
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Toimintavuosi 2023

Toimintavuosi 2023 on opiskelijakunnan uudelleenrakentamisen vuosi. Vuonna 2023 kehitetään
opiskelijakunnan toimintatapoja toimivampaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Tarkastellaan nykyistä
toimintaa, tarpeita ja tarkoituksenmukaisuutta eri tahoille, ja edistetään yhdenmukaisia toimintatapoja
kampusten välillä. Vuonna 2023 otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa hallitus toimii
valtakunnallisesti jaostojen sijaan. Opiskelijakunta osallistuu eduskuntavaalivaikuttamiseen
kattojärjestöjensä kautta ja uudistaa poliittisen ohjelmansa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, 3
varapuheenjohtajasta ja 8 hallituksen jäsenestä. Varapuheenjohtajat toimivat myös eri kampusten
kampuspuheenjohtajina. Jokaisella kampuksella toimii varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan lisäksi
tapahtuma- ja tutorvastaavat.

Hallinto

Opiskelijakunnan hallinnosta vastaa toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja edustajiston
puheenjohtaja. Hallinnosta vastaavat henkilöt tuovat tiedoksi talouden- ja hallinnon tilanteen
hallitukselle säännöllisesti, ja edustajistolle tarvittaessa.

Kärkitoimenpiteet:

● Opiskelijakunnan talous on vakaa, ja rahoituslähteet selkeitä. Opiskelijakunnan talous
perustuu Diakin myöntämälle yleisavustukseen, sekä jäsenmaksuihin.

● Opiskelijakunnan taloutta pyritään vakauttamaan aktiivisilla yhteistyökumppanuuksilla, ja
jäsenmäärän lisäämisellä.

● Tarkastellaan opiskelijakunnan ohjesääntöjen muutostarpeita perusteellisesti.

Edunvalvonta

Opiskelijakunnan tekemä edunvalvontatyö on läpinäkyvää, ja opiskelijat tietävät missä asioissa
opiskelijakuntaan voi olla ytheydessä. O’Diako vaikuttaa opiskelijoihin liittyvään päätöksentekoon
sekä korkeakoulun, kampuskaupunkien että valtakunnan tasolla. O’Diako toimii aktiivisesti OPKU+:n,
World Student Capitalin, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n
toiminnassa. O’Diako kannustaa opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti vaikuttamiseen sekä
kansallisesti ja paikallisesti, sekä tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuksia tutustua erilaisiin
vaikuttamismahdollisuuksiin sekä puoluepolitiikan että muiden järjestöjen kautta.

Kärkitoimenpiteet

● Perustetaan edunvalvontaverkosto Diakissa toimiville opiskelijaedustajille, joka kokoontuu
säännöllisesti keskustelemaan omien toimielintensä edunvalvonnallisista asioista.



● Muutetaan opiskelijaedustajahakua niin, että kaikilla opiskelijoilla on aito mahdollisuus
hakeutua Diakin toimielimiin opiskelijaedustajaksi.

● Osallistutaan aktiivisesti eduskuntavaalien alla vaikuttamiseen ehdokkaiden kautta, sekä
hallitusohjelmaneuvotteluihin SAMOKin kautta.

● Kehitetään edunvalvontaviestintää opiskelijoille saavutettavammaksi ja näkyvämmäksi.
● Luodaan opiskelijoille anonyymi kanava, jonka kautta voi tuoda esiin edunvalvonnallisia

ongelmakohtia Diakissa.

Viestintä

Opiskelijakunnan viestinnästä vastaa yksi opiskelijakunnan varapuheenjohtajista. Opiskelijakunnan
viestintä on selkeää, saavutettavaa, yhtenäistä ja koordinoitua kaikkien kampusten välillä. Kaikki
opiskelijakunnan sektorit toteuttavat viestintää aktiivisesti, ja pyrkii tekemään toiminnasta
mahdollisimman läpinäkyvää. Toimintaa ohjaavista dokumenteista viestitään jäsenille, ja ne ovat
saatavilla opiskelijakunnan verkkosivuilla. Kaikki opiskelijakunnan viestintä toteutetaan sekä suomeksi
että englanniksi. Opiskelijakunnan sisäinen viestintä on kaikkia kunnioittavaa, ja huomioon ottavaa.
Toimijat sopivat yhteisistä kaikkia sitovista pelisäännöistä sisäisen viestinnän suhteen heti vuoden
alussa.

Kärkitoimenpiteet

● Pyritään siirtämään koko opiskelijakunnan viestintä yhteiseen viesintäkanavaan vuoden 2023
aikana

● Tarkastellaan opiskelijakunnan viestinnän saavutettavuutta, ja tehdään siihen tarvittaessa
saavutettavuusdirektiivin mukaisia muutoksia

● Yhtenäistetään opiskelijakunnan sisäisen viestinnän kanavat vuoden 2023 aikana
● Kehitetään opiskelijakunnan verkkosivuja paremmin opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita

palveleviksi

Tapahtumat ja liikunta

Opiskelijakunnan tapahtumat ovat monipuolisia ja saatavilla kaikille opiskelijoille. Opiskelijakunta
järjestää sekä lähi- että monimuoto ja verkkotutkintojen opiskelijoille soveltuvia tapahtumia.
Opiskelijakunnan tapahtumissa ei kannusteta päihteiden käyttöön, ja niissä ylläpidetään turvallista
tilaa jokaiselle opiskelijalle. Opiskelijakunta järjestää perinteisten opiskelijatapahtumien lisäksi entistä
enemmän liikuntatapahtumien määrää.

Kärkitoimenpiteet

● Järjestetään 25. vuosijuhlat
● Vakiinnutetaan vanhoja tapahtumakonsepteja korona-ajan jälkeen, ja tarkastellaan uusien

tarvetta
● Kartoitetaan mahdollisuuksia laajempaan tapahtumayhteistyöhön muiden opiskelija- ja

ylioppilaskuntien kanssa kaikilla kampuksilla
● Suunnitellaan tapahtumatarjontaa moninaisemmille opiskelijaryhmille kuten perheellisille

opiskelijoille



Tutorointi ja kansainvälisyys

Tutorointi on kaikilla kampuksilla yhtenäistä ja yhdenvertaista kaikille opiskelijoille. Tutorointiin
hakeutuu aktiivisesti uusia opiskelijoita, ja tutorit kehittävät toimintaa uusille opiskelijoille aktiivisesti.
Tutorit ovat merkittävässä roolissa opiskelijakunnan jäsenyyden markkinoinnissa uusille opiskelijoille,
ja tutorkoulutukset antavat riittävät valmiudet kertomaan uusille opiskelijoille opiskelijakunnan
toiminnasta. Tutorointia kehitetään vuoden 2023 aikana YTYÄ-hankkeen avulla. Kansainväliseen
toimintaan lisätään resursseja, ja sitä kehitetään palvelemaan paremmin sekä vaihto- että
KV-tutkinto-opiskelijoita. Opiskelijakunnan toiminnasta viestitään entistä aktiivisemmin myös vaihto- ja
KV-tutkinto-opiskelijoille heidän sitouttamiseksi toimintaan.

Kärkitoimenpiteet

● Otetaan käyttöön yhtenäiset tutoroinnin, tutorhaun ja tutorkoulutusten toimintatavat kaikilla
kampuksilla

● Tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa tutorhakua vähemmän kuormittavaksi, ja kerran
vuodessa toteutettavaksi

● Tutoreille laaditaan tutorsopimukset toimintaan sitouttamiseksi
● Tarkastellaan mahdollisuutta ja resursseja vakiinnuttaa tutorleiri vuosittaiseksi ja kaikkien

kampusten yhteiseksi toimintatavaksi
● Kartoitetaan muiden verkostokorkeakoulujen opiskelijakuntien hyviä käytänteitä tutoroinnin

toteuttamisessa

Hengellinen toiminta

Opiskelijakunnan hengellisestä toiminnasta vastaa yksi opiskelijakunnan varapuheenjohtajista.
O’Diako rakentaa hengellisen toiminnan mahdollisuuksia kaikilla Diakin kampuksilla, ja järjestää
säännöllisesti opiskelijoiden toiveiden mukaan hengellisiä tapahtumia. O’Diako kehittää yhteistyötä
kaikkien kampuskaupunkien seurakuntien, ja muiden kirkollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kärkitoimenpiteet

● O’Diako lähtee rakentamaan vuosittaista hengellistä excursiota Ranskan Taizeen yhdessä
kirkon alan ja mahdollisten ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

● Hengelliseen toimintaan rakennetaan vuosikello, jolla pyritään vakiinnuttamaan opiskelijoille
suunnattuja tapahtumia kaikilla kampuksilla.


