TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma
vuodelle 2018
Johdanto
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Opiskelijakunta) on vuonna 2005 perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtävänä on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) opiskelijoiden edunvalvonta, koulutuksen ja sosiaalisten olojen parantaminen sekä laissa määritetyt tehtävät. Opiskelijakunnan
toiminta pohjautuu voimassaolevaan strategiaan ja arvoihin.

Palvelut & Tapahtumat


Palvelut
o Jäsenyyden arvon selkeyttäminen.
o Slice.fi -palvelun käyttöönotto ja jäsenetujen näkyvyyden lisääminen.
o Otetaan aikuisopiskelijoiden sekä avoimen amk opiskelijoiden tarpeet huomioon ja kehitetään palveluita kohdistetusti.
o Toteutetaan haalarihankinnat niin, että se on taloudellisesti kannattavaa sekä kasvatetaan
haalareiden mainosmyyntiä.
o Survival kit –palvelun toteutus ja kehittäminen.



Järjestettävät tapahtumat
o Järjestetään yhdessä Rauman Lukon sekä Porin Ässien kanssa Student Game konseptilla tapahtumia.
o Järjestetään Triangeli-risteily yhteistyössä SAMOn, VAMOKin ja COPSAn kanssa.
o Järjestetään tapahtuma jazzviikolla opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.
o Järjestetään OSM-kilpailut liittyen eSports -konseptiin.
o Järjestetään mahdollisuuksien mukaan AMK-päivien yhteydessä varjovuosijuhlat.
o Kulttuurikudun konseptin uudelleen luominen.
o Järjestetään Kurnajaiset ja kehitetään konseptia.
o Järjestetään Wapprobatur. Wapprobatur konseptia kehitetään ja ideoidaan uudelleen.
o Selvitetään mahdollisuutta järjestää olympiastudio Saikulla.
o Järjestetään LOIKKA Winter Games. (vuonna 2018 Raumalla)
o Järjestetään LOIKKA Beach Games Raumalla.
o Järjestetään LOIKKA Jalkapallo.
o Järjestetään LOIKKA Liikuntapäivä ja sen yhteydessä SporttiApprot.
o Järjestetään muita LOIKKA tapahtumia tarvekartoituksen mukaan.
o Järjestetään herkkuapprot Porissa.
o Tuutorit järjestävät kuukausikutuja.
o Tuutorit järjestävät tuutoribileitä ja -sitsit.
o Kehitetään liikuntavuoroja SataSport-hankkeen vesittyessä.
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Tapahtumat
o Asana järjestelmästä luodaan SAMMAKKOlle sisäinen intra.
o Luodaan SAMMAKKOn sisäinen vuosikello tapahtumiin.
o Kehitetään keskustelua tapahtumista SAMKin sisällä.



Viestintä
o Jäsenyydestä ja jäsenuudistuksesta viestiminen sekä markkinointi.
o Tehdään vuosikello opiskelijoille tapahtumista.
o Luodaan julkaisukalenteri.
o Kehitetään Kasia ja luodaan sosiaalisen median julkaisuja.
o SAMMAKKOn Driven kehittäminen entistä selkeämmäksi.
o Uudistetaan kotisivut.

Edunvalvonta


Vaikuttamistoiminta
o Laaditaan poliittinen ohjelma opiskelijakunnalle.
o Seurataan maakuntavaaleja ja viestitään opiskelijoille tulevista muutoksista.
o Eduskuntavaaleihin valmistautuminen (vaalit vuonna 2019)
o Edustajistovaalien kehittäminen ja vaalikoneen luominen.
o Tavataan säännöllisesti paikallisia poliitikkoja.
o Aloitetaan selvittämään asuntosäätion tarvetta ja perustamista Satakuntaan.



Koulutuspolitiikka
o Seurataan aktiivisesti tenttiakvaarioiden käyttöä.
o Seurataan BYOD-käytänteiden sopeutumista opetusympäristöön. Selvitetään ohjeistus vakuutuksiin liittyen.
o Jatketaan vaikuttamista AHOT- ja opinnollistamiskäytänteisiin.
o Parannetaan kampusten välistä yhteistyötä. Luodaan käytänteet yhteystyölle.
o Luodaan edunvalvontaan liittyvä tapahtuma- ja kyselytunti.



Sosiaalipolitiikka
o Vaikutetaan opintopsykologin saamiseen SAMKin kampuksille.
o Seurataan aktiivisesti YTHS-laajennuksen kulkua. Varmistetaan opiskelijoiden terveyspalveluiden riittävyys siirtymäaikana.
o Vaikutetaan aktiivisesti ”nuortentalo”-hankkeeseen Porissa.
o Seurataan Liikuntahankkeen (SataSport) etenemistä ja osallistutaan sen toteuttamiseen.
o Toteutetaan opiskelijoiden OVH (oikeudet, velvollisuudet ja hyvinvointi) -tapahtuma.
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Viestintä
o Kehitetään viestintää edunvalvonnan osalta mielenkiintoisemmaksi.
o Yhteistyön kehittäminen SAMKin viestinnän kanssa.
o Luodaan JUPINA-palauteenkeräämisjärjestelmä.
o Toteutetaan kyselyitä järjestelmällisesti vuosittain ja kerätään dataa.



Tuutorointi
o Uudistetaan tuutorointikoulutus.
o Toteutetaan vertaistuutorointi sopimuksen mukaan.
o SAMKin ja SAMMAKKOn vertaistuutorointi on maankärkeä.
o Jatketaan liikuntatuutoroinnin kehittämistä ja luodaan toiminnalle toimintaedellytyksiä.
o Kehitetään uusien opiskelijoiden orientoivaa ohjelmaa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa.
o Kehitetään ja markkinoidaan vertaismentorointia. (Callidus)



Hallinto
o Osallistutaan AMK-päiville.
o Osallistutaan SuomiAreenalle.
o SAMMAKKOlla on kolme työntekijää. Työntekijöiden osaamista kehitetään koulutuksien avulla.
o SAMMAKKOlla on kaksi toimistoa. Yksi Porissa ja yksi Raumalla.
o Kehitetään perinteensiirron ohjelmaa ja sisältöä.
o Otetaan käyttöön uusi jäsenrekisteri sekä uusi opiskelijakortti.
o SAMMAKKOlla on opiskelijatalo Saikku Porissa ja Rauman opiskelijataloa selvitetään.



Hallitus ja edustajisto
o Luodaan hallituksen kokousten ja muiden käytänteiden ohjeistukset.
o Kehitetään jatkuvasti tapahtuvaa dokumentointia.
o Hallituksen jäsenet osallistuvat omien osaamisalueidensa koulutuksiin.
o Osallistutaan aktiivisesti Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKin toimintaan.
o Ollaan mukana aktiivistesti WWF-toiminnassa
o Luodaan uudelleen työryhmien toimintatapa.



Varainhankinta ja liiketoiminta
o Hankitaan aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja pidetään yllä nykyisiä yhteistyösuhteita.
o Selvitetään ulkoisen rahoituksen hankkimista.
o Tarjotaan opiskelijoille kansituspalvelu. Markkinoidaan palvelua aktiivisesti.
o SAMMAKKO myy myös muita tuotteita toimisoiltaan opiskelijoille.
o Jatketaan selvitystyötä osakeyhtiön perustamisesta.
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