
 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA 

Bulevardi 29 B 

00180 Helsinki 

 

Hallituksen kokous 22/15 

Pöytäkirja 

 

Aika: 23.6.2015 klo 10:00 

 

Paikka:  Sähköpostikokous, Bulevardi 29 B 

 
Läsnä: Jemi Heinilä, hallituksen puheenjohtaja 

Noora Kääriäinen, hallituksen varapuheenjohtaja 
Iris Flinkkilä, hallituksen jäsen 
Outi Häkkinen, hallituksen jäsen 
Aditya Kelekar, hallituksen jäsen 
Tero Toivanen, hallituksen jäsen 
Iman Tuulenvirta, hallituksen jäsen 
 
Pekka Petäkoski, pääsihteeri 
Katri Koivuneva, hankekoordinaattori 
 
Lauri Karhunen, edustajiston puheenjohtaja 
Emmi Paajanen, edustajiston varapuheenjohtaja 

  

   

KOKOUSTEKNISET ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

ESITYS:   Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 
ESITYS:  Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 

Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa. Annetaan sähköposti kokouksen 
menettelytavasta ohjeet ja aikarajat. 

 
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Valittiin sihteeriksi 

pääsihteeri Pekka Petäkoski. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
 ääntenlaskijoiksi Noora Kääriäinen ja Tero Toivanen.  
 
 



 

4. Kokouksen työjärjestys 

 
ESITYS:   Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
PÄÄTÖS:  Annettiin ohjeistus kokouksen menettelytavasta ja kokouksen 

aikarajat. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
  

ILMOITUSASIAT 

 

5. Ilmoitusasiat  

 
– Ensi vuoden Speksin vastaava tuottaja selvillä toivottavasti tällä viikolla, 
ohjaajaa edelleen haetaan! Käsikirjoitusta on alettu työstämään. – Noora 

 
  – Kalenteri lähtee painoon tänään, jee! – Noora 
 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 
 

§ 90  Päätetään lähtijät SAMOKin kesäseminaariin  

 
ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä 
ESITYS:  Lähetetään SAMOKin kesäseminaariin 13.-14.8 hallituksesta Jemi 

Heinilä, Noora Kääriäinen, Iman Tuulenvirta, Out Häkkineni, Iris 
Flinkkilä ja Aditya Kelekar. Lisäksi kesäseminaariin lähetetään Pekka 
Petäkoski, Matti Tujula ja Emmi Paajanen. Kesäseminaarin 
osallistumismaksu majoituksineen on 110 euroa / hlö. Jokainen 
osallistuja vastaa itse ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen päättyy 
30.7.2015 klo 16.00. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
TOTEUTUS:  Pekka Petäkoski 

 

§ 91  Enkora-tarjous 

 
ESITTELIJÄ:  Jemi Heinilä  
ESITYS: Hyväksytään Enkoran lähettämä tarjous (Liite1) 
PÄÄTÖS: Hyväksytään tarjous (liite 1) 
TOTEUTUS:  Pekka Petäkoski ja Katri Koivuneva 

 

§ 92  Liikuntapassin hinnan korotus 

 
ESITTELIJÄ:  Jemi Heinilä 
ESITYS:  Päätetään korottaa liikuntapassin hintaa (liite 2) 
PÄÄTÖS: Pöydätään päätös ja palautetaan liite 2 valmisteluun. 
TOTEUTUS:  Jemi Heinilä ja Katri Koivuneva 
 



 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  

6. Muut  esille tulevat asiat 

– Vielä henkisesti rikki keväästä, mutta onneksi "lomaa" vielä jäljellä. Mutta vähän 
outoa ettei olla nähty <3 ps. Toivottavasti tein tämän nyt oikein, en ihan tajunnut 
tätä :D-imppu 
 
– Kesällä vois päivittää Instagramia jotenkin meiningillä #METKAlomailee, minun 
puolesta kaikki voi päivittää vapaasti silloin kun huvittaa koska tuskin tulee 
päällekkäisiä päivityksiä hirveästi. Olisi vaikka kiva jos jokainen kesällä yhden 
päivityksen laittaisi et miten itse lomailee :) -Noora 
 
– Reissussa oli oikein mukavaa ja palailen tänään pk-seudulle :) -outi 
 
– Hallitusten kokousten päätöslistauksia ei ole tullut viime aikoina edustajistolle 
sähköpostiin. Tapa on mielestäni toimiva, toivottavasti tilanteeseen saadaan 
muutos syksyksi :)  
 
Emmi: 
– Kiitoksia hallitukselle aktiivien päiväseminaarin järjestämisestä, sellainen oli 
tarpeessa ja uskon tapahtuman olevan hyödyllinen!  
– Muistin idean, jota pyörittelimme parin muun aktiivin kanssa loppukeväästä. 
Loppuvuodesta olisi hienoa järjestää ns. kiitostapahtuma opy-aktiiveille ja edarille 
(vuoden aloittavien aktiivisitsien tapaan). Toteuttamistapa voisi toki olla jokin 
muukin. Jos mahdollista, olisi hyvä jos tämän voisi ottaa mukaan loppuvuoden 
suunnittelussa :) 
 

  
 

KOKOUSTEKNISET ASIAT 

 

7. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.6. klo 12:00 
 

 
Pöytäkirjan liitteet:  
LIITE 1 Enkora tarjous  
LIITE 2 Liikuntapassin hinnan korotus 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pöytäkirjan vakuudeksi:  
 
 
 
 
__________________________      _____________________________  
Jemi Heinilä           Pekka Petäkoski  
puheenjohtaja          pääsihteeri  
 
 
 
 
 
__________________________     _____________________________  
Noora Kääriäinen         Tero Toivanen  
pöytäkirjantarkastaja        pöytäkirjantarkastaja 
 


