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Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
(METKA) onnittelee sinua opiskelupaikan saamisesta. 
Tämän Uuden opiskelijan oppaan myötä toivotamme 
sinut myös tervetulleeksi opiskelijakuntaan!

Opiskelijakuntasi METKA on tukenasi opintojen alus-
ta asti. Ensimmäisinä päivinä mustapaitaiset tutorit 
ovat johdattamassa sinua ammattikorkeakoulumme 
toimintaan ja käytänteisiin. Myöhemmin toivotta-
vasti tutustut muuhun opiskelijakunnan tarjoamaan 
toimintaan, kuten liikuntapalveluihin ja tapahtumiin. 
Kun liityt METKAn jäseneksi, voit tilata opiskelijakor-
tin, joka voimassa olevan jäsenyyden kanssa oikeut-
taa sinut lukuisiin opiskelija-alennuksiin ympäri Suo-
men!

Tämä Uuden opiskelijan opas on suunnattu kaikil-

le Metropoliassa opintojaan aloittaville. Olemme 
koonneet siihen käytännön tietoa opiskelijakunnas-
tamme ja muusta pääkaupunkiseudulla opiskelevan 
elämään liittyvästä. Uutta tietoa on runsaasti, mutta 
kaikkea ei tarvitse osata tai muistaa heti. 

Ota yhteyttä ihan mistä asiasta tahansa - olemme 
täällä sinua varten!

METKAn toimiston väki

Seuraa METKAa:
 • metkaweb.fi 
 • facebook.com/opiskelijakuntametka
 • instagram.com/metkaweb
 • twitter.com/metkaweb
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Päärakennus

Bulevardin toimipiste
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Opiskelijakunta METKA
 • valvoo opiskelijoiden etuja
 • pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista
 • järjestää opiskelijatapahtumia ja -bileitä
 • tarjoaa opiskelijoille liikuntamahdollisuuksia
 • neuvoo ja auttaa opiskelijoita monin tavoin

Bileitä, liikuntaa ja edunvalvontaa
METKAn näkyvintä toimintaa ovat liikuntapalvelut, 
bileet ja muu vapaa-ajan toiminta. Opiskelijakunnan 
tärkein tehtävä on kuitenkin valvoa, että opiskelijat 
tulevat kohdelluiksi tasavertaisina korkeakouluyhtei-
sön jäseninä. Lisäksi opiskelijakunta vie Metropolian 
opiskelijoille tärkeitä asioita eteenpäin paitsi ammat-
tikorkeakoulun sisällä, myös pääkaupunkiseudun ja 
valtakunnan tasolla.

Tutorointia
Metropolian koulutusohjelmissa toimii vertaistu-
toreiksi kutsuttuja vanhempia opiskelijoita, jotka 
opastavat uusia opiskelijoita alkuun opiskelussa ja 
opiskelijaelämässä.

Tutorit järjestävät uusille opiskelijoille säännöllisiä 
tapaamisia ja vapaa-ajan toimintaa. METKA vastaa 
Metropolian opiskelijatutortoiminnasta ja koulut-
taa vertaistutorien lisäksi vaihtaritutoreja ja opinto-
tutoreja.

 
Päätöksentekoa
Valtaa opiskelijakunnassa käyttää vaaleilla valittu, 
25-henkinen edustajisto sekä päivittäisissä asioissa 
edustajiston valitsema hallitus. Edustajisto valitsee 
hallituksen jäsenet, päättää opiskelijakunnan toimin-
nan päälinjoista ja jäsenmaksun suuruudesta sekä 
valitsee opiskelijaedustajat Metropolian hallintoon.

Tule rohkeasti mukaan METKAn toimintaan juuri sillä 
tavalla kuin itse haluat! Lisätietoja ja yhteystiedot löy-
dät osoitteesta www.metkaweb.fi.

METKA – SINUN ASIALLASI

Voit hoitaa opiskelijakortti- ja lukuvuositarra-asiasi 
Bulevardin toimipisteen (Bulevardi 31) jäsenpalve-
lupiste M-pisteellä. 

M-piste sijaitsee Uuden kemian rakennuksen au-
lassa. M-pisteeltä saat myös liikuntapassit, haa-
larimerkit ja bileliput. M-piste on avoinna arki-
päivisin. Tarkista ajantasaiset aukioloajat sivulta 
www.metkaweb.fi. Tervetuloa käymään!

Bulevardin toimipisteessä sijaitsevat myös METKAn 
toimisto ja Metka Cafe, Uuden kemian viereisessä 
rakennuksessa osoitteessa Bulevardi 29 B. Samasta 
talosta löydät hakutoimiston, opintotoimiston ja 
kirjaston.

Uuden opiskelijan opas, lukuvuosi 2015-2016

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)

Päätoimittajat: Pekka Petäkoski, Jemi Heinilä, Iina Laamo

Taitto ja kuvitukset: Ilkka Helo

Valokuvat: METKAn arkisto
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Metka Cafe Tukholmankatu 
Tukholmankatu 10, aula

Aukioloajat:

ma–to klo 7.45–18.15 
pe klo 7.45–14.15

Metka Cafe Bulevardi 
Bulevardi 29 B, kellarikerros

Aukioloajat:

ma–to klo 7.45–14.15 
pe klo 7.45–13.15

www.opiskelijapalvelut.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Näin saat korttisi! 
1. Liity METKAn jäseneksi ja tilaa kortti 

nettisivuiltamme www.metkaweb.fi/
jasenyys

2. Saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen ja 
seurantalinkin, jonka kautta voit seurata 
kortin toimitusta

3. Kun seurantalinkki näyttää “toimituksessa”, 
korttisi on korttityypistä riippuen 
noudettavana tai tulee kotiin 2–3 viikossa 

4. Kun olet saanut korttisi, muista hakea siihen 
lukuvuositarra M-pisteeltä

EDUT JA ALENNUKSET OPISKELIJAKORTILLA

Opiskelijakunta METKAn jäsenet voivat hankkia 
virallisen, valtakunnallisen opiskelijakortin, joka 
voimassa olevan lukuvuositarran kanssa oikeuttaa 
satoihin alennuksiin pääkaupunkiseudulla ja valta-
kunnallisesti.

Etuja ja alennuksia
 • Alennukset joukkoliikenteessä
 • Alennukset kaukoliikenteessä (VR, Matkahuolto)
 • Alennuksia kaupoissa, kahviloissa, teattereis-

sa ja opiskelijaruokaloissa
 • METKAn liikuntapassi alennettuun hintaan
 • Alennukset Metka Cafen tuotteista

 
Opiskelijakortilla saat näiden lisäksi satoja muita etuja 
ja alennuksia. Myös opiskelijakunnan monipuolinen 
liikuntatarjonta, Metka Cafen palvelut sekä opiskelija-
bileiden liput ovat edullisempia jäsenille.

Kattavin lista eduista löytyy opiskelijoiden oman etupal-
velun Frankin verkkosivuilta osoitteesta www.frank.fi.

Kaikki edut ja alennukset ovat käytössäsi, kun kortis-
tasi löytyy ajantasainen lukuvuositarra. Uuden tarran 
saat opiskelijakunnan jäsenmaksua vastaan.

Opiskelijakortti ja alen-
nuksiin oikeuttava lu-
kuvuositarra maksavat 
itsensä nopeasti takaisin 
jo METKAn liikunta- ja 
kahvilapalveluja käyttä-
mällä sekä osallistumalla 
tapahtumiimme.

        Jäseneksi liittyminen ja opiskelija -
kortin tilaaminen
Jäseneksi liittyminen ja opiskelijakortin tilaami-
nen tapahtuu METKAn nettisivujen kautta. Voit 
tilata opiskelijakortin jo ennen opintojesi alkua, 
mutta huomaathan kuitenkin että tilauksesi me-
nee eteenpäin vasta, kun sinut lisätään Metropo-
lian omaan järjestelmään orientaatioviikon aikana 
opintotoimiston toimesta.

Hinnat
Opiskelijakortti ja vuoden jäsenyys 49 € .

Tarkemmat tilausohjeet ja täydellisen hintalistauk-
sen löydät osoitteesta metkaweb.fi/jasenyys

Lukuvuositarran hankkiminen
 • Mikäli olet tilannut maksuominaisuudellisen 

opiskelijakortin, saat kortin postitse kotiisi. 
Tämän jälkeen sinun tulee noutaa lukuvuositarra 
korttiisi Bulevardin jäsenpalvelupiste M-pisteeltä. 

 • Mikäli taas tilasit ilman maksuominaisuutta 
olevan kortin, noudat samalla kertaa sekä 
kortin että tarran M-pisteeltä. 

Opiskelijakortti päivitetään vuosittain lukuvuosi-
tarralla. Uuden tarran voit ostaa Bulevardin 
M-pisteeltä tai METKAn toimipistekiertueelta 
alkuvuodesta. Tarraa päivittäessäsi maksat vain jä-
senmaksun hinnan (27 € syksyllä 2015.)

Kyllä! Metka Cafe on nimenomaan juuri sinua, opis-
kelijaa varten, opiskelumenestyksestä tai motivaa-
tiosta riippumatta! Metka Cafe palvelee Bulevardilla 
ja Tukholmankadulla niin opiskelijoita, henkilökun-
taa kuin muitakin vieraita. 

Tuotevalikoima on varsin tuhti pitäen sisällään ruo-
kaisan metkat patongit, raikkaat salaatit, tuoreet 
pullat ja runsaan valikoiman muita maistuvia tuot-
teita. Kahvimme on taatusti luomulaatuista sekä 
asiakaspalvelun laatu taattu!

Metka Cafesta voit ostaa myös opiskelutarvikkeita. 
Järjestämme myös kokous- ja juhlatarjoilut ja toteu-
tamme tarjoiluja tapahtumiin. Saunaillan makkarat 
sinapilla tai eväät Ullanlinnan picnicille saat otta-
malla yhteyttä Metka Cateringiin.

Metka Cafen toimintaa ohjaavat opiskelijalähtöiset 
arvot. Tavoitteenamme on laajentaa lähitulevai-
suudessa toimintaamme palvelemaan entistä pa-
remmin kaikkia Metropolian opiskelijoita. Liiketoi-
minnan mahdolliset voittovarat käytetään Metka 
Cafen palveluiden sekä METKAn edunvalvonnan 
kehittämiseen.

Kahvilat sijaitsevat Bulevardin ja Tukholmankadun 
toimipisteissä.
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METKAssa ja Metropoliassa sinulla on monia mah-
dollisuuksia vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden ääni 
kuuluu ja opetuksen laatu on luvatulla tasolla. Käy-
tännössä tämä onnistuu osallistumalla oman opis-
kelijayhdistyksen toimintaan, asettumalla ehdolle 
ja äänestämällä edustajistovaaleissa tai ryhtymällä 
vaikkapa oman koulutusohjelman neuvottelukunnan 
opiskelijaedustajaksi.

Opiskelijayhdistykset 
Metropoliassa toimii koulutusala- ja toimipistekoh-
taisia yhdistyksiä, jotka valvovat opiskelijoiden etuja 
omassa toimipisteessä sekä järjestävät tapahtumia 
opiskelijoille. 

Ota yhteyttä omaan opiskelijayhdistykseesi ja lähde 
parantamaan omia opiskeluolojasi sekä järjestämään 
tapahtumia! Yhteystiedot löydät METKAn sivuilta. 

Opiskelijaedustajana toimiminen 

Opiskelijalla – sinulla – on mahdollisuus vaikuttaa 
opintojen sujuvuuteen ja opiskeluympäristön viihty-
vyyteen sekä Metropolian kehittämiseen. Metropo-
lian kaikissa toimielimissä, kuten koulutusohjelmien 
neuvottelukunnissa, tulosalueiden johtotiimeissä, oi-
keusturva- ja tutkintolautakunnassa sekä Metropolian 
hallituksessa, on opiskelijaedustaja. Avoimet opiskeli-
jaedustajien paikat ilmoitetaan METKAn nettisivuilla, 
ja niihin voi hakea kuka vain suomen kielen taitoinen 
Metropolian opiskelija.

KOPPI
eli: 

 • Keskustele OpiskelijaPalautePitoisesti -Ilta 
 • Keskustelua OpiskelijaPolitiikasta ja Pussikal-

jasta -Ilta 
 • tai mitä muuta vain! Jokainen KOPPI on 

erilainen! 

KOPPIssa kuulet METKAn kuulumiset, opiskelijakentän 
kuumimmat puheenaiheet, voit kysyä tiukkoja kysy-
myksiä koulun johdolta ja antaa palautetta! 

KOPPIa kehitetään jatkuvasti ja voit olla mukana vai-
kuttamassa myös siihen, millainen KOPPI on tulevai-
suudessa.

Edustajisto ja hallitus 
METKAn ylintä valtaa käyttävät jäsenet valitaan syk-
syisin järjestettävissä edustajistovaaleissa. Edustajisto 
koostuu 25 jäsenestä.

Edustajisto päättää METKAn toimintasuunnitelmas-
ta ja jäsenmaksurahojen käytöstä sekä valitsee hal-
lituksen toteuttamaan suunnitelmat käytännössä. 
Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille METKAn 
jäsenille.

METKAlle valitaan vuosittain hallitus, joka vastaa käy-
tännön edunvalvontatyöstä ja palveluiden tuottami-
sesta opiskelijoille. Hallituksen toimintaa ohjaa edus-
tajisto. METKAn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 5 hallituksen jäsentä. Jokainen 
hallituksen jäsen on Metropolian opiskelija.

Vaivaako jokin mieltäsi? Ota yhteyttä!
Tärkein palautekanava opiskelijoille on jokaisen 
opintojakson yhteydessä annettava palaute. Vaikka 
sinusta tuntuisikin, että palaute kaikuu kuuroille 
korville niin muista, että opettaja ja hänen esi-
miehensä käyvät palautteet läpi tasaisin väliajoin. 

VAIKUTA!

Kyseinen palaute on myös aina nimetöntä eli vä-
lien menettämistä opettajaan ei tarvitse missään 
nimessä pelätä!

Joskus vastaan tulee tilanteita, joista pelkällä opin-
tojaksopalautteella ei selviä vaan tarvitaan akuu-
timpia toimenpiteitä. Tätä varten METKAlla on oma 
palautejärjestelmä Viestikissa, jonka kautta tulevat 
palautteet voidaan antaa joko nimettömänä tai 
nimellä varustettuna. Palautetta voi antaa esimer-
kiksi myöhästyneistä tai puuttuvista arvosanoista, 
ongelmatilanteista opetuksessa tai muista apua 
vaativista tilanteista.

Ongelmia opiskeluun tai opiskelijaelämään liittyen? 
Ota yhteyttä opiskelija-asiahenkilöön! Opiskelija-
asiahenkilö tukee opiskelijaa ongelmatilanteissa, 
toimii sovittelijana opiskelijan ja Metropolian välillä 
ja antaa neuvoja opiskelijan oikeuksista ja velvolli-

suuksista. Voit lähettää kysymyksesi opiskelija-asia-
henkilölle osoitteeseen matti.tujula@metkaweb.fi. 
Yhteydenotot ovat 100 % luottamuksellisia.
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antaa ohjausta oppimiseen, motivaatioon ja jaksa-
miseen liittyvissä ongelmissa.

Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan luottamuk-
sellisesti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. 
Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä ovat erilaiset elä-
mänkriisit, opiskeluvaikeudet, ihmissuhdeongel-
mat, jännittäminen, ahdistus, masentuneisuus, 
huono itsetunto sekä päihteisiin, syömiseen ja sek-
suaalisuuteen liittyvät ongelmat. Opintopsykolo-
geilta saat välineitä luovaan ongelmanratkaisuun, 
itsetuntemukseen ja stressinhallintaan.

Yhteyden opintopsykologiin saat parhaiten sähkö-
postitse tai puhelimella. Tapaamiskertoja on tar-
peen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on opiske-
lijoille maksuton. Opintopsykologien yhteystiedot 
löytyvät Tuubista.

Kuraattoripalvelut
Metropolia Ammattikorkeakoulun kaksi kuraattoria 
tarjoavat opiskelijoille keskusteluapua ja auttavat 
tarvittaessa selvittämään, mistä saa lisäapua. 

Kuraattorien puoleen voi kääntyä jos esimerkiksi 
ote opiskeluun on jossain vaiheessa kadoksissa, 
on motivaatio-ongelmia tai vaikeuksia jaksamisen 
tai stressin kanssa. Kuraattorit tukevat opiskelijoita 
kriisitilanteissa ja ihmissuhdeongelmissa. Kuraat-
toreilta saa myös ohjausta ja neuvontaa oppimis-
vaikeuksiin liittyvissä asioissa sekä sosiaalisissa, 
taloudellisissa ja asumisen pulmatilanteissa. Riip-
puvuus- ja mielenterveysongelmissa opiskelijaku-
raattorit tarjoavat tukea ja ohjausta. 

Kuraattorien yhteystiedot löytyvät Tuubista. Ku-

raattorien kanssa käydyt keskustelut ovat aina luot-
tamuksellisia ja palvelut ovat maksuttomia kaikille 
Metropolian opiskelijoille.

 Häirintäyhdyshenkilöt
Jos joudut epäasiallisen kohtelun, syrjinnän tai 
häirinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä opiskeli-
jakunnan häirintäyhdyshenkilöihin. He tukevat ja 
neuvovat häirintää ja kiusaamista kohdanneita opis-
kelijoita. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvol-
lisuus eivätkä he vie asiaa eteenpäin ilman lupaasi.

METKAlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä,  
joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
metkaweb.fi/hairinta.

Opintojen vastapainoksi METKA järjestää erilaisia harrastusmahdollisuuksia, joiden 
parissa voi virkistää mieltään ja viettää aikaa mukavasti. METKAn kulttuuriklubi järjestää 
kulttuurivierailuja, ja tuemme myös opiskelijoiden perustamia kerhoja.

METKAn kulttuuriklubi
METKAn kulttuuriklubi kokoaa yhteen opiskelijat, 
jotka ovat avoimia uusille kokemuksille musiikin, 
teatterin, taidenäyttelyiden tai vaikkapa baletin suh-
teen, hyvää seuraa unohtamatta. Jos sinulla on hyviä 
ideoita kulttuuriklubin seuraavaksi kohteeksi, ole yh-
teydessä METKAan!

Opiskelijoiden kerhot
Kerhotoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijoi-
den omatoimista harrastamista ja yhteistä ajanviet-
toa. Kerhon aiheena voi olla esimerkiksi näyttele-
minen, kiipeily, kokkaaminen, retkeily, laulaminen, 
mikroautoilu tai jotain ihan muuta. Juuri sinä voit 
pistää pystyyn haluamasi kerhon! Uuden kerhon pe-
rustamiseen tarvitaan käytännössä vain viisi asiasta 
innostunutta Metropolian opiskelijaa sekä suunni-
telma. Tarkemmat perustamisdokumentit tuotetaan 
kerhon perustamiskokouksessa. Uuden kerhon pe-
rustamisesta voi kysellä lisätietoja METKAlta.

Kerhojen perustamisesta ja olemassa ole-
vista kerhoista löydät lisätietoja osoitteesta 
metkaweb.fi/kerhot.

Hyvinvointi ja terveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto toimii osittain Metropoli-
an toimipisteissä ja osittain terveysasemilla. Espoon 
ja Vantaan toimipisteistä löytyy terveydenhoitaja 
kun taas Helsingissä terveydenhuoltopalvelut on 
keskitetty muutamaan toimipisteeseen. Voit tarkis-
taa oman terveydenhoitajasi yhteystiedot ja vas-
taanottoajat Tuubista.

Lääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoi-
tajan lähetteellä. Opiskelija voi myös hakeutua suo-
raan kotikuntansa tai opiskelukuntansa terveysase-
malle. Oma terveysasemasi määräytyy asuinalueesi 
tai ulkopaikkakuntalaisilla opiskelupaikan mukaan. 

Saat terveysneuvontaa puhelimitse siitä kunnasta, 
jossa oma terveysasemasi on:

 • Espoo: Terveysneuvonta arkisin klo 8–16 
omalta terveysasemalta. Muina aikoina neu-
vontaa numerosta 09 87 10023.

 • Helsinki: Terveysneuvonta ympäri vuorokau-
den numerosta 09 310 10023.

 • Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi: Ter-
veysneuvonta ympäri vuorokauden nume-
rosta 09 87 10023.

 • Vantaa: Terveysneuvonta arkisin klo 8–16 
omalta terveysasemalta. Muina aikoina neu-
vontaa numerosta 09 471 67060.

Opintopsykologipalvelut
Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitsee 
lisätukea opiskelun tai henkilökohtaisen elämän 
haasteisiin. Metropolia Ammattikorkeakoulussa 
toimii kaksi opintopsykologia, joiden tehtävänä on 
tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä 

VOI HYVIN!
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METROSPORT

MetroSport Olympiastadionilla
MetroSport – Suomen suurin opiskelijaliikunta- ja 
hyvinvointitapahtuma – järjestetään keskiviikkona 
16.9.2015 klo 13-18 Helsingin Olympiastadionil-
la. Tapahtuma tarjoaa erinomaisen mahdollisuu-
den kokea Olympiastadionin aivan ainutlaatuisessa 
muodossa. Liiku leppoisassa ilmapiirissä ja tutustu 
METKAn alkavan kauden liikuntatarjontaan sekä pää-
kaupunkiseudun urheiluseuroihin ja muihin liikunta-
mahdollisuuksiin! Ohjelmassa on yli 30 eri liikuntalajia 
ja lajikokeilupistettä. MetroSportissa on useita eri toi-
mijoiden esittelypisteitä, lajiesityksiä, joukkueturnauk-
sia ja paljon muuta mielenkiintoista. 

Edes luennot eivät häiritse osallistumista, sillä Metro-
Sportin aikana ei järjestetä opetusta! 

METKAn aktiivien lisäksi monet Metropolian opiskelijat 
osallistuvat tapahtuman organisointiin vapaaehtoisi-
na, osallistu sinäkin! Lisätietoja vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautumisesta saat METKAlta.

Lisätietoja osoitteessa www.metrosport.fi. Ilmoittaudu 
vapaaehtoiseksi tapahtumaan samalta sivulta! 

MetroSportiin on vapaa pääsy,  
tervetuloa mukaan!

Liikuntapassi
Liikuntapassilla saat kaiken irti METKAn liikuntapalve-
luista. Sillä pääset vapaasti ohjatuille liikuntatunneille 
ja voit varata liikuntasaleja omaan käyttöösi. Liikunta-
passilla voit myös osallistua liikuntakursseille alennet-
tuun hintaan.

Lisätietoa liikuntapassista löydät osoitteesta 
metkaliikunta.fi

Liikuntapassiin oikeutettun ei-jäsenen täytyy olla 
Metropolian tutkinto-opiskelija, vaihto-opiskelija 
tai henkilökunnan jäsen tai jonkin yhteistyökorkea-
koulumme opiskelijakunnan, eli HELGAn, Lauream-
kon, O’diakon, Humakon tai ASKin jäsen.

Ohjattu liikunta
Liikuntapassilla käytössäsi on yli 20 ohjattua ryhmä-
liikuntatuntia viikossa. Liikuntapassilla pääset myös 
liikuntakursseille alennettuun hintaan.

Omatoiminen liikunta
Liikuntapassilla voit varata vuoroja ja pelata opis-
kelijaporukalla eri lajeja Metropolian tiloissa: mm. 
sulkapalloa, koripalloa, futsalia ja sählyä. Kaikki 
Metropolian opiskelijat voivat käyttää Metropolian 
toimipisteiden kuntosaleja maksutta.

Opiskelijakilpaurheilu
METKA järjestää sähly- ja futsal-liigoja sekä turnauk-
sia, joihin voit ilmoittautua omalla kaveriporukallasi.

Opiskelijoiden SM-kisat järjestetään useassa eri la-
jissa. Kisoista löytyvät sarjat harrastelijoille ja kilpa-
sarjat kilpaurheilijoille.

METKA vie Metropolian opiskelijoita urheilemaan 
myös Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan maiden 
opiskelijoiden välisiin SELL Student Games -urhei-
lukisoihin.

METKAn liikuntajaosto
Tule mukaan suunnittelemaan ja kehittämään lii-
kuntatapahtumia ja opiskelijoiden liikuntamahdol-
lisuuksia! Jaosto kokoontuu säännöllisesti suunnit-
telemaan tulevaa toimintaa.

Voit osallistua ja vaikuttaa liikuntatoimintaan myös 
sosiaalisessa mediassa: 

 • Facebook: METKA Liikunta - Sports
 • Twitter: @METKAliikunta
 • Instagram: metka_liikunta

LIIKUNTAA OPISKELUN OHELLA 

Hyvässä porukassa ohjatuilla vuoroilla liikkuminen on hauskaa, eikä kovakaan treeni 
yhdessä tehden tunnu raskaalta! METKA tarjoaa kaikille Metropolian opiskelijoille 
mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaharrastamiseen. 
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Fuksiaisten jatkoina toimii Ensi-Ilta -bileet. Tapahtu-
ma toivottaa opiskelijat tervetulleeksi takaisin lomilta 
jälleen opintojen pariin ja on myös hyvä paikka tutus-
tua opintonsa juuri aloittaneisiin uusiin tulokkaisiin!

METKA Gaala 12.3.2016
METKA Gaala on opiskelijakunnan vuosijuhla. Gaa-
laa vietetään arvokkaasti Bulevardilla syöden hyvin 
ja pistäen jalalla koreasti.

METKAn Speksi maaliskuu 2016
Speksi on opiskelijateatterin muoto, joka sisältää 
paljon improvisaatiota yleisön vaikuttaessa esiinty-
jien vuorosanoihin ja käytökseen ‘’Omstart!’’ -huu-

doin. Huikean suosion saavuttanut vuoden 2014 
METKAn speksi ”Äkkilähtö” oli kaikkien aikojen en-
simmäinen AMK-opiskelijoiden toteuttama speksi. 

METKA on taas kerännyt ympärilleen joukon innok-
kaita ja osaavia opiskelijoita METKAn Speksin toteut-
tamiseen. Luvassa on paljon huumoria ja yllättäviä 
tilanteita, sekä taatusti unohtumattomia ja ikimuis-
toisia esityksiä. Tule todistamaan tätä ainutlaatuista 
tapahtumaa ja näkemään, mitä eri alojen opiskelijat 
ovat yhdessä saaneet aikaan juuri sinua varten.

Opiskelijayhdistysten tapahtumat
Metropolian eri opiskelijayhdistykset järjes-
tävät myös monenlaisia tapahtumia lukuvuo-
den aikana. Löydät opiskelijayhdistysten yh-
teystiedot METKAn nettisivuilta osoitteesta 
metkaweb.fi/opiskelijakunta/opiskelijayhdistykset.

OPISKELIJAKULTTUURIA JA TAPAHTUMIA

METKA järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia ja bileitä opiskelijoille. Lisätietoa kaikista 
tapahtumista saat METKAn nettisivuilta, tutoriltasi ja METKAn toimiston väeltä. Ota ilo irti 
lukuvuoden opiskelijakulttuuri- ja tapahtumatarjonnasta ja tule juhlimaan kanssamme!

METKAn fuksiaiset ja Ensi-ilta -bileet 
3.9.2015
Matkasi alkaa tästä! Mikä voisikaan olla hauskem-
paa kuin aloittaa opiskelut hauskoissa merkeissä 
kaikkien muiden aloittavien kanssa?

Saman päivän iltana järjestetään lukuvuoden aloi-
tusbileet; Ensi-ilta, johon ovat uudet sekä vanhat 
opiskelijat tervetulleita!

MetroSport 16.9.2015
Tervetuloa liikkumaan leppoisassa ilmapiirissä! Syk-
syllä järjestetään Olympiastadionilla korkeakoululii-
kunnan suurin tapahtuma.

Kaljaasi 1.–3.11.2015
Kaljaasi on opiskelijaristeily marraskuussa, jota 
muistellaan vielä vappuna ja ruvetaan odottamaan 

jo ennen juhannusta. Tästä laivasta ei kannata jäädä 
rannalle! Tervetuloa 41 tunnin opiskelijabileisiin!

www.kaljaasiristeily.fi 
facebook.com/kaljaasi

Hyvinvointi- ja turvallisuuspäivä 
marraskuu 2015
Metropolian opiskeluhyvinvointitiimi ja METKA jär-
jestävät Hyvinvointi- ja turvallisuuspäivän Vanhan 
viertotien kampuksella marraskuussa. Tule kuule-
maan pääkaupunkiseudun hyvinvointitarjonnasta 
ja kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja!

PoroParty 9.12.2015
Joulun odotukseen lähdetään toden teolla opiskeli-
jakunnan toimistolla tarjottavien glögien voimin ja 
Metropolian opiskelijoiden pikkujoulubileissä.

Orientaatioviikon huipennus -bileet 
15.1.2016
Kiireinen ja informaationtäyteinen orientaatioviikko 
päättyy METKAn ja Haaga-Helian opiskelijakunta 
HELGAN järjestämiin Orientaatioviikon huipennus 
-bileisiin Kaivohuoneella! Luvassa on kaikki mitä 
tarvitset uuteen lukukauteen: uudet ja vanhat 
ystävät, hauskanpitoa, biletystä ja rentoutumista! 

Fuksiaiset & Ensi-ilta 10.2.2016
Orientoituminen opiskelijaelämään alkaa sujuvas-
ti rastikierroksella puistossa. Lukukauden alussa 
järjestettävässä tapahtumassa on luvassa rentoa 
yhdessäoloa muiden juuri aloittaneiden opiskeli-
joiden sekä vanhojen aktiivien kanssa. Metropolian 
opiskelijayhdistykset järjestävät tilaisuuden, joten 
tule tutustumaan omaan opiskelijayhdistykseesi!
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Kehitysyhteistyötoimintaan voit 
osallistua monella tavalla:

• Kehitysyhteistyötoimintaan voit osallis-
tua monella tavalla:

• Tule mukaan DeCo-ryhmän toimin-
taan! Lisätietoa tapaamisista METKAn 
Internet-sivuilla ja Facebookissa.

• Hanki kehitysyhteistyöhaalarimerkki 
M-pisteeltä.

• Seuraa Facebookissa: Street Children 
Empowerment Foundation (SCEF) ja 
METKA DeCo. 

• Lähde SCEF:n vapaaehtoiseksi. Met-
ropolian sekä Diak:n opiskelijat voivat 
suorittaa työharjoittelunsa Ghanassa 
SCEF:llä.

METKAssa toimii opiskelijoista koostuva kehitysyh-
teistyöryhmä DeCo, jonka tavoitteena on tutustua 
Suomen kehityspolitiikkaan, kehitysyhteistyöhön 
ja siihen liittyviin ajankohtaisiin teemoihin. 

Vuonna 2015 DeCo-ryhmä tutustuu Globaalit 
markkinat opiskelijan arjessa -hankkeen hengessä 
globaalin kehityksen ja talouden kysymyksiin arki-
päivän ilmiöiden kautta. Opiskelijoiden oma DeCo-
ryhmä järjestää syksyllä 2015 työpajasarjan, jossa 
aihetta tarkastellaan eri näkökulmista. 

DeCo-ryhmä on avoin ja sen toimintaan sekä syk-
syn työpajoihin voivat osallistua kaikki Metropolian 
opiskelijat. Lisätietoja toiminnasta saat osoitteesta 
metkaweb.fi/kehy. 

DeCo-ryhmä on myös Facebookissa:  
facebook.com/groups/studentsforstreetchildren.

METKA toimii yhteistyössä Ghanan Accrassa sijait-
sevan Street Children Empowerment Foundation 
(SCEF) -järjestön kanssa. SCEF tukee Jamestownin 
alueen lasten koulunkäyntiä, tarjoaa ammatillista 
koulutusta, järjestää tapahtumia tasa-arvon ja sek-
suaaliterveyden edistämiseksi sekä tarjoaa mah-
dollisuuksia mikrolainoihin. 

Lisätietoja SCEF:n toiminnasta saat osoitteesta 
www.scef-international.org.

KEHITYSYHTEISTYÖTUTOR OPASTAA 

Tutorit ovat sinua vastassa heti opintojesi ensimmäisenä päivänä. He 
ovat vanhempia opiskelijoita, jotka tietävät, miltä tuntuu aloittaa opis-
kelut uudessa oppilaitoksessa.

Tutorit ovat käyneet METKAn järjestämän tutorkou-
lutuksen, joten he osaavat neuvoa sinua esimer-
kiksi Metropolian käytänteissä ja opiskelijakortin 
hankinnassa.

Tutorit pitävät huolta myös vapaa-ajastasi järjestä-
mällä uusille opiskelijoille syksyn aikana monenlais-
ta hauskaa puuhaa.

Kaksi tutoroinnin päätyyppiä:

Tutorointi
METKAn tutor-toimintaan voi osallistua monin eri 
tavoin. Voit ryhtyä vertaistutoriksi, liikuntatutoriksi, 
vaihtaritutoriksi, opintotutoriksi tai yhdistää näitä 
kaikkia tutoroinnin muotoja.

Vertaistutorit ottavat uudet opiskelijat vastaan 
opiskelujen alkaessa ja ovat tukenasi aloituspäivi-
nä sekä niiden jälkeen. Vertaistutorit toimivat sekä 

suomen- että englanninkie-
listen tutkinto-opiskelijoiden 
apuna.

Liikuntatutorit ovat vertaistutorkoulutuksen käy-
neitä tutoreja, jotka haluavat erikoistua liikuntata-
pahtumien järjestämiseen. He rohkaisevat kanssa-
opiskelijoitaan kokeilemaan eri lajeja ja liikkumaan 
säännöllisesti.

Vaihtaritutorit ohjaavat vaihto-opiskelijoita hake-
malla heidät lentokentältä ja tutustuttamalla heidät 
Metropoliassa opiskeluun sekä suomalaiseen opis-
kelijakulttuuriin.

Opintotutorit järjestävät työpajoja ja opintopiirejä 
eri aineista ja aihealueista, joista heillä on aiempaa 
tietämystä tai kokemusta.

Tutorvastaavuus
Tutorvastaavat ovat suorittaneet vertaistutorkoulu-
tuksen, ja toimineet aiemmin vertaistutoreina, min-
kä jälkeen he ovat syventäneet tutor-osaamistaan 
suorittamalla tutorvastaavan koulutuksen. Tutor-
vastaava koordinoi oman toimipisteensä tutor-toi-
mintaa ja toimii yhteistyössä METKAn tutoroinnista 
vastaavan henkilöstön kanssa.

Lähde mukaan tutor-toimintaan!
Kaikki Metropolian opiskelijat voivat lähteä mukaan 
tutor-toimintaan kouluttautumalla METKAn tutor-
koulutuksissa, ja tutoroinnista on mahdollisuus 
saada myös opintopisteitä. Lisätietoja tutoroinnista 
saat omilta tutoreiltasi, tutorvastaavilta sekä MET-
KAn nettisivuilta metkaweb.fi/tutorointi.
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Lisätietoja opintotuesta löydät Kelan sivuilta tai 
Metropolian sähköisestä opinto-oppaasta..

Ruokailu
Opiskelijahintaisen aterian saat ateriatuen myöntävis-
tä ravintoloista joko voimassa olevaa opiskelijakorttia 
tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Opiskelijakortin 
saat tilattua METKAn sivujen kautta ja ateriatukikortin 
myöntää Metropolian opintotoimisto.

Opiskelijaravintoloiden ruokalistat löytyvät ravintoloi-
den internetsivuilta. Olet oikeutettu opiskelijahintai-
seen lounaaseen missä tahansa opiskelijaravintolassa.

Unicafe: www.unicafe.fi 
Amica: www.amica.fi 
Sodexo: www.sodexo.fi 
Ravioli: www.hus.fi

OPISKELIJAN ARKEA

Suurin osa Metropoliaan tulevista opiskelijoista asuu 
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASin 
asunnoissa. HOAS vuokraa asuntoja päätoimisille 
opiskelijoille, jotka suorittavat tutkintoa. HOASilla on 
erityyppisiä opiskelija-asuntoja: soluja, yksiöitä, per-
heasuntoja, kaveriasuntoja ja pienkaksioita. Asunnot 
ovat kalustamattomia. HOASilla on asuntoja useissa 
eri kohteissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Asun-
tohakemuksen voi jättää netissä HOASin sivuilla.

HOAS
Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 Helsinki
puh. 09 5499 00
asiakaspalvelu@hoas.fi
www.hoas.fi

Muita linkkejä asumiseen löytyy Metropoli-
an sähköisestä opinto-oppaasta osoitteesta 
opinto-opas.metropolia.fi.

Liikkuminen pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä löydät par-
haiten tietoa HSL:n sivuilta. Opiskelun aloitettuasi 
saat joko opiskelijakorttia tai ammattikorkeakoulun 
läsnäolotodistusta ja opiskelija-alennustodistuksia 
vastaan päivitettyä pääkaupunkiseudulla käytössä 
olevaan matkakorttijärjestelmään opiskelija-alen-
nuksen. 30 vuotta täyttäneiltä edellytetään lisäksi 

Kelan myönteinen opintotukipäätös. Huomaathan, 
että et voi hyödyntää matka-alennuksia, ennen 
kuin olet aloittanut opiskelusi ja sinulla on joko 
opiskelijakortti tai ammattikorkeakoululta saatavat 
leimatut alennustodistukset.

Polkupyörä on kätevä väline liikkumiseen pääkaupun-
kiseudulla, jossa matkat ovat usein lyhyitä. Pyöräily 
saattaakin usein olla nopeampi vaihtoehto kuin jouk-
koliikenteen tai oman auton käyttö. Pyöräilyn ja käve-
lyn reittioppaasta löydät apua reitin suunnitteluun.

Polkupyöriä saa kuljettaa maksutta lähijunissa 
ruuhka-aikojen ulkopuolella ja metroissa HSL:n 
lipulla matkustettaessa, mutta raitiovaunuissa ja 
busseissa niiden kuljettaminen on kielletty. Lähi-
junien ruuhka-ajat ovat ma-pe klo 7-9 ja klo 15-18.

Reittioppaasta löytyvät julkisen liikenteen ai-
kataulut sekä pyöräilyn ja kävelyn reittiopas: 
www.reittiopas.fi.

Opintotuki
Opiskelijana voit saada opintotukea, johon sisäl-
tyy opintoraha, asumislisä sekä valtion takaama 
opintolaina. Voit hakea sitä postitse kotiin tulevalla 
esitäytetyllä lomakkeella tai sähköisesti Kelan inter-
netsivuilla: www.kela.fi/asiointi.

Sähköinen opinto-opas
METKAn sivujen lisäksi kannattaa tutustua Metropolian sähköiseen opinto-oppaaseen. Opinto-

oppaasta löydät muun muassa:

 • yleistä tietoa Metropoliassa suoritettavista tutkinnoista ja lukuvuoden kestosta

 • uusien opiskelijoiden aloituspäivien aikataulut koulutusohjelmakohtaisesti

 • tietoa asumisesta, terveydenhuollosta ja opintotuesta

 • opintotoimistojen ja kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat

 • tietoa vaihto-opiskelumahdollisuuksista, työharjoitteluista ja vapaa-ajan toiminnasta

Sähköinen opinto-opas on osoitteessa opinto-opas.metropolia.fi
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METKAN TYÖNTEKIJÄT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi.  
Kaikki työntekijät tavoitat osoitteesta asiantuntijat@metkaweb.fi.

METKAN HALLITUS

Muut yhteystiedot ja aukioloajat 
takakannessa ja osoitteessa 
www.metkaweb.fi!

METKAn hallituksessa on puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä. 
Hallitus vastaa käytännön edunvalvontatyöstä ja 
palveluiden tuottamisesta opiskelijoille. 

Hallituksen toimintaa ohjaa edustajisto hyväksy-
mällä vuosittain toimintasuunnitelman ja talous-
arvion. Hallituksen toimintaa ohjaavat myös poliit-
tinen ohjelma, strategia, opiskelijakunnan säännöt 
ja ohjesäännöt.

Hallituksen tavoitat sähköpostilla osoitteesta  
hallitus@metkaweb.fi tai yksittäiset hallituksen jä-
senet osoitteesta etunimi.sukunimi@metkaweb.fi..

Hallituksen jäsenten tehtävinä on vastata muiden 
muassa seuraavista asioista:

 • Edunvalvonta
 • Tapahtumat
 • Tutorointi
 • Vaihto-opiskelija-asiat
 • Edustajistovaalit
 • Kurssit ja kerhotoiminta
 • Liikunnan tapahtumat ja liigat
 • Opiskelijayhdistykset
 • Opiskelijaedustajat

 
METKAn hallituksen jäsenet valitaan vuodenvaih-
teessa. Voit tulla tapaamaan hallituksen jäseniä Bu-
levardille, METKAn toimistolle! Tervetuloa!

Puheenjohtaja
Jemi Heinilä
Vastuualueina sidosryhmävaikut-
taminen, kuntavaikuttaminen, 
omistajaohjaus

Iris Flinkkilä
Vastuualueina tapahtumat, opiskeli-
jayhdistysten yhteistyöasiat

Outi Häkkinen
Vastuualueina liikunta, hyvinvointi, 
kerhot

Aditya Kelekar
Vastuualueina vaihto-opiskelijoiden 
tutorointi, kansainvälisyys, kehitys-
yhteistyö, METKAn kulttuuriklubi, 
monimuoto-opiskelijoiden huomi-
oiminen opiskelijakuntatoiminnassa

Iman Tuulenvirta
Vastuualueina suomen- ja eng-
lanninkielinen vertaistutorointi, 
opintotutorointi

Tero Toivanen
Vastuualueina koulutuspolitiikka, 
sosiaalipolitiikka, kuntavaikutta-
minen

Varapuheenjohtaja
Noora Kääriäinen
Vastuualueina viestintä, markki-
nointi, edustajistovaalit, KOPPI-
tapahtumat

Hallituksen jäsenet 

Pääsihteeri
Pekka Petäkoski

Jäsenpalveluasiantuntija
Laura Karilainen

Liikunnan hankekoordinaattori 
Häirintäyhdyshenkilö
Katri Koivuneva

Liikunta-asiantuntija 
Daniel Kiikka

Liikuntasuunnittelija
Jenni Säkkinen

Koulutuspoliittinen 
asiantuntija 
Opiskelija-asiahenkilö
Matti Tujula

Kehitysyhteistyö-
koordinaattori
Elli Keränen

Ohjauksen ja tutoroinnin 
asiantuntija

Kosti Vanninen

Tiedottaja 
Häirintäyhdyshenkilö

Ilkka Helo
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METROPOLIAN TOIMIPISTEET
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1. Vanha Viertotie 23 
00350 Helsinki

2. Mannerheimintie 172 
00300 Helsinki

3. Tukholmankatu 10 
00290 Helsinki

4. Ruoholahdentori 6 
00180 Helsinki

5. Eerikinkatu 36,  
Albertinkatu 40-42 
00180 Helsinki

6. Bulevardi 29-31 
00180 Helsinki 
METKAn toimisto

7. Agricolankatu 1-3 
00500 Helsinki

8. Sofianlehdonkatu 5 b 
00610 Helsinki

9. Hämeentie 135 a  
00560 Helsinki

10. Hämeentie 161 
00560 Helsinki

11. Onnentie 18 
00600 Helsinki

12. Vanha maantie 6 
02650 Espoo

13. Leiritie 1 
01600 Vantaa

14. Lummetie 2 b 
01300 Vantaa

Kirjasto Opintotoimisto

Liikuntasali Metka Cafe 

Kuntosali 



Postiosoite

PL 4060 
00079 Metropolia 
FINLAND

Käyntiosoite

Bulevardi 29 B 
00180 Helsinki

Puhelin

Toimisto: 
09 7424 6570

Opiskelijakorttiasiat: 
044 745 4662

Internet ja 
sähköposti

metka@metkaweb.fi 
www.metkaweb.fi 
metkaliikunta.fi


