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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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 2021 opiskelijakunnan toiminnassa panostetaan erityisesti edunvalvontaprosessien kehittämiseen,
talouden vakauttamiseen, etätoimintaan sekä opiskelijakunnan näkyvyyteen kampuksilla. Vuoden alussa
aloitetaan tekemään uutta strategiaa.
OPISKELIJAKUNNAN ARVOT:
AVOIMUUS
YHTEISÖLLISYYS
OPISKELIJALÄHTÖISYYS
VASTUULLISUUS
KANSAINVÄLISYYS

Toimintamme on läpinäkyvää ja hyvien tapojen mukaista.
Edistämme opiskelijoidemme yhteisöllisyyttä.
Toimintaamme toteutetaan opiskelijoilta opiskelijoille.
Kannamme vastuuta opiskelijoista, henkilökunnasta ja
opiskelijakunnan taloudesta toiminnan varmistamiseksi.
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.
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.
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Erityispainopisteet:
● Laaditaan poliittisen ohjelman pohjalta vaikuttamissuunnitelma keskeisimmistä edunvalvonnallisista
tavoitteista sekä koulun sisäisissä että kunnallispoliittisissa asioista.
● Opiskelijakunnan ja koulutusalayhdistysten koulutuspoliittinen työryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti
kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia opetukseen liittyviä asioita.
● Toteutetaan edunvalvontakiertue yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen ja alueen
kansanedustajien kanssa.
● Järjestetään uusille opiskelijoille infotilaisuus kuukausi opintojen aloituksen jälkeen, vahvistaen siten
heidän ymmärrystään opiskelijan velvollisuuksista ja oikeuksista.
● Toteutetaan kevään lopulla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden EVOP-kysely yhteistyössä koulun
kanssa.
● Ollaan mukana vaikuttamassa YTHS:n palveluihin 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.
asetettu 2800. 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 ja sosiaalisen
median kanavissa.
Erityispainopisteet:
● Toteutetaan palvelumuotoilu -projekti opinnäytetyönä.
● Avoimen amk:n opiskelijoille luotua vihreän mobiiliopiskelijakortin markkinointia tehostetaan ja
tuodaan opiskelijakunnan palvelut yhdenvertaisesti saavutettavaksi kaikille.
● Opiskelijoiden tyytyväisyys SAMMAKKOn toimintaan selvitetään kyselytutkimuksen avulla.
Tutkimuksen tulokset käsitellään ja päätetään jatkotoimenpiteet yhdessä edustajiston kanssa.

4. Tapahtumat
Panostetaan alueellisen tartuntatautitilanteen salliessa opiskelijakunnan perinteisiin, jokavuotisiin
opiskelijakulttuuria sekä yhteisöllisyyttä lisääviin tapahtumiin, joihin lukeutuvat jokavuotiset alkusyksyn
Kurnajaiset sekä loppukevään Wapprobatur.
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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 SM-kisoille haetaan jatkoa myös vuonna 2021.
OSM-kisoihin kartoitetaan toteutustapoja sekä yhteistyökumppaneita. Tuutorisitsit järjestetään
maaliskuussa.
Opiskelijakunta hakee aktiivisesti tapahtumayhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten kanssa.
Erityispainopisteet:
● Opiskelijakunta järjestää Rauma vs Pori -tapahtuman Raumalla keväällä 2021 yhteistyössä Domino
Nightclubin kanssa. Tapahtumasta muodostuu jokavuotinen perinne, jolla opiskelijakunta näkyy
myös Rauman opiskelijaelämässä.
● Tuutoreiden järjestämien tapahtumien 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 2021 on kuusi bussia
Satakunnasta sekä tapahtuman lipunmyynnin siirtäminen Kide.appiin.
● Järjestetään SAMMAKKO:n 25v-vuosijuhlat Raumalla syksyllä.

5. Hallinto
Opiskelijakunta on avoimesti keskusteleva, mielekäs ja omatoimisuuteen kannustava työympäristö, jossa
työntekijät ja luottamushenkilöt voivat hyvin. Opiskelijakunta näkyy aktiivisesti kampuksilla 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 toimikautensa aikana.
Erityispainopisteet:
● Jatketaan hallituksen ja edustajiston perinteensiirron kehittämistä sekä varmistetaan, että
luottamustoimijat tietävät vastuunsa ja tehtävänsä jo toimikautensa alkaessa.
● Tehostetaan edustajistovaalien ehdokashankintaa ja panostetaan markkinointiin perustamalla
vaalityöryhmä. Benchmarkataan alkuvuodesta 2021 vuonna 2020 edustajistovaaleissa hyvin
suoriutuneita opiskelijakuntia ja hyödynnetään tuloksia vaalityössä. Lisätään edustajistovaalien
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näkyvyyttä ja kasvatetaan toiminnan arvostusta niin SAMKn opiskelijoiden kuin henkilökunnan
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 kehitetään
entisestään. Tuutorit järjestävät aktiivisesti ryhmäyttävää toimintaa, 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. Tuutoritoiminnasta raportoidaan puolivuosittain SAMK:lle.
Erityispainopisteet:
● Panostetaan hyvinvointituutoreiden rekrytointiin ja kehitetään heidän toimintaedellytyksiä
yhteistyössä CampusMoWen kanssa.
● Kehitetään vertaismentorointia ja tehdään toiminnasta näkyvämpää opiskelijoille.
● Lisätään tuutorointia myös verkkototeutuksessa opiskeleville sekä monimuoto-opiskelijoille.
● Järjestetään tuutorihaku kevät- ja syyslukukaudella.

7. Liikunta
Opiskelijakunnan perinteiseen vuosittaiseen liikuntatapahtumatarjontaan kuuluvat Loikka Hyvinvointi- ja
liikuntapäivä, Loikka Winter Games sekä Loikka Beach Games. Tapahtumia järjestetään
pandemiatartuntariskin lieventyessä. Tapahtumissa pidetään yllä myös erilaisia hyvinvointiteemoja
liikunnan lisäksi ja niiden saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti. Loikka-tapahtumat ovat päihteettömiä ja
kaikille avoimia.
Opiskelijakunta osallistuu vuoden aikana myöskin Kansainväliseen korkeakoululiikuntapäivään (IDUS)
järjestämällä sen aikana liikuntatapahtuman tai -tempauksen. Lisäksi opiskelijakunta tarjoaa loppuvuodesta
ilmaiset uintikerrat jäsenistölleen kaikissa SAMK:n kampuskaupungeissa. Opiskelijakunta on Opiskelijoiden
Liikuntaliiton jäsen.
Erityispainopisteet:
● Vaikutetaan aktiivisesti CampusMowen palveluiden jatkumoon sekä siihen, että SAMK panostaa
tulevaisuudessa huomattavasti enemmän opiskelijaliikuntaan.
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●

●

●

●
●

Jatkokehitetään Loikka Hyvinvointi- ja liikuntapäivä -tapahtumaa. Tapahtumasta pyritään saamaan
viikon mittainen. Tapahtuma tarjoaa jotain sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Tapahtumasta
tulee SAMK:n henkilökunnan tyky-päivä.
SAMMAKKO järjestää LOIKKA Appro-rastikierrostapahtuman Loikka Hyvinvointi- ja liikuntapäivän
yhteydessä yhteistyössä CampusMoWen kanssa. Tapahtumaan osallistuminen mahdollistetaan
kaikille SAMK:n opiskelijoille sekä henkilökunnalle
SAMMAKKO järjestää yhdessä hyvinvointituutoreiden sekä CampusMoWen kanssa vuoden aikana
vähintään viisi erilaista lajikokeilua yhteistyöyritysten kanssa. Lajikokeilut pyritään pitämään
maksuttomina tai mahdollisimman edullisina opiskelijoille.
Loikka Winter Gamesin ohessa järjestetään Hankisählyn Opiskelijoiden SM-kisat.
Opiskelijoiden SM-kisojen näkyvyyttä SAMK:ssa parannetaan. Mahdollistetaan osanotto eri
OSM-kisoihin SAMK:n opiskelijoille.

8. Viestintä ja markkinointi
Opiskelijakunnan viestintä on monipuolista, ammattimaista, kaksikielistä (suomi ja englanti) ja
SAMMAKKOn ilmeen mukaista kaikilla kampuksilla ja viestintäkanavilla. Viestintä on jokaisen
opiskelijakunnan toimihenkilön ja luottamustoimijan vastuulla.
Opiskelijakunnan hallitus laatii kokouksistaan tiedotteet, joista käy ilmi keskeisimmät kokouksissa tehdyt
päätökset. Nämä tiedotteet, sekä edustajiston kokousten pöytäkirjat, laitetaan julkisesti nähtäville
opiskelijakunnan verkkosivuille välittömästi pöytäkirjantarkastuksen jälkeen. Modernien verkkosivujen
käyttöastetta nostetaan jatkuvalla kehitystyöllä.
Erityispainopisteet:
● Lisätään näkyvyyttä etäalustoilla, kuten opiskelijakunnan Discord -kanavalla sekä jatketaan niiden
kehitystyötä käyttöasteen lisäämiseksi.
● Päivitetään KASI -viikkokirje ja tuodaan se näkyväksi myös sosiaalisen median kanavissa
esimerkiksi muutaman kiinnostavan noston avulla.
● Päivitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma vastaamaan opiskelijakunnan nykyisiä
viestintäkanavia ja hyödynnetään suunnitelmaa kaikessa opiskelijakunnan viestinnässä.
● Opiskelijakunta ständeilee säännöllisesti Porin ja Rauman kampuksilla, sekä vähintään kaksi kertaa
vuoden aikana Kankaanpäässä ja Huittisissa. Ständeilyyn osallistetaan hallituksen lisäksi
edustajistoa sekä tuutoreita.
●

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

10. Opiskelijakulttuuri
Opiskelijatalo Saikku, on tunnettu ja käyttöasteeltaan korkea opiskelijakulttuurin keskus, jota kehitetään
edelleen. Opiskelijakunta jatkaa aktiivisessa roolissa Saikun kehitystyötä.
Opiskelijakunta tekee aktiivista yhteistyötä kaikkien opiskelijatoimijoiden kanssa Satakunnan alueella, jotta
satakuntalainen opiskelijakulttuuri on kokonaisuutena vahva ja opiskelijoille näkyvä käsite.
Erityispainopisteet:
● Opiskelijakunta tukee kerhotoiminnan käynnistämistä ja tarjoaa kerhoille perustoiminnan
edellytykset.
● Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä matalan kynnyksen palveluja.

11. Varainhankinta ja liiketoiminta
Opiskelijakunnan varainhankinta koostuu mm. jäsenmaksuista, toiminta-avustuksista, tapahtumatuotoista
sekä yhteistyösopimuksista. Uusia rahoituslähteitä kartoitetaan toimikauden aikana ja ne voivat koostua
esimerkiksi kehityshankkeista, projektiavustuksista ja/tai uudesta liiketoiminnasta.
Erityispainopisteet:
● Opinnäytetöiden kansitusta kehitetään ja tarvittaessa suoritetaan palvelun ulkoistaminen.
● 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.
● Varaudutaan jäsenmäärän mahdolliseen laskuun ja tarkastellaan jäsenmaksua tarvittaessa.
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●

Panostetaan uusjäsenhankintaan ja tehdään opiskelijakunnan jäsenyydestä kannattavaa kaikille
opiskelijoille.

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. Time Travelsin
yhteistyömatkoja markkinoidaan aktiivisesti vaihto-opiskelijoille kv-tuutoreiden kautta.
● Valmistellaan ja toteutetaan kysely KV-opiskelijoille opiskelusta SAMK:ssa sekä opiskelijakunnan
näkyvyydestä KV-opiskelijoiden arjessa.
● Jatketaan opiskelijakunnan toimintaa ohjaavien dokumenttien käännöstyötä.

13. Hanke
Opiskelijakunta on hakenut hankerahoitusta yhteistyössä SAMK:n ja CampusMoWen kanssa. Hankkeessa
kehitetään, rakennetaan ja yhtenäistetään opiskelijan tukipalveluita ja ohjausprosesseja, jotka vastaavat
erityisesti epidemian myötä opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttaviin haasteisiin kuten
yksinäisyyteen sekä fyysisten ja henkisten voimavarojen ja yhteisöllisyyden puuttumiseen. Hankkeessa
kiinnitetään huomiota erityisesti verkkovälitteisten palveluiden kehittämiseen sekä niiden saavutettavuuteen
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Hanke alkaa tammikuussa 2021 rahoituksen
toteutuessa.
Erityispainopisteet:
● Palkataan hankerahoituksen toteutuessa osa-aikainen (60%) toimihenkilö suunnittelemaan ja
toteuttamaan opiskelijakunnan osuutta hankkeessa.
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