Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA
Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Edustajiston 1. ylimääräinen kokous
Päätösluettelo
Edustajiston kokouksessa 3.2.2015
1.

Todettiin edustajiston kokoonpano vuodelle 2015.

2.

Asetettiin sääntötoimikunta ja nimettiin siihen hallituksen puheenjohtaja Jemi
Heinilä, Jani Nieminen, Nelli-Maria Rantala sekä pääsihteeri Sara Miettunen.

3.

Asetettiin strategiatoimikunta, ja nimettiin siihen edustajiston puheenjohtaja
Lauri Karhunen, edustajiston varapuheenjohtaja Emmi Paajanen, hallituksen
puheenjohtaja Jemi Heinilä, hallituksen varapuheenjohtaja Noora Kääriäinen,
pääsihteeri Sara Miettunen, edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula sekä
edustajiston vaaliliitoista Juuso Jalava (HTO/Awesome), Tomi Kolu (Trombi), Niko
Vuoriola (UIO), Petri Hänninen (KO), Venla Törrönen (SoTe) sekä Anna Hurtta
(Lepuski 4ever). Todettiin, että strategiatyöryhmää täydennetään vielä
Metropolian oikeiden edustajalla.

4.

Asetettiin edunvalvontatoimikunta ja nimettiin siihen hallituksen puheenjohtaja
Jemi Heinilä, hallituksen jäsen Tero Toivanen, pääsihteeri Sara Miettunen,
edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula sekä edustajiston vaaliliitoista Janne Lindh
(HTO/Awesome), Pirita Paananen (KO), Nelli-Maria Rantala (Trombi), Jussi
Toivonen (UIO), Essi Miettinen (SoTe) ja Ilppo Piiroinen (Lepuski 4ever). Todettiin,
että edunvalvontatyöryhmää täydennetään vielä Metropolian oikeiden edustajalla.

5.

Valittiin opintotukilautakuntaan Venla Törrösen varajäseneksi Mira Hiltunen ja Iris
Flinkkilän varajäseneksi Aino-Mari Kämppi. Valittiin oikeusturvalautakuntaan
toiseksi varajäseneksi Miika Rokka.

6.

Käsiteltiin Jaana Pajun esittämä ja Jusri Hassaneinin kannattama aloite ”METKA
selvittää resurssit tulostuskiintiön jakamisesta lukuvuositarran tai opiskelijakortin
yhteydessä”. Hallitus otti aloitteen nimiinsä.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Jaana Pajun esittämä ja Jusri Hassaneinin kannattama
aloite ”METKA vierailee tulevaisuudessa Bulevardin lisäksi kerran kuukaudessa
kolmella suurimmalla kampuksella (Leppävaara, Myyrmäki, Tukholmankatu).
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Merkittiin tiedoksi Ilmoitusasiat:
- Hallituksen kuulumiset
o Jemi:
§ yleisesti kuuluu hyvää
o Noora:
§ eka viikko meni perehtyessä,
§ paljon verkostoitumista esim. pks-yhteistyön merkeissä sekä
SAMOKin Lähtölaukauksella
§ Viestinnässä selvitelty ja kehitetty toimintatapoja
§ Streamausta selvitelty myös, ja nyt se toimii!
o Tero:
§ Paljon erilaisia työryhmiä
§ Edunvalvonnan facebook-ryhmä Metakka laitettu pystyyn
§ Ek-vaalivaikuttamisesta tehty yhteissuunnitelmat pksporukalla ja lisäksi Jemi tapaa yo-kuntia
o Iman:
§ Liikuntatutoreita ei enää tänä vuonna kouluteta
§ kiertää parhaillaan kampuksia ja tapaa tutorvastaavia
§ Monimuoto-opiskelijoiden tutorointia ideoidaan
§ Tutorhaku aukesi 2.2. ja hakemuksia jo tullut jonkin verran
o Aditya:
§ Joulukuussa tavattu Metropolian kv-suunnittelijoita ja
perehdytty uusien vaihtareiden sähköiseen
hallintajärjestelmään
§ tammikuun alussa lentokenttäständi
§ paljon infoja erityisesti vaihtareille
o Outi:
§ liikunnan sivujen päivittämistä
§ MetroSportin suunnittelua, avustushakemus on jo lähtenyt
§ toimipisteet kierretty kertaalleen, kohta uudestaan
§ Kaksi liikunnan kampanjaa (kokeilukampanja sekä käynnissä
oleva #walkwithMETKA)
o Iris:
§ Hektistä ja opettavaista on ollut eka kuukausi, paljon
aikatauluttamista
§ tapahtumien ja OPY-suhteiden kehittämistä
§ Tammikuussa viisi tapahtumaa työn alla, joista kaksi on nyt jo
takana
- Edustajistolla on facebook-ryhmä, minne kaikki edaattorit eivät ole vielä
liittyneet. Ohjeet löytyvät Laurin lähettämästä sähköpostista.
- Hallituksen päätösluettelot 31/14 - 5/15 ja edustajiston
järjestäytymiskokouksen päätösluettelo on toimitettu sähköisesti.
- Edustajistoryhmä TRUIO ilmoitti järjestäytymisestään.
- Edustajistoryhmä Kultainen Kädenpuristus ilmoitti järjestäytymisestään.
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