TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Johdanto
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO (SAMMAKKO) on
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.
Vuonna 2022 opiskelijakunnan toiminnassa panostetaan strategian jalkauttamiseen,
koronapandemian jälkitoimiin, opiskelijakunnan näkyvyyteen kampuksilla ja jäsenhankintaan.
Strategian mukaan vuosi 2022 on hyvinvoinnin vuosi, jolloin kiinnitämme erityistä huomiota
yhteisöllisyyteen ja tuutoroinnin kehittämiseen.
2. Edunvalvonta
Opiskelijakunnan tärkein lakisääteinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana
korkeakoulussa ja yhteiskunnassa. SAMMAKKO:a 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.
Opiskelijakunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa hyödynnetään kaikissa opiskelijakunnan
toiminnoissa. Opiskelijakunnalla on häirintäyhdyshenkilöt, jotka koulutetaan tehtäviinsä. Lisäksi
kaikkiin SAMMAKKO:n tapahtumiin valitaan erilliset häirintäyhdyshenkilöt.
Erityispainopisteet:
- Kannustamme aktiivisesti opiskelijoita äänestämään aluevaaleissa
- Aloitetaan eduskuntavaaleihin valmistava pohjatyö osallistumalla SAMOK:n järjestämään
kampanjaan
- Osallistutaan SAMK:n OPS uudistuksien tekemiseen. Osallistetaan koulutusalayhdistysten
koulutuspoliittista työryhmää näiden uudistamiseen. Lisäksi kutsutaan koulutuspoliittinen
työryhmä koolle käsittelemään ajankohtaisia opetukseen liittyviä asioita.
- Toteutetaan kevään lopulla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden EVOP-kysely yhteistyössä
SAMK:n kanssa.
- Ollaan mukana vaikuttamassa YTHS:n palveluihin valtakunnallisesti, sekä erityisesti
paikallisesti. Varmistetaan jokaisen SAMK:n opiskelijan pääsy laadukkaiden
hyvinvointi- ja terveyspalveluiden pariin. Vuonna 2022 SAMMAKKO:lla on paikka
YTHS:n alueellisessa johtokunnassa varajäsenenä ja valtuuskunnassa varsinaisena
jäsenenä.
3. Palvelut ja jäsenyys
Opiskelijakunnan jäsenyyden merkitystä korostetaan. Jäsenyyden kannattavuutta ja
vetovoimaisuutta kehitetään. Jäsenmäärätavoite on 2600 jäsentä. Jäsenyyteen erityistä arvoa
tuovat opiskelijaedut, joita yhteistyössä Slice.fi:n kanssa opiskelijakunnan jäsenistölle tarjotaan.
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Opiskelijakunta etsii jatkuvasti uusia keinoja palvella jäsenistöään ja antaa heidän
jäsenmaksulleen lisäarvoa.
Opiskelijakunnan toimistot Porissa ja Raumalla palvelevat opiskelijoita. Lisäksi opiskelijoiden
on mahdollista saada tasavertaisesti palvelua verkossa. Opiskelijakunnan luottamushenkilöt
tuovat opiskelijakunnan toimintaa helposti lähestyttävämmäksi muun muassa ständeilemällä ja
aktiivisella sosiaalisen median vaikuttamisella.
Erityispainopisteet:
- Avoimen amk:n opiskelijoille luotua vihreän mobiiliopiskelijakortin markkinointia tehostetaan
ja tuodaan opiskelijakunnan palvelut yhdenvertaisesti saavutettavaksi kaikille.
- Kartoitetaan uusia jäsenpalveluita jatkuvana toimenpiteenä.
- Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä matalan kynnyksen palveluja. Osallistetaan tuutoreita ja
edustajistoa kehittämistyöhön.
- Opiskelijakunta tukee opiskelijoita kerhotoiminnan käynnistämisessä. Kerhotoiminnasta
viestitään aktiivisesti ja pyritään saamaan kerhotoiminnasta jatkuvaa.
4. Tapahtumat
Panostetaan opiskelijakunnan perinteisiin, jokavuotisiin opiskelijakulttuuria sekä yhteisöllisyyttä
lisääviin tapahtumiin, joihin lukeutuvat jokavuotiset loppukevään Wapprobatur sekä alkusyksyn
Kurnajaiset.
Näiden lisäksi opiskelijakunta järjestää SuomiAreenan yhteydessä Jazz-vastaanoton opiskelijoille,
yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille yhteistyössä Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry:n,
Satakunnan opiskelijatalo ry:n ja O'Diakon Porin jaoston kanssa. Lisäksi opiskelijakunta on
mukana Triangeli-risteilyn järjestelyissä Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy:n ja muiden osaa ottavien
opiskelijakuntien kanssa.
Tuutorisitsit järjestetään keväällä. Selvitetään tuutoribileiden (esim. LOIKKA-tapahtumien jatkot)
järjestämisen mahdollisuuksia ja päivämääriä.
Opiskelijakunta hakee aktiivisesti tapahtumayhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten kanssa.
Erityispainopisteet:
- Opiskelijakunta järjestää keväällä tapahtuman Raumalla yhteistyössä Domino Nightclubin
kanssa. Tapahtumasta muodostuu jokavuotinen perinne, jolla opiskelijakunta näkyy myös
Rauman opiskelijaelämässä.
- Tehostetaan Triangeli-risteilyn markkinointia. Tavoitteena vuodelle 2022 on kuusi bussia
Satakunnasta.
- Järjestetään SAMMAKKO 25 vuotta vuosijuhlat.
- Hyödynnetään opiskelijakunnan elokuvalisenssiä ja järjestetään ilmaisia, päihteettömiä ja
kaikille SAMK:n opiskelijoille avoimia elokuvailtoja lähtökohtaisesti jokaisella kampuksella
tuutorien ja luottamustoimijoiden toimesta.
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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:
- Luodaan kestävä perinteensiirron malli.
- Selvitetään edustajistovaalien sähköistä äänestysmahdollisuutta koko vaalien ajaksi.
- Opiskelijakunta siirtyy digitaalisten toimintojensa osalta käyttämään ainoastaan SAMK:n
tarjoamaa O365-järjestelmää.
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, kv-tuutorit ym.) tekevät aktiivista, omaaloitteista yhteistyötä keskenään ja markkinoivat toistensa järjestämiä tapahtumia omille
kohderyhmilleen, edistäen koko koulun yhteisöllisyyttä. Tuutorointitoiminta jatkuu koko lukuvuoden
ajan aktiivisesti. Tuutoritoiminnasta raportoidaan puolivuosittain SAMK:lle.
Kv-tuutorointia benchmarkataan muilta opiskelijakunnilta ja ammattikorkeakouluilta. Kvtuutoroinnista tehdään yhteistyössä SAMK:n kansainvälisen toimiston kanssa houkutteleva
tuutorointimuoto.
Erityispainopisteet:
- Järjestetään tuutorihaku keväällä ja syksyllä.
- Kehitetään tuutorikoulutuksia ja uudistetaan tuutorin opas.
- Kv-tuutorointiin panostetaan yhteistyössä kv-toimiston kanssa.
- StudyWell-hankkeessa (2021) kehitetyt etäyhteisöllisyyden hyvät käytänteet sekä
verkkotuutoroinnin malli integroidaan osaksi tuutoroinnin perustoimintaa
opiskelijakunnassa.
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7. Liikunta
Opiskelijakunnan perinteiseen vuosittaiseen liikuntatapahtumatarjontaan kuuluvat Loikka
Hyvinvointi- ja liikuntapäivä, Loikka Winter Games sekä Loikka Beach Games. Tapahtumissa
pidetään yllä myös erilaisia hyvinvointiteemoja liikunnan lisäksi ja niiden saavutettavuutta
kehitetään jatkuvasti. Loikka-tapahtumat ovat päihteettömiä ja kaikille avoimia. Panostetaan
Loikka-tapahtumien markkinointia perheystävällisinä tapahtumina.
Opiskelijakunta osallistuu vuoden aikana myöskin Kansainväliseen korkeakoululiikuntapäivään
(IDUS) järjestämällä sen aikana liikuntatapahtuman tai -tempauksen. Lisäksi opiskelijakunta
mahdollistaa ilmaisia uintikertoja jäsenistölleen kaikissa SAMK:n kampuskaupungeissa.
Opiskelijakunta on Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäsen ja hyödyntää heidän tarjoamiaan
palveluita, esimerkiksi vakuutukset liikuntatapahtumiin sekä liiton asiantuntijuus. Opiskelijakunta
hyödyntää myös liiton tarjoamia koulutuksia sekä sektoritapaamisia.
Erityispainopisteet:
- SAMMAKKO järjestää yhdessä hyvinvointituutoreiden sekä CampusMoWen kanssa
lajikokeiluja yhteistyöyritysten kanssa. Lajikokeilut pyritään pitämään maksuttomina tai
mahdollisimman edullisina opiskelijoille.
- Loikka Winter Games tapahtumaan haetaan Hankisählyn Opiskelijoiden SM-kisoja.
- Opiskelijoiden SM-kisojen näkyvyyttä SAMK:ssa parannetaan. Viestitään erilaisista
valtakunnallisista OSM-kisoista ja niiden mahdollisuuksista jäsenistölle.
- Jatketaan ilmaisten uintien tarjoamista jäsenistölle kaikissa kampuskaupungeissa.
8. Viestintä ja markkinointi
Opiskelijakunnan viestintä on monipuolista, ammattimaista, kaksikielistä (suomi ja englanti) ja
SAMMAKKO:n ilmeen mukaista kaikilla kampuksilla ja viestintäkanavilla. Viestintä on jokaisen
opiskelijakunnan toimihenkilön ja luottamustoimijan vastuulla.
KASI-viikkokirje muutetaan kuukausittain lähetettäväksi, laajemmaksi uutiskirjeeksi.
Uutiskirjeeseen lisätään oma osio hallitukselle sekä edustajistolle, jonne luottamustoimijat tuottavat
sisältöä omasta sektoristaan toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Erityispainopisteet:
- Opiskelijakunta ständeilee kaikilla SAMK:n kampuksella. Ständeilyyn osallistetaan
hallituksen lisäksi edustajistoa sekä tuutoreita.
- Luodaan opiskelijakunnan viestintäsuunnitelma ja sen tueksi graafinen ohjeistus.
Opiskelijakunnan viestintä tapahtuu jatkossa suunnitelman ja ohjeistuksen mukaisesti.
- Kuukausittaiseen KASI-uutiskirjeeseen sisällytetään myös tiivistelmät hallituksen ja
edustajiston käsittelemistä asioista.
9. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
Opiskelijakunnan sidosryhmäverkostoa kehitetään aktiivisesti ja nykyisiä kontakteja ylläpidetään.
Yhteistyösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota yksittäisen opiskelijan hyötyyn
sopimuksesta, jotta ne hyödyttävät opiskelijakunnan toimintaa muutenkin kuin rahallisesti.
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Opiskelijakunta tekee aktiivista yhteistyötä kaikkien opiskelijatoimijoiden kanssa Satakunnan
alueella.
Opiskelijakunnan tärkein yhteistyökumppani on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opiskelijakunta
osallistuu SAMK:n 30. juhlavuoden toimintaan.
Yhteydenpito SAMK:n koulutusalayhdistyksiin sekä maakunnan muihin opiskelijayhdistyksiin on
säännöllistä. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehdään WWF-opiskelijakuntien (West Wide Finland, eli
läntisten opiskelijakuntien yhteistyöverkosto SAMMAKKO, HAMKO, COPSA, SAMO, JAMKO,
VAMOK, Tamko, TUO) kanssa erityisesti kattojärjestöihin (SAMOK ja OLL) sekä YTHS:n
vaikutettaessa. Osallistutaan aktiivisesti SAMOK:n ja OLL:n järjestämiin koulutuksiin ja
tapahtumiin.
Erityispainopisteet:
- Yhteistyökumppaneiden sopimukset pidetään ajan tasalla ja toteutetaan sopimuksissa
määritellyt asiat. Pyritään tuottamaan jäsenistölle erilaisia tapahtumia
yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi SAMMAKKOpankin kanssa pyritään
järjestämään sijoittamiseen liittyviä tapahtumia.
- Ollaan aktiivisesti yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa.
- WWF järjestään tammikuussa 2022 Porissa SAMMAKKO:n toimesta.
10. Varainhankinta ja liiketoiminta
Opiskelijakunnan varainhankinta koostuu muun muassa jäsenmaksuista, toiminta-avustuksista,
tapahtumatuotoista sekä yhteistyösopimuksista. Uusia rahoituslähteitä kartoitetaan toimikauden
aikana ja ne voivat koostua esimerkiksi kehityshankkeista, projektiavustuksista ja/tai uudesta
liiketoiminnasta.
Erityispainopisteet:
- Opinnäytetöiden kansituksen ulkoistaminen otetaan käyttöön vuonna 2022, mikäli pilotointi
koetaan onnistuneeksi.
- Jatketaan Kide.app sovelluksen käyttöä opiskelijakunnan tuotteiden ja tapahtumalippujen
myyntialustana. Lähtökohtaisesti kaikki opiskelijakunnan tuotteet ja liput myydään
Kide.app:ssä.
- Seurataan ja haetaan aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaa kehittäviä hankkeita.
- Panostetaan jäsenhankintaan ja tehdään opiskelijakunnan jäsenyydestä kannattavaa
kaikille opiskelijoille. Jäsenhankinnassa huomioidaan myös jatkavat opiskelijat ja
muistutetaan jäseniä lukukausien vaihtuessa jäsenyyksien mahdollisesta päättymisestä.
Seurataan jäsenmäärän kehittymistä aktiivisesti ja reagoidaan sen aiheuttamiin
taloudellisiin muutoksiin.
11. Kansainvälisyys
Kansainvälisyys on jokapäiväinen osa SAMMAKKO:n toimintaa ja se otetaan huomioon kaikissa
opiskelijakunnan tapahtumissa ja palveluissa. Opiskelijakunta on mukana SAMK:n
kansainvälisissä kehittämisryhmissä ja varmistaa myös kansainvälisten opiskelijoiden äänen
kuulumisen. Kansainvälisillä opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua SAMMAKKO:n
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edunvalvontaan esim. teetettyjen kyselyiden kautta. Opiskelijakunta kehittää tarjoamiaan palveluita
vastaamaan myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita.
Kotikansainvälisyyteen panostetaan ja esimerkiksi kv-tuutorointia kehitetään
kotikansainvälistymisen muotona.
Erityispainopisteet:
- Time Travelsin yhteistyömatkoja markkinoidaan aktiivisesti kansainvälisille tutkinto- ja
vaihto-opiskelijoille.
- Opiskelijakunta on mukana vaihto-opiskelijoiden Get Together-päivissä ja muissa
kansainvälisille opiskelijoille järjestettävissä tapahtumissa.
- Jatketaan opiskelijakunnan toimintaa ohjaavien dokumenttien käännöstyötä ja varmistetaan
kaksikielisyys opiskelijakunnan toiminnassa.
12. Hankkeet
2021 käynnistetty Studywell-hanke, jossa kehitetään etäyhteisöllisyyttä ja verkkotuutorointia.
Studywell-hanke on kehittänyt Opiskelijakunnan Discord-kanavan saavutettavuutta ja aktiivisuutta
sekä kehittänyt verkkotuutoroinnin mallia.
Opiskelijakunnan osalta StudyWell-hankkeessa käynnistetään keväällä verkkotuutorointi ja
jatketaan Discordin aktivoimista sekä etätapahtumia. Tavoitteena on saada verkkotuutorointi
tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa ja luonnolliseksi osaksi opiskelijakunnan toimintaa.
Opiskelijakunta on yhdessä SAMK:n kanssa hakenut Feelwell-hanketta, jossa pilotoidaan
opintopsykologien palveluita ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin mallia. Hankehaun rahoitus
selviää keväällä.

