
O’Diakon strategia 2023-2026

Opiskelijakunnan arvot

Opiskelijalähtöisyys -  Kaikki opiskelijakunnan toiminta suunnitellaan ja tehdään
opiskelijalähtöisesti, ja sitä toteuttavat Diakin opiskelijat. Opiskelijakunnan toiminta on
avointa ja läpinäkyvää jäsenille sekä potentiaalisille jäsenille.
Yhdenvertaisuus - Kaikki ovat tervetulleita mukaan O’Diakon toimintaan huolimatta
sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta,
sosio-ekonomisesta taustasta tai sairaudesta. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, ja
jokaisen mielipide on yhtä tärkeä.
Rohkeus - Kehitämme rohkeasti toimintaamme, ja uudistamme vanhoja
toimintatapojamme maailman muuttuessa. Puhumme asioista ääneen, ja viestimme
rohkeasti pitäen aina heikoimman puolta.
Eettisyys - Opiskelijakunnan toiminta on eettistä ja se huomioidaan kaikessa
päätöksenteossa ja toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

Visio

O’Diako on kaikkien Diakin opiskelijoiden yhteinen opiskelijakunta, joka toimii
tasavertaisesti kaikilla kampuksilla, ja on saavutettavissa tarpeen mukaan. Pyrimme
rakentamaan aktiivista yhteisöä sekä korkeakoulun sisällä, että vapaa-ajalla. Haluamme
aktiivisesti kasvaa ja kehittyä edunvalvonnallisena vaikuttajana sekä jokaisen Diakin
opiskelijan turvana. Uudistamme toimintaamme rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja
kokeilevasti, ja toteutamme sitä aina opiskelijalähtöisesti ja erilaisten opiskelijoiden
toiveet ja tarpeet huomioiden.

Missio

Rakennamme opiskelijan huomista, ja teemme päivittäin töitä sen eteen, että
opiskelijaelämä sekä Diakissa että vapaa-ajalla olisi helpompaa. Tuemme opiskelijoita
opintojen alussa sekä niiden aikana, ja autamme tarvittaessa aktiivisesti, sekä Diakin eri
toimielinten kautta proaktiivisesti. Olemme valmiita kehittämään toimintaamme
opiskelijoiden tarpeiden muuttuessa. Seuraamme opiskelijoihin liittyviä asioita
mediassa, ja otamme niihin rohkeasti kantaa yksin tai yhdessä muiden
opiskelijakuntien, yhteistyökumppaneiden tai kattojärjestöjemme kanssa.
Kouluttaudumme aktiivisesti ja monipuolisesti laadukkaan toiminnan
mahdollistamiseksi.



Strategiakauden 2023-2026 teemavuodet

Teemavuosi 2023 Opiskelijakunnan uudelleenrakentamisen vuosi
● Kehitetään opiskelijakunnan toimintatapoja toimivampaan ja nykyaikaisempaan

suuntaan. Mietitään tarpeita ja tarkoituksenmukaisuutta eri tahoille, ja
edistetään yhdenmukaisia toimintatapoja eri sektoreilla valtakunnallisesti.

Teemavuosi 2024 Edunvalvonnan vuosi
● Vuonna 2024 kehitetään edunvalvonnan prosesseja toimivammaksi, tehdään

siitä näkyvämpää opiskelijoille, ja informoidaan tarkemmin siitä, millaisissa
asioissa opiskelijakuntaan voi olla yhteydessä. Opiskelijoille tuodaan esiin miksi
opiskelijakunnan tekemä työ edunvalvonnan saralla on tärkeää, ja miksi
resursseille on aidosti tarve.

Teemavuosi 2025 Opiskelijakunnan palveluiden vuosi
● Teetetään jäsen/opiskelijakysely opiskelijakunnan palveluista, mikä toimii ja mikä

ei? Millaisille palveluille jäsenistöllä olisi tarve? Miten tutorointi toimii ja millaisia
kehitystarpeita sille on? Millaisia tapahtumia kaivataan? Huomioidaan
palvelutarpeiden muutoksia eri kampuksilla.

Teemavuosi 2026 Jäsenyyden kehittämisen vuosi
● Hyödynnetään aiempien strategiavuosien toimia jäsenyyden kehittämisessä ja

markkinoinnissa. Tuodaan aktiivisesti esiin sen hyötyjä, ja tarkastellaan
jäsenyyden hintaa. Mahdollistetaan aidosti jäsenetuja ja palveluita jokaiselle
kampukselle, ja pyritään eroon toiminnan Helsinkikeskeisyydestä.


