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Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA
Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Edustajisto 2. ylimääräinen kokous
Päätösluettelo
Edustajiston kokouksessa 11.3.2015
1. Hyväksyttiin lisätalousarvio 1/2015 liitteen mukaisesti muutoksitta.
2. Palautettiin markkinointisuunnitelma valmisteluun.
3. Päätettiin myöntää opiskelijakunnan ansiomerkit liitteen mukaisesti
(luottamuksellinen 14.3.2015 asti) sekä palkita vuoden opiskelijayhdistys liitteen
mukaisesti (luottamuksellinen 14.3.2015 asti).
4. Hyväksyttiin yksimielisesti Pipsa Lahtisen (SoTe) aloitteet ”Edustajiston ja METKAn
hallituksen toiminnan päivittäminen METKAn kotisivuille ja Tuubiin” ja ”METKA
paremmin esiin tutorkoulutuksessa”.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat
- Hallituksen kuulumiset:
o Jemi:
§ paljon toimintaa
§ ollut tapaamisia ylioppilaskuntien kanssa
§ eduskuntavaalikampanja hyvin käynnissä
§ osallistui SAMOKin pj-evakkoon ja pj-ps -tapaamiseen
§ pitänyt hallitukselle kehityskeskusteluja
§ ollut tapaamisia Metropolian johdon kanssa
§ OPY-kummitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta vielä
tarkoituksena panostaa siihen enemmän
o Outi:
§ Liikuntasuunnittelijan sijainen rekrytoitu ja aloittaa 13.3.
§ 9.5. yhteinen turnaus HELGAn ja Laureamkon kanssa (futsal, sähly,
beachvolley ja mölkky)
§ Kävi GoExpossa etsimässä ideoita ja yhteistyötahoja Metrosportiin
§ Liikuntajaosto tapaa 2.4.
o Tero
§ OHV-ryhmän tapaamisia
§ Myyrmäen kampustiimiä
§ Osallistui OKM:n digitalisaatiotyöpajaan
§ Osallistui HOASin valtuuskunnan työpajaan
§ Kummivieraillut TXO:lla ja Agulla
§ 1.4. pääkaupunkiseudun opkujen vaalitapahtuma, paneelit on jo
täynnä ja vaalitorillekin saatu porukkaa hyvin
o Aditya
§ Tapasi muiden opkujen ja ylioppilaskuntien edustajien kanssa
ministeri Sirpa Paateroa aiheena kehitysyhteistyö
opiskelijajärjestöissä
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Lähetetty kirje kaikille Metropolian vaihto-opiskelijoille yhdessä
Metropolian kv-tiimin kanssa
§ Vastauksissa noussut esille kehittämiskohteita, näihin puututaan
o Iman (ei paikalla)
§ Tutorhaastattelut käynnissä
§ Valmistelussa 5 op tutorohjelma
o Noora
§ Paljon tapaamisia (pitkälti samoja kuin Jemillä)
§ KOPPI pidettiin 10.3.
§ Lukuvuosikalenterin projekti käynnistetty
§ Markkinoinnin harjoittelija rekrytoitu, aloittaa ensi viikolla
§ Kehitetty viestintää ja markkinointia esim. kalenterin avulla
§ Koko toimiston some-koulutus pidettiin 3.3.
o Iris
§ Viimeisetkin OPY-sopimukset ovat nyt lähteneet
§ 14.3. METKA Gaala, muutama paikka on vielä jäljellä
§ KOPPI meni hyvin
§ Vappusuunnitelmat käynnistyneet, muistio tapaamisesta lähtee koko
vapputiimille lähipäivinä
§ Kaljaasin suunnittelu myös käynnissä jo
Edustajiston 1. ylimääräisen kokouksen päätösluettelo sekä hallituksen kokousten 6–
10/2015 päätösluettelot (toimitettu sähköisesti)
§
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Helsingissä 12.3.2015

Sara Miettunen
Pääsihteeri

