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TOIMINTAKERTOMUS 2015  
 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA) on opiskelijoiden edunvalvontaan ja palveluun 
keskittyvä julkisoikeudellinen yhteisö. Opiskelijakunta METKA vastaa noin 16 800 Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijan koulutus- ja sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta sekä palvelujen 
tuottamisesta opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, 
jonka toimikausi on kalenterivuosi. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnasta opiskelijakunnan sääntöjen 
mukaisesti. Toimeenpanovaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajiston valitsema hallitus.  Myös hallituksen 
toimikausi on kalenterivuosi. Opiskelijakunnan toimintaa toteuttavat palkkiollinen työhallitus sekä palkatut 
toimihenkilöt. 

Edunvalvonta 
 

METKAn edunvalvonnan toimintaympäristö oli vuonna 2015 edelleen myllerryksessä, kun Metropolian 
organisaatio haki vielä muotoaan ja valtakunnan tasolla uusi hallitus toi mukanaan leikkauksia niin 
korkeakouluille kuin opiskelijoiden opintotukeen. Yhteistyötä tehtiin aiempaa enemmän, erityisesti 
kuntavaikuttamisen osalta. Käyttöön otettiin joitain uusia viestintämuotoja, jotka saivat heti hyvän 
vastaanoton.  
 
Opiskelijaedustajia jouduttiin hakemaan monta kertaa normaalista rytmistä poiketen. Opiskelijaedustajat 
koulutettiin ja heille perustettiin yhteydenpitoa, tiedottamista ja keskustelua varten uusi Facebook-ryhmä, 
nimeltään Metakka. Ryhmän nimestä järjestettiin nimikilpailu. Ryhmää käytettiin sekä METKAn 
tiedottamiseen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista että opiskelijoiden keskinäiseen keskusteluun.   
 
Kaupunkivaikuttamisessa yhteistyötä tehtiin aiempaa laajemmassa verkostossa. Aiemmin vaikuttamista 
oltiin tehty opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ryhmän puitteissa, mutta nyt yhteistyötä ryhdyttiin 
tekemään pääkaupunkiseudun kaikkien opiskelija- ja ylioppilaskuntien kesken. Yhteistyötä tehtiin 2012 
käyttöön otetun World Student Capital -verkoston nimellä. Verkosto ryhtyi heti alkuvuodesta 
toteuttamaan Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen johtamaa Opiskelijoiden kaupunki -
tutkimusta. Tutkimuksessa kerättiin pääkaupunkiseudun opiskelijoilta näkemyksiä ja kokemuksia seudun 
asumisen, liikenteen ja palveluiden kehittämisestä. Mukaan saatiin pääkaupunkiseudun kuntia, 
korkeakouluja sekä HOAS ja HSL.  
 
Tutkimuksen tulokset julkistettiin joulukuun alussa verkoston järjestämässä seminaarissa. Tilaisuudessa 
tuloksia kommentoivat Helsingin, Espoon ja Vantaan edustajat. Seminaarissa järjestettiin myös 
työpajoja, joissa tutkimuksen löydöksiä työstettiin ratkaisuiksi. Samassa yhteydessä julkistettiin 
verkoston yhdessä työstämä kunnallisvaalitavoitteet, joita vuonna 2016 lähdetään edistämään. 
Keskeisimmät tavoitteet koskevat opiskelija-asuntomäärän kasvattamista ja poikittaisliikenteen 
parantamista. Kuntavaikuttamista tehtiin verkoston lisäksi myös Metropolian kampuksiin keskittyen, kun 
Myllypuron tulevan kampuksen terveydenhuoltotilojen rakentaminen turvattiin oikea-aikaisella 
vaikuttamistyöllä. Lausuntoja annettiin Hämeentien pyöräteiden ja Helsingin uuden yleiskaavan tiimoilta. 
 
Opiskelijahyvinvointitoimintaa tehtiin erityisesti opiskelijahyvinvointityöryhmän kautta, esimerkiksi 
osallistumalla Hyvinvointi ja turvallisuus -tapahtumaan joka järjestettiin tänä syksynä Myyrmäen 
toimipisteellä. OHV-ryhmä kokoaa Metropolian eri hyvinvointitoimijat, kuten kuraattorit, psykologit ja 
terveydenhoitajat yhteen ja tarjoaa METKAlle hyvän tilaisuuden välittää ja kerätä keskeistä informaatiota. 
OHV-ryhmän kautta saatiin toteutettua Metropolian tasa-arvokysely ensimmäistä kertaa opiskelijoille. 
Jatkossa kysely on sovittu toteutettavan säännöllisesti, yhdessä työntekijöiden kyselyn kanssa. 
 
Kampustyöryhmissä ajettiin ja saatiin onnistuneesti läpi METKAn tavoitteita. Näistä järjestötilat, riittävät 
tilat opiskeluhyvinvointitoimijoille sekä liikuntatilojen järjestäminen myös uusille kampuksille toteutuivat 
hyvin. Näiden tavoitteiden toteuduttua siirryttiin jo osin sisätilojen suunnitteluun niin, että ne parantaisivat 
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opiskelumahdollisuuksia. Tärkeäksi tavoitteeksi otettiin siirtymävaiheen suunnittelu niin, että häiriöt 
opetukselle olisivat mahdollisimman vähäisiä. 
 
METKA osallistui aktiivisesti Metropolian eri tasoisiin työryhmiin. OIVA- tiimin kokouksiin kerran 
kuukaudessa osallistui hallituksenjäsen Toivanen. Tämän vuoden keskeisiä haasteita tiimillä on ollut 
osallistua Oppijan polun työskentelyn toteutukseen niin, että Metropoliaan syntyy linjakkaan opetuksen 
toimintamalli. Mallissa opetuksen tavoitteet, opetuksen arviointi ja opetuksen toteuttaminen kohtaavat 
toisensa ja niitä tehdään samanaikaisesti. Tiimi on työskennellyt vuoden aikana kolmen 
kehittämiskohteen ympärillä, joita ovat olleet: ohjaaminen, arviointi sekä yhteistoiminnallinen opettajuus 
ja siihen liittyvä tuki. 
 
OIVAn alainen palauteryhmä on maaliskuusta alkaen luonut palautejärjestelmää Oppijan polun tarpeisiin 
Metropoliaan. Palauteryhmä on koostunut OIVA-tiimin jäsenistä. Palauteryhmä on pitänyt useita 
workshop-tilaisuuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ryhmä on myös käynyt Peda-forum -päivillä 
esittelemässä hanketta sekä vierailut benchmarking-mielessä Glasgowssa, Skotlannissa, sekä 
Tukholmassa Ruotsissa. 
 
Oppimisympäristöt-tiimi on osa Metropolian pedagogiikan ja oppimistoiminnan kehittämistyötä. 
Käsitteenä oppimisympäristö on varsin laaja sisältäen mm. sosiaaliset, fyysiset, digitaaliset ja autenttiset 
oppimisympäristöt. Tiimin päätehtävä on digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen koko 
Metropoliassa. Oppimisympäristö-tiimi on ollut myös vahvasti mukana kampusten suunnittelussa.  
 

 
Digi-ryhmä on uusi, syksyllä 2015 perustettu työryhmä, jossa on edustettuna laajasti koko Metropolian 
opintokokonaisuudet. Ryhmä miettii tulevaisuuden opetusmenetelmiä digi-näkökulmasta, esimerkiksi 
pelien ja muiden simulaatioiden laajempaa käyttöä Metropoliassa. 
 
Metropoliaan perustettiin syksyllä 2016 tulevaa auditointia ja sen itsearviointiosuutta varten auditoinnin 
projektiryhmä, johon METKAsta pyydettiin edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula. Auditointi tarjoaa 
hyvän tilaisuuden kiinnittää huomiota ja kehittää varsinkin Metropolian palautejärjestelmiä. 
  

Opiskelijoiden aktivointi 
 

Jäsenhankinta 

 
Vuonna 2015 jäsenpalvelussa jatkettiin laajoja aukioloaikoja opiskelijoiden saavuttamiseksi. Lisäksi 
keväällä tehtiin METKA on tour -kiertue ja käyttöön otettiin myös Monthly METKA -konsepti, jossa 
suurimmilla kampuksilla vierailtiin kuukausittain näkyvyyden ja opiskelijoiden saavuttamisen 
parantamiseksi. Toimipistekiertue järjestettiin myös syksyllä kaksi kertaa, jonka aikana vierailtiin 
suurimpien kampusten lisäksi myös pienemmissä toimipisteissä. Kiertueet ja Monthly METKAt ovat 
lisänneet jonkin verran jäsenmäärää verrattuna vuoteen 2014. 
 
METKAsta tietoisuuden lisäämiseksi opintojen alussa pidettiin sekä keväällä että syksyllä METKA-infoja 
monissa toimipisteissä. Infoja pidettiin sekä suomeksi että englanniksi. 
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Liikunta 
 

MetroSport 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun liikunta- ja hyvinvointitapahtuma MetroSport tarjosi niin Metropolian kuin 
muidenkin korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnille uusia liikuntaelämyksiä sekä virikkeitä liikunnan 
aloittamiseen ja jatkamiseen. Vuonna 2015 MetroSportin yhteydessä järjestettiin myös Akateeminen Wartti 65-v. 
juhlajuoksu. Muista Akateemisista Warteista poiketen tämän vuoden kilpailu järjestettiin värijuoksuna. 
Tapahtuman järjestämisestä vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA. MetroSportin 
yhteistyökumppaneina on mukana useita urheiluseuroja, lajiliittoja sekä muita yhteisöjä, jotka tarjoavat 
tapahtuman osallistujille terveyteen ja liikuntaan liittyviä elämyksiä. 
Tapahtumalla pyrittiin vahvistamaan korkeakoulujen liikuntakulttuuria sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan 
välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa 
METKAn toimintaa. MetroSport on Suomen suurin korkeakouluopiskelijoille ja -henkilökunnille suunnattu 
liikuntatapahtuma. Tapahtuma on herättänyt kiinnostusta muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
keskuudessa, mikä oli myös osasyy siihen, että yhteistyötä tehtiin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. 
MetroSport- tapahtumassa voi kokeilla monipuolisesti eri liikunta- ja urheilulajeja kuten paintballia, tanssia, 
baseballia sekä kiipeilyä. Vuonna 2015 MetroSportissa tarjottiin uusina elämyksinä uudistettu Akateeminen 
Wartti sekä kuplafutisturnaus. Tapahtumassa tiedotettiin myös Helsingin kaupungin ja muiden 
pääkaupunkiseudun kuntien liikuntapalveluista sekä liikunta- ja hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen 
palveluista. Pääkaupunkiseudun urheiluseurat ovat tapahtumassa voimakkaasti läsnä esittelemässä omaa 
toimintaansa. 
 
Tapahtuman järjestelyihin osallistuu vuosittain opiskelijakunta METKAn työntekijöiden ja hallituksen lisäksi yli 
80 vapaaehtoista. Tänä vuonna lajiesittelijöitä sekä näytteillepanijoita oli paikalla yhteensä yli 60kpl. 
Kokonaisuudessa MetroSportiin osallistui noin 6000 korkeakouluopiskelijaa ja -henkilökunnan jäsentä, kun taas 
Akateemiseen Warttiin osallistui lähes 100 juoksijaa.  
 
MetroSportia silmällä pitäen ei vielä vuonna 2015 perustettu omaa työryhmää, vaan tapahtumasuunnittelu 
tapahtui pääosin liikunta-asiantuntijan toimesta. Osasyy muutokseen on toimiston työntekijöiden vaihtuminen. 
MetroSport-työryhmän muodostaminen sekä opiskelijoiden vahvempi rekrytoiminen tapahtuman suunnittelussa.  
 

Turnaukset 
 
Aikaisemmista vuosista poiketen METKA ei järjestänyt yksittäisiä turnauksia vaan tapahtumat  toteutettiin 
yhdessä Helgan ja Laureamkon kanssa. Yhteistyöturnaus HELAME Cup järjestettiin keväällä ja syksyllä yhteensä 
kaksi kertaa. Turnaukset olivat onnistuneita ja etenkin futsaliin joukkueita oli ilmoittautunut runsain mitoin. 
Muina lajeina turnauksissa oli sähly, ultimate ja mölkky. MetroSportin yhteydessä järjestettiin myös 
miniturnaukset jalkapallossa ja sählyssä. 
 
Liikunnan kiertue 
 
METKAn liikuntasektori ei resurssipulan takia pitänyt omaa kiertuetta liikuntapalveluiden markkinoimiseksi. 
Tästä huolimatta liikuntapassia myytiin syyslukukauden kampuskiertueissa aktiivisesti. 
 
Liikuntasektorin aktivointi 
 
Liikuntasektorin toimintaa aktivoitiin viikottaisilla tapaamisilla, joiden tavoite oli lisätä sektorin sisäistä tiedon 
jakamista ja edesauttaa sektorin sisäistä kommunikaatiota. Liikuntasektorista Jenni Säkkinen sekä Daniel Kiikka 
osallistuivat OLL:n järjestämään liikuntatutoroinnin kehittämispäivään, mistä saatiin konkreettisia ideoita 
tutoroinnin kehittämiseen sekä koulutusten järjestämiseen. Lisäksi joulukuussa Daniel Kiikka ja Outi Häkkinen 
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tapasivat Laureamkon sekä OLL:n edustajia liikuntatuutoroinnin käynnistämissuunnitelman työstämisen tiimoilta. 
Tavoitteena on saada muiden tutoreiden joukosta liikuntaa esiin tuovia henkilöitä, jotka voivat myös kertoa 
Metkaliikunnan palveluista opiskelijoille.  
 
Muutenkin METKAn liikuntasektorin edustajat ovat edustaneet opiskelijakuntaamme OLL:n sektoritapaamisissa 
aktiivisesti vaihtaen eri korkeakoulujen liikuntapalvelujen hyviä käytänteitä. METKAn edustajia tullaan 
jatkossakin lähettämään OLL:n tapaamisiin.  
 
METKAn liikuntajaoston aktivointi onnistui edellistä vuotta paremmin ja loi pohjaa jatkuvalle kehitykselle. 
Jaosto tapasi kahdesti ja opiskelijayhdistysten edustajat tutustuivat toisiinsa ja jakoivat hyviä käytänteitä. 
 
Viestintäsuunnitelma 
 
Liikuntasektorille on tehty oma operatiivinen viestintäsuunnitelma, joka tukee ja laajentaa  METKAn yhteistä 
viestintäsuunnitelmaa. Liikuntasektori on työstänyt omaa viestintäänsä vuoden 2015 aikana muun muassa 
sisäisen viestinnän sekä palvelumarkkinoinnin parantamiseksi. Sektorin yhteisen suunnitelman työnjakoa on 
kuitenkin haitannut henkilöstömuutokset, minkä takia tulevana vuotena on syytä miettiä ulkoisen viestinnän 
tehostamista. Sektorin sisäinen viestintä on kuitenkin parantunut esimerkiksi yhteisten viikkotapaamisten avulla, 
joskin tapaamisten on muodostuttava tulevaisuudessa rutiiniksi.  
 
Hanke 
 
Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille -hanke alkoi maaliskuussa 2015. Hankkeelle saatiin 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustus, jonka suuruus hankkeen ensimmäiselle toimintavuodelle 
1.3.2015-29.2.2016 oli 30 000 euroa. Tämän lisäksi hankkeella on käytettävissä 19 000 euron omarahoitusosuus 
sekä n. 4kk:n arvosta METKAn ja Helgan työtunteja. Hankkeen tavoitteena on perustaa pääkaupunkiseudun 
AMK:jen yhteinen liikuntapalveluorganisaatio. Hankkeessa ovat mukana Laurea, Haaga-Helia sekä Metropolia 
ammattikorkeakoulut ja näiden korkeakoulujen opiskelijakunnat. Hankkeen etenemisestä vastaa hankkeeseen 
palkattu koordinaattori. Lisäksi sidosryhminä toimivat OLL ja OTUS. OLL tarjoaa liiton asiantuntijuutta hankkeen 
tavoitteiden edistämiseksi sekä on nimennyt edustajan hanketta varten perustettuun ohjausryhmään. OTUS on 
toimittanut hanketta varten tehdyn analyysin korkeakouluopiskelijoiden liikuntatottumuksista, jota edelleen 
tarkennetaan taustamuuttujien suhteen vuoden loppuun mennessä.  
 
Hankkeelle on luotu oma toimintasuunnitelma sekä talousarvio ensimmäiselle hankevuodelle. 
Toimintasuunnitelma on graafista suunnittelua lukuunottamatta toteutunut tavoitteiden mukaisesti. 
Hankkeeseen on integroitu opiskelijaprojekteja Haaga-Heliasta. Projektit ovat tuottaneet tulevan 
liikuntaorganisaation markkinointisuunnitelman sekä tuottavat hankevuoden loppuun mennessä SWOT-analyysin. 
Tulevalle organisaatiolle on kartoitettu eri hallintomallivaihtoehtoja, joita tarkastellaan edelleen erityisesti 
ammattikorkeakoulujen tarpeiden ja vaatimusten näkökulmasta.  
 
Hankkeen puitteissa on otettu käyttöön asiakashallintajärjestelmä enkora, joka mahdollistaa asiakasmäärien 
reaaliseurannan. Lisäksi nykyisin METKAn tuottamille liikuntapalveluille on toteutettu uusi word-press -pohjainen 
nettisivusto, joka pystytään helposti muokkaamaan tulevan organisaation tarpeisiin.  

 

Syksyllä järjestettiin liikunnan kampanjakiertue, jonka tavoitteena oli lisätä METKAn liikuntapalveluiden 
tunnettavuutta ja kerätä palautetta opiskelijoilta. Saadun palautteen pohjalta ohjattua liikuntaa on pyritty 
kehittämään opiskelijoiden toivomaan suuntaan. 

 

Tutor-toiminta 

 
Tutorjaosto kokoontui Metropolian eri toimipisteissä 8 kertaa tutorvastaavien kanssa Metropolian eri 
toimipisteissä. Tapaamisissa käsiteltiin ohjaukseen ja tutorointiin liittyviä ajankohtaisia asioita. 

Vuoden aikana järjestettiin 8 tutorkoulutusta ja koulutettiin yhteensä 350 tutortoimijaa. Koulutuksiin osallistui 
monipuolisesti opiskelijoita eri koulutusohjelmista. Loppuvuodesta palkittiin ansioituneita tutortoimijoita ja 
järjestettiin yhteinen kiitostilaisuus tutoreille. 
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Kehitysyhteistyö 

 
Vuonna 2015 toteutetun kehitysyhteistyöhankkeen loppuraportti erillisenä liitteenä. 

 

 

Opiskelijayhdistykset 
 
Vuoden 2015 aikana METKA tapasi opiskelijayhdistysten hallitusten jäseniä säännöllisesti KOPPI-tapahtumissa. 
Yhdistykset olivat myös aktiivisesti yhteydessä METKAan koko vuoden ajan ja METKAn sekä yhdistysten 
kommunikaatio sujui luontevasti. Vuoden alussa yhdistystoimijoille järjestettiin ensimmäiset OPY-sitsit, joissa 
opiskelijayhditystoimijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja ja verkostoitumaan. Opiskelijayhdistyksille 
myönnettiin perusavustuksia ja harkinnanvaraisia avustuksia, joiden käyttöaste jäi hieman edellistä vuotta 
pienemmäksi. Monet opiskelijayhdistykset kuitenkin kasvattivat toimintaansa omilla kampuksillaan ja vahvistivat 
omaa varainhankintaansa: Tämän takia tarve harkinnanvaraisille avustuksille oli kenties aiempia vuosia 
pienempi. Vuonna 2015 passiivisia opiskelijayhdistyksiä aktivoitiin uudelleen ja toiminnan aktivoimiseen 
myönnettiin harkinnavaraista avustusta. 

 

Viestintä ja markkinointi  
 
Markkinointia harjoitettiin koko toimiston voimin siten, että vastuu sisällöntuotannosta oli kaikilla ja oikoluvusta 
sekä julkaisusta pääasiassa viestintäsektorilla. Vuoden alusta otettiin käyttöön markkinointikalenteri, joka helpotti 
viestinnän suunnittelemista.  
 
Vuoden aikana aktivoiduttiin erityisesti sosiaalisessa mediassa. Facebookin, Twitterin ja Instagramin käyttöä 
aktivoitiin, toteutettiin tapahtumamarkkinointia Tinderissä ja  otettiin vakituisesti käyttöön uutena kanavana 
Snapchat. Seuraajamäärien kasvu oli tasaista läpi vuoden, ja nousi reilusti edellisestä vuodesta.  

 

 Facebook Instagram Twitter Snapchat 

2014 4300 yli 200 lähes 400  - 

2015 5000 yli 600 lähes 600 yli 100 katsojaa / tarina 

 

Verkossa muita tiedotuskanavia olivat METKAn omat sekä liikunnan verkkosivut, sosiaalisen median, Tuubi-
tiedotteet sekä kahden viikon välein ilmestyvä uutiskirje.  

 
METKAn verkkosivuilla julkaistiin vuoden 2015 aikana 121 uutisartikkelia. Määrä oli lisääntynyt viidellä uutisella 
edellisestä vuodesta.  

 
Blogiin kirjoitettiin vuoden aikana 28 postausta. Kirjoituksia oli kuusi enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kirjoitusvastuita jaettiin viikkopalavereissa sektorien tarpeiden mukaisesti. 

 
Vuoden aikana tehtiin kaksi pöytäkolmiota. Ensimmäinen helmikuussa ja toinen syyskuussa. Kummankin 
painosmäärä oli 270 suomenkielistä ja 85 englanninkielistä. Kolmiot tilattiin Metropolian Digipainosta ja levitettiin 
ruokaloihin, Megoroihin ja muihin yhteisiin tiloihin. 
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Edustajiston näkyvyyden parantamiseksi edustajistokokouksista luotiin Facebook-tapahtumat sekä aloitettiin 
edustajistokokousten striimaaminen. Muutamissa kokouksissa striimaus estyi teknisten ongelmien vuoksi, mutta 
lähes kaikki kokoukset striimattiin onnistuneesti. 
 
 

Tapahtumat 
 
Alkuvuodesta järjestettiin opiskelijayhdistyksille yhteiset tutustumissitsit. Alkuvuodesta METKA järjesti myös Ensi-
ilta -bileet Tigerissa. Opiskelijakunnan 7-vuotisjuha METKA Gaala järjestettiin Astoria-salissa maaliskuussa.  

 
METKA otti ensimmäistä kertaa vastuun Metropolian yhteisen vapun järjestämisestä yhdessä 
opiskelijayhdistysten kanssa. METKAn Wappu järjestettiin yhdeksänpäiväisenä.  
 
Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien yhteiset bileet. Keväällä järjestettiin 
Kesäheila Kaivolta -bileet ja syksyllä Light Up the Dark -bileet vaalinvalvojaisten jatkobileinä. 

 
Syksyllä 2015 järjestettiin METKAn fuksiaiset ja valmistauduttiin fuksiaisten pitämiseen myös keväisin alkaen 
keväästä 2016. 

 
Keväällä järjestettiin kaksi KOPPI-tapahtumaa ja syksyllä kaksi. KOPPI-konseptia kehitettiin toimivammaksi. 
Palautetta kysyttiin yhdistyksiltä ja tämä huomioitiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa itse tapahtuman ja 
sektoritapaamisen eriyttämisellä selkeyden vuoksi. 

 

Talous ja hallinto 
 

Opiskelijakunta rahoitti toimintansa jäsenmaksutuotoilla, oman toiminnan tuotoilla sekä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kanssa solmitulla rahoitus- ja yhteistyösopimuksella. Vuoden 2015 tilikauden alijäämä on    
-6895,14 euroa. Suurimmat syyt negatiiviseen tulokseen olivat Metropolia Ammattikorkeakoulun ja METKAn välisen 
yhteistyö- ja rahoitussopimuksen jatkuvat leikkaukset, joita ei pystytty kompensoimaan jäsenastetta ja 
palvelutoiminnan tuottoja kasvattamalla. Negatiiviseen tulokseen vaikuttivat myös lukuisat henkilöstövaihdokset 
ja osin sen myötä kasvaneet työterveyskustannukset. Ottaen huomioon aiempien vuosien positiiviset tulokset ei 
taloudellinen tilanne kuitenkaan ole hälyttävä. Suurimmat uhat opiskelijakunnan taloudelle liittyvät nimenomaan 
yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta saatavien varojen jatkuvasta supistumisesta. Opiskelijakunnan onkin tietoisesti 
haettava kasvua jäsenastetta ja palvelutoiminnan tuottoja kasvattamalla. Tähän työkaluja tarjoaa 
opiskelijakunnan strategia vuosille 2016-2019. 
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Edustajistovaalit 2015 
 
Vaalien viestintää varten päivitettiin vuonna 2013 tehty edustajistovaalien viestintä- ja markkinointisuunnitelma, 
jonka mukaan toteutettiin viestintää niin julisteiden, nettisivujen, pöytäkolmioiden kuin sosiaalisen median 
kautta. Markkinoinnissa käytettiin hyödyksi opiskelijaläheisiä meemejä, joilla pyrittiin kiinnittämään opiskelijoiden 
huomio mahdollisimman hyvin.  
 
Vaaliliittojen edustajille sekä hallitukseen hakijoille järjestettiin myös vaalipaneeli KOPPI -tapahtumassa. 

 
Edustajistovaaleissa oli ehdokkaina 69 henkilöä. Vuonna 2014 ehdokkaita oli 53, joten kasvua oli mukavasti. 
Ehdokaslistoja oli yhteensä seitsemän kappaletta ja renkaita yksi kappale. Äänestys toteutettiin kolmannen kerran 
sähköisenä äänestyksenä ja äänensä antoi 983 METKAn jäsentä, eli 17,3 % äänioikeutetuista. Vuonna 2014 
äänestysprosentti oli 14,7 %. 

 
Edustajistovaalien järjestämistä jatkettiin yhteistyössä HELGAn ja Laureamkon kanssa. Vaalit järjestettiin samoina 
ajankohtina, ja opiskelijakunnille järjestettiin yhteiset vaalinvalvojaiset.  

 
Vaalikoneen käyttöönottoa selvitettiin, mutta vaalikonetta ei saatu käyttöön. Tarpeeksi edullista toteutustapaa 
vaalikoneelle ei löytynyt.  

 
Edustajistovaalien yhteydessä markkinoitiin myös hallitukseen hakemista. Hakijoita olikin todella paljon, ja 
ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen hallituspaikoistakin äänestettiin. 

 
Edustajisto 2015 
 

Koko kauden istuneet vihreällä pohjalla 

Eronneet / Erotetut yliviivattu 

Hallituksen nousseet poistettu kokoonpanosta 

Varsinaiset / 
Members: 

Edustajiston puheenjohtaja 

Karhunen Lauri 

Edustajiston 
varapuheenjohtaja 

Paajanen Emmi 

Hassanein, Jusri 

Nietosvuori, Noora 
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Penttilä, Topi 

Löhönen, Pekka 

Lahtinen, Pipsa 

Kataja, Emma 

Nieminen, Varpu 

Luukko, Tiia-Maria 

Kolu, Tomi 

Kyntölä, Laura 

Lindh, Janne 

Wirta, Veli-Matti 

Merisalu, Aap 

Kuivinen, Elina 

Juurikka, Veera 

Päiväläinen, Aura 

Paju, Jaana 

Nieminen, Jani 

Hurtta, Anna 

Miettinen, Essi 

Nordberg, Jussi 

Hänninen, Petri 

Leppänen, Antti 

Varajäsenet 

Jalava, Juuso 

Härkönen, Miihkali 

Kausamo, Katariina 

Halkola, Satu 

Kauppila, Noora 

Rantala, Nelli-Maria 

Törrönen, Venla 

Piiroinen, Ilppo 

Vuoriola, Niko 

Tanhua, Miikka 

Tynkynniemi, Jussi 
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Kokkonen, Antti 

Paananen, Pirita 

Laine, Johanna 

Savilaakso, Suvi 

Väike, Satu 

Dahl, Niklas 

Rokka, Miika 

Manninen, Katri 
 

METKAn toimisto 

Hallitus 

Hallitukseen kuului vuonna 2015 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi hallituksen jäsentä. Hallituksen 
pääasiallisina tehtävinä on valvoa opiskelijakunnan jäsenistön etua, edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita 
sidosryhmiin, huolehtia varainhankinnasta sekä taloudenhoidosta ja kirjanpidosta. Hallituksen tulee myös 
tiedottaa toiminnastaan opiskelijakunnan jäsenistölle. Hallitus kokoontui kautensa aikana 
järjestäytymiskokouksensa lisäksi 37 kertaa. 

 
Hallituksen kokoonpano 
 
Jemi Heinilä  puheenjohtaja 
Noora Kääriäinen varapuheenjohtaja 
Iman Tuulenvirta hallituksen jäsen (tutorointi) 
Tero Toivanen  hallituksen jäsen (edunvalvonta) 
Iris Flinkkilä  hallituksen jäsen (tapahtumat, opiskelijayhdistykset) 
Aditya Kelekar hallituksen jäsen (kansainvälisyys, kehitysyhteistyö) 
Outi Häkkinen  hallituksen jäsen (liikunta) 

 
Henkilöstö 2015 
 
Pääsihteeri 
Sara Miettunen (13.4.2015 asti) 
Pekka Petäkoski (13.4.2015 alkaen) 
 
Edunvalvonta-asiantuntija 
Matti Tujula 
 
Tiedottaja 
Ilkka Helo 
 
Liikunta-asiantuntija 
Pekka Petäkoski (13.4.2015 asti) 
Daniel Kiikka (15.4 alkaen, irtisanoutui 14.12.2015) 
 
Liikuntasuunnittelija 
Katri Koivuneva (28.2.2015 asti, siirtyi liikuntahankekoordinaattorin tehtäviin määräajaksi) 
Daniel Kiikka (Koivunevan sijainen 13.3.2015– 13.4.2015) 
Jenni Säkkinen (Koivunevan sijainen 15.4.2015 – 30.8.2015) 
Hanna Huumonen (Koivunevan sijainen 3.9.2015 alkaen) 
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Liikuntahankekoordinaattori 
Katri Koivuneva (1.3.2015 alkaen) 
 
Ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntija 
Matleena Ikola (opintovapaalla 2.3.2016 alkaen) 
Kosti Vanninen (Ikolan sijainen 3.3.2016 alkaen) 
 
Jäsenpalveluasiantuntija 
Iina Laamo (irtisanoutui 31.7.2015) 
Laura Karilainen (5.8.2015 alkaen) 
 
Kehyhankekoordinaattori 
Elli Keränen (13.4.2015 alkaen, irtisanoutui 21.7.2015) 
Heidi Tuhkanen (17.8.2015 - 11.12.2015) 
 
Markkinointiharjoittelija 
Marjo Mäkinen (16.3.2015 - 16.6.2015) 
 
Assistentti 
Jenni Pöllönen (24.8.2015 - 24.11.2015) 
 
Lisäksi opiskelijakunnan palveluksessa toimi useita liikunnanohjaajia tuntiperusteisin sopimuksin. 


