Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
TOIMINTAKERTOMUS 2019

JOHDANTO

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk)
opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014). Vuosi
2019 oli opiskelijakunnan viidestoista 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 edustamisessa, etujen ajamisessa ja
palvelutyössä. Edustajisto kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. OSAKOn edustajistovaaliin
asettautui ehdolle 32 ehdokasta ja äänestysaktiivisuus putosi edellisvuodesta 2,7 prosenttia.
Äänestysprosentti oli 10,7.
Edustajisto valtuutti elokuussa hallituksen päivittämään OSAKOn nykyisen strategian kestämään vuoden
2020 loppuun. Strategia päätettiin päivittää pidemmäksi ajaksi Linnanmaan kampukselle muuton jälkeen.
OSAKOn hallituksen varapuheenjohtaja Emma Hannonen oli ehdokkaana SAMOKin hallitukseen
vuodeksi 2020 ja tuli valituksi liittokokouksessa. Opiskelijakunnan toimisto muutti huhtikuussa
Välkkylästä Oamkin Kotkantien kampukselle.
Kevään aikana saatiin käyttöön uusi jäsenrekisteri ja kesän aikana jäseneksi liittyminen siirrettiin
Kide.appin verkkokauppaan. Verkkokaupan käyttöönotto viivästyi hieman ja verkkokauppa saatiin auki
vasta heinäkuun lopussa ja osa opiskelijoista kerkesi liittyä vielä vanhan järjestelmän kautta. Uudet
opiskelijat omaksuivat uuden liittymisen todella hyvin, mutta joillakin jatkavilla opiskelijoilla uuden
liittymiskanavan löytämisessä oli hieman haasteita. Uuden rekisterin myötä OSAKOn jäsenet saivat
aktivoitavaksi myös Pivon mobiiliopiskelijakortin.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui useita muutoksia. Hallituksen jäsen Joona Kela pyysi eroa
hallituksesta jo ennen toimikauden alkua ja varapuheenjohtaja Marcell Rotán maaliskuussa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtaja Emma Salminen ja Kelan tilalle valittu Anttijussi Ripaoja pyysivät eroa
hallituksesta toukokuussa. Rotánin erotessa hallitusta täydennettiin Nina Lyytikäisellä ja Salmisen ja
Ripaojan eron yhteydessä Emma Hannosella, Inka Niskasella ja Teemu Rajalalla. Asiantuntija Elli Tervo
siirtyi lokakuussa uusien haasteiden pariin ja uutena viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijana
aloitti Linda Holma marraskuussa.

1 TOIMINNAN OHJAUS
1.1 Päätöksenteko
Edustajisto järjestäytyi 28.11.2018, mutta vuoden 2019 hallitukseen valitun Joona Kelan pyydettyä eroa
jo joulukuun 2018 aikana, edustajisto kokoontui 12.12.2018 myöntämään Kelalle eron hallituksesta ja
valitsemaan hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen, Anttijussi Ripaojan. Edustajisto kokoontui kaksi
kertaa kevätlukukauden aikana. Kevään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa 26.3. edustajisto
vapautti pyynnöstä hallituksen varapuheenjohtajan Marcell Rotánin tehtävästään, valitsi hallituksen
varapuheenjohtajaksi hallituksen jäsen Jussi-Tapio Selkälän ja täydensi hallitusta Nina Lyytikäisellä.
Kevään toisessa kokouksessa, opiskelijakunnan kevätkokouksessa 28.5. käsiteltiin sääntömääräiset
asiat ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille. Kokouksessa valittiin myös uusi
hallitus, kun edustajisto myönsi pyynnöstä eron tehtävistään hallituksen puheenjohtaja Emma Salmiselle
ja hallituksen jäsen Anttijussi Ripaojalle. Edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi
varapuheenjohtajana toimineen Jussi-Tapio Selkälän, varapuheenjohtajiksi valittiin kaksi henkilöä, Nina
Lyytikäinen ja jo edellisenä vuonna hallituksessa toiminut Emma Hannonen. Hallitusta täydennettiin
Teemu Rajalalla ja Inka Niskasella, Máté Gulyás ja Matti Koskela valittiin jatkamaan tehtävissään. Lisäksi
kokouksessa valittiin Valtteri Törmänen Oamk Oy:n opiskelijajäseneksi kesällä 2019 alkavalle
kaksivuotiskaudelle.
Ensimmäisessä syksyn edustajiston kokouksessa 29.8. nimettiin Emma Hannonen OSAKOn
ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen vuodelle 2020, käsiteltiin tulevan liittokokouksen lausuntokierroksen
materiaalit ja valtuutettiin hallitus päivittämään OSAKOn nykyistä strategiaa kestämään vuoden 2020
loppuun. Strategia päivitettäsiin perusteellisemmin pidemmäksi ajaksi Linnanmaan kampukselle muuton
jälkeen. Syksyn toisessa kokouksessa 24.9. edustajisto valtuutti hallituksen nimeämään OSAKOn
edustajat SAMOKin liittokokoukseen. Kokouksessa 17.10. päätettiin OSAKOn linjat SAMOKin
liittokokoukseen.
OSAKOn syyskokouksessa 26.11. käsiteltiin sääntömääräiset asiat, jonka lisäksi hyväksyttiin hallituksen
päivittämä strategia vuodelle 2020 ja keskusteltiin yhteistyöstä Periferia -opiskelijakuntien kanssa.
Hallitus järjestäytyi 5.12.2018 ja HJ Ripaojan korvattua HJ Kela, hallitus järjestäytyi 11.1.2019 uudelleen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 26 kertaa. Hallituksen järjestäytymiskokoukset järjestettiin hallituksen
muutosten yhteydessä 2. huhtikuuta ja 4. kesäkuuta.
1.2 Liittokokoukset
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n varsinainen liittokokous järjestettiin 31.10 - 01.11.2019
Helsingissä. Liittokokouksessa OSAKOn edustajina toimivat EPJ Nikula, HPJ Selkälä, HVPJ Hannonen,
HVPJ Lyytikäinen, HJ Koskela ja HJ Rajala käyttäen yhteensä kymmenen ääntä. Liittokokouksessa
äänestettiin SAMOKin tulevan vuoden hallituksen kokoonpanosta ja päätettiin liiton suuntaviivat vuodelle
2020.

OSAKO ei osallistunut Opiskelijoiden liikuntaliitto – OLL:n liittokokoukseen Jyväskylässä 20.-21.11.2019,
koska SAMOKin erotessa liikuntaliitosta syksyllä 2018 jokaisen opiskelijakunnan tuli liittyä liiton jäseneksi
ja näin saada äänioikeus liittokokoukseen. Opiskelijakunnan edustajisto päätti kokouksessaan 8.10.2018
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. Toiminnan dokumentointi kaipaa vielä kehittämistä. Dokumentoinnin tärkeys tiedostettiin,
mutta esimerkiksi tapahtumien ja tiimien dokumentointi jäi osittain hyvin vähäiseksi sekä
suunnittelumuistioiden täyttäminen melko vähäiseksi. 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. Syyslukukauden ajan käytössä oli myös WhatsApp -ryhmä, johon kuuluivat hallitus,
edustajiston puheenjohtajat ja työntekijät.
1.5 Osaamisen johtaminen
Hallituksen uusille toimijoille pidettiin henkilökohtaisia perehdytyksiä joulukuun 2018 aikana ja kaikille
yhteisiä perehdytyksiä tammikuun 2019 ensimmäisellä viikolla.
Edustajiston perehdyttämiskoulutus Predari järjestettiin 18.-19.1. Oamkin Kotkantien kampuksella ja
Puusepänkadun saunatilalla Myllytullissa. Perehdyttämiskoulutuksessa perehdytettiin edustajiston
jäseniä ja varajäseniä toimimaan edustajistossa. Vierailijoita nähtiin mm. Oulun kaupungilta, SAMOKista,
Oulun korkeakoululiikunnalta ja Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnalta.
Vaalilautakunta valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa 28.11.2018 ja järjestäytyi 13.12.2018.
Kokouksessa 8.4. hyväksyttiin opiskelijaedustaminen -prosessin operatiivinen toimintasuunnitelma.
Toimiston muuton, mutta ennen kaikkea hallituksessa loppukeväästä tapahtuneiden useiden muutosten
takia keväällä ei järjestetty kehityskeskusteluja. Syksyllä kehityskeskustelut hallituksen ja työntekijöiden
osalta käytiin marraskuussa. Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja kävivät kehityskeskusteluiden sisältöä
keskenään läpi, koko työyhteisön kanssa yhteenvetoa ei kuitenkaan tehty.

Hallitus ja henkilökunta ovat edistäneet ja kehittäneet osaamistaan mm. osallistumalla SAMOKin
tapahtumiin, SAMOKin verkkokeskusteluihin sekä OSAKOn omiin järjestökoulutuksiin. Asiantuntija Tervo
ja PS Korhonen osallistuivat syksyllä Oamkin järjestämään kaksipäiväiseen ensiapukoulutukseen (EA1).
1.6 Sidosryhmäyhteistyö
11.1 PS Korhonen tapasi Janne Räihän OSAKOn toimiston muuttoon liittyen
11.1. HPJ Salminen tapasi Tiituksen toimijoita etäpalaverissa
14.1. Asiantuntija Tervo tapasi DevLabin toimijoita
15.1. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat OYY:n toimijoita Löyly -tapahtumaan liittyen
15.1. HPJ Salminen tapasi SuperParkin Taneli Linnaa
16.1. Asiantuntija Tervo tapasi OYY:n toimijoita Löyly -tapahtumaan liittyen
17.1. Asiantuntija Tervo tapasi kevään Going Abroad -apurahan saajan
18.1. Asiantuntija Tervo tapasi Oamkin Allan Perttusen
18.1. PS Korhonen tapasi Pivon toimijoita Tampereella mobiiliopiskelijakorttiin liittyen
21.1. HPJ Salminen ja HJ Ripaoja tapasivat Club Teatrian väkeä Preludin järjestämisestä
23.1. Hallitus ja henkilökunta tapasivat Oamkin viestintäpalveluiden toimijoita
25.1. HPJ Salminen ja PS Korhonen tapasivat Jussi Ylitalon
27.-29.1 HVPJ Rotán, HJ Ripaoja, HJ Selkälä, HJ Koskela, HJ Gulyás, EPJ Nikula ja EVPJ Luukela
osallistuivat SAMOKin lähtölaukaus -risteilylle
28.1. HPJ Salminen ja PS Korhonen tapasivat Kide.appin Arttu Väisäsen
28.1. Asiantuntija Tervo tapasi Business Kitchenin toimijoita Löyly -tapahtumaan liittyen
30.1 Hallitus ja henkilökunta tapasi Oamk Oy:n hallituksen
31.1. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat OYY:n toimijoita Löyly -tapahtumaan liittyen
4.2. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
4.2. HPJ Salminen tapasi Tiituksen toimijoita etäpalaverissa
4.2. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat Business Oulun Maria Melnikovaa ja OYY:n toimijoita
Löyly -tapahtumaan liittyen
6.2. Hallitus tapasi Kupla -hankkeen toimijoita
7.2. HPJ Salminen tapasi OY:n rehtori Jouko Niinimäkeä
8.2 Asiantuntija Tervo tapasi Anna Alapeterin Löyly -tapahtumaan liittyen
11.2. HPJ Salminen tapasi Tiituksen toimijoita puhelinpalaverissa
12.2. HVPJ Rotán tapasi Marjo Sormusen Oamkin alumnitoimintaan liittyen
13.2. HPJ Salminen ja PS Korhonen tapasivat Teatrian toimijoita Preludiin liittyen
18.2. HPJ Salminen tapasi Arenen toiminnanjohtajan
18.2. HPJ Salminen tapasi Oamkin tanssinopettajaopiskelijoita Linnanmaalle muuttoon liittyen
20.2. PS Korhonen tapasi Janne Räihän OSAKOn toimiston muuttoon liittyen
21.2. HJ Selkälä tapasi OYY:n Valtteri Törmäsen etäpalaverissa vaaliasioihin liittyen
23.2. HPJ Salminen ja HJ Ripaoja osallistuivat OYY:n vuosijuhlille
26.2. HJ Koskela ja HJ Selkälä tapasivat opiskeluterveydenhuollon toimijoita
26.2. Asiantuntija Tervo tapasi Zara Kukkamaata Löyly -tapahtumaan liittyen
1.3. Hallitus tapasi OSAKOn SAMOK -kummin Joel Vierikon
5.3. Asiantuntija Tervo tapasi Ian Walkeria Löyly -tapahtumaan liittyen

5.3. Asiantuntija Tervo tapasi Aaltje Bosia Löyly -tapahtumaan liittyen
6.3. Asiantuntija Tervo tapasi Craig Livingstonea Löyly -tapahtumaan liittyen
9.3. EPJ Nikula osallistui METKAn vuosijuhlille
11.3. HPJ Salminen ja PS Korhonen tapasivat Frankin Tiia Lehtolan ja Jesse Saapungin
14.3. PS Korhonen osallistui SAMOKin Kevätseminaari -tapahtumaan
14.-15.3. HJ Koskela ja HJ Selkälä osallistuivat SAMOKin Kevätseminaari -tapahtumaan
21.3. HPJ Salminen tapasi Luva ry:n hallitusta
21.3. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat ESN:n toimijiota
26.3. HPJ Salminen tapasi Kultti ry:n hallitusta
28.3. Hallitus tapasi OYY:n hallitusta
29.3. PS Korhonen tapasi OYY:n pääsihteeri Kauko Keskisärkkää
29.3. PS Korhonen tapasi Oamk Oy:n HJ Valtteri Törmästä
1.4. IOL ry:n varapuheenjohtaja Jyri Laitamaa vieraili OSAKOn toimistolla
3.4. HPJ Salminen, Asiatuntija Tervo ja PS Korhonen tapasivat Oamkin viestintäpalveluiden toimijoita
16.4. HVPJ Selkälä osallistui OsNa ry:n kevätkokoukseen
24.4. HVPJ Selkälä ja HJ Lyytikäinen tapasivat KKA:n toimijoita
29.4. OSAKOn toimiston vappusimat Oamkin henkilökunnalle ja johdolle
3.5. HJ Ripaoja osallistui Oamkin opettajatuutorikoulutukseen
6.5. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
7.5. HJ Ripaoja tapasi Oamkin opintojen ohjaajia
22.-23.5. PS Korhonen ja Asiantuntija Tervo osallistuivat SAMOKin henkilöstöpäiville
24.5. Asiantuntija Tervo tapasi Tuudon toimijoita
27.5. PS Korhonen tapasi Kalevan markkinoinnin toimijoita
28.5. PS Korhonen, Asiantuntija Tervo ja HJ Selkälä tapasivat Seurakunnan toimijoita
3.6. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat OYY:n pääsihteeriä ja hallituksen puheenjohtajaa
10.6. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat Teatrian toimijoita Preludiin liittyen
10.6. PS Korhonen piti puhelinpalaverin Kide.appin Kassu La Habana Reyesin kanssa
12.6. PS Korhonen ja Asiantuntija Tervo markkinointiyhteistyötapaamisessa Pivon kanssa
6.8. HVPJ Hannonen tapasi Oulun Korkeakoululiikunnan Heidi Olsboa
8.-10.8. EPJ Nikula, HPJ Selkälä, HVPJ Hannonen ja HJ Rajala osallistuivat SAMOKin Syysstartti tapahtumaan
12.8. Asiantuntija Tervo piti etäpalaverin Pivon kanssa
12.8. PS Korhonen piti puhelinpalaverin Kide.appin Kassu La Habana Reyesin kanssa
13.8. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat Paula Risikkoa ja Mari-Leena Talvitietä
16.8. HVPJ Hannonen tapasi SuperParkin toimijoita
20.8. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat ESN:n toimijoita
20.8. Asiantuntija Tervo tapasi OYY:n Asta Salomaata
27.8. HVPJ Hannonen tapasi Oulun korkeakoululiikunnan Heidi Olsboa
27.8. HVPJ Hannonen tapasi Oamkin häirintäyhdyshenkilöt
29.8. PS Korhonen tapasi OYY:n pääsihteerin kanssa Oulun konsernijohtaja Ari Heikkistä
2.9. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
4.9. OSAKOn alumneille järjestettiin tapaaminen Preludin yhteydessä
17.9. HPJ Selkälä, HVPJ Lyytikäinen ja PS Korhonen tapasivat OYY:n pääsihteeriä ja
puheenjohtajistoa

19.9. Asiantuntija Tervo osallistui OYY:n Asta Salomaan läksiäistapahtumaan
20.9. OSAKOn toimistolla kahvitustilaisuus vuoden opettaja -äänestyksessä eniten ääniä
kampuskohtaisesti saaneille opettajille
25.9. Asiantuntija Tervo tapasi Tuudon toimijoita
26.9. HVPJ Hannonen ja HJ Koskela tapasivat Oulun ev.-lut. seurakunnan toimijoita
27.9. PS Korhonen osallistui Oamkin alumni-iltaan
28.9. EPJ Nikula ja HVPJ Hannonen osallistuivat opiskelijakunta SAVOTTAn vuosijuhlille
28.9. HPJ Selkälä ja HJ Gulyás osallistuivat OTE ry:n vuosijuhlille
30.9. Laureamkon Silja Nurmi vieraili OSAKOn toimistolla
5.10. HJ Niskanen osallistui JAMKOn vuosijuhlille
7.10. Asiantuntija Tervo ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
10.-11.10. EPJ Nikula, HPJ Selkälä ja HVPJ Hannonen osallistuivat SAMOKin PJTJ -tapaamiseen
12.10. HPJ Selkälä ja HVPJ Lyytikäinen osallistuivat SAMMAKKOn vuosijuhlille
15.10. HJ Rajala osallistui OIO ry:n hallituksen kokoukseen
16.10. TAMKOn HPJ Anna Laurila vieraili OSAKOn toimistolla
17.10. HPJ Selkälä, HVPJ Lyytikäinen, HVPJ Hannonen ja PS Korhonen tapasivat OYY:n pääsihteeriä
ja puheenjohtajistoa
18.10. HPJ Selkälä, HVPJ Lyytikäinen, HJ Gulyás ja HJ Koskela osallistuivat Kultti ry:n vuosijuhlille
28.10. HPJ Selkälä, HJ Rajala ja HJ Niskanen tapasivat Mango Discobarin Toni Dunderia
28.10. HPJ Selkälä ja HVPJ Lyytikäinen osallistuivat OP Taitaja -stipendin luovutustilaisuuteen
29.10. Asiantuntija Tervon läksiäiset
30.10.-1.11. EPJ Nikula, HPJ Selkälä, HVPJ Hannonen, HVPJ Lyytikäinen, HJ Koskela ja HJ Rajala
osallistuivat SAMOKin liittokokoukseen
5.11. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapalaa
5.11. HVPJ Hannonen ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
5.11. HVPJ Lyytikäinen osallistui Luva ry:n syyskokoukseen
14.11. HPJ Selkälä osallistui työelämäyhteistyö- ja jatkuva oppiminen -paneeliin yliopistolla
18.11. HJ Niskanen osallistui Osasto ry:n syyskokoukseen
20.11. HPJ Selkälä, HVPJ Lyytikäinen ja HJ Koskela osallistuivat Luva ry:n vuosijuhlille
22.11. Slicen Marko Siltala vieraili OSAKOn toimistolla
23.11. HJ Rajala osallistui Helgan vuosijuhlille
26.11. HPJ Selkälä ja HVPJ Lyytikäinen osallistuivat OsNan syyskokoukseen
27.11. Asiantuntija Holma tapasi OYY:n Tatu Paloa Löyly -tapahtumaan liittyen
28.11. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat Oamkin viestintä- ja markkinointipäällikkö Anu Skogia
2.12. Asiantuntija Holma ja HJ Gulyás tapasivat Oamkin Kv -palveluiden toimijoita
3.12. HJ Niskanen tapasi Oamkin opintojen ohjaajien kanssa
4.12. Asiantunija Holma tapasi Polar Bear Pitchingin toimijoita liittyen Löyly -tapahtumaan
12.12. HPJ Selkälä vieraili Oamkin Terwa -akatemiassa
14.12. HPJ Selkälä ja HVPJ Lyytikäinen osallistuivat Laureamkon vuosijuhliin
17.12. HPJ Selkälä ja PS Korhonen tapasivat Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapalaa
17.12. Asiantuntija Holma tapasi OYY:n Tatu Paloa Löyly -tapahtumaan liittyen
17.12. HVPJ Hannonen tapasi Kultti ryn toimijoita

1.7 Toimielimet
Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Jenna Nikula ja varapuheenjohtajana Sami Luukela. Edustajisto
kokoontui järjestäytymiskokoukset mukaan lukien kahdeksan kertaa, keväällä kahdesti ja syksyllä
neljästi. Kokoukset olivat kahta lukuun ottamatta moitteenvaraisia vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi Sanna Kangasniemi. Vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa 13.12.2018 vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Pulliainen.
Vaalilautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana kuusi kertaa.
Edustajistovaaleissa ehdolle asettui 32 jäsentä. Ehdokkaiden määrä laski jälleen edellisvuodesta.
Ehdokkaat olivat järjestäytyneinä viiteen vaaliliittoon. Äänestysprosentti oli 10,7 laskien edellisestä
vuodesta 2,7 prosenttiyksiköllä.

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 2019
Tradenomien ja insinöörien vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Linda Kerola
Marcell Rotán
Ville Nikupeteri
Petteri Pulliainen
Teemu Rajala
Aleksi Käsmä
Jenna Nikula
Anna Sippel
Petra Vepsäläinen
Emilia Ylikärppä

varajäsenet
Riikka Karppinen
Veikko Korhonen
Olli-Pekka Mäkimartti
Hanna Holappa
Laura Piilola
Antti Ojala
Antti Mikkonen
Veera Nousiainen

Sairaan Hyvä -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Essi Heiniluoma
Elina Lassila
Aino Kuukkanen
Sanna Kangasniemi
Juho Hirvelä
Touhutekniikka -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Emma Berkovits
Sami Tuominen
Tuure Vairio
Laura Sipola
Aleksi Pernu

Kulttuurin vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Emma Hannonen
Sami Luukela
Johanna Kiviniemi
Luvan -vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Nina Lyytikäinen

varajäsenet
Juho-Elias Mäkimartti
Amina Al Amir
Topi Pasanen
Mikko Suonvieri
Johanna Saranpää
Joni Mattila

varajäsenet
Anttijussi Ripaoja
Heikki Leppänen

varajäsenet
Iida Ala-aho

Oamkin Demariopiskelijoiden
vaaliliitto
varsinaiset jäsenet
Jarno Friimäki

Taulukko 2.
HALLITUS

varajäsenet
Ronja Kuorikoski

Valittu 28.11.2018
Emma Salminen
Marcell Rotán
Joona Kela
Máté Gulyás
Jussi-Tapio Selkälä
Matti Koskela
12.12.2018 lähtien
Emma Salminen
Marcell Rotán
Anttijussi Ripaoja
Máté Gulyás
Jussi-Tapio Selkälä
Matti Koskela
26.3.2019 lähtien
Emma Salminen
Jussi-Tapio Selkälä
Anttijussi Ripaoja
Máté Gulyás
Matti Koskela
Nina Lyytikäinen
28.5.2019 lähtien
Jussi-Tapio Selkälä
Nina Lyytikäinen
Emma Hannonen
Máté Gulyás
Teemu Rajala
Inka Niskanen
Matti Koskela

VAALILAUTAKUNTA

Sanna Kangasniemi (PJ)
Ronja Kuorikoski
Aleksi Käsmä
Aino Kuukkanen
Petteri Pulliainen
Johanna Kiviniemi
Riikka Karppinen

varajäsenet
Jarno Friimäki
Emma Hannonen
Heikki Leppänen
Juho-Elias Mäkimartti

Taulukko 3.
Oamk Oy:n hallitus

Markus Mäkitalo (kesään saakka) / Valtteri Törmänen (kesästä
lähtien)

Tutkintolautakunta

Juho-Elias Mäkimartti, varajäsen Riikka Karppinen
Elina Lassila, varajäsen Emma Hannonen

Johtoryhmä

HPJ Salminen (4.6. saakka), HPJ Selkälä (4.6. lähtien)

Opiskelijapalveluiden laajennettu
johtotiimi

HPJ Salminen (4.6. saakka), HPJ Selkälä HVPJ Lyytikäinen ja
HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Laatukoordinaattorit

HJ/HVPJ Selkälä (4.6. saakka), HVPJ Lyytikäinen (4.6. lähtien)

KV-koordinaattorit

HJ Gulyás ja A Tervo / A Holma, HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Oamkin kestävän kehityksen tiimi

HJ Gulyás (4.6. saakka), HVPJ Lyytikäinen (4.6. lähtien)

OY & Oamk -johtoryhmä

HPJ Salminen (4.6. saakka), HPJ Selkälä (4.6. lähtien)

OKKL -työryhmä

HJ Koskela, HVPJ Hannonen (4.6. lähtien) ja HVPJ Lyytikäinen
(4.6. lähtien)

OSAKO & Oamk -viestintäryhmä

A Tervo ja HJ Lyytikäinen (2.4. lähtien)

Valtti -ohjausryhmä

HJ/HVPJ Selkälä (4.6. saakka), HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Opintojen ohjaajien työryhmä

HJ Ripaoja (4.6. saakka), HJ Niskanen (4.6. lähtien)

Opiskelijaravintola -ohjausryhmä

HPJ Salminen (4.6. saakka), HPJ Selkälä (4.6. lähtien)

Opiskeluhyvinvointiryhmät
kampuksittain

HJ Koskela

OsNan kokoukset

HJ/HVPJ/HPJ Selkälä ja HJ/HVPJ Lyytikäinen (2.4. lähtien)

Alumniyhdistyksen kokoukset

HVPJ Rotán (2.4. saakka), HJ Lyytikäinen (2.4. lähtien, 6.4.
saakka), HJ Niskanen (4.6. lähtien)

ESN -yhteyshenkilö

HJ Gulyás

Peppi -ohjausryhmä

HPJ Salminen (2.4. saakka) HJ/HVPJ Lyytikäinen (2.4. lähtien)

Kontinkankaan kampuksen
opintokollegio

Sanna Kangasniemi, HJ Niskanen (4.6. lähtien)

Teuvo Pakkalan kadun
kampuksen opintokollegio

HVPJ Rotán (2.4. saakka), HPJ Salminen (2.4. lähtien, 4.6.
saakka), HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Kotkantien kampuksen
opintokollegio, kulttuuri

EVPJ Luukela, HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Kotkantien kampuksen
opintokollegio, tekniikka ja
luonnonvara

HJ/HVPJ/HPJ Selkälä

Korkeakoulupedagogiikan
kehittäminen –hanke (KOPE)

HPJ Salminen (2.4. saakka), HJ/HVPJ Lyytikäinen (2.4. lähtien)

Kampustyöryhmät

HPJ Salminen (4.6. saakka), HPJ Selkälä (4.6. lähtien)

Tuudo -töryhmä

HJ/HVPJ/HPJ Selkälä ja HJ/HVPJ Lyytikäinen (2.4. lähtien)

Maakunnan yhteistyöryhmä
(OSAKOlla varajäsenen paikka)

HJ Ripaoja (4.6. saakka), HJ Niskanen (4.6. lähtien)

E-kampus -ohjausryhmä

HJ Selkälä (2.4. saakka), HJ Lyytikäinen (2.4. lähtien, 4.6.
saakka), HVPJ Hannonen (4.6. lähtien)

Toteemi-hanke

HJ/HVPJ Selkälä ja HJ Lyytikäinen (2.4. lähtien) ja HVPJ
Hannonen (4.6. lähtien)

Oamkin yhteinen kehittäminen

HJ/HVPJ/HPJ Selkälä

Business Kitchen -työryhmä

HJ Koskela

HOPEit/Pulmu

HJ/HVPJ/HPJ Selkälä

3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Toimintavuonna 2019 koulutuksen kehittämisen prosessitiimissä toimivat HPJ Salminen (4.6. saakka),
HJ Ripaoja (4.6. saakka), HJ/HVPJ/HPJ Selkälä, HJ Lyytikäinen (2.4. lähtien, 4.6. saakka), HVPJ
Hannonen (4.6. lähtien), HJ Niskanen (4.6. lähtien) ja HJ Rajala (6.4. lähtien). Prosessitiimin vuoden
toimintoihin vaikuttivat osaltaan hallituksen kokoonpanon muutokset.
Koulutuksen kehittämisen prosessitiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, kahdesti kevään aikana ja
kolmesti syyslukukaudella.
3.1 Tuutoritoiminta
Tuutoritoiminnasta kevään aikana päävastuussa oli HJ Ripaoja ja syksyn aikana toiminnasta vastuussa
oli HJ Niskanen. Syksyllä 2018 HJ Hannonen ja HJ Tuominen toteuttivat Moodleen tuutoroinnin
etäkoulutusalustan ja etäkoulutusmahdollisuus osoittautui heti vuonna 2019 suosituksi vaihtoehdoksi
suorittaa tuutorikoulutus. Tuutoroinnin budjetti vuodelle 2019 oli 5000€ ja toteuma 4504,66€.
3.1.1. Vertaistuutorointi
Tuutorikoulutukset
Uusien vertaistuutoreiden rekrytointi oli käynnissä 1.-24. helmikuuta. Iltakoulutukseen ilmoittautui 76
opiskelijaa ja viikonloppukoulutukseen 44 opiskelijaa. Koulutuksen verkkokoulutuksena kävi 31
opiskelijaa. Fyysiset koulutukset järjestettiin Kotkantien kampuksella.
Iltakoulutus 12.-13.3.
Viikonloppukoulutus 22.-23.3.
Tuutoritapaamiset/illanvietot
Vanhoille tuutoreille järjestettiin kevättapaaminen helmikuussa. Kaikille OSAKOn tuutoreille järjestettiin
illanvietto keväällä Walhallassa. Vertaistuutoreiden syystapaaminen järjestettiin Kotkantien kampuksella
Business Kitchenin tiloissa. Tapaamiseen osallistui 50 - 60 henkeä. Tuutoreiden pikkujoulut järjestettiin
Arkkitehtien kiltatalolla.
Tuutoreiden (vanhojen) kevättapaaminen 18.2.
Tuutoreiden keväinen illanvietto 18.4.
Vertaistuutoreiden syystapaaminen 17.9.
Tuutoreiden after work 6.11.
Tuutoreiden pikkujoulut 12.12.

Tuutortiimit
Keväällä järjestettiin yksi tuutoritiimi ja syksyllä tuutoritiimi kokoontui kolmesti.
Muut tuutorointiin liittyvät tapahtumat
Tuutoriuutiset olivat tauolla myös vuonna 2019, elokuussa lähetettyä uutiskirjettä lukuunottamatta. HJ
Ripaoja päivitti keväällä Moodle-alustalla olevat verkkokoulutusmateriaalit.
3.1.2. Kv-tuutorointi
Uusien kv-tuutoreiden rekrytointi oli käynnissä 1.-24. helmikuuta. Hakijoita koulutukseen oli 31, mutta
kaikki eivät suorittaneet koulutusta. Uusia ja jatkavia kv-tuutoreita oli yhteensä 40.
10.-11.4. Iltakoulutus Kotkantien kampuksella
2.1. 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.
Tuutoreiden keväinen illanvietto 18.4.
Kv-tuutoreiden syystapaaminen 14.10. Lämsänjärven leirikeskuksessa
Tuutoreiden after work 6.11.
Tuutoreiden pikkujoulut 12.12.
3.2 Laatutyö yhteistyössä Oamkin kanssa
OSAKO ja Oamk järjestivät 5.-7.2. laatukiertueen kaikilla Oulun kampuksilla. OSAKO osallistui kyselyn
tulosten läpikäyntiin laatukoordinaattorien työryhmässä. Opiskelijakunta osallistui Oamkin laatutyöhön
edustamalla ympäri vuoden Oamkin laatukoordinaattoreiden työryhmässä.
Koulutukseen liittyviä 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 opiskelijoita kohdatessa.
Reklamaatiot käsiteltiin ja niiden selvittämiskesi ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin.
3.3 Tutkinto-ohjelmatiimitoiminta
Laatukoordinaattoreiden työryhmässä oli käyty keskustelua tutkinto-ohjelmatiimien toiminnasta oli käyty
keskustelua vuonna 2018 ja sovittu, että keväälle 2019 järjestetään tapaaminen tutkintovastaavien
kanssa ja sovitaan uudet, yhteiset pelisäännöt. Alkuvuodesta 2019 TO-tiimitoiminnan koordinoinnista
vastasi HJ Selkälä yhdessä HVPJ Salmisen kanssa. HPJ Salminen osallistui 22.2. tutkintovastaavien
kokoukseen. Oamkin tutkinto-ohjelmatiimien malli uudistettiin loppuvuodesta ja OSAKO kommentoi
pyynnöstä valmisteilla ollutta mallia. Opiskelijakunta ei järjestänyt to-tiimien opiskelijajäsenten
koulutuksia vuoden 2019 aikana.

3.5 Koulutuksen kehittämistoimikunta
KOKE-tiimi ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan.
3.6 Työryhmät ja muu toiminta
Koulutuksen kehittämisen prosessitiimin jäsenet olivat nimettyinä ja osallistuivat seuraaviin työryhmiin:
HPJ Salminen
- Oamkin johtoryhmä (5.12.18-4.6.)
- Opiskelijaravintola -ohjausryhmä (5.12.18-2.4.)
- Kampustyöryhmät (5.12.18-4.6.)
- Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi (5.12.18-4.6.)
- Esimieskokous (5.12.18-2.4.)
- OY ja Oamk -johtoryhmä (5.12.18-2.4.)
- Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen -hanke (KOPE) (5.12.18-2.4.)
- Peppi-ohjausryhmä (5.12.18-2.4.)
- Laatukoordinaattorien työryhmä (5.12.18-2.4.)
- Opetussuunnitelmien kehittäminen työryhmä (5.12.18.-2.4.)
- E-kampus-ohjausryhmä (5.12.18-2.4.)
- TOTEEMI-hanke (5.12.18-2.4.)
- Alumniyhdistyksen kokoukset (5.12.18-2.4.)
- Oamkin yhteinen kehittäminen (Hot, HOPS, opinnäytetyö) (5.12.18-2.4.)
- Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opintokollegio (2.4.-4.6.)
HJ/HVPJ/HPJ Selkälä
- Peppi-ohjausryhmä (5.12.18-2.4.)
- Laatukoordinaattorien työryhmä (5.12.18-4.6.)
- Opetussuunnitelmien kehittäminen työryhmä (5.12.18-2.4.)
- E-kampus-ohjausryhmä (5.12.18-2.4.)
- TOTEEMI-hanke (5.12.18-31.12.)
- Oamkin yhteinen kehittäminen (Hot, HOPS, opinnäytetyö) (5.12.18-31.12.)
- OsNan kokoukset (5.12.18-31.12.)
- Tuudo-työryhmä (5.12.18-31.12.)
- Valtti-ohjausryhmä (5.12.18-4.6.)
- Tekniikan ja luonnonvara-alan opintokollegio (5.12.18-31.12.)
- HOPEit/Pulmu (5.12.18-31.12.)
- Kampustyöryhmät (4.6.-31.12.)
- Opiskelijaravintola -ohjausryhmä (4.6.-31.12.)
- OY & Oamk -johtoryhmä (4.6.-31.12.)
- Oamkin johtoryhmä (4.6.-31.12.)
- Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi (4.6.-31.12.)

HJ Ripaoja
- Maakunnan yhteistyöryhmä, varajäsenyys (11.1.-4.6.)
- Opintojen ohjaajien työryhmä (11.1.-4.6.)
HJ Lyytikäinen
- TOTEEMI-hanke (2.4.-4.6.)
- E-kampus-ohjausryhmä (2.4.-4.6.)
- Tuudo-työryhmä (2.4.-4.6.)
- Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen –hanke (KOPE) (2.4.-4.6.)
- Peppi -ohjausryhmä (2.4.-4.6.)
- Alumniyhdistyksen kokoukset (2.4.-4.6.)
- OsNan kokoukset (2.4.-4.6.)
- OSAKO & Oamk -viestintäryhmä (2.4.-31.12.)
HVPJ Hannonen
- TOTEEMI-hanke (4.6.-31.12.)
- E-kampus-ohjausryhmä (4.6.-31.12.)
- Kulttuurin opintokollegio (4.6.-31.12.)
- Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opintokollegio (4.6.-31.12.)
- Valtti -ohjausryhmä (4.6.-31.12.)
- Korkeakoululiikunnan -työryhmä (4.6.-31.12.)
- KV-koordinaattorien työryhmä (4.6.-31.12.)
- Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi (4.6.-31.12.)
HJ Niskanen
- Maakunnan yhteistyöryhmä, varajäsenyys (4.6.-31.12.)
- Kontinkankaan kampuksen opintokollegio (4.6.-31.12.)
- Alumniyhdistyksen kokoukset (4.6.-31.12.)
- Opintojen ohjaajien työryhmä (4.6.-31.12.)
HJ Rajala
Ei työryhmiä.
HJ Kela
- Opinto-ohjaajien työryhmä (5.12.-11.1.)
Koulutukset ja seminaarit
- SAMOK lähtölaukaus -risteily: HJ Selkälä, HJ Ripaoja
- SAMOK kevätseminaari: HJ Selkälä
- SAMOK syysstartti: HPJ Selkälä, HJ Rajala

Vuonna 2019 KOKE prosessitiimin toiminnassa korostui Oamkin yhteinen kehittäminen ja tuutoroinnin
kehittäminen. Loppuvuodesta Oamkissa keskusteltiin paljon Linnanmaalle muuttamisesta ja
opiskelijajärjestöille järjestettiin tapaamisia asiaan liittyen, HPJ Selkälä osallistui tapaamisiin.
Syyslukukaudella HJ Niskanen, HJ Koskela ja PS Korhonen olivat mukana laatimassa Oamkin uutta
päihdeohjelmaa. Työryhmään kuuluivat lisäksi Oamkilta Kaarina Närhi, Susanna Saarinen, Erja
Korhonen ja Antti Äijänen.

4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Opiskeluhyvinvoinnin edistämisen prosessitiimiin kuului vuonna 2019 HVPJ Rotán (2.4. saakka), HPJ
Salminen (2.4. lähtien, 4.6. saakka), HVPJ Lyytikäinen (4.6. lähtien), HJ Gulyás, HJ Koskela, asiantuntija
Tervo/Holma.
Vuonna 2019 jatkettiin tapahtumien toteuttamista ja kehittämistä. Alkoholittomia tapahtumia järjestettiin
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja perheelliset opiskelijat otettiin huomioon eri tapahtumissa. Laki
YTHS:n laajentumisesta ammattikorkeakouluopiskelijoille hyväksyttiin keväällä ja opiskelijakunta seurasi
aktiivisesti uutisointia asiasta ja kuinka asiaa alettiin järjestämään Oulussa.
4.1 Kansainvälisyys
Kansainväliset opiskelijat huomioitiin kaikkien OSAKOn tapahtumien yhteydessä huolehtimalla
kaksikielisestä tiedottamisesta sekä OSAKOn järjestämässä international teamissa, joka järjestettiin
viidesti vuoden aikana. Koska ensimmäiseen ei osallistunut ketään, päätettiin ne muuttaa toiminnallisiksi.
Lisäksi kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin työllistymistapahtuma ja pilkkitapahtuma keväällä, retket
Ranuan eläinpuistoon ja Joulupukin pajakylään, sekä lyhyitä vaelluksia Hailuodossa ja Letonniemessä.
OSAKO teki yhteistyötä Oamkin kansainvälisten palveluiden kanssa ja oli mukana uusien vaihto- ja
tutkinto-opiskelijoiden orientaatioviikolla. OSAKOn toimisto toimi vaihto-opiskelijoiden saapumispäivänä
(2.1.) avaintenhakupisteenä, jota pyörittivät Oamkin Kv -palveluiden toimijat kansainvälisten tuutoreiden
kanssa. Kesken kevätlukukauden saapuneille vaihto-opiskelijoille järjestettiin 1.3. orientaatio. OSAKOn
toimijoita osallistui myös International Teacher and Staff Exchange Weekin avajaisiin sekä erilaisiin
iltatapahtumiin.
Yhteistyötä ESN Oulun kanssa jatkettiin. Yhteistyö näkyi konkreettisimmin tapahtumien järjestämisessä.
Ystäväperhetoimintaan haki mukaan vuoden 2018 lopulla kolme perhettä ja yhdeksän opiskelijaa.
Perheet ja valitut opiskelijat yhdistettiin, mutta yksi opiskelija lähti toiselle paikkakunnalle ja hänen tilalleen
valittiin alkuvuodesta 2019 uusi opiskelija. Syksyn hakuaikana mukaan haki kolme perhettä ja kolme
opiskelijaa. Aloitustapaaminen järjestettiin tammikuussa 2020. OHE -prosessitiimin kesken käytiin
keskustelua ystäväperhetoiminnan uudistamisesta ja kehittämisestä.
OSAKO osallistui Oamkin liikkuvuusmarkkinointiin edellisvuosien tapaan. Jokaisella Oulun kampuksella
järjestettiin markkinointitempaus yhdessä kv-suunnittelijoiden kanssa sovitulla tavalla, ja tapahtumia ja
hakuaikaa tuettiin pitämällä vaihtomahdollisuuksia esillä sosiaalisessa mediassa. Paluuorientaatio
järjestettiin yhdessä Oamkin kanssa 27.2. Ja orientaatio lähteville 8.10.
Liikkuvuusmarkkinointia tuettiin myös Going Abroad -apurahan saajilta saatujen videotervehdysten,
Instagram- ja blogipostausten muodossa. Keväällä Going Abroad -apurahan (200€) sai Juuli
Suomalainen, joka oli vaihdossa Portugalin Lissabonissa ja syksyllä Joonas Myllymäki, joka oli vaihdossa

Iso Britanniassa, Lontoossa. Molemmat kirjoittivat OSAKOlle blogitekstejä ja tuottivat materiaalia
sosiaaliseen mediaan.
4.2 Liikunta ja hyvinvointi
4.2.1 Hyvinvointituutorointi
Vuonna 2019 hyvinvointituutorointi ja sen kehittäminen jäivät vähäiseksi. Kevään tuutorikoulutusten
yhteydessä kerättiin nimilista hyvinvointituutoroinnista kiinnostuneista. Kevään aikana suunniteltiin, että
toimintaa olisi aktivoitu syksyn aikana. Uusia hyvinvointituutoreita ei rekrytoitu, eikä hyvinvointituutoritoimintaa käytännössä ollut. Aiheesta käytiin kuitenkin keskustelua syyslukukaudella OYY:n Sanna
Kangasniemen ja OKKL:n liikuntakoordinaattoreiden kanssa.
Hyvinvointituutoritoimintaa tulisi tulevina vuonna kehittää suunnitelmallisesti ja markkinoida paremmin.
4.2.2 Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)
Opiskelijakunnat ovat olleet Opiskelijoiden liikuntaliitto – OLL:n jäseniä SAMOKin kautta, mutta SAMOKin
erotessa liikuntaliitosta syksyllä 2018 jokaisen opiskelijakunnan tuli liittyä liiton jäseneksi.
Opiskelijakunnan edustajisto päätti kokouksessaan 8.10.2018 olla liittymättä toistaiseksi OLL:n
jäseneksi.
OSAKO ei osallistunut vuoden aikana OLL:n sektoritapaamisiin eikä liittokokoukseen Jyväskylässä 20.21.11.2019.
4.2.3 Oulun korkeakoululiikunta
Opiskelijat pystyivät hakemaan maksamiaan OKKL:n sporttipasseja OSAKOn toimistolta ympäri vuoden.
Oulun korkeakoululiikunnan toimijoita tavattiin muutaman kerran vuoden aikana. OYY:n tahtotilana oli
alkuvuodesta saada OKKL:n sporttipassi Tuudoon, lisäksi heidän toiveenaan oli myös toteuttaa
kuukauden voimassa oleva sporttipassi. Korkeakoululiikunnan koordinaattorina Oamkilla toimi Heidi
Olsbo, joka oli aktiivisesti yhteydessä OSAKOon, mutta valitettavasti osan vuodesta pois.
Korkeakoululiikunnan kanssa saatiin neuvoteltua veloituksettomat sporttipassit hallitukselle ja
työntekijöille. Sporttipasseja annettiin myös palkintoina syyskuussa OSAKOn, OYY:n ja OKKL:n
toteuttaman hyvinvointipassin palauttaneiden kesken. Hyvinvointipassiin tuli kerätä osallistumisia
ryhmäliikuntanneilta, kuntosalivuoroilta tai joukkuepelivuoroilta veloituksettoman kokeilujakson aikana.
4.2.5 Hyvinvointi
OSAKOlla oli ständi Kotkantien hyvinvointipäivillä 13. Helmikuuta. Kontinkankaan kampuksen
hyvinvointia yhdessä päivään 28.11. OSAKO ei saanut osallistumiskutsua.
HJ Koskela osallistui kampusten opiskeluhyvinvointiryhmien kokouksiin ympäri vuoden. Kokouksissa
keskusteltu muun muassa opiskelijoiden kokemia univajeongelmia, sekä kuolemaa ja sen kohtaamista.

HVPJ Hannonen piti häirintäyhdyshenkilöille tapaamisen 27.8. OSAKOn toimistolla ja
miniperehdytyskoulutuksen 23.9. Uusien häirintäyhdyshenkilöiden koulutus oli suunnitteilla joulukuulle,
mutta koulutusta ei lopulta järjestetty.
4.3 Tapahtumat
11.1. Welcome Evening uusille kv-opiskelijoille
Alkuvuoden tapahtuma Technopoliksen saunatilalla Peltolassa kaikille uusille Oamkin vaihtoopiskelijoille. Tapahtumaan osallistui yli 30 vaihto-opiskelijaa.
16.2. Talvirieha
OSAKOn perinteinen mäenlaskutapahtuma Välkkylän mäellä järjestettiin myös vuonna 2019
lauantaina. Tapahtuma meni hyvin ja lähes kaikki haalarimerkit jaettiin, vaikka jatkoja ei pystytty
järjestämään Amarillossa sattuneen vesivahingon takia.
12.3. Opiskelijoiden vaalipaneeli
Oamkin kanssa yhdessä järjestetty vaalipaneeli Kotkantien kampuksella. Paneelin aiheet painottuivat
opiskelijoita koskeviin kysymyksiin ja paikalla oli kahdeksan eduskuntavaaliehdokasta.
16.-17.3. Ice Fishing
OSAKO järjesti pilkkitapahtuman yhteistyössä Oulun kala- ja erämiesten kanssa. Vaihto-opiskelijat
saivat kaloja ja tapahtumaan osallistui kumpanakin päivänä parikymmentä opiskelijaa.
18.-19.3. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistapahtuma - Löyly
OSAKOn ja OYY:n yhdessä Oamkin ja Oulun yliopiston kansainvälisille opiskelijoille järjestetty
kaksipäiväinen työllistymistapahtuma yliopistolla ja Oamkin Kotkantien kampuksella. Tapahtuman
järjestämisessä oli mukana myös Business Oulu ja Business Kitchen.
30.3. Hiking with OSAKO
OSAKO järjesti minivaelluksen Letonniemeen. Paikalla oli noin 30 vaihto-opiskelijaa ja makkaroita
paistettiin useita paketillisia.
3.4. Perheellisten opiskelijoiden iltapäivä
Nokipannukahvit ja makkaranpaistoa perheellisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Tapahtumat
järjestettiin yhdessä seurakunnan ja OYY:n kanssa. OSAKOn puolesta tapahtumasta vastasi HJ
Koskela.
13.4. Retki Ranuan eläinpuistoon
Retki toteutettiin yhteistyössä ESN Oulun kanssa. Retkelle osallistui noin 50 henkilöä.
18.4. Tuutoreiden illanvietto
Tuutoreiden illanvietto järjestettiin Walhallassa. Tapahtuma on tuutoreille tärkeä verkostoitumis- ja
hengailutapahtuma.

23.4. OSAKO goes SuperPark
OSAKO goes SuperPark aloitti OSAKOn ja Oulun ammattikorkeakoulun vapun viettämisen. Tapahtuma
oli päihteetön ja järjestettiin yhteistyössä SuperParkin kanssa. Tapahtumasta ei saatu tuloja eikä sillä
ollut menoja.
29.4. OSAKOn vappukaraoke
Toinen OSAKOn vappukaraoke järjestettiin jälleen Pataässässä ja se oli osa OSAKOn
vapputapahtumia. Tapahtumasta ei saatu tuloja eikä sillä ollut menoja.
30.4. OSAKOn Wappu
Opiskelijakunnan vapputapahtuma järjestettiin jo 17. kerran rastisuunnistuksena. Tapahtuma starttasi
Rotuaarilta, jossa puheen piti opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja Lyytikäinen. Aloituksessa
jaettiin Oamkilta saatuja vesipulloja. Rastisuunnistuksen jatkot järjestettiin Lammassaaressa.
Suunnistukseen ilmoittautui yli 190 joukkuetta eli yli tuhat suunnistajaa. Rasteja oli 10 kappaletta.
7.6. Oamkin yhteiset valmistujaiset
Oamkin yhteiset valmistujaiset Madetojan salissa. Tapahtumaan kutsuttiin kaikki lukuvuonna 20182019 valmistuneet. HVPJ Hannonen ja Asiantuntija Tervo juonsivat tapahtuman. Valmistujaiset on
vietetty aikaisempina vuosina Kastellin monitoimitalossa.
28.8. Tour d’ Oulu
Päihteettömään rastisuunnistukseen ilmoittautui 107 joukkuetta. Rasteja oli yhteensä 11 ja ne sijaitsivat
ympäri Oulun keskustaa. Lähtö tapahtui Rotuaarilta. Tapahtumaa markkinointiin tuutoreiden kautta
sekä aloitusinfoissa. Jatkoja varten varattiin yökerho Ilona. Jatkobileiden lipputuloilla katettiin
tapahtuman kustannuksia. Kävijöitä iltatapahtumassa oli 737. Yhteistyökumppaneita tapahtumassa
olivat Yökerho Ilona, jolta saatiin palkintoja rastisuunnistuksen voittajille.
30.8. Welcome Evening uusille kv-opiskelijoille
Alkusyksyn tapahtuma järjestettiin Myllyojan asukastuvalla. Tapahtumaan oli ilmoittautunut 143 kvopiskelijaa ja tuutoria.
4.9. Lukuvuoden avajaiset ja Preludi
Oamkin lukuvuoden avajaiset ja Preludi järjestettiin Teatrialla tiiviissä yhteistyössä Oamkin kanssa.
Avajaisissa oli kaikenkaikkiaan noin 55 esittelijää (ammattiliittoja, yrityksiä yms. sekä Oamkin sisäisiä
toimijoita). Avajaisissa oli puheenvuorot rehtorilta, Oulun kaupunginjohtajalta, Oamkin sidosryhmän
edustajalta, alumnilta ja OSAKOlta. Lisäksi avajaisissa palkittiin vuoden opiskelija, opettaja,
oamkilainen ja opinnäytetyö. Illalla Preludiin osallistui noin 2000 henkilöä. Esiintyjinä toimivat DJ Chris
Million ja pääesiintyjänä ABREU. Tapahtuman kuluja katettiin lipputuloilla ja avajaisten pöytäpaikkojen
myynnillä. Tapahtuman entistä syrjäisemmällä, uudella sijainnilla ja sateisella illalla oli varmaankin
vaikutusta kävijämäärään. Teatria paikkana oli kuitenkin todella hyvä järjestää tapahtuma, koska kaikki
puitteet olivat entisestä poiketen jo valmiina ja yhteistyö henkilökunnan kanssa toimi moitteettomasti.

10.9. OSAKO ja ykköset goes SuperPark
OSAKO järjesti aloittaville opiskelijoille päihteettömän illanvieton SuperParkissa, kaikki Oamkin
opiskelijat olivat kuitenkin tervetulleita osallistumaan. Illan aikana järjestettiin myös erilaisia kilpailuja.
Tapahtumaan ilmoittautui 112 opiskelijaa, mutta paikalle saapui lopulta 67 osallistujaa.
14.9. Päiväretki Hailuotoon
Hailuotoon tutustumista, retkeilyä ja makkaran paistamista. Tapahtumalle oli selkeästi kysyntää.
2.10. Perheellisten opiskelijoiden iltapäivä
Nokipannukahvit ja makkaranpaistoa perheellisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Tapahtumat
järjestettiin yhdessä seurakunnan ja OYY:n kanssa. OSAKOn puolesta tapahtumasta vastasi HJ
Koskela.
29.10. OSAKOween
Kävijöitä oli 714. OSAKO myi ennakkolippuja pelkästään Kide.app-sovelluksessa. Tapahtuma
järjestettiin Mango Discobarissa. Mango hoiti lipunmyynnin ovelta. Glitterpaja teki glitterimeikkejä
alakerrassa. Pukukisa toteutettiin edellisvuosien perinteiden mukaisesti, paras yksilö- ja ryhmäasu
palkittiin. Valokuvaaja otti kuvauspisteellä kuvia, mikä oli toimiva ratkaisu. Kisaan osallistui hyvin
ihmisiä, tiedotusta tapahtuman suhteen tehtiin Facebookin välityksellä sekä Instagramissa.
23.11. Päiväretki Joulupukin pajakylään
Retki järjestettiin yhteistyössä ESN Oulun kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille opiskelijoille, myös
perheellisille. Retkelle myytiin 109 lippua.
10.12. Oamk Joulutori
OSAKO ja Oamk toteuttivat yhdessä Joulutori-tapahtuman Kotkantien kampuksella. Ohjelmaan
kuuluivat myyjäiset, joissa myyjiä oli noin 20 ja Oamkin oman väen ja sidosryhmien valmistamien
piparkakkutalojen huutokauppa. Piparkakkutalojen huutokaupasta saadut tulot lahjoitettiin Tempo
Sistema Oulu ry:lle.
12.12. Tuutoreiden pikkujoulut
Tuutoreiden pikkujoulut järjestettiin Arkkitehtien kiltatalolla. Tapahtumaan oli 32 ilmoittautunutta.
14.12. Hiking with OSAKO
OSAKO järjesti minivaelluksen Letonniemeen. Paikalla noin 15 opiskelijaa.
OSAKOn ompelukerhot
Vuoden aikana järjestettiin vain yksi haalarimerkkien ompelukerho, elokuun 26. Business Kitchenin
tiloissa Kotkantien kampuksella.
Muuta tapahtumiin liittyvää
Alkusyksystä OSAKO myi bilepaketteja, joilla pääsi kaikkiin OSAKOn syksyn bileisiin. Bilepaketeilla ei
saatu suurta suosiota tänä vuonna. Lipunmyynti siirtyi yhä enemmän Kide.app -sovellukseen.

4.4 Opiskelijoiden edustaminen
Vuoden aikana OHE -prosessitiimin jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin työryhmiin:
HVPJ Rotán
- Oamkin johtoryhmä (5.12.18-2.4.)
- Opiskelijaravintola -ohjausryhmä (5.12.18.-2.4.)
- Kampustyöryhmät (5.12.18-2.4.)
- Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi (5.12.18-2.4.)
- Esimieskokous (5.12.18-2.4.)
- OY ja Oamk -johtoryhmä (5.12.18.-2.4.)
- Alumniyhdistyksen kokoukset (5.12.18-2.4.)
- OSAKO & Oamk viestintätyöryhmä (5.12.18-2.4.)
- Korkeakoululiikunnan työryhmä (5.12.18-11.1.)
- Opiskeluhyvinvointityöryhmät (5.12.18-11.1.)
- Teuvo Pakkalan kampuksen opintokollegio (5.12.18-2.4.)
- HOPEit (5.12.18-11.1.)
HVPJ Lyytikäinen
- TOTEEMI-hanke (4.6.-31.12.)
- Tuudo-työryhmä (4.6.-31.12.)
- Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen –hanke (KOPE) (4.6.-31.12.)
- Peppi -ohjausryhmä (4.6.-31.12.)
- OsNan kokoukset (4.6.-31.12.)
- Korkeakoululiikunnan -työryhmä (4.6.-31.12.)
- Oamkin kestävän kehityksen tiimi (4.6.-31.12.)
- Laatukoordinaattorit (4.6.-31.12.)
- Opiskelijapalveluiden laajennettu johtotiimi (4.6.-31.12.)
HJ Koskela
- Business Kitchen -työryhmä (5.12.18-31.12.)
- Korkeakoululiikunnan työryhmä (5.12.18-31.12.)
- Opiskeluhyvinvointityöryhmät (5.12.18-31.12.)
- Valtti-ohjausryhmä (5.12.18.-2.4.)
- Tuudo-työryhmä (11.1.-2.4.)
HJ Gulyás
- Oamkin kestävän kehityksen tiimi (5.12.18-4.6.)
- KV-koordinaattorien työryhmä (5.12.18-31.12.)
A Tervo
- Kv-koordinaattorit
- OSAKO & Oamk -viestintäryhmä

A Holma
- Kv-koordinaattorit
- OSAKO & Oamk -viestintäryhmä
Koulutukset ja seminaarit
- SAMOKin Lähtölaukaus: HVPJ Rotán, HJ Gulyás, HJ Koskela
- SAMOKin kevätseminaari: HJ Koskela
- SAMOKin henkilöstöpäivät, kevät: A Tervo
- SAMOKin syysstartti: HVPJ Hannonen
4.5 Tiimit
4.5.1 Kulttuuritiimi
Tiimi kokoontui kevään aikana kolme kertaa ja syksyllä kahdesti. Yhdessä järjestettäviä tapahtumia on
kevätkaudella enemmän, myös Oamkin avajaiset, Preludi ja Tour d´Oulu suunnitellaan hyvin pitkälle
kevään aikana. Niinpä tiimien kokoukset keskittyivät vappuun sekä Tour D’Ouluun ja järjestöjen
yhteistyöhön. Tiimeihin osallistuivat pääsääntöisesti Oamkin opiskelijajärjestöt ja O’Diako Oulu.
4.5.2 Liikunta- ja hyvinvointitiimi
Liikunta- ja hyvinvointitiimi eli “sopotiimi” ei kokoontunut kertaakaan vuoden aikana.
4.5.3 Kansainvälisyystiimi
Kansainvälisyystiimi järjestettiin kolmesti kevään aikana ja kahdesti syksyllä. Tammikuun tiimiin ei
saapunut ketään paikalle runsaasta mainostamisesta huolimatta. Helmikuussa tiimi kokoontui
onnistuneesti, paikalle saapui 20 osallistujaa, illan aikana katsottiin Napapiirin sankarit -elokuva.
Maaliskuussa järjestettiin kolmas, kevään viimeinen tiimi. Kokoontuminen järjestettiin Oulun yliopistolla
ja tapaamisessa oli espanjalaisen luennoitsijan, Antonio Ferrizin revontuliluento, tiimiin osallistui yli 30
osallistujaa. Syyskuussa tiimi kokoontui OSAKOn toimistolla, varsinaista teemaa ei ollut, paikalle saapui
kuusi osallistujaa. Joulukuussa tiimissä tehtiin piparkakkutalo Oamkin joulutorille huutokaupattavaksi,
tiimiin osallistui vain kaksi osallistujaa.
4.6 Edustajistovaalit
OSAKOn edustajistovaalit järjestettiin 30.10.-6.11. Valtakunnallisen näkyvyyden saavuttamiseksi
SAMOKin koordinoimana kentän yhteiseksi vaalipäiväksi, tai monipäiväisten vaalien päättymispäiväksi
oli sovittu 6.11. ja useat opiskelijakunnat olivatkin mukana yhteisessä vaalipäivässä. Äänestys toteutettiin
jälleen sähköisenä Webropolin kautta asiantuntijapalveluna. Edustajistovaalien tulokset julkaistiin
facebookissa sekä OSAKOn nettisivuilla. Ehdokkaita vaaleissa oli 32, mikä oli 14 vähemmän kuin
edellisenä vuonna ja 34 vähemmän kuin toissa vuonna. Äänestysaktiivisuus putosi edellisvuodesta 2,7
% ollen 10,7 %.

5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT
Vuonna 2019 opiskelija- ja järjestöpalveluiden prosessitiimissä toimivat HPJ Salminen (4.6. saakka),
HVPJ Rotán (2.4. saakka), HPJ Selkälä, HVPJ Hannonen, HVPJ Lyytikäinen, PS Korhonen ja
asiantuntijat Tervo ja Holma.
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 opintojaksokuvauksissa, jotka löytyvät sekä OSAKOn
kotisivuilta osittain että kokonaisuudessaan Oamkin opetussuunnitelmasta.
Opiskelijakunnan vastuulla on seitsemän opintojaksoa. Nämä opintojaksot kuuluvat Oamkin yleisiin,
vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijakunta vastaa opintojaksojen sisällöstä, koulutuksista ja
oppimistavoitteista. Vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntija on aikaisemmin päivittänyt vuosittain
koulutussuunnitelmat Peppiin, josta ne on hyväksytty osaksi seuraavan vuoden koulutustarjontaa.
Koulutussuunnitelmat jäivät käymättä läpi.
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.
Vuosittain sovittava hallituksen jäsen tarkastaa, onko opiskelija suorittanut opintojakson vaatimukset ja
suosittelee opintopisteiden myöntämistä Oamkin kampusopoille tai tutkinto-ohjelmavastaavalle, jotka
lisäävät suoritusmerkinnät Peppiin. Aikaisemmin OSAKOlla toiminut vertaisohjauksen ja koulutuksen
asiantuntija toteutti opintopisteiden suosittelemista varten ohjeistuksen.
OSAKO järjesti vuonna 2019 yhteensä neljä järjestökoulutusta osana Järjestötoiminta I ja II opintojaksoja. Järjestökoulutukset olivat suunnattu koulutusalajärjestöjen, muiden Oamkin
opiskelijajärjestöjen sekä opiskelijakunnan hallitusten jäsenille. Järjestökoulutuksiin tervetulleita olivat
koulutusalajärjestöjen lisäksi myös Outo ry, OIO ry, Arkko ry ja Tanssinopettajaopiskelijat ry. Koulutukset
olivat maksuttomia.
Koulutusvuoden avaava ja opiskelijajärjestöjen toimijat ensimmäistä kertaa vuoden aikana yhteen
kokoava koulutus, Super KAJ -ilta, järjestettiin 8.2. Oamkin Kotkantien kampuksella, Business Kitchenin
tiloissa. Ohjelmassa oli mm. esittäytymisiä, asiaa kansainvälisyydestä, sekä tutustumista ja
ryhmäytymistä.
Toinen järjestökoulutus pidettiin 9.4. Aiheena oli tapahtumaviestintä ja uudenlaiset tapahtumakonseptit.
Koulutus pidettiin Kotkantien kampuksella Business Kitchenin tiloissa ja se järjestettiin yhteistyössä Kupla
-hankkeen kanssa. Kupla -hankkeelta oli koulutuksessa vieraileva kouluttaja ja ohjelmaan kuului
koulutuksen lisäksi tapahtumakonseptipaja.
Syksyllä ensimmäinen koulutus järjestettiin 4.11. Byströmin talolla. Koulutuksessa käsiteltiin
järjestökokemuksen hyödyntämisessä työnhaussa. Koulutuksen piti vieraileva luennoitsija Mikko
Sormunen Insinööriliitosta. Koulutuksessa kerättiin myös palautetta järjestötoimijoilta opiskelijakunnan
palveluiden kehittämiseksi.
Vuoden viimeinen järjestökoulutus pidettiin aiheella motivaatio ja tavoitteiden asettaminen. Koulutus
järjestettiin 3.12. Business Kitchenin tiloissa Kotkantien kampuksella. Koulutuksen piti vieraileva
luennoitsija, Business coach Lasse Seppänen.
Aikaisemmin kevään järjestökoulutuksien päivämäärät on pyritty ilmoittamaan jo alkuvuodesta ja syksyn
koulutusten päivämäärät heti elokuussa. Tähän pitäisi pyrkiä myös tulevaisuudessa. Järjestökoulutusten
järjestäminen haki uudelleen muotoaan, kun järjestämisvastuu siirtyi työntekijältä hallitukselle.
Järjestökoulutuksia markkinoitiin Facebookissa, Oamkin opiskelijajärjestöjen toimijoiden
Superryhmässä.

5.2 Uuden Opiskelijan Opas
Edellisvuoden tapaan Uuden Opiskelijan Oppaan tuotti ja koordinoi asiantuntija Tervo. Opasta alettiin
päivittämään huhtikuun alkupuolella, koulun eri toimijoille ja oppaassa mainituille sidosryhmille lähetettiin
heidän osionsa päivitettäviksi, lisäksi pyydettiin tervehdykset rehtorilta, Oulaisten ja Oulun
kaupunkienjohtajilta. Oppaan taittoon ja muotoon haluttiin uudistuksia, niinpä päätettiin hakea uusi
taittaja. Taittajaksi valittiin haun perusteella Sari Paso toukokuun lopulla. Ilmoituksia oppaaseen myi
hallitus.
Opas taitettiin kesäkuun aikana ja se oli valmiina ja julkaistiin nettiin ennen juhannusta. Opas poikkesi
taitollisesti ja tyylillisesti aikaisemmista Uuden Opiskelijan Oppaista hyödyntäen internetpohjaisuutta
entistä paremmin, tähän vaikutti luonnollisesti paljon uusi taittaja. Aikaisemman taittajan hallitessa
www.uudenopiskelijanopas.fi -domainia opas lisättiin osaksi OSAKOn omia nettisivuja osoitteeseen
www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas. Taittajan palkkio pysyi edellisvuosien tapaan 500 €:ssa.
Asiantuntija Tervo hoiti viestinnän oppaan osalta OSAKOn sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla,
sekä oli myös yhteydessä Oamkin opiskelijapalveluiden kanssa uusille opiskelijoille viestimisestä.
5.3 Jäsenpalvelut
Opiskelijat ovat voineet lainata luistimia, suksia, makuupusseja ja -alustoja opiskelijakunnan toimistolta.
Palvelu kiinnosti jälleen etenkin kansainvälisiä opiskelijoita. Toimistolta oli lainattavissa hiihtosuksia ja monoja sekä useampia laskettelusuksia ja luistimia.
Edustajisto oli päättänyt vuonna 2018, että OSAKO hankkii uuden Lime -jäsenrekisterin, joka saatiin
käyttöön loppukeväästä. Uuteen rekisteriin lisättiin lukuvuoden ja kevään ajaksi liittyneet jäsenet.
Jäseneksi liittymistä varten jo käytössä olevaan Kide.app -verkkokauppaan piti tehdä jäsentuotteet
jäsenyyksille ja integroimistyötä jäsenrekisterin kanssa. Liittyminen tapahtui kesän 2019 jälkeen Kide.app
-verkkokaupan kautta, jonka kautta myös suurin osa tapahtumien lipuista myytiin syyslukukaudella.
Verkkokaupan säätäminen meni viime hetkille ja osa jäsenistä kerkesi liittyä vanhan liittymiskanavan
kautta. Liittymiskanava suljettiin ja jo liittyneet jäsenet siirrettiin uuteen rekisteriin. Myös rekisterin ja Pivon
välistä yhteyttä piti säätää hetki, ennen kuin mobiiliopiskelijakortin aktivoiminen saatiin sulavasti
toimivaksi. Kevään aikana testattiin myös erilaisia siruja, joita oli saatavilla fyysisiin opiskelijakortteihin ja
kesästä lähtien kaikissa tilatuissa korteissa oli siru, jolla pystyi kirjautumaan tulostimille ja
läppärilainaamoihin. Korttia pystyi käyttämään edelleen myös kirjastokorttina Oamkin kirjastoissa.
OSAKO jakoi jäsenmaksua maksamattomille kannatusjäsenilleen yleisavustusta laadittujen sopimusten
perusteella, sekä korvauksia yhteistyö- ja rahoitussopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Oamkin
opiskelijajärjestöille järjestettiin pikkujoulut 13.12. Kielo Growthin tiloissa Linnanmaalla.

5.4 Mobiiliopiskelijakortti
Pienellä osalla OSAKOn jäsenistä oli alkuvuoden aikana edelleen käytössä Frankin mobiiliopiskelijakortti.
Sovellusta ei ole kuitenkaan opiskelijakunnan toimesta markkinoitu enää vuoden 2019 aikana, koska
tiedossa oli siirtyminen käyttämään Pivon mobiiliopiskelijakorttia.
Opiskelijakunta teki syyslukukaudella 2018 alkaneen selvitystyön seurauksena kevään aikana
sopimuksen Pivon mobiiliopiskelijakortin käyttöönotosta ja loppukevään ja kesän aikana tehdyn
jäsenrekisteriuudistuksen jälkeen OSAKOn jäsenet ovat halutessaan pystyneet aktivoimaan Pivon
mobiiliopiskelijakortin käyttöönsä. Mobiiliopiskelijakortilla ei ollut vuoden 2019 aikana saatavalla
varsinaisesti mitään etuja, mitä fyysisellä kortilla ei olisi saanut, siitä huolimatta hieman alle 1700 jäsentä
oli aktivoinut mobiiliopiskelijakortin käyttöönsä syyslukukauden aikana.

6 HALLINTOPALVELUT
6.1 Talous ja varainhankinta
Opiskelijakunnan tulot muodostuivat 2019 jäsenmaksuista, OSAKOn ja Oamkin välisen sopimuksen
perusteella saaduista avustuksista, tapahtumien pääsylipuista ja tapahtumasponsoroinnista.
Aikaisempien vuosien tavoin myös vuodelle 2019 laadittiin koulun kanssa sopimus, johon oli tiivistetty
entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi aikaisemmin erikseen tehdyt sopimukset yleisavustuksesta, tuutorija kansainvälisyystoiminnan yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta, vuokra-avustuksesta alkuvuodelle,
tutkinto-ohjelmatiimitoiminnan järjestämisestä ja hyvinvointituutoroinnin järjestämisestä Oamkissa.
Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon
kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu, koulutusalajärjestöjen ja Outo ry:n kanssa solmitut yleisavustussekä yhteistyö- ja rahoitussopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat.
Keväällä opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 4688 ja syksyllä jäseniä oli 4512. Jäsenmäärät olivat jälleen
sekä keväällä että syksyllä hieman suuremmat kuin koskaan aikaisemmin opiskelijakunnan historiassa.
Syksyn 2018 syyskokous päätti, että lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksu on 30 €, kevätlukukauden 2019
ja syyslukukauden 2019 jäsenmaksut ovat 20 €.
Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 44 796,75 € ylijäämäinen. Vuoden talousarvio oli laadittu edellisvuoden
tavoin opiskelijakortteihin liittyvän toimintaympäristömuutoksen takia jäsenmäärän vähentymistä
ennakoiden. Jäsenmaksutuotot olivat lopulta huomattavasti ennakoitua suuremmat. Tour d´Oulun
jatkojen ja syksyn kolmannen tapahtuman, eli Halloweenin lipputulot ylittivät tavoitteensa huomattavasti,
myös sponsoritulot olivat ennakoitua suuremmat. Lisäksi uuden jäsenrekisterin varsinaiset hankintakulut
olivat hieman yli puolet budjetoidusta. Hallituksen koon kasvattaminen toisella varapuheenjohtajalla nosti
kuluja tämän palkkion verran syyskaudella, Talvirieha -tapahtuman jatkot jouduttiin perumaan ravintolan
vesivahingon takia, joten tapahtumasta ei saatu lipputuloja ollenkaan ja ilmoitustuotot jäivät jälleen alle
tavoitteen.
6.2 Palvelupisteet
OSAKOn toimisto palveli jäseniä alkuvuoden ajan Välkkylässä ja huhtikuun puolenvälin jälkeen Oamkin
Kotkantien kampuksella, jonka lisäksi OTE ry ja Outo ry ylläpitivät palvelupisteitä Oamkin Oulun
kampuksilla. Palvelupisteiltä opiskelijat pystyivät noutamaan tilattuja opiskelijakortteja ja lukuvuositarroja
sekä ostamaan haalarimerkkejä ja pääsylippuja tapahtumiin. Oulaisiin ei saatu järjestettyä
palvelupistettä, joten oulaisten opiskelijoiden opiskelijakortit postitettiin heille kotia, kuten myös valtaosa
lukuvuositarroista.
6.3 Toimitilat
OSAKOn toimitilat sijaitsivat Välkkylässä huhtikuun 16. päivään saakka, jolloin toimisto muutettiin Oamkin
Kotkantien kampukselle kirjaston pääsisäänkäyntiä vastapäätä sijaitseviin tiloihin Oamkin tarjotessa näitä
tiloja OSAKOn käyttöön, lopettaessaan tuen vuokran maksamiseen. Välkkylässä tiloja hyödynsivät muun

muassa opiskelijaryhmät, roolipelikerho ja koulutusalajärjestöt. Kotkantien toimistolla ei ollut enää
varsinaista opiskelijan olohuonetta, jota muut olisivat voineet käyttää. Toimiston uuden sijainnin etuja
ovat muun muassa Oamkin hallinnon läheisyys, Kotkantien kampuksen ravintolapalvelut ja kokous- ja
neuvottelutilojen läheisyys.
6.4 Luottamushenkilöt ja henkilöstö
Hallituksessa tapahtui toimikauden aikana useita henkilövaihdoksia, joista ensimmäinen jo ennen
toimikauden alkua edustajiston myöntäessä pyynnöstä eron vuoden 2018 hallitukseen valitulle HJ
Kelalle. Edustajisto valitsi hallituksen jäseneksi vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajana toimineen
Ripaojan. HVPJ Rotán pyysi edustajistolta eroa hallituksen varapuheenjohtajan tehtävästä ja
edustajiston kokouksessa 26.3. hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi-Tapio Selkälä, joka oli
toiminut hallituksen jäsenenä alkuvuoden ajan ja hallitusta täydennettiin Nina Lyytikäisellä.
Kevätkokouksessa 28.5. Edustajisto myönsi pyynnöstä eron HPJ Salmiselle ja HJ Ripaojalle. Säätöjen
mukaan toimielimen puheenjohtajan vapautuessa tehtävästään toimielin tulee valita kokonaan uudelleen,
joten koko hallitus valittiin kokouksessa uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
varapuheenjohtajana toiminut Jussi-Tapio Selkälä. Varapuheenjohtajia päätettiin valita kaksi ja
hallituksen jäsenenä toiminut Nina Lyytikäinen valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi ja vuoden 2018
hallituksessa toiminut Emma Hannonen valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi. Máté Gulyás ja Matti
Koskela valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä ja hallitusta täydennettiin Inka Niskasella ja Teemu
Rajalalla.
Toimintasuunnitelmassa mainittua osa-aikaista yritysyhteistyökoordinaattoria koitettiin rekrytoida
kahdesti. Toisella kerralla löytyi hyvä ehdokas, mutta hän ei pystynyt kuitenkaan aloittamaan työtä.
Grafiikat ja haalarimerkit suunnitteli Minna Keränen. Uuden Opiskelijan Oppaan taittoi Sari Paso, jonka
hallitus valitsi tehtäväänsä hakemusten perusteella kokouksessaan 27.5.
Viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Elli Tervo siirtyi lokakuun lopulla uusien haasteiden
pariin ja hallitus valitsi 18.10. kokouksessaan uudeksi asiantuntijaksi Linda Holman, jonka työsuhde alkoi
25.11.
Hallituksen, edustajiston puheenjohtajiston ja henkilökunnan pikkujoulut pidettiin 19.12.

7 VIESTINTÄ
Ulkoista viestintää toteuttivat pääasiassa asiantuntijat Tervo ja Holma, sekä hallitus. Sisäisestä
viestinnästä vastasivat kaikki alkuvuodesta sovittujen vastuualueiden mukaan.
Vuoden 2019 aikana OSAKO käytti viestinnässään seuraavia välineitä/kanavia:
●
Osakoweb.fi: ajankohtaispalsta/blogi.
●
Facebook.com/studentunionosako. Lisäksi hyödynnettiin erilaisia Facebook-ryhmiä (tuutorit,
perheelliset opiskelijat jne.).
●
Twitter (@osakoweb).
●
Instagram (@osakoweb), jonka käyttöön panostettiin erityisen paljon. Instagram storyja
käytettiin aktiivisesti ja feedin yhtenäisyyteen ja ulkoasuun kiinnitettiin aikaisempaa 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 ja kampusten inforuudut.
●
Ständit, joita pidettiin kampuksilla pääsääntöisesti joka toinen viikko.
●
Slack, jota OSAKOn toimisto käytti sisäiseen viestintään.
Asiantuntija Holma suunnitteli OSAKOlle viestintäkelloa, mikä toteutettiin ja esiteltiin toimijoille vuoden
2020 alussa. Myös opiskelijatiedotteen uusimista ja palauttamista säännöillseksi tiedotuskanavaksi
suunniteltiin.
OSAKOn ja Oamkin viestintäyhteistyötapaamisia järjestettiin tarpeen mukaan ja niissä keskusteltiin
etenkin tapahtumayhteistyöstä. Lisäksi asiantuntija osallistui Oamkin kansainvälisen viestinnän
suunnitteluun muun muassa Fly Further -palavereissa.

8 KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
8.1 Kannanotot
Vuoden 2019 aikana ei tehty kannanottoja.
8.2 Lausunnot
Vuoden 2019 aikana ei tehty lausuntoja.

