TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1. Johdanto
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO (SAMMAKKO) 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.
Vuonna 2020 opiskelijakunnan toiminnassa panostetaan erityisesti edunvalvontaprosessien
kehittämiseen sekä opiskelijakunnan näkyvyyteen kampuksilla. Välittömästi vuoden alkaessa
tehdään opiskelijakunnan strategian puolivälin tarkastelu ja päivitetään strategia vastaamaan
nykytilaa.
OPISKELIJAKUNNAN ARVOT:
AVOIMUUS Toimintamme on läpinäkyvää ja hyvien tapojen mukaista.
YHTEISÖLLISYYS Edistämme opiskelijoidemme yhteisöllisyyttä.
OPISKELIJALÄHTÖISYYS Toimintaamme toteutetaan opiskelijoilta opiskelijoille.
VASTUULLISUUS Kannamme vastuuta opiskelijoista, henkilökunnasta ja
opiskelijakunnan taloudesta toiminnan varmistamiseksi.
KANSAINVÄLISYYS Rohkaisemme opiskelijoita tutustumaan korkeakoulun
tarjoamaan monikulttuuriseen yhteisöön.

2. Edunvalvonta
Opiskelijakunnan tärkein lakisääteinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana
korkeakoulussa ja yhteiskunnassa. SAMMAKKOa kuunnellaan ja pidetään asiantuntijana
opiskelijoita koskevissa asioissa ja se on aktiivinen koulun sisäisissä kehitysryhmissä.
Edunvalvontatyö on näkyvää ja helposti lähestyttävää.
Edunvalvontatyön pohjana käytetään edustajiston hyväksymää opiskelijakunnan poliittista
ohjelmaa. Lisäksi työssä hyödynnetään muita tutkimuksia, kuten Suomen opiskelijakuntien liitto –
SAMOK:n vuonna 2019 teettämää AMK-opiskelijoiden Arvot ja asenteet –tutkimusta. Näiden
pohjalta pidetään säännöllistä yhteyttä kouluyhteisön lisäksi kuntapäättäjiin.
Vuonna 2019 laadittua Code of Conductia hyödynnetään kaikissa opiskelijakunnan toiminnoissa.
Opiskelijakunnalla on häirintäyhdyshenkilöt, jotka huolehtivat kouluttautumisestaan sekä
tapahtumiin valittavien erillisten häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksesta.
Erityispainopisteet:
● Laaditaan poliittisen ohjelman pohjalta vaikuttamissuunnitelma keskeisimmistä
edunvalvonnallisista tavoitteista sekä koulun sisäisissä että kunnallispoliittisissa asioista.
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● Opiskelijakunnan ja koulutusalayhdistysten koulutuspoliittinen työryhmä kokoontuu
lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia opetukseen liittyviä
asioita.
● Järjestetään uusille opiskelijoille kuulemistilaisuus kuukausi opintojen aloituksen jälkeen,
vahvistaen siten heidän ymmärrystään opiskelijan velvollisuuksista ja oikeuksista.
● Toteutetaan kevään lopulla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mini-AVOP kysely
yhteistyössä koulun kanssa.
● Ollaan mukana vaikuttamassa YTHS:n palveluiden suunnitteluun valtakunnallisesti,
sekä erityisesti paikallisesti. Varmistetaan jokaisen SAMK:n opiskelijan pääsy
laadukkaiden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden pariin.

3. Palvelut ja jäsenyys
Opiskelijakunnan jäsenyys on kannattavaa ja vetovoimaista jokaiselle SAMK:n opiskelijalle.
Jäsenmäärän tavoitteeksi on asetettu 3000. Jäsenyyteen erityistä arvoa tuovat opiskelijaedut, joita
yhteistyössä Slice.fi:n kanssa opiskelijakunnan jäsenistölle tarjotaan. Opiskelijakunta etsii
jatkuvasti uusia keinoja palvella jäsenistöään ja antaa heidän jäsenmaksulleen lisäarvoa.
Kaikkiin opiskelijoita askarruttaviin asioihin löytyy apukädet opiskelijakunnan toimistoilta Porista ja
Raumalta, jotka palvelevat kaikkia opiskelijoita joustavasti. Opiskelijakunnan luottamushenkilöt
tulevat opiskelijakunnan jäsenille tutuiksi ja helposti lähestyttäviksi kasvoiksi kampuksen käytävillä.
Erityispainopisteet:
● Toteutetaan palvelumuotoilu –projekti, esim. opinnäytetyönä. Projekti selvittää myös
mahdollisuutta perustaa Satakunnan Opiskelijapalvelut Oy:n.
● Avoimen amk:n opiskelijoille luotua vihreää mobiiliopiskelijakorttia markkinoidaan vuoden
aikana aktiivisesti ja siten tuodaan opiskelijakunnan palvelut yhdenvertaisesti
saavutettavaksi myös heille.
● Opiskelijoiden tyytyväisyys SAMMAKKOn toimintaan selvitetään kyselytutkimuksen avulla.
Tutkimuksen tulokset käsitellään ja päätetään jatkotoimenpiteet yhdessä edustajiston
kanssa.

4. Tapahtumat
Opiskelijakunnan perinteisiin jokavuotisiin viihdetapahtumiin lukeutuvat syksyn alun Kurnajaiset
sekä loppukevään Wapprobatur. Näiden lisäksi opiskelijakunta järjestää SuomiAreenan
yhteydessä Jazz-vastaanoton opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille yhteistyössä
Pointerin, Opiskelijatalo Saikun ja O’Diakon Porin jaoston kanssa sekä on mukana
Triangeli-risteilyn järjestelyissä Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy:n ja muiden osaa ottavien
opiskelijakuntien kanssa.
Counter-Strike: Global Offensive –pelin Opiskelijoiden eSM-kisat saavat jatkoa myös vuonna
2020, kun niitä haetaan järjestettäväksi kolmatta vuotta peräkkäin yhdessä 100k esportsin ja
Verkkopeliyhdistys Insomnian kanssa. Myöskin vuoden lopulla järjestettävät tuutorisitsit
järjestetään totuttuun tapaan.
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Opiskelijakunta hakee aktiivisesti tapahtumayhteistyötä naapuriopiskelijakuntien sekä muiden
opiskelijayhdistysten kanssa, esimerkiksi järjestämällä kyyditystä ja/tai lipunmyyntiä ristiin.
Erityispainopisteet:
● Opiskelijakunta järjestää uuden viihdetapahtuman Raumalla keväällä 2020 yhteistyössä
Domino Nightclubin kanssa. Tapahtumasta tulee jokavuotinen perinne, jolla opiskelijakunta
näkyy myös Rauman opiskelijaelämässä.
● Tuutoreiden järjestämien bileiden imagoa kohotetaan. Tuutoreille annetaan koulutusta
tapahtumien markkinoinnista. Asetetaan tuutoribileiden päivämäärät muiden
opiskelijakunnan toimintojen, tai muiden merkittävien päivien, yhteyteen (edustajistovaalit,
Loikka-tapahtumat, Halloween, ystävänpäivä ym.).
● Tehostetaan Triangeli-risteilyn markkinointia. Tavoitteena vuodelle 2020 on kuusi bussia
Satakunnasta.
● Vuoden 2019 lopulla käyntiin potkaistut opiskelijakunnan elokuvaillat tuodaan jatkuvaksi
toiminnaksi ja niitä järjestetään aktiivisesti sekä keväällä että syksyllä tuutoreiden sekä
opiskelijakunnan luottamushenkilöiden toimesta.

5. Hallinto
Opiskelijakunta on avoimesti keskusteleva, mielekäs ja omatoimisuuteen kannustava
työympäristö, jossa työntekijät ja luottamushenkilöt voivat hyvin. Opiskelijakunta näkyy aktiivisesti
jokaisella kampuksella opiskelijoiden jokapäiväisessä elämässä.
Opiskelijakunnan talouden kehittymistä tarkkaillaan ja suunnitellaan huolella. Tätä varten käytössä
on modernit taloudenhallinnon työkalut. Opiskelijakunnan varoja voidaan sijoittaa sijoitusneuvojan
ohjeistuksen mukaisesti ja jo sijoitettujen varojen tilannetta seurataan yhdessä edustajiston
kanssa.
Edustajiston jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti opiskelijakunnan toimintaan sekä
päätöksentekoon. Edustajisto kokoustaa lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa toimikauden aikana
ja pitää vähintään yhden kokouksen jokaisessa SAMK:n kampuskaupungissa.
Erityispainopisteet:
● Otetaan käyttöön SAMMAKKOn tietohallintosuunnitelma (J.Mäntysaari, 2016).
● Kehitetään hallituksen ja edustajiston perinteensiirtoa sekä varmistetaan siten, että
luottamustoimijat tietävät vastuunsa ja tehtävänsä jo toimikautensa alkaessa.
● Tehostetaan edustajistovaalien ehdokashankintaa ja panostetaan markkinointiin. Lisätään
edustajistovaalien näkyvyyttä ja kasvatetaan toiminnan arvostusta niin SAMKn
opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.

6. Tuutorointi
Opiskelijakunta toteuttaa tuutorointia korkeakoulussa SAMMAKKO:n ja SAMK:n välisen
yhteistyösopimuksen mukaisesti kouluttaen kaikki SAMK:n tuutorit ja vastaten niiden toiminnasta.
Tuutoroinnista kerätään aktiivisesti palautetta, jonka pohjalta koulutuksia ja toiminnan laatua
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kehitetään entisestään. Tuutorit järjestävät aktiivisesti ryhmäyttäviä tapahtumia jokaisella
kampuksella, kuten päihteettömät KuukausiKutu-tapahtumat.
Eri tuutoriryhmät (vertaistuutorit, hyvinvointituutorit, vertaismentorit, kv-tuutorit ym.) tekevät
aktiivista, oma-aloitteista yhteistyötä keskenään ja markkinoivat toistensa järjestämiä tapahtumia
omille kohderyhmilleen, edistäen koko koulun yhteisöllisyyttä. Tuutorointitoiminta jatkuu koko
lukuvuoden ajan aktiivisesti.
Erityispainopisteet:
● Liikuntatuutoroinnin malli päivitetään hyvinvointituutoroinniksi. Panostetaan
hyvinvointituutoreiden rekrytointiin ja kehitetään heidän toimintaedellytyksiä yhteistyössä
CampusMoWen kanssa.
● Vertaismentoreiden rekrytointia tehostetaan ja tehdään toiminnasta näkyvämpää
opiskelijoille. Selvitetään palkkiomenettely koulun kanssa.
● Toteutetaan tuutorointia myös verkkototeutuksessa opiskeleville sekä
monimuoto-opiskelijoille.
7. Liikunta
Opiskelijakunnan perinteiseen vuosittaiseen liikuntatapahtumatarjontaan kuuluvat Loikka Futis ja
Liikuntapäivä, Loikka Winter Games sekä Loikka Beach Games. Tapahtumissa pidetään yllä myös
erilaisia hyvinvointiteemoja liikunnan lisäksi ja niiden saavutettavuutta kehitetään kokoajan.
Loikka-tapahtumat ovat päihteettömiä ja kaikille avoimia.
Opiskelijakunta osallistuu vuoden aikana myöskin Kansainväliseen korkeakoululiikuntapäivään
(IDUS) järjestämällä sen aikana liikuntatapahtuman tai –tempauksen. Lisäksi opiskelijakunta
tarjoaa lokakuussa ilmaiset uintikerrat jäsenistölleen kaikissa SAMK:n kampuskaupungeissa.
Opiskelijakunta on Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsen.
Erityispainopisteet:
● Vaikutetaan aktiivisesti CampusMoWen palveluihin sekä siihen, että SAMK panostaa
tulevaisuudessa huomattavasti enemmän opiskelijaliikuntaan. Turvataan CampusMoWen
rahoitus ja toiminta, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus päättyy vuoden 2020
lopussa.
● Päivitetään Loikka Futis ja Liikuntapäivä –tapahtuman brändi. Tapahtuma kehittää koko
SAMK:n yhteisöllisyyttä, tapahtuman tarjotessa jotain sekä opiskelijoille että
henkilökunnalle. Pyritään samaan tapahtuma henkilökunnan tyky-päiväksi.
● SAMMAKKO järjestää LOIKKA Appro –rastikierrostapahtuman vähintään kerran
toimikauden aikana yhteistyössä CampusMoWen kanssa. Tapahtumaan osallistuminen
mahdollistetaan kaikille opiskelijoille sekä henkilökunnalle.
● SAMMAKKO järjestää yhdessä hyvinvointituutoreiden kanssa vuoden aikana vähintään viisi
erilaista lajikokeilua yhteistyöyritysten kanssa. Lajikokeilut pyritään pitämään maksuttomina
tai mahdollisimman edullisina opiskelijoille.
● Opiskelijoiden SM-kisojen näkyvyyttä SAMK:ssa parannetaan. Vähintään kolmeen eri
OSM-kisaan lähtee SAMK:sta joukkue.
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8. Viestintä ja markkinointi
Opiskelijakunnan viestintä on monipuolista, ammattimaista, kaksikielistä ja SAMMAKKOn ilmeen
mukaista kaikilla kampuksilla ja viestintäkanavilla. Viestintä on jokaisen opiskelijakunnan
työntekijän ja luottamustoimijan vastuulla.
Opiskelijakunnan hallitus laatii kokouksistaan tiedotteet, joista käy ilmi keskeisimmät kokouksissa
tehdyt päätökset. Nämä, sekä edustajiston kokousten pöytäkirjat, laitetaan julkisesti nähtäville
opiskelijakunnan verkkosivuille välittömästi pöytäkirjantarkastuksen jälkeen. Verkkosivujen
kehitystyö jatkuu ja ne ovat käyttökelpoinen työkalu jokaiselle opiskelijakunnan jäsenelle.
Erityispainopisteet:
● Päivitetään KASI-viikkokirje ja tuodaan se näkyväksi myös sosiaalisen median kanavissa
esimerkiksi muutaman kiinnostavan noston avulla.
● Luodaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Edustajiston hyväksyttyä suunnitelman sitä
aletaan välittömästi hyödyntää kaikessa opiskelijakunnan viestinnässä.
● Opiskelijakunta ständeilee vähintään kerran kuukaudessa Porin ja Rauman kampuksilla
sekä vähintään kerran alkukeväästä ja kerran alkusyksystä Kankaanpäässä ja Huittisissa.
Ständeilyyn osallistetaan hallituksen lisäksi edustajistoa sekä tuutoreita.

9. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
Opiskelijakunnan sidosryhmäverkostoa kehitetään aktiivisesti ja nykyisiä kontakteja ylläpidetään.
Suhteet yritysyhteistyökumppaneihin ovat hyvät. Yhteistyösopimuksissa kiinnitetään erityistä
huomiota yksittäisen opiskelijan hyötyyn sopimuksesta, jotta ne hyödyttävät opiskelijakunnan
toimintaa muutenkin kuin rahalliseesti.
Yhteydenpito SAMK:n koulutusalayhdistyksiin sekä maakunnan muihin opiskelijayhdistyksiin on
säännöllistä. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehdään WWF-opiskelijakuntien kanssa erityisesti
kattojärjestöihin (SAMOK ja OLL) vaikutettaessa.
Erityispainopisteet:
● Sidosryhmätyö otetaan huomioon opiskelijakunnan vaikuttamissuunnitelmaa tehdessä.
● Luodaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa koulutuskalenteri
opiskelijakunnan jäsenille. Yhteistyötä tehdään erityisesti SAMMAKKOpankin ja Slice.fi:n
kanssa.
● Toteutetaan aktiivisen kansalaisuuden teemapäivä yhteistyössä poliittisten
nuorisojärjestöjen kanssa.

10. Opiskelijakulttuuri
Satakuntalaisen opiskelijakulttuurin kehto, Opiskelijatalo Saikku, on tunnettu ja käyttöasteeltaan
korkea opiskelijakulttuurin keskus, jota kehitetään edelleen. Opiskelijakunta on aktiivisessa
roolissa Saikun kehitystyössä.
Opiskelijakunta tekee aktiivista yhteistyötä kaikkien opiskelijatoimijoiden kanssa Satakunnan
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alueella, jotta satakuntalainen opiskelijakulttuuri on kokonaisuutena vahva ja opiskelijoille näkyvä
käsite.
Erityispainopisteet:
● Aloitetaan uusi selvitystyö Rauman opiskelijatalosta. Hyödynnetään selvitystyössä
Opiskelijatalo Saikun kontakteja.
● Opiskelijakunnan alle perustetaan vähintään kaksi kerhoa vuoden aikana (esimerkiksi
elektroninen urheilu tai jokin muu urheilulaji, lautapelit...). Opiskelijakunta tarjoaa kerhoille
perustoiminnan edellytykset.

11. Varainhankinta ja liiketoiminta
Opiskelijakunnan varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, toiminta-avustuksista,
tapahtumatuotoista ja yhteistyösopimuksista. Uusia rahoituslähteitä kartoitetaan toimikauden
aikana ja ne voivat koostua esimerkiksi kehityshankkeista, projektiavustuksista ja/tai uudesta
liiketoiminnasta.
Erityispainopisteet:
● Opinnäytetöiden kansituksen kannattavuutta tarkastellaan vuoden aikana ja tarvittaessa
suoritetaan palvelun hallittu alasajo.
● Jatketaan verkkokaupan kehittämistä yhteistyössä Kide.app:n kanssa. Kaikki
opiskelijakunnan palvelut pystyy lähtökohtaisesti ostamaan verkkokaupasta.
● Seurataan aktiivisesti kunnallisia sekä ministeriöiden hankehakemusprosesseja ja haetaan
rohkeasti rahoitusta uuteen toimintaan näistä momenteista.

12. Kansainvälisyys
Opiskelijakunta ottaa aktiivisesti roolia varmistaessaan, että SAMK on kansainvälisesti arvostettu
korkeakoulu, johon hakeutuvat opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluolosuhteisiin. Kaiken kaikkiaan
kansainvälisyys on arkipäiväinen osa SAMMAKKOn toimintaa ja se otetaan huomioon kaikissa
opiskelijakunnan tapahtumissa ja palveluissa.
Erityispainopisteet:
● Parannetaan yhteistyötä SAMK:n kansainvälisten asioiden toimiston kanssa. TimeTravelsin
yhteistyömatkoja markkinoidaan aktiivisesti vaihto-opiskelijoille kv-tuutoreiden kautta.
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