta alhaisempaan jäsenmäärään vaikutti lukuvuoden alussa Oamkin siirtyminen Peppi -rekisteriin,
jonka käyttöönoton yhteydessä OSAKOn jäseneksi liittymisen yhteydessä esiintyi paljon ongelmia. Erityisesti
vaihto-opiskelijat kärsivät liittymiseen liittyvistä ongelmista ja kun ongelmat saatiin ratkaistua, useimmilla vaihto
oli jo loppusuoralla ja liittymisaste jäi hyvin alhaiseksi.
Vuoden 2017 talous oli 4 877,33 € alijäämäinen. Jäsentuotot olivat ennakoitua suuremmat, mutta esimerkiksi
ilmoitustuotot jäivät alle tavoitteen. Alkuvuodesta kävi ilmi, että vuoden 2017 tapahtumatuottoja oli jäänyt
laskuttamatta koulutusalajärjestöiltä ainakin 1500 €:n edestä ja ne laskutettiin vuoden 2018 aikana. OSAKOlla
oli ymmärretty myös, että Oamk maksaisi erikseen OSAKOn jakamat uusien ryhmien ryhmäytymisrahat
OSAKOlle.
6.2 Palvelupisteet
OSAKOn toimiston palveli jäseniä Välkkylässä entiseen tapaansa, jonka lisäksi koulutusalajärjestöt ylläpitivät
palvelupisteitä Oamkin Oulun kampuksilla, joista opiskelijat pystyivät noutamaan tilattuja opiskelijakortteja ja
lukuvuositarroja sekä ostamaan pääsylippuja tapahtumiin ja haalarimerkkejä. Oulaisissa ei ollut varsinaista
palvelupistettä, mutta tuutorit ottivat vastuuta lukuvuositarrojen jakamisesta. Oulaisten opiskelijoiden
opiskelijakortit postitettiin heille kotia, kuten suuri osa lukuvuositarroista.
6.3 Toimitilat
OSAKOn toimitiloja ovat hyödyntäneet muun muassa opiskelijaryhmät, roolipelikerho kevät- ja
syyslukukausien ajan, koulutusalajärjestöt ja Oamkin alumnit. Opiskelijaryhmät hyödynsivät tiloja aikaisempien
vuosien tapaan aktiivisesti.
Syksyn aikana KOS Kurkela ja KS Lääveri muuttivat toimistonsa Teuvo Pakkalan kadun kampukselle. KOS
Kurkelan osalta syynä oli koetut sisäilmaongelmat, jotka olivat johtaneet pitkään kestäneiden ylätieinfektioiden
jälkeen astman diagnosointiin ja lääkärin suositukseen toisesta työtilasta. OSAKO siis toimi loppuvuoden 2017
aikana sekä Teuvo Pakkalan kadulla, että Välkkylän toimistolla.
Toimistolla tehtiin PSOASin toimesta saumojen tiivistämistä ja parannuksia ilmanvaihtoon alkukesästä. Myös
ilmanlaatua tutkittiin alkukesän, kesän ja syksyn ajat ilmasta partikkeleita keräävällä ja analysoivalla laitteella,
mutta tulosten mukaan sisäilman laadusta ei löytynyt ongelmia.

6.4 Luottamushenkilöt ja henkilöstö
Hallituksessa tapahtui vuoden aikana henkilövaihdoksia, kun HVPJ Kutvoselle myönnettiin hänen pyynnöstään
ero edustajiston kokouksessa 22.5. Hallitusta täydennettiin samassa kokouksessa ja hallituksen jäseneksi
valittiin Toni Hyvönen ja HJ Kuorikoski hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Osakolaisen päätoimittajana toimi Salla Laurila vuoden kahden ensimmäisen lehden ajan. Laurila jätti
eroilmoituksen loppukeväästä ja hallitus valitsi työryhmän rekrytoimaan lehdelle uuden päätoimittajan. Salla
Simonaho valittiin Osakolaisen uudeksi päätoimittajaksi ja hänen päätoimittamanaan julkaistiin kaksi lehteä
syksyllä. Osakolaisen taittajana toimi Katja Dianoff. Grafiikat ja haalarimerkit suunnitteli Riikka Savela.
Kulttuurisihteeri Tanja Vallo jätti eroilmoituksen alkukesästä. Hallitus julkaisi hakukuululutuksen, nimesi
haastattelutyöryhmän ja valitsi Laura Lääverin uudeksi kulttuurisihteeriksi heinäkuussa. Lääveri jätti
eroilmoituksen joulukuun lopulla ja hallitus kerkesi käynnistää haun vielä vuoden 2017 puolella.
7 VIESTINTÄ
Ulkoista viestintää toteuttivat pääasiassa hallitus ja kulttuurisihteeri. Sisäisestä viestinnästä vastasivat kaikki
alkuvuodesta sovittujen vastuualueiden mukaan.
Vuoden 2017 aikana OSAKO käytti viestinnässään seuraavia välineitä/kanavia:
●
Osakoweb.fi, jota päivitettiin erityisesti syksyllä.
●
Opiskelijatiedote, joka lähetettiin entiseen tapaan joka toinen viikko kaikille opiskelijoille.
●
Edunvalvontakirje, joka lähetettiin kerran kuukaudessa edustajistolle ja kaj-toimijoille.
●
Facebook.com/studentunionosako. Lisäksi hyödynnettiin erilaisia Facebook-ryhmiä (tuutorit,
perheelliset opiskelijat jne.).
●
Twitter (@osakoweb).
●
Instagram (@osakoweb), jonka käyttöön panostettiin erityisen paljon. Aloitettiin Instastoriesin käyttö.
●
Opiskelijaintra Oiva ja henkilöstöintra Heimo, joissa molemmissa OSAKOlla on oma palsta.
●
Perinteiset ilmoitustaulut. Kampusten inforuudut.
●
Haikuja kellarista -blogi, johon kirjoittivat sekä OSAKOn omat toimijat että vierailijat.
●
Ständit, joita pidettiin kampuksilla pääsääntöisesti joka toinen viikko.
●
Otettiin käyttöön Slack, jota OSAKOn toimisto käytti sisäiseen viestintään.
●
Mediatiedotteet, joita lähetettiin tapahtumista, henkilövalinnoista ja kannanotoista.
Viestintäsuunnitelman valmistelua jatkettiin. Sen sisältöä muokattiin tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että
jatkossa erillisen viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman sijaan laaditaan ainoastaan yksi viestintäohjelma.
KS Lääveri toteutti viestintäsuunnitelman vuodelle 2018.
Medianäkyvyyttä saivat esimerkiksi lukuvuoden avajaistapahtuma ja Preludi, EPJ Törmäsen ehdokkuus ja
valinta SAMOKin hallitukseen sekä Linnanmaan kampusratkaisu. Lisäksi loppuvuodesta uutisoitiin OSAKOn
uusien toimijoiden valinnasta.

OSAKOn ja Oamkin viestintäyhteistyötapaamisia järjestettiin säännöllisesti, ja niissä keskusteltiin etenkin
tapahtumayhteistyöstä. Lisäksi kulttuurisihteeri osallistui Oamkin kansainvälisen viestinnän suunnitteluun.
Opiskelijalehti Osakolaista julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa. Lehdet ilmestyivät sekä kevätlukukaudella
että syyslukukaudella kaksi kertaa. Kaksi ensimmäistä numeroa päätoimitti Salla Laurila ja hänen jälkeensä
syyslukukaudesta alkaen Salla Simonaho.
8 KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
8.1 Kannanotot
-

Kannanotto Oamkin opiskelijoiden mielenterveyspalveluista

8.2 Lausunnot
-

OSAKO lausuu hallituksen asumistukilaki-esityksestä

