Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
TOIMINTAKERTOMUS 2018

JOHDANTO
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden
etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014). Vuosi 2018 oli
opiskelijakunnan neljästoista 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 kahdeksan kertaa.
OSAKOn edustajistovaaliin asettautui ehdolle 46 ehdokasta ja äänestysaktiivisuus putosi edellisvuodesta 5,7
prosenttia. Äänestysprosentti oli 13,4.
Edustajisto perusti maaliskuussa työryhmän päivittämään ja yhdistämään OSAKOn valtakunnallisen
vaikuttamisen ohjelman ja ammattikorkeakoulupoliittisen ohjelman. Samassa kokouksessa perustettiin myös
brändityöryhmä tarkoituksenaan päivittää OSAKOn visuaalista ilmettä ja viestintää. Työryhmä sai työnsä
päätökseen syksyllä 2018 ja ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma hyväksyttiin 6.11. edustajiston
kokouksessa. SAMOKin hallituksen jäsen Valtteri Törmänen oli ehdokkaana liiton puheenjohtajaksi vuodeksi
2019, mutta ei tullut valituksi.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Hallituksen jäsen Tuomas Turula pyysi eroa
hallituksesta. Ero myönnettiin 12.3. ja hallitusta täydennettiin uudella hallituksen jäsenellä Sami Tuomisella.
Asiantuntija Laura Lääveri siirtyi tammikuussa uusien haasteiden pariin ja uutena viestinnän ja kansainvälisten
asioiden asiantuntijana aloitti Elli Tervo maaliskuussa.

1 TOIMINNAN OHJAUS
1.1 Päätöksenteko
Edustajisto järjestäytyi 4.12.2017 ja kokoontui neljä kertaa kevätlukukauden aikana. Ensimmäisessä
kokouksessa
edustajisto
päätti
OSAKOn
valtakunnallisen
vaikuttamisen
ohjelman
ja
ammattikorkeakoulupoliittisen ohjelman yhdistämisestä ja valtuutti hallituksen avaamaan haun ohjelmat
päivittävään ja yhdistävään työryhmään. Kokouksessa valtuutettiin hallitus avaamaan haku myös
opiskelijakunnan brändityöryhmään sekä valmistelemaan maakuntapoliittisia linjauksia yhteistyössä
mahdollisuuksien mukaan OYY:n, O´Diakon ja Copsan kanssa. Kevään toisessa kokouksessa edustajisto
perusti brändityöryhmän ja poliittisen ohjelman päivittävän työryhmän, myönsi eron Tuomas Turulan pyydettyä
eroa opiskelijakunnan hallituksesta ja täydensi hallitusta Sami Tuomisella. Edustajiston kokouksessa 17.4.
keskusteltiin Preludin 2017 ennakoitua suuremmista kuluista, hyväksyttiin OSAKOn osalta maakuntapoliittiset
linjaukset, päätettiin siirtyä käyttämään syksystä lähtien uutta AMK-opiskelijakorttia, keskusteltiin uuden
jäsenrekisterin hankkimisesta ja Pivon digitaalisen opiskelijakortin käyttöönotosta.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2017
tilivelvollisille. Kokouksessa päätettiin myös uuden jäsenrekisterin hankkimisesta, kahdesta
varteenotettavimmasta vaihtoehdosta edustajisto päätyi LIME-jäsenrekisteriin. Lisäksi edustajisto myönsi eron
valmistumassa olevalle EVPJ Lassilalle opiskelijakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi uudeksi
varapuheenjohtajaksi Siiri Suoniemen.
Ensimmäisessä syksyn edustajiston kokouksessa nimettiin OSAKOn edustajat SAMOKin liittokokoukseen,
valittiin Valtteri Törmänen OSAKOn ehdokkaaksi SAMOKin puheenjohtajaksi, myönnettiin ero vaalilautakunnan
puheenjohtajalle Essi Yli-Korpelalle tehtävästään, valittiin Toni Hyvönen vaalilautakunnan uudeksi
puheenjohtajaksi ja valittiin vaalilautakuntaan uudet jäsenet. Kokouksessa 8.10. päätettiin OSAKOn linjat
SAMOKin liittokokoukseen ja tehtiin päätös olla liittymättä Opiskelijoiden liikuntaliittoon. Syksyn viimeisesä
varsinaisessa kokouksessa valittiin opiskelijajäsenet Oamkin tutkintolautakuntaan vuosiksi 2019-2020 ja
hyväksyttiin OSAKOn poliittinen ohjelma.
OSAKOn syyskokouksessa 27.11. käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Hallitus järjestäytyi 14.12.2017 ja kokoontui vuoden aikana 31 kertaa. Uusi hallituksen järjestäytymiskokous
järjestettiin HJ Turusen eron seurauksena 19. maaliskuuta.
1.2 Liittokokoukset
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n varsinainen liittokokous järjestettiin 12.-13.10.2018. Lahdessa.
Liittokokouksessa OSAKOn edustajiston nimeäminä edustajina toimivat EPJ Kuorikoski, HPJ Ripaoja, HVPJ
Salminen, HJ Tuominen, HJ Hannonen, HJ Mäkimartti ja HJ Suonvieri käyttäen yhteensä yhdeksää ääntä.
Liittokokouksessa äänestettiin SAMOKin tulevan vuoden hallituksen kokoonpanosta ja päätettiin liiton
suuntaviivat vuodelle 2019.
OSAKO ei osallistunut Opiskelijoiden liikuntaliitto – OLL:n liittokokoukseen Nastolassa 8.-9.11, koska SAMOKin
erotessa liikuntaliitosta jokaisen opiskelijakunnan tuli liittyä liiton jäseneksi ja näin saada äänioikeus
liittokokoukseen. Opiskelijakunnan edustajisto päätti kokouksessaan 8.10. olla liittymättä toistaiseksi OLL:n
jäseneksi.

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 ja
verkkolevyä. Vaikka dokumentoinnin merkitystä korostettiin jälleen koko vuoden ajan, esimerkiksi
suunnittelumuistioiden käyttäminen jäi melko vähäiseksi. Toiminnan dokumentointi kaipaa vielä kehittämistä.
Prosessitiimit ovat kirjanneet operatiivisiin toimintasuunnitelmiinsa toimintaa prosessitiimien kokouksissa.
OSAKOn toiminnan yhteistä vuosikelloa seurattiin säännöllisesti viikkopalavereiden yhteydessä. Sisäisessä
viestinnässä käytettiin Slack -alustaa ja lisäksi hallituksella oli käytössään myös oma Whatsapp -ryhmä.
Hallitus kokoontui evakkoon 21.-23.9. kirjoittamaan toimintakertomusta kevätkaudelta 2018 ja suunnittelemaan
loppuvuoden toimintaa.
1.5 Osaamisen johtaminen
Hallituksen uusien toimijoiden perehdyttäminen aloitettiin joulukuun 2017 loppupuolella yhteisellä
perehdytyspäivällä. Perehdyttämistä jatkettiin tammikuussa 2018 toisella viikolla. Osa perehdytyksistä jätettiin
pitämättä työntekijöiden kiireiden vuoksi.
Edustajiston perehdyttämiskoulutus Predari järjestettiin 2.-3.2. Oamkin Kotkantien kampuksella ja kokoustila
Tetralla. Perehdyttämiskoulutuksessa perehdytettiin edustajiston jäseniä ja varajäseniä toimimaan
edustajistossa ja vierailijoina nähtiin mm. Oulun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jenni Pitko, Oulun
kaupungin hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen, SAMOKin Annika Eskman, sekä
OYY:n EPJ Elisabet Shnoro ja EVPJ Miriam Putula.
Uusi vaalilautakunta valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa 4.12.2017 ja järjestäytyi 18.12.2017.
Kevätkaudella vaalilautakunnalla ei ollut asioita käsiteltävänä, eikä pitänyt yhtään kokousta. Vaalilautakunnan
puheenjohtaja Essi Yli-Korpela pyysi edustajistolta eroa valmistumisen vuoksi syksyn ensimmäisessä
edustajiston kokouksessa ja uusi vaalilautakunta valittiin edustajiston kokouksessa 17.9. Uusi vaalilautakunta
järjestäytyi 25.9. PS Korhonen ja VLPJ Yli-Korpela olivat luonnostelleet edustajistovaalin kululle kevään aikana
aikataulun SAMOKin aloitteesta lähteneen valtakunnallisen edustajistovaalipäivän mukaan.
Kehityskeskustelut hallituksen ja työntekijöiden osalta käytiin toukokuussa. Kehityskeskusteluissa OSAKOn
työilmapiiri koettiin pääosin hyväksi ja avoimessa, joskin sisäisessä viestinnässä olisi parantamisen varaa. Niin
hallitus kuin työntekijätkin kokevat oman roolinsa merkitykselliseksi, ja ainoat esille nousseet ongelmat liittyivät
lähinnä henkilökohtaisiin haasteisiin ajanhallinnassa.
Koulutuspoliittista edunvalvontaa haluttiin kehittää ja sosiaalipoliittiselle puolelle toivottiin myös lisää panostusta
esimerkiksi työntekijän muodossa. Perehdyttäminen koettiin hyvänä OSAKOn tasolla, mutta henkilökohtaisiin
perehdytyksiin pitäisi keksiä tapoja prosessin parantamiseksi. Tulevaisuuden tavoitteiden määrittämiseksi ja
toimenpiteiden pohtimiseksi toivottiin enemmän yhteistä aikaa. Tekniikan, kuten puhelimien, vanhanaikaisuus
nousi kehityskeskusteluissa esille, ja siihen toivottiin parannusta. Puheenjohtajistolta toivottiin jämäkämpää
otetta ja strategiaa olisi voitu seurata ja toteuttaa paremmin.

Hallitus ja henkilökunta ovat edistäneet ja kehittäneet osaamistaan mm. osallistumalla SAMOKin ja OLL:n
tapahtumiin, SAMOKin verkkokeskusteluihin sekä OSAKOn omiin järjestökoulutuksiin.
1.6 Sidosryhmäyhteistyö
6.1. EPJ Kuorikoski ja HPJ Ripaoja osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan loppiaisvastaanotolle.
28.-30.1. Hallitus ja EPJ Kuorikoski osallistuivat SAMOKin lähtölaukaus risteilylle
31.1. PS Korhonen ja HPJ Ripaoja tapasivat Kalevan Mikko Ronkaista
9.2. Oamkin yhteyspäällikkö Ville Kärkkäinen tapasi hallitusta
12.2. PS Korhonen ja HPJ Ripaoja tapasivat ammattiliitto Pro:n edustajia.
14.2. HVPJ Salminen tapasi Bailataan.fi Arttu Väisästä
15.2. PS Korhonen ja HPJ Ripaoja tapasivat Oamkin kirjaston edustajia.
24.2. HPJ Ripaoja ja HVPJ Salminen osallistuivat OYY:n vujuille.
26.2. HPJ Ripaoja tapasi Business Kitchenin toimijoita.
28.2 HVPJ Salminen ja HJ Hannonen tapasivat SuperParkin Taneli Linnaa.
28.2. Hallitus tapasi OYY:n hallitusta.
10.3. HPJ Ripaoja ja HVPJ Salminen osallistuivat METKAn vujuille.
12.3. PS Korhonen, HPJ Ripaoja ja HVPJ Salminen tapasivat Oulun ES:n edustajia.
15.-16.3. HJ Suonvieri, HPJ Ripaoja ja HVPJ Salminen osallistuivat SAMOKin kevätseminaariin
20.3. Hallitus tapasi Oamkin johtoryhmää
4.4. HVPJ Salminen ja HJ Hannonen tapasivat SuperParkin Taneli Linnaa.
7.4. HPJ Ripaoja ja HVPJ Salminen osallistuivat Outo ry:n vujuille.
10.4. HPJ Ripaoja ja HJ Mäkimartti osallistuivat ITSEW viikon kaupungin vastaanottoon.
12.4. HPJ Ripaoja, HVPJ Salminen, HJ Hannonen ja HJ Mäkimartti osallistuivat ITSEW viikon illalliselle.
23.4. HPJ Ripaoja tapasi Oamkin opiskelijajärjestöjen puheenjohtajia.
27.4. EPJ Kuorikoski ja HPJ Ripaoja osallistuivat OYY:n vappusimoille.
3.5. HPJ Ripaoja ja PS Korhonen tapasivat YTHS:n puheenjohtajaa
7.5. HJ Hannonen tapasi Sirkku Pikkujämsää Popster hankkeesta.

24.5. HPJ Ripaoja tapasi PSOAS:n edustajaa.
30.5. HPJ Ripaoja, PS Korhonen ja HJ Tuominen tapasivat seurakunnan edustajia.
31.5. Hallitus tapasi Oamk Oy:n hallitusta
5.6. PS Korhonen tapasi OYY:n pääsihteeriä
14.6. HVPJ Salminen tapasi Sinisten edustajia.
18.6. HVPJ Salminen tapasi Perussuomalaisten edustajia.
9.-11.8. HVPJ Salminen, HJ Hannonen ja HJ Tuominen osallistuivat SAMOKin kesäseminaariin.
22.8. HVPJ Salminen tapasi Ilonan ravintolapäälikkö Juho Laitista.
28.8. HJ Hannonen ja A Tervo tapasivat ESN:ää.
4.9. HJ Suonvieri tapasi OKKL:n Heidi Olsboa.
12.9. HPJ Ripaoja ja EPJ Kuorikoski osallistuiva OYY:n Vulcanalian kutsuvieras tilaisuuteen.
17.-18.9. HVPJ Salminen ja HJ Mäkimartti osallistuivat KOPE-hankkeen LINKO x KOPE hackathoniin.
27.9. HVJP Salminen, HJ Tuominen ja HJ Suonvieri tapasivat Kupla-hankkeen edustajia.
1.-2.10. HJ Suonvieri osallistui OLL:n sektoritapaamiseen.
1.-2.10. HPJ Ripaoja ja PS Korhonen osallistuivat SAMOKin PJ/TJ-päiville.
6.10. HJ Tuominen ja HJ Suonvieri osallistuivat JAMKOn vuosijuhlille.
12.-13.10. Hallitus ja EPJ Kuorikoski osallistuivat SAMOKin liittokokoukseen Lahdessa.
15.10. HVPJ Salminen tapasi Kupla-hankkeen edustajia.
27.10. HJ Hannonen ja EPJ Kuorikoski osallistuivat O´DIAKOn vuosijuhlille.
30.10. HVPJ Salminen ja A Tervo tapasivat OYY:n Asta Salomaata.
30.10. HVPJ Salminen tapasi OYY.n Asta Salomaata ja Oulun kaupungin Janita Jämsèniä.
5.11. PS Korhonen ja HPJ Ripaoja tapasivat keilahallin edustajaa.
6.11. Hallitus tapasi OYY:n hallitusta.
24.11. HJ Mäkimartti ja HPJ Ripaoja osallistuivat Helgan vuosijuhlille.
8.12. HJ Hannonen ja HJ Mäkimartti osallistuivat LAUREAMKOn vuosijuhlille.

1.7 Toimielimet
Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Ronja Kuorikoski ja varapuheenjohtajana Essi Lassila 22.5. saakka ja
Siiri Suoniemi siitä lähtien. Edustajisto kokoontui järjestäytymiskokous mukaan lukien yhdeksän kertaa, keväällä
neljästi ja syksyllä neljästi. Kokoukset olivat yhtä lukuun ottamatta päätösvaltaisia.
Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi Essi Yli-Korpela 17.9. saakka ja Toni Hyvönen loppuvuoden ajan.
vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa 18.12.2017 vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Sami
Luukela ja vaalilautakunnan järjestäytyessä uudelleen 25.9. Essi Leinonen loppuvuoden ajan. Vaalilautakunta
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
Edustajisto perusti 12.3. kokouksessaan työryhmän yhdistämään ja päivittämään OSAKOn poliittiset ohjelmat
yhdeksi kokonaisuudeksi. Työryhmään kuului HJ Hannonen, HJ Mäkimartti, Riikka Karppinen, Tuure Vairio,
Satu Kinnunen ja Toni Hyvönen.
Edustajisto perusti 12.3. kokouksessaan myös brändityöryhmän, jonka tarkoiteuksena oli päivittää OSAKOn
visuaalista ilmettä ja viestintää. Työryhmän jäseninä toimivat HVPJ Salminen, Antti Tauriainen, Essi Heiniluoma,
Sami Luukela, Riikka Karppinen ja Tuure Vairio.
Edustajistovaaleissa ehdolle asettui 46 jäsentä. Ehdokkaiden määrä laski edellisvuodesta. Ehdokkaat olivat
järjestäytyneinä kuuteen vaaliliittoon. Äänestysprosentti oli 13,4.

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 2018
Oulun tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Ville Nikupeteri
Valtteri Korpela
Jesse Kulpakko
Petra Partanen
Toni Hyvönen
Riku Kalistaja
Jenna Nikula
Antti Kutvonen
Antti Ojala

varajäsenet
Riikka Karppinen
Ronja Järvelä
Tero Tornberg
Olli Mäkimartti
Joonatan Malinen
Arttu Metsälä
Aleksi Käsmä
Nina Eklund

Sairaan Hyvä -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Essi Lassila
Aino Kuukkanen
Elina Lassila
Eveliina Soinsaari
Tri Nguyen
Jari Koskela
Veera Alajärvi
Jasmin Lindström

varajäsenet
Monica Pirttilä
Essi Yli-Korpela
Sanna Kangasniemi
Essi Heiniluoma
Henna Kants
Saana Hannula
Sanna Kants
Juho Hirvelä

Touhutekniikka -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Joonas Vikström
Sini Tamminen
Niilo Heinonen

varajäsenet
Miikka Tuovinen
Perttu Shemeikka
Joni Huttula

Kulttuurin vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Siiri Suoniemi
Sami Luukela
Valtteri Törmänen
Opiskelijoiden luvalla -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Ronja Kuorikoski
Tapio Mustonen

varajäsenet
Emilia Iinatti
Nuutti Peltomaa
Elina Nättilä
Sampo Nevalainen
varajäsenet
Saska Salo
Kristiina Auvinen

Taulukko 2.
HALLITUS

Anttijussi Ripaoja
Emma Salminen
Emma Hannonen
Tuomas Turula (12.3. saakka)
Juho-Elias Mäkimartti
Mikko Suonvieri
Sami Tuominen (12.3. alkaen)

VAALILAUTAKUNTA 17.9. saakka
Essi Yli-Korpela (PJ)
Sami Luukela
Antti Kutvonen
Sanna Kangasniemi
Aino Kuukkanen
Tapio Mustonen
Elina Lassila
Jenna Louhela
Siiri Suoniemi
Sami Tuominen
Sini Tamminen
19.9. alkaen
Toni Hyvönen (PJ)
Elina Lassila
Essi Leinonen
Sami Luukela
Aleksi Käsmä
Riikka Karppinen
Juho Hirvelä
Ronja Kuorikoski
Siiri Suoniemi
Valtteri Korpela
Miikka Tuovinen

Taulukko 3.
Oamk Oy:n hallitus

Valtteri Törmänen, Markus Mäkitalo (30.5. alkaen)

Tutkintolautakunta

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

Opiskelijapalveluiden
johtotiimi

laajennettu Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

Johtoryhmä

Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

Laatukoordinaattorit

Emma Salminen, Juho-Elias Mäkimartti, Anne Kurkela

Valintaperustetyöryhmä

Emma Salminen, Anne Kurkela

Hanketoiminta & tki-kokous

Juho-Elias Mäkimartti, Emma Salminen

Esimieskokous

Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

Opinnäytetyö-työryhmä

Emma Salminen, Anne Kurkela

KV-koordinaattorit

Laura Lääveri (12.1. asti), Emma Hannonen, Elli Tervo (19.3. lähtien)

Oamkin kestävän kehityksen tiimi

Emma Hannonen, Mikko Suonvieri

OY & Oamk -johtoryhmä

Anttijussi Ripaoja, Ronja Kuorikoski, Emma Salminen, Essi Lassila

OKKL -työryhmä

Mikko Suonvieri, Anttijussi Ripaoja

OSAKO & Oamk -viestintäryhmä

Emma Salminen, Laura Lääveri (12.1. saakka), Elli Tervo (19.3.
lähtien), Tapio Korhonen

Nuorisoasiain työryhmä

Anttijussi Ripaoja, Mikko Suonvieri, Emma Salminen

Tki-julkaisuneuvosto

Anttijussi Ripaoja, Juho-Elias Mäkimartti

Valtti -ohjausryhmä

Juho-Elias Mäkimartti (19.3. saakka) Sami Tuominen (19.3. lähtien),
Emma Hannonen, Anne Kurkela

Opintojen ohjaajien työryhmä

Anne Kurkela, Emma Hannonen, Emma Salminen (19.3. saakka),
Sami Tuominen (19.3. lähtien)

Opiskelijaravintola -ohjausryhmä

Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

Opiskeluhyvinvointiryhmät kampuksittain

Mikko Suonvieri, Anttijussi Ripaoja

Opetussuunnitelmien kehittäminen

Emma Salminen, Anne Kurkela, Tuomas Turula (19.3. saakka)

OsNan kokoukset

Mikko Suonvieri, Anttijussi Ripaoja, Tuomas Turula (19.3. saakka),
Sami Tuominen (19.3. lähtien)

Alumniyhdistyksen kokoukset

Emma Hannonen, Anttijussi Ripaoja

Oivan kehittäminen

Emma Salminen, Anttijussi Ripaoja

ESN -yhteyshenkilö

Emma Hannonen

LAB -ohjausryhmä

Anttijussi Ripaoja, Juho-Elias Mäkimartti

Verkko-ohjaaja -ohjausryhmä

Anne Kurkela, Emma Hannonen (19.3. saakka) Sami Tuominen
(19.3. alkaen)

Peppi -ohjausryhmä

Emma Salminen, Anne Kurkela

Kontinkankaan kampuksen opintokollegio Mikko Suonvieri
Teuvo Pakkalan kadun kampuksen Tuomas Turula (19.3. saakka) Emma Salminen (19.3. lähtien)
opinto-kollegio
Kotkantien kampuksen opintokollegio Emma Hannonen
Kulttuuri
Kotkantien kampuksen opintokollegio Juho-Elias Mäkimartti
tekniikka
ja
luonnonvara
Digiohjausryhmä

Emma Salminen, Juho-Elias Mäkimartti, Anne Kurkela

Valte-hanke

Emma Hannonen, Anne Kurkela

Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen – Emma Salminen, Anne Kurkela, Juho-Elias Mäkimartti
hanke
Kampustyöryhmät

Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

Bulevardin kehittäminen -työryhmä

Emma Salminen

Maakunnan yhteistyöryhmä
’
E-kampus-ohjausryhmä

Anttijussi Ripaoja

Elinikäisen
yhteistyöryhmä

ohjauksen

Emma Salminen, Juho-Elias Mäkimartti, Anne Kurkela
ELO- Anne Kurkela, Juho-Elias Mäkimartti

Toteemi-hanke

Emma Salminen, Anne Kurkela

HOPS-työryhmä

Juho-Elias Mäkimartti, Emma Salminen

Osaamisen tunnistaminen

Juho-Elias Mäkimartti, Emma Salminen

Business Kitchen

Anttijussi Ripaoja, Juho-Elias Mäkimartti

Linnanmaan kehittäminen

Anttijussi Ripaoja, Emma Salminen

3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Toimintavuonna 2018 koulutuksen kehittämisen prosessitiimissä toimivat HVPJ Salminen, HJ Mäkimartti, HJ
Hannonen (19.3. saakka) ja HJ Tuominen (19.3. alkaen), sekä koulutuksen ja vertaisohjauksen asiantuntija
Kurkela. Prosessitiimin kevään toimintoihin vaikuttivat osaltaan hallituksen kokoonpanon muutokset.
Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin toimintaa määrittelivät vuonna 2018 tuutorikoulutukset, tutkintoohjelmatiimin toiminnan uudelleen määritteleminen sekä toimintaa ohjaavien dokumenttien päivittäminen Lisäksi
KOKE-prosessitiimi on vastannut toimintaa ohjaavien dokumenttien päivittämisestä vastuualueellaan ja
vastannut OSAKOn poliittisten ohjelmien yhdistämisestä ja tiivistämisestä.
Koulutuksen kehittämisen prosessitiimi kokoontui keväällä 5 kertaa puheenjohtajanaan HVPJ Salminen.
3.1 Tuutoritoiminta
Tuutoritoiminnan vastuut jakautuivat keväällä pitkälti HJ Hannoselle ja HJ Tuomiselle, A Kurkela oli
päävastuussa tuutoreiden rekrytoinnin järjestämisessä. Tuutoroinnin profiilia haluttiin keväällä nostaa
suunnittelemalla uudet tuutorpaidat. Syksyllä HJ Hannonen ja HJ Tuominen toteuttivat Moodleen tuutoroinnin
etäkoulutusalustan. Tuutoroinnin budjetti vuodelle 2018 oli 5000€ ja toteuma 5402,35€.
3.1.1. Vertaistuutorointi
Tuutorikoulutukset
Uusien vertaistuutoreiden rekrytointi oli käynnissä helmikuun ajan. Hakijoita oli yhteensä 172, joista koulutuksen
suoritti 165. Jatkavia vertaistuutoreita oli 31. Vertaistuutorikoulutukset järjestettiin ilta-, viikonloppu- ja
etäkoulutuksina. Fyysiset koulutukset järjestettiin Kotkantien kampuksella.
Iltakoulutus 14.- ja 16.3.
Viikonloppukoulutus 23.-24.3.
Etäkoulutus 1.- 30.4.
Tuutoritapaamiset/illanvietot
Kaikille OSAKOn tuutoreille järjestettiin illanvietto keväällä Walhallassa, tapahtumaan osallistui n. 150 henkeä.
Vertaistuutoreiden syystapaaminen järjestettiin Kotkantien kampuksella. Tapaamiseen osallistui 89 henkeä.
Tuutoreiden pikkujoulut järjestettiin Arkkitehtien kiltatalolla, pikkujouluihin osallistui n. 40 tuutoria.
Tuutoreiden illanvietto 19.4.
Vertaistuutoreiden syystapaaminen 18.9.
Tuutoreiden pikkujoulut 13.12.
Tuutortiimit
Tuutortiimejä järjestettiin keväällä 2 kappaletta ja syksyllä 3.

Muut tuutorointiin liittyvät tapahtumat
Syksyllä 2018 keskustelimme Teuvo Pakkalan kadun henkilökunnan sekä Outo Ry:n kanssa tuutorihaun
käytäntöjen päivittämisestä vuodelle 2019. Tuutoriuutiset olivat tauolla loppukevään sekä syksyn ajan. HJ
Hannonen ja HJ Tuominen saivat syksyllä valmiiksi Moodle-alustan verkkokoulutuksia varten. Moodle-alustan
käyttöönotto tapahtuu keväällä 2019.
3.1.2. Kv-tuutorointi
Uusien kv-tuutoreiden rekrytointi oli käynnissä helmi-maaliskuussa. Hakijoita oli yhteensä 41, joista koulutuksen
suoritti 15 iltakoulutuksena ja 3 etänä. Jatkavia kv-tuutoreita oli 8 kpl.
11.- ja 13.4. Iltakoulutus TPK:n kampuksella
Huhti-toukokuussa etäkoulutus
Kevään tapaamiset:
7.2. tapaaminen TPK:n auditoriossa
19.4. tuutoreiden kevätillanvietto Walhallassa
Syksyn tapaamiset:
15.8. Oamkin kv-palvelut järjestivät Kv-tuutoreille tapaamisen OSAKOn toimistolla
20.-22.8. OSAKOn toimistolla järjestettiin arrival service, jolloin tuutorit päivystivät toimistolla klo 8-22.00 ottaen
uudet vaihto-opiskelijat vastaan, jakaen heille avaimet ja opastaen heidät asuntoihin.
9.10. kv-tuutoreiden syystapaaminen Lämsänjärvellä, illanviettoon osallistui n. 10 henkeä.
13.12. Tuutoreiden pikkujoulut järjestettiin Arkkitehtien kiltatalolla, pikkujouluihin osallistui n. 40 tuutoria.
3.2 Laatutyö yhteistyössä Oamkin kanssa
OSAKO ja Oamk järjestivät ”Jouko wants to know” -laatukiertueen kaikilla kampuksilla. Kyselyn teemana oli
palvelut. OSAKO osallistui kyselyn tulosten läpikäyntiin laatukoordinaattorien työryhmässä. Lisäksi OSAKOn
hallitus ja työntekijät kävivät läpi OSAKOa koskeneet vastaukset ja tekivät suunnitelmat toiminnan
kehittämiseksi niiden pohjalta.
Opiskelijakunta osallistui laatutyötön edustamalla Oamkin laatukoordinaattoreiden työryhmässä.
Reklamaatioita saapui OSAKOlle toimintavuoden aikana muutamia kappaleita. Opiskelijakunta pyrki
markkinoimaan virallisia kanavia, joiden kautta voi antaa palautetta OSAKOlle myös anonyymisti. Tästä
huolimatta suurin osa reklamaatioista saatiin tietoon opiskelijoiden kohtaamisissa. Reklamaatiot käsiteltiin ja
niiden selvittämiskesi ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin.
3.3 Tutkinto-ohjelmatiimitoiminta
Toimintavuonna 2018 TO-tiimitoiminnan koordinoinnista vastasi HJ Mäkimartti yhdessä HVPJ Salmisen kanssa.
Tutkintovastaavat kontaktoitiin elokuussa ja kommunikointiin perustettiin yhteinen ryhmä Office 365ympäristöön. Tutkintovastaavat eivät olleet aktiivisia vastaajia ja syksyn aikana todettiin, ettei to-tiimien
opiskelijajäsenten koulutuksia järjestetä, osittain opiskelijakunnan henkilöstövajauksen vuoksi.
Laatukoordinaattoreiden työryhmässä keskusteltiin myös tästä asiasta ja sovittiin, että keväälle 2019 sovitaan
tapaaminen tutkintovastaavien kanssa ja sovitaan uudet, yhteiset pelisäännöt.

3.5 Koulutuksen kehittämistoimikunta
KOKE-tiimi kokoontui kevätkaudella kahdesti 12.2 ja 11.4. Tiimit järjestettiin OSAKOn toimistolla. Tiimeihin pääsi
osallistumaan kerrallaan noin puolet koulutusalajärjestöjen edustajista (KOPO-vastaavat). KOKE-tiimeissä
keskusteltiin ajankohtaisista asioista kampuskohtaisesti, sekä mahdollisista epäkohdista koulutukseen liittyen.
Lisäksi tiimejä vetänyt HJ Mäkimartti esitteli omaa toimintaansa opiskelijaedustajana Oamkin työryhmissä.
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 Salminen
Laatukoordinaattorien työryhmä
Valintaperuste työryhmä
Hanketoiminta- ja tki-kokous (19.3. saakka)
Opinnäytetyötyöryhmä
Opetussuunnitelman kehittäminen -työryhmä
Oivan kehittämisen projektiryhmä
Oivan kehittämisen ohjausryhmä
Peppi-ohjausryhmä
Digi-ohjausryhmä
E-kampus-ohjausryhmä
Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke (KOPE)
TOTEEMI-hanke
Hops-työryhmä
Osaamisen tunnistaminen -työryhmä
Tuudo
HJ Mäkimartti
Laatukoordinaattoreiden työryhmä
Hanketoiminta- ja tki-kokous (19.3. saakka)
Tki-julkaisuneuvosto (19.3. saakka)
Valtti-ohjausryhmä (19.3. saakka)
LAB-ohjausryhmä
Digi-ohjausryhmä
E-kampus-ohjausryhmä
Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke (KOPE)
Elinikäisen ohjauksen ELO-yhteistyöryhmä
Hops-työryhmä
Osaamisen tunnistaminen -työryhmä
Business Kitchen -työryhmä
KOKE-tiimi
HJ Tuominen
- Opinto-ohjaajien työryhmä
- Valtti-ohjausryhmä
- Verkko-ohjaaja ohjausryhmä

HJ Hannonen
-

Opinto-ohjaajien työryhmä
Kulttuurin opintokollegio
Valtti -ohjausryhmä
Valmiina työelämään -hanke
Verkko-ohjaaja ohjausryhmä

A Kurkela
-

Laatukoordinaattoreiden työryhmä
Valintaperustetyöryhmä
Opinnäytetyö -työryhmä
Valtti-ohjausryhmä
Opinto-ohjaajien työryhmä
Opetussuunnitelman kehittäminen -työryhmä
Verkko-ohjaaja ohjausryhmä
Peppi-ohjausryhmä
E-kampus-ohjausryhmä
Valte-hanke
Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke (KOPE)
TOTEEMI-hanke

Muut seminaarit ja koulutukset
SAMOK lähtölaukaus -risteily: HVPJ Salminen, HJ Mäkimartti, HJ Hannonen
SAMOK liittokokous: HVPJ Salminen, HJ Mäkimartti, HJ Tuominen, HJ Hannonen
SAMOK kevätseminaari: HVPJ Salminen
SAMOK kesäseminaari: HVPJ Salminen, HJ Tuominen, HJ Hannonen
SAMOK henkilöstöpäivät 28.-29.5.: A Kurkela
LINKO x KOPE Hackathon: HVPJ Salminen, HJ Mäkimartti
Vuonna 2018 KOKE prosessitiimin toiminnassa korostui Oamkin yhteinen kehittäminen ja tuutoroinnin
kehittäminen. Oamkin yhteisessä kehittämisessä korostuivat erityisesti joustavat opiskelumahdollisuudet ja työn
ja korkeakouluopintojen yhdistäminen.
Loppuvuodesta Oamkissa käynnistyi myös Tuudo-työryhmä, jonka toimintaan HVPJ Salminen osallistui.

4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Opiskeluhyvinvoinnin edistämisen prosessitiimiin kuului vuonna 2018 HPJ Ripaoja, HVPJ Salminen (19.3.
alkaen), HJ Turula (12.3. asti), HJ Hannonen, HJ Suonvieri ja asiantuntija Tervo.
Vuonna 2018 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 neljä. Kansainväliset opiskelijat
huomioitiin kaikkien OSAKOn tapahtumien yhteydessä huolehtimalla kaksikielisestä tiedottamisesta sekä
OSAKOn järjestämässä international teamissa, joka kokoontui noin kerran kuussa syksyn aikana. Syksyllä
OSAKO järjesti kansainvälisille opiskelijoille myös neljä tapahtumaa.
OSAKO teki yhteistyötä Oamkin kansainvälisten palveluiden kanssa ja oli mukana uusien vaihto- ja tutkintoopiskelijoiden orientaatioviikolla. OSAKOn toimisto toimi vaihto-opiskelijoiden saapumispäivänä
avaintenhakupisteenä, jota pyörittivät OSAKOn hallitus yhdessä kansainvälisten tuutoreiden kanssa. OSAKO
osallistui myös International Teacher and Staff Exchange Weekin avajaisiin sekä erilaisiin iltatapahtumiin.
Yhteistyötä ESN Oulun kanssa jatkettiin. ESN Oulu oli mukana yhdessä international teamin kokouksessa ja
OSAKO järjesti kaksi tapahtumaa yhteistyössä ESN Oulun kanssa.
Ystäväperhetoimintaan haki mukaan vuoden 2017 lopulla kahdeksan perhettä, joista viisi valittiin toimintaan
mukaan. Näille viidelle perheelle löytyi myös opiskelijat hakeneiden opiskelijoiden joukosta. Aloitustapaaminen
suunniteltiin alun perin pidettävän maaliskuun loppupuolella, koska asiantuntija Tervo aloitti työt vasta
maaliskuun alkupuolella. Myöhäisestä ajankohdasta tuli jonkin verran palautetta, ja lopulta perheiden ja
opiskelijoiden yhteistä tapaamista ei pystytty järjestämään ollenkaan nopean aikataulun vuoksi (myös
pääsiäinen painoi päälle). Opiskelijoiden orientoiva tapaaminen saatiin pidettyä, ja muuten
ystäväperhetoiminnan aloitus hoidettiin pääasiassa sähköpostitse. Ystäväperhetoimintaan vuodelle 2019 oli
haku lokakuussa, ja kolme perhettä ja yhdeksän opiskelijaa haki mukaan. Aloitustapaaminen perheille ja
opiskelijoille pidettiin joulukuun 2018 alussa, ja yksi tapaaminen vielä tammikuussa 2019.
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.
Liikkuvuusmarkkinointia tuettiin myös Going Abroad -apurahan saajilta saatujen videotervehdysten ja
blogipostausten muodossa. Keväällä Going Abroad -apurahan (200€) sai Iida Junnikkala, joka kirjoitti omaa
blogia ja teki yhden videon vaihdostaan Alaskassa. Iida piti myös OSAKOn Instagramissa My Day -päivän.
Keväällä haettiin myös Going Abroad -apurahan (200€) saaja syksylle 2018, ja saajaksi valittiin Niina Kinnula,
joka lähti elokuussa vaihtoon Vermontiin, Yhdysvaltoihin. Niina kirjoitti vaihtonsa aikana omaa blogia, ja piti
yhden My Dayn OSAKOn Instagramissa syksyn aikana. Syksyllä valittiin seuraavan kevään vaihtoapurahan
saajaksi Juuli Suomalainen.

4.2 Liikunta ja hyvinvointi
4.2.1 Hyvinvointituutorointi
Hyvinvointituutoroinnista vastasivat HJ Suonvieri ja asiantuntija Kurkela. Vuonna 2018 hyvinvointituutorointi ja
sen kehittäminen jäivät valitettavan vähälle, kun toimijoiden huomio keskittyi enemmän suuriin uudistuksiin, joita
OSAKOlla oli käynnissä. Myös asiantuntija Kurkelan pitkät poissaolojaksot vaikuttivat vaatimattomaan
panostukseen hyvinvointituutoroinnin osalta.
Uusia hyvinvointituutoreita ei rekrytoitu, eikä hyvinvointituutori-toimintaa käytännössä ollut. HJ Suonvieri kävi
keskustelua erilaisten liikuntapalveluja tarjoavien yritysten kanssa yhteistyömahdollisuuksista, mutta
yhteistyömahdollisuudet jäivät lopulta hyödyntämättä.
Hyvinvointituutoritoimintaa tulisi tulevina vuonna markkinoida paremmin, ja sen kehittämiseen tulisi keskittyä.
4.2.2 Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)
Opiskelijakunta osallistui keväällä 2018 yhteen OLL:n sektoritapaamiseen, joka järjestettiin Helsingissä.
OSAKOa edusti tapaamisessa HPJ Ripaoja. Kevään toinen sektoritapaaminen jäi OSAKOn osalta välistä
sairastapauksen vuoksi. Syksyllä HJ Suonvieri osallistui yhteen OLL:n sektoritapaamiseen Jyväskylässä.
SAMOKin hallitus kertoi esittävänsä liittokokouksessa SAMOKin eroa Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Tähän asti
opiskelijakunnat ovat olleet OLL:n jäseniä SAMOKin kautta. Eron myötä opiskelijakunnat saavat itse päättää
liittyvätkö liikuntaliiton jäseniksi vai eivät. OSAKOn edustajisto päätti vuoden 7. kokouksessa 8.10.
kannattavansa SAMOKin eroa liikuntaliitosta. Samassa kokouksessa edustajisto päätti, ettei OSAKO liity OLL:n
jäseneksi toistaiseksi.
4.2.3 Oulun korkeakoululiikunta
Oulun korkeakoululiikunnan pitkäaikainen työntekijä Aki Hentilä siirtyi keväällä 2018 uusien haasteiden pariin.
Uutena korkeakoululiikunnan koordinaattorina Oamkilla aloitti Heidi Olsbo. HJ Suonvieri tapasi Heidi Olsboa
pian tämän valinnan jälkeen ja keskusteli korkeakoululiikunnan nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.
HJ Suonvieri neuvotteli ilmaiset sporttipassit OSAKOn hallituksen jäsenille ja työntekijöille. Sporttipasseja
annettiin myös palkintoina OSAKOn järjestämässä Treasure Hunt -tapahtumassa.
4.2.5 Hyvinvointi
OSAKOlla oli ständi Kotkantien hyvinvointipäivillä 7. helmikuuta. Lisäksi OSAKO osallistui Kontinkankaan
hyvinvointipäiville ystävänpäivänä 14. helmikuuta.
HJ Suonvieri osallistui kampusten opiskeluhyvinvointiryhmien kokouksiin. HPJ Ripaoja osallistui Suonvieren
kanssa keväällä järjestettyyn opiskelijahyvinvointiryhmien yhteistyökokoukseen, johon osallistui myös Oamkin
vararehtori Jyrki Laitinen. Yhteistyötapaamisessa keskusteltiin muun muassa opiskelijoiden opettajiltaan
kohtaamasta epäasiallisesta käytöksestä, johon päätettiin puuttua.
HJ Suonvieri rekrytoi häirintäyhdyshenkilöitä Oamkin opiskelijajärjestöjen hallituksista kevään ja alkusyksyn
aikana. HJ Suonvieri järjesti häirintäyhdyshenkilökoulutuksen joulukuussa. Tavoitteena oli saada jokaisesta
järjestöstä pari nimettyä häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot päivitettiin OSAKOn
nettisivuille syksyllä.

4.3 Tapahtumat
15.2. Welcome Evening uusille kv-opiskelijoille
Alkuvuoden tapahtuma Arkkitehtien kiltatalolla, järjestettiin myöhemmin, kun yleensä. Paikalle ei tullut
epäonnistuneen ajoituksen vuoksi yhtäkään kv-opiskelijaa, vain viisi tuutoria.
17.2. Talvirieha
OSAKOn perinteinen mäenlaskutapahtuma Välkkylän mäellä järjestettiin vuonna 2018 lauantaina. Osallistujia
oli vähemmän kuin aiempina vuosina. Mäessä osallistujille jaettiin ilmaiseksi kuumaa glögiä ja Pulla-Pirtin
sponsoroimia laskiaispullia. Palkinto saatiin tapahtumaa tukeneelta ravintola Amarillolta, missä järjestettiin myös
iltatapahtuma. Tapahtumaa sponsoroi myös Kaleva, joka antoi 30 paria aurinkolaseja osallistujille jaettavaksi.
10.-11.3. Ice Fishing
OSAKO järjesti kaksi päivää kestävän pilkkitapahtuman yhteistyössä Oulun kala- ja erämiesten kanssa.
16.3. Perheellisten opiskelijoiden iltapäivä
Nokipannukahvit ja makkaranpaistoa perheellisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Järjestettiin yhdessä
seurakunnan ja OYY:n kanssa. OSAKOn puolesta tapahtumasta vastasi HJ Suonvieri.
14.4. Hiking with OSAKO
OSAKO järjesti minivaelluksen Letonniemeen. Paikalla noin 40 vaihto-opiskelijaa. Tapahtumasta tuli paljon
positiivista palautetta.
19.4. Tuutoreiden illanvietto
Tuutoreiden illanvietto järjestettiin Walhallassa. Osallistujia oli n. 100 ja tapahtumasta pidettiin.
25.4. OSAKO goes SuperPark
OSAKO goes SuperPark aloitti OSAKOn ja Oulun ammattikorkeakoulun vapun viettämisen. Tapahtuma oli
päihteetön ja järjestettiin yhteistyössä SuperParkin kanssa. Ilmoittautuneita tapahtumaan oli yli sata.
Tapahtumaan osallistumisesta sai leiman OSAKOn wappupassiin. Tapahtumasta ei saatu tuloja eikä sillä ollut
menoja.
26.4. OSAKO karaoke
OSAKO karaoke järjestettiin Pataässässä ja se oli osa OSAKOn vapputapahtumia. Tapahtumasta ei saatu tuloja
eikä sillä ollut menoja. Tapahtumaan osallistumisesta sai leiman OSAKOn wappupassiin.
30.4. OSAKOn Wappu
Opiskelijakunnan vapputapahtuma järjestettiin jo 16. kerran rastisuunnistuksena. Tapahtuma starttasi
Rotuaarilta, jossa puheen piti opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja. Aloituksessa jaettiin Oamkilta saatuja
vesipulloja. Jatkot järjestettiin Lammassaaressa, jossa esiintyi BileDjAnt. Rastisuunnistukseen ilmoittautui yli
170 joukkuetta eli yli tuhat suunnistajaa. Rasteja oli 10 kappaletta. Lisäpisteitä suunnistukseen sai OSAKOn
wappupassilla sekä asioimalla Burger Kingissä.
14.5. Grill and chill
OSAKO järjesti grillaus- ja chillaus -tapahtuman vaihto-opiskelijoille Välkkylässä. Päivä oli harvinaisen lämmin,
ja paikalle tulikin vielä hyvin vaihtareita grillailemaan ja pelailemaan ulkopelejä yhdessä tuutoreiden ja paikalla
olleiden osakolaisten kanssa. Erityisesti HJ Tuomisen vetämä ultimate-peli keräsi väkeä osallistumaan.
Tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä.

29.8. Tour d’ Oulu
Päihteettömään rastisuunnistukseen ilmoittautui 104 joukkuetta. Rasteja oli yhteensä 10 ja ne sijaitsivat ympäri
Oulun keskustaa. Lähtö tapahtui Rotuaarilta. Tapahtumaa markkinointiin tuutoreiden kautta sekä aloitusinfoissa.
Jatkoja varten oltiin varattu yökerho Ilona. Jatkobileiden lipputuloilla katettiin tapahtuman kustannuksia.
Yhteistyökumppaneita tapahtumassa olivat Yökerho Ilona (jatkopaikka)
31.8. Welcome Evening uusille kv-opiskelijoille
Alkusyksyn tapahtuma järjestettiin Myllyojan asukastuvalla. Paikalla yli sata kv-opiskelijaa ja tuutoria.
6.9. Lukuvuoden avajaiset ja Preludi
Oamkin lukuvuoden avajaiset ja Preludi järjestettiin viime vuoden kanssa samalla kaavalla Ouluhallissa tiiviissä
yhteistyössä Oamkin kanssa. Avajaisissa oli noin 60 esittelijää (ammattiliittoja, yrityksiä yms. sekä Oamkin
sisäisiä toimijoita). Avajaisissa palkittiin vuoden opiskelija, opettaja, oamkilainen ja opinnäytetyö. Illalla Preludiin
osallistui yli 2000 henkilöä. Esiintyjinä toimivat DJ Roope Halonen ja pääesiintyjänä Spekti. Tapahtuman kuluja
katettiin lipputuloilla ja avajaisten pöytäpaikkojen myynnillä. Uuden opiskelijan oppaan ja Osakolaisen
mainosmyyntiä niputettiin pöytäpaikkojen myyntiin onnistuneesti.
20.9. OSAKO goes SuperPark
OSAKO järjesti päihteettömän illanvieton SuperParkissa. Tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa tuutoreille ja
perheellisille opiskelijoille ja paikalla oli yli 100 tuutoria.
26.9. Perheellisten opiskelijoiden päivä
Kaikille korkeakouluopiskelijoille avoin päivä järjestettiin jälleen seurakunnan ja OYY:n kanssa yhteistyössä.
Tapahtumassa paistettiin makkaraa ja keitettiin nokipannukahvit. Tapahtumassa oli järjestettynä ohjelmana
pelejä ja leikkejä lapsille ja lapsenmielisille. OSAKOn puolesta tapahtumasta vastasi HJ Suonvieri.
27.9.-31.10. Treasure Hunt 2018
Leikkimiellinen, QR-koodeihin perustuva ympäri Oulua sijoittuva aarrejahti, järjestettiin edellisten vuosien tapaan
syksyllä. Tapahtuman ajankohtaa myöhäistettiin elokuulta syyskuulle. Tapahtuman osallistujamäärä jäi hyvin
vaisuksi. Syitä tälle olivat mahdollisesti huono markkinointi ja liian myöhäinen ajankohta. Tapahtumassa olivat
mukana yhteistyökumppaneina Elokuvateatteri Star, SuperPark ja Oulun Keilahalli. Haalarimerkeistä tehtiin
vuosiluvuttomia, joten niitä on mahdollista käyttää tulevina vuosina.
6.10. Retki Ranuan eläinpuistoon
Retki toteutettiin yhteistyössä ESN Oulun kanssa. Matkasta tuli positiivista palautetta osallistujilta. Reissua
varten varattiin yksi linja-auto. Retkelle osallistui 63 henkilöä. Mukana oli perheellisiä opiskelijoita. Asiantuntija
Tervo ja HJ Hannonen toimivat matkanjohtajina retkellä.
31.10. OSAKOween
Kävijöitä oli noin 600. Tapahtuma järjestetiin Mango Discobarissa, joka hoiti myös lipunmyynnin.
Ohjelmanumerona tapahtumassa oli pukukisa. Valokuvaaja ja valokuvaispiste olivat toimiva ratkaisu. Palkinnot
tapahtumaan ostettiin Kauppuri 5 -ravintolasta.
21.11. Disney-sitsit
Disney-sitsit järjestettiin loppusyksyn tapahtumana. Sitsit olivat onnistuneet. Tapahtuma järjestettiin osittain
yhdessä OSASTO ry:n kanssa.
24.11. Day trip to Santa Park & Santa Claus Village
Retki järjestettiin yhteistyössä ESN Oulun kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille opiskelijoille, myös perheellisille.
Retkelle osallistui yli 80 henkilöä. Asiantuntija Tervo ja HJ Hannonen osallistuivat retkelle matkanjohtajina.

11.12. Oamk Joulutori
OSAKO ja Oamk toteuttivat yhdessä Joulutori-tapahtuman Kotkantien kampuksella. Ohjelmaan kuuluivat
myyjäiset ja Oamkin oman väen ja sidosryhmien valmistamien piparkakkutalojen huutokauppa. Lisäksi
tapahtumassa oli tiernapoikaesitys. Piparkakkutalojen huutokaupasta saadut tulot lahjoitettiin Hope Ry:lle.
13.12. Tuutoreiden pikkujoulut
Tuutoreiden pikkujoulut järjestettiin Arkkitehtien kiltatalolla. Tapahtumassa oli n. 40 osallistujaa.
14.12. Hiking with OSAKO
OSAKO järjesti minivaelluksen Letonniemeen. Paikalla noin 15 opiskelijaa.
OSAKOn ompelukerhot
Haalarimerkkien ompelukerhot kokoontuivat keväällä 2018 kaksi kertaa. Maaliskuussa ja huhtikuussa ennen
vappuhulinoita. OSAKO tarjosi ompelukerhoissa pientä purtavaa ja ompelutarvikkeita.
Muuta tapahtumiin liittyvää
Alkusyksystä OSAKO myi bilepaketteja, joilla pääsi kaikkiin OSAKOn syksyn bileisiin. Bilepaketit myytiin
loppuun.
4.4 Opiskelijoiden edustaminen
Vuoden aikana OHE-prosessitiimin jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin työryhmiin:
HPJ Ripaoja:
OKKL-työryhmä
Nuorisoasiain työryhmä
Opiskelijaravintola ohjausryhmä
Opiskeluhyvinvointiryhmät kampuksittain
OsNan kokoukset
Kampustyöryhmät
Linnanmaan kehittäminen
HVPJ Salminen
Oamkin viestintätyöryhmä
Nuorisoasiain työryhmä
Opiskelijaravintola ohjausryhmä
Kampustyöryhmät
Linnanmaan kehittäminen
Bulevardin kehittäminen
HJ Hannonen
Kv-koordinaattorit
Oamkin kestävän kehityksen tiimi
HJ Suonvieri
Oamkin kestävän kehityksen tiimi
OKKL-työryhmä
Nuorisoasiain työryhmä
Opiskeluhyvinvointiryhmät kampuksittain
OsNan kokoukset

A Tervo
-

Kv-koordinaattorit
Oamkin viestintätyöryhmä

Koulutukset ja seminaarit
SAMOKin Lähtölaukaus: HPJ Ripaoja, HJ Suonvieri, HJ Turula
SAMOKin kevätseminaari: HPJ Ripaoja, HJ Suonvieri
OLL sektoritapaamiset: HPJ Ripaoja, HJ Suonvieri
SAMOKin henkilöstöpäivät 28.-29.5.: A Tervo
SAMOKin henkilöstöpäivät 19.-20.11.: A Tervo, PS Korhonen
4.5 Tiimit
4.5.1 Kulttuuritiimi
Tiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Tapaamisia oli kolme keväällä ja yksi syksyllä. Kevääseen
panostettiin enemmän vapun vuoksi. Tiimien kokoukset keskittyivät vappuun sekä Tour D’Ouluun ja järjestöjen
yhteistyöhön. Tiimeihin osallistuivat pääsääntöisesti Oamkin opiskelijajärjestöt ja O’Diako Oulu. Tiimin vetäjänä
toimi HVPJ Salminen.
4.5.2 Liikunta- ja hyvinvointitiimi
Liikunta- ja hyvinvointitiimi eli “sopotiimi” ei kokoontunut fyysisesti kertaakaan vuoden aikana. HJ Suonvieri piti
Facebookin välityksellä yhteyttä opiskelijajärjestöjen sosiaalipoliittisiin vastaaviin.
4.5.3 Kestävän kehityksen tiimi
Kestävän kehityksen tiimi ei kokoontunut kertaakaan, toiminnasta tehtiin selvitystä ja syyskokouksessa se
päätettiin lopettaa.
4.5.4 Kansainvälisyystiimi
International team ei kokoontunut keväällä kertaakaan, mutta syksyllä neljä kertaa. Tiimi oli tarkoitettu kvtuutorivastaaville, kv-tuutoreille, vaihto-opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoilla. Osallistujien määrä vaihteli suuresti
riippuen international teamin sisällöstä. Hallituksen jäsen Emma Hannonen oli vastuussa international teamin
toiminnasta.
4.6.1 Edustajistovaalit
OSAKOn edustajistovaalit järjestettiin 31.10.-7.11. Äänestys toteutettiin jälleen sähköisenä Webropolin kautta.
Edustajistovaalien tulokset julkaistiin facebookissa sekä OSAKOn nettisivuilla. Ehdokkaita vaaleissa oli 46, mikä
oli 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja äänestysaktiivisuus putosi 5,4 % ollen 13,4 %.

5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT
Vuonna 2018 opiskelija- ja järjestöpalveluiden prosessitiimissä toimivat HPJ Ripaoja, HVPJ Salminen, PS
Korhonen ja asiantuntijat Kurkela ja Tervo.
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.
Vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntija 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 5 OP
COMPREHENSIVE STUDENT TUTORING 5 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 vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntija tarkistaa, onko opiskelija suorittanut opintojakson
vaatimukset ja suosittelee opintopisteiden myöntämistä Oamkin kampusopoille tai tutkinto-ohjelmavastaavalle,
joilla on oikeudet antaa arvosanamerkintöjä Peppi-rekisteriin. A Kurkela on tehnyt opintopisteiden
suosittelemista varten yksityiskohtaisen ohjeistuksen, jota päivittää muutoksia ilmaantuessa.

OSAKO järjesti vuonna 2018 yhteensä viisi järjestökoulutusta osana Järjestötoiminta I ja II -opintojaksoja.
Järjestökoulutukset olivat suunnattu koulutusalajärjestöjen, muiden Oamkin opiskelijajärjestöjen sekä
opiskelijakunnan hallitusten jäsenille. Järjestökoulutuksiin osallistuivat koulutusalajärjestöjen lisäksi myös Outo
ry ja OIO ry. Koulutukset olivat maksuttomia.
Koulutusvuoden avaava ja opiskelijajärjestöjen toimijat ensimmäistä kertaa yhteen kokoava koulutus, Super KAJ
-ilta, järjestettiin 16.2. Ohjelmassa oli mm. OSAKOn ja opiskelijajärjestöjen välisestä yhteistyöstä.
Toinen järjestökoulutus pidettiin 1.3. Koulutuksessa TOTEEMI-hanke esittäytyi ja keräsi opiskelijoilta tietoa
koulutuksen ongelmakohdista. Lisäksi koulutuksessa kerrottiin häirintäyhdyshenkilötoiminnasta.
Syksyllä ensimmäinen koulutus järjestettiin 11.9. Koulutus pidettiin Byströmin talolla. Koulutuksessa käsiteltiin
GDPR-asetuksen vaikutusta tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi koulutuksessa keskusteltiin haasteista, joita
on noussut esille tapahtumia järjestettäessä.
Vaali- ja aktiivirekrytoinnista oli tarkoitus pitää koulutus 15.10. Tämä koulutus kuitenkin peruuntui, eikä syksyn
kiireiden keskeltä löytynyt korvaavaa aikaa.
Vuoden viimeinen järjestökoulutus koski järjestötyöhön perehdyttämistä. Koulutus järjestettiin 20.11. Byströmin
talolla. Koulutuksen pitivät HPJ Ripaoja, HJ Tuominen ja HJ Hannonen.
Kevään järjestökoulutuksen päivämäärät ilmoitettiin jo alkuvuodesta ja syksyn koulutusten päivämäärät heti
elokuussa. Tämä muutos sai paljon kiitosta. Lisäksi järjestökoulutuksia markkinoitiin lähempänä Facebookin
Super-ryhmään jaettavilla muistutuksilla ja tapahtumilla.
5.2 Uuden opiskelijan opas
Edellisvuosista poiketen uuden opiskelijan opasta ei tuottanut asiantuntija Kurkela, vaan asiantuntija Tervo
koordinoi oppaan tuottamisen. Asiantuntijat Tervo ja Kurkela palaveerasivat ennen oppaan päivitystyön
aloittamista huhtikuussa, ja kävivät läpi edellisten vuosien päivityksiä ja vuoden 2018 tarpeita. Näiden mukaan
asiantuntija Tervo lähti opasta päivittämään. Taittajana toimi Anton Orava, ja ilmoituksia oppaaseen myi hallitus.
Taittajan kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä huhtikuusta alkaen ja tavattiin muutamaan otteeseen, sillä opas sai
melko erilaisen ulkonäön edellisvuosiin nähden. Opas ei ollut enää kirjamuodossa, vaan se toimi sekä kirjasena
että tavallisina nettisivuina, jossa lukija pystyi helposti navigoimaan eri osioiden välillä. Edellisvuosien Oamkin
yhteyshenkilö Karoliina Niemelä ei ollut enää UOO-työssä mukana, sillä Oamkin omaan sovellukseen opasta ei
enää tullut.
Oppaan kaikki sisällöt kuvineen, teksteineen ja mainoksineen olivat valmiit toukokuun 18. päivä, jolloin taittaja
pääsi päivittämään uudet jutut UOO:n sivuille. Tätä ennen hän oli tehnyt jo teknistä työtä, ja luonut pohjan uudelle
oppaalle, jonne piti vain päivittää uudet kuvat ja tekstit. UOO:ta varten otettiin myös paljon kuvituskuvia
toukokuun puolivälissä sekä haalarit päällä, että ilman. Nämä kuvat tulivat hyötykäyttöön myös myöhemmin mm.
uusilla nettisivuilla.
Opas oli valmis 14.6. ja se julkaistiin verkossa viimeisen tarkistuksen jälkeen 18.6. eli juuri ennen juhannusta.
Asiantuntija Tervo hoiti viestinnän oppaan osalta OSAKOn sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla, sekä
oli myös yhteydessä Oamkin opiskelijapalveluiden kanssa uusille opiskelijoille viestimisestä.

Taittajan palkkio pysyi edellisvuoden tapaan 500 €:ssa. Loppukesästä ja syksyn aikana oppaaseen piti tehdä
muutamia päivityksiä, muun muassa kaikki linkit piti päivittää, jotka ohjasivat OSAKOn nettisivuille (nettisivuuudistuksen vuoksi). Edellisvuosien tapaan domain oli sama, eli www.uudenopiskelijanopas.com.
Uutuutena vuodelle 2018 tuli UOO:n integroiminen opiskelijasovellus Tuudon kanssa, mitä kokeiltiin pilottina
ensimmäistä kertaa. Palvelu toimi niin, että uudet opiskelijat pystyivät lataamaan Tuudon, ja kirjautumaan sisään
jo ennen opiskelijatunnusten saamista. Tuudon sisällöissä oli tuolloin pelkästään orientoivia materiaaleja
otsikolla ”Uudelle opiskelijalle”. Lähes kaikki tämän otsikon alla olevat sisällöt oli suoraan OSAKOn UOO:sta,
niin kuin oli sovittu Tuudon yhteyshenkilö Harri Koskimäen ja Oamkin it-palveluiden yhteyshenkilön Anna-Liisa
Mattilan kanssa. ”Uudelle opiskelijalle” -osio jäi Tuudoon vielä syksylle, jolloin se oli kaikkien käyttäjien saatavilla,
kunhan oli päivittänyt sovelluksen.

5.3 Jäsenpalvelut
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 2018.

6 HALLINTOPALVELUT
6.1 Talous ja varainhankinta
Opiskelijakunnan tulot muodostuivat 2018 jäsenmaksuista, OSAKOn ja Oamkin välisen sopimuksen perusteella
saaduista avustuksista, tapahtumien pääsylipuista ja tapahtumasponsoroinnista, sekä julkaisujen
ilmoitusmyynnistä. Vuoden 2016 ja 2017 tavoin myös vuonna 2018 voimassa oli sopimus, jossa oli yhteen
kasattuna 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 ja Outo ry:n kanssa solmitut yleisavustus- sekä yhteistyö- ja
rahoitussopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat.
Keväällä opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 4555 ja syksyllä jäseniä oli 4452. Jäsenmäärät olivat jälleen sekä
keväällä että syksyllä hieman suuremmat kuin koskaan aikaisemmin.
Vuoden 2018 talous oli 38 012,37 € ylijäämäinen. Jäsentuotot olivat huomattavasti ennakoitua suuremmat,
vuoden 2018 budjetti oli laadittu ennakoiden jäsentulojen putoamista vuoden 2017 tasosta opiskelijakorteissa
tapahtuneen toimintaympäristön muutoksen johdosta. Myös toisen asiantuntijan työskennellessä osan vuodesta
puolipäiväsenä ja jouduttua pitkäksi aikaa sairaslomalle, palkkoja ja palkan sivukuluja maksettiin budjetoitua
vähemmän. Oamk maksoi OSAKOlle vuonna 2018 vuoden 2017 aikana aloittaville ryhmille OSAKOn maksamia
ryhmäytymisrahoja. Preludin kulut olivat yli tuplasti budjetoitua suuremmat ja ilmoitustuotot jäivät jälleen alle
tavoitteen.
6.2 Palvelupisteet
OSAKOn toimisto Välkkylässä palveli entiseen tapaansa jäseniä, jonka lisäksi koulutusalajärjestöt ja Outo ry
ylläpitivät palvelupisteitä Oamkin Oulun kampuksilla. Palvelupisteiltä opiskelijat pystyivät noutamaan tilattuja
opiskelijakortteja ja lukuvuositarroja sekä ostamaan haalarimerkkejä ja pääsylippuja tapahtumiin. Oulaisiin ei
pystytty järjestämään palvelupistettä. 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.
6.4 Luottamushenkilöt ja henkilöstö
Hallituksessa tapahtui vuoden aikana henkilövaihdoksia, kun HJ Turulalle myönnettiin hänen pyynnöstään ero
edustajiston kokouksessa 12.3. Hallitusta täydennettiin samassa kokouksessa ja hallituksen jäseneksi valittiin
Sami Tuominen.
Osakolaisen päätoimittajana toimi Salla Simonaho kahden lehden ajan. Työsuhde päättyi, kun lehden
julkaiseminen lopetettiin. Osakolaisen taittajana toimi ensimmäisessä lehdessä Katja Dianoff ja toisessa
lehdessä Anssi Vieruaho.

Grafiikat ja haalarimerkit suunnitteli alkuvuoden ajan Riikka Savela. Savela ilmoitti Talviriehan jälkeen, ettei ole
enää käytettävissä OSAKOn graafikkona. Savela oli itse hankkinut seuraajakseen Saara Savusalon, joka teki
vapputapahtuman, Tour d’Oulun ja Preludin grafiikat. Elokuussa uudeksi graafikoksi valittiin Minna Keränen.
Viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Laura Lääverin työsuhde päättyi tammikuussa. Hänen
seuraajakseen valittiin Elli Tervo, jonka työsuhde alkoi 8.3.

7 VIESTINTÄ
Ulkoista viestintää toteuttivat pääasiassa asiantuntija Tervo ja hallitus. Sisäisestä viestinnästä vastasivat kaikki
alkuvuodesta sovittujen vastuualueiden mukaan.
Vuoden 2018 aikana OSAKO käytti viestinnässään seuraavia välineitä/kanavia:
●
Osakoweb.fi, jonka ulkoasu päivitettiin täysin kesän 2018 aikana.
●
Opiskelijatiedote, joka lähetettiin entiseen tapaan joka toinen viikko kaikille opiskelijoille keväällä.
Syksyllä opiskelijatiedote jäi pois listojen suuruuden vuoksi (listoilla olivat kaikki Oamkin
opiskelijat riippumatta siitä, olivatko he OSAKOn jäseniä vai ei).
●
Edunvalvontakirje (keväällä), joka lähetettiin kerran kuukaudessa edustajistolle ja kaj-toimijoille.
Syksyllä kirjettä ei lähetetty: sen lähettäminen jäi samoissa tohinoissa opiskelijatiedotteen
kanssa.
●
Facebook.com/studentunionosako. Lisäksi hyödynnettiin erilaisia Facebook-ryhmiä (tuutorit,
perheelliset opiskelijat jne.).
●
Twitter (@osakoweb).
●
Instagram (@osakoweb), jonka käyttöön panostettiin erityisen paljon. Instagram storyjen käyttöä
aktivoitiin huomattavasti, ja feedin yhtenäisyyteen ja ulkoasuun kiinnitettiin entistä enemmän
huomiota, samoin kuin sisältöjen tarkoituksenmukaisuuteen: miksi asiat julkaistiin, miten, ja
palveleeko julkaistu sisältö opiskelijaa millä tavalla – onko se hyödyllistä, tarpeellista jne.
●
Opiskelijaintra Oiva ja henkilöstöintra Heimo, joissa molemmissa OSAKOlla on oma palsta.
●
Perinteiset ilmoitustaulut. Kampusten inforuudut.
●
Ständit, joita pidettiin kampuksilla pääsääntöisesti joka toinen viikko.
●
Otettiin käyttöön Slack, jota OSAKOn toimisto käytti sisäiseen viestintään.
●
Mediatiedotteet, joita lähetettiin tapahtumista, henkilövalinnoista ja kannanotoista.
Asiantuntija Tervo toteutti OSAKOlle kriisiviesintäohjeen ja sosiaalisen median ohjeen. Vuodelle 2019
toteutettiin myös yksi yhtenäinen viestintäsuunnitelma. Syksyllä kokeiltiin myös pilottina ev-torstaita, jossa aina
torstaisin koottiin yhteen sen viikon edunvalvonnalliset tapahtumat kuvapläjäyksen muodossa Instagramiin.
Medianäkyvyyttä saivat esimerkiksi Preludi sekä OSAKOn järjestämä alkoholiton SuperPark-tapahtuma. Lisäksi
loppuvuodesta uutisoitiin OSAKOn uusien toimijoiden valinnasta.
OSAKOn ja Oamkin viestintäyhteistyötapaamisia järjestettiin säännöllisesti, ja niissä keskusteltiin etenkin
tapahtumayhteistyöstä. Lisäksi asiantuntija osallistui Oamkin kansainvälisen viestinnän suunnitteluun muun
muassa Going Abroad -palavereissa.
Opiskelijalehti Osakolaista julkaistiin vuoden aikana kaksi numeroa. Lehdet ilmestyivät kevätlukukaudella. Kaksi
numeroa päätoimitti Salla Simonaho.

8 KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
8.1 Kannanotot
-

Yhteinen kannanotto OYY:n kanssa Oamkin omistajuusjärjestelyistä.
Kannanotto Oamkin kriisiviestinnästä.

8.2 Lausunnot
Vuoden 2018 aikana ei tehty lausuntoja.

