TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Opiskelijakunta SAMMAKKOn toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Johdanto
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 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 voimassa olevaan strategiaan ja arvoihin.
Vaikuttamistoiminta
 Panostetaan vaikuttamistyöhön kunnallispoliittisen ohjelman mukaisesti.
 Tavataan valtuustoryhmät ja keskustellaan opiskelijoiden asioista koko Satakunnassa.
 Osallistutaan aktiivisesti SAMKin kehittämisryhmien ja työryhmien toimintaan.
Yhteistyötoiminta





Lisätään yhteistyötä WWF-liittouman kanssa, strategian mukaisesti.
Osallistutaan aktiivisesti muiden Satakunnassa toimivien opiskelijajärjestöjen tapahtumiin.
Toteutetaan edustajiston iltakoulu kuukausittain hallituksen johdolla.
Velvoitetaan edustajisto pitämään oma palaveri kuukausittain, joka suositellaan toteuttamaan iltakoulun jälkeen.
 Luodaan hallituksen johdolla tarpeellinen määrä työryhmiä opiskelijakunnan toiminnan tueksi.
Koulutuspolitiikka ja ohjaus
 Luodaan palautejärjestelmä Jupina ympärivuotiseksi ja toimivaksi sähköiseksi työkaluksi ammattikorkeakouluyhteisössä.
 Seurataan tenttiakvaarioiden käyttöönottoa ja ollaan mukana niiden kehittämisessä.
 Vaikutetaan toimivien AHOT- ja opinnollistamiskäytänteiden syntymiseksi.
 Osallistutaan aktiivisesti toimivien BYOD käytänteiden luomiseen.
 Myydään ja kehitetään jäsenpalveluna Survival Kit -paketteja saapuville vaihto-opiskelijoille.
 Vaikutetaan ammattikorkeakoulun resurssien sijoittamiseen siten, että jatkossakin resurssit suunnataan
pääsääntöisesti ydintoimintaan, ei hallintoon.
 Tuodaan vaihto-opiskelijatoiminta sekä vaihto-opiskelumahdollisuudet tehokkaasti opiskelijoiden tietoon.
Tuutorointi
 Toteutetaan vertaistuutorointi sopimuksen mukaan.
 Ajetaan sisään Suomen paras vertaistuutoroinnin malli ja kehitetään sitä, etsitään yhteistyökumppaneita.
 Kehitetään palkkiollista Callidustuutorointia.
 Jatketaan liikuntatuutoroinnin kehittämistä ja luodaan sille toimintaedellytyksiä.
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 Kehitetään uusien opiskelijoiden orientoivaa ohjelmaa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa.
Liikunta ja hyvinvointi
 Järjestetään LOIKKA -salibandyturnaus Raumalla.
 Järjestetään LOIKKA Cup -jalkapalloturnaus, jonka yhteydessä pelataan perinteinen haastejalkapalloottelu Pointer ry:tä vastaan (Uusi SUPERLOIKKA, lajikokeilut, hyvinvointi) Porissa.
 Järjestetään LOIKKA -rantafutis Raumalla.
 Järjestetään LOIKKA -winter talviurheilutapahtuma Porissa.
 Winter ja salibandy järjestetään vuorovuosin Porissa ja Raumalla.
 Luodaan jäsenille toimivia ja pysyviä liikuntapalveluja.
 Tarjotaan opiskelijoille maksuttomia uinti- ja kuntosalimahdollisuuksia.
 Järjestetään OSM-kilpailut Porissa.
 Selvitetään mahdollisuus perustaa valtakunnallinen korkeakoululiiga (joukkuelaji). Selvitykseen otetaan
mukaan OLL ja mahdollisesti muita korkeakoulujen opiskelijakuntien tai ylioppilaskuntien edustajia.
 Vaikutetaan aktiivisesti ammattikorkeakouluun opintopsykologin tai vastaavan palvelun uudelleenjärjestämiseksi.
Tapahtumat
 Toteutetaan Wapprobatur -tapahtuma.
 Järjestetään jazzviikolla tapahtuma opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Etsitään tapahtumalle yhteistyökumppani.
 Järjestetään Kurnajaiset -tapahtuma ja sen osana Kulttuurikutu perinteiden mukaisesti. Kehitetään konseptia edelleen.
 Järjestetään Triangeli-risteily yhteistyössä SAMOn, VAMOKin ja COPSAn kanssa.
 Kehitetään Kuukausikutu (KUKU)- tapahtumia ja järjestetään ne jäsenistöä palvelevassa muodossa.
 Järjestetään erilaisia teematapahtumia tarpeen ja kysynnän mukaan. Toimikaudella opiskelijakunta järjestää kaksi erillistä tapahtumaa. Kevätlukukauden tapahtuma toteutetaan helmikuussa ja pikkujoulusitsit joulukuussa.
 Kannustetaan tuutoreita järjestämään tapahtumia, joissa he ottavat huomioon edustamiensa
koulutusalojen tarpeet ja halut.
Viestintä
 Luodaan viestintäsuunnitelma toimikauden aikana.
 Uudistetaan nettisivut.
 Jatketaan KASIn julkaisemista ja kehittämistä. Järjestetään KASIn yhteydessä erilaisia kilpailuja ja huomioidaan tiedotteen merkitys opiskelijakunnan koko toiminnalle.
 Kehitetään edelleen opiskelijakunnan suomen- ja englanninkielistä viestintää.
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Hallinto
 Toimikaudella opiskelijakunnalla on neljä (4) työntekijää: pääsihteeri, viestinnän- ja edunvalvonnan asiantuntija, tuutoroinnin ja liikunnan asiantuntija sekä toimistosihteeri osa-aikaisena.
 Opiskelijakunnalla on kaksi toimistoa (Pori & Rauma) ja uuden kampuksen tiloihin siirtymiseen asti yksi
toimistopäivä/vko Tiilimäellä.
 Opiskelijakunnan työntekijät ylläpitävät ja kehittävät osaamis- ja tietotasoaan osallistumalla toimikaudella koulutuksiin ja seminaareihin.
Hallitus ja edustajisto










Kasvatetaan edelleen edustajiston vaalien ehdokasmäärää ja äänestysprosenttia.
Etsitään aktiivisesti paremmin palvelevaa ennakkoäänestysjärjestelmää.
Luodaan vaalikone. Konsultoidaan muita opiskelijakuntia.
Keskitytään toimikaudella hallitustoiminnan perusasioihin ja luodaan toimivat mallit hallituksen kokouksille, iltakouluille ja muulle hallituksen toiminnalle.
Opiskelijakunnan luottamustoimijat ylläpitävät ja kasvattavat osaamis- ja tietotasoaan osallistumalla
toimikaudella mahdollisimman moneen koulutukseen ja seminaariin.
Opiskelijakunnan luottamustoimijat osallistuvat aktiivisesti Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
ry:n tapahtumiin ja toimintaan.
Osallistutaan WWF-evakkoon, Wide West Finland -opiskelijakuntien kanssa.
Järjestetään joulukuussa perinteensiirtoevakko uusien toimijoiden perehdyttämiseksi.
Kehitetään opiskelijatalojen toimintaa ja vaikutetaan toiminnan saattamiseksi taloudellisesti kestävälle
pohjalle.

Varainhankinta
 Etsitään aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita sekä rahoituslähteitä.
 Toteutetaan haalarihankinnat toimikauden alussa niin, että se on taloudellisesti kannattavaa.
Liiketoiminta
 Toteutetaan kansituspalvelua ja kasvatetaan kansitusmyyntiä.
 Selvitetään muiden tuottavien palveluiden lisäämistä toimintaan.
 Jatketaan selvitystyötä osakeyhtiön perustamista varten.
Tämän toimintasuunnitelman hyväksyi opiskelijakunnan edustajisto syyskokouksessaan.
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