
METKA esittää:Maria Jokinen SAMOKinpuheenjohtajaksi 2018!

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ylpeänä esittää Maria Jokista SAMOKinpuheenjohtajaksi 2018! Maria on toiminut kuluvana vuonna opiskelijakunnan hallituksenpuheenjohtajana vastaten opiskelijakunnan johtamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä ja
kuntavaaleista.
“Samok tarvitsee vahvan johtajan, joka kestää epävarmuutta ja pystyy kuuntelemaan kenttääherkällä korvalla haasteellisissa olosuhteissa, joissa kattojärjestömme asema ei ole horjumaton.”
Maria linjaa. “Opiskelijakunnat muodostavat yhdessä SAMOKin ja SAMOK on juuri niin vahva
kuin opiskelijakunnatkin ovat.”
Maria johtaa opiskelijakuntaa ammattitaidolla ja rakkaudesta opiskelijaliikkeeseen. Hän ottaa
haasteen kuin haasteen vastaan varauksetta eikä pelkää uusien kontaktien luomista. Yhteistyö
Marian kanssa on helppoa ja hedelmällistä. Hän ottaa muiden mielipiteet huomioon ja kokoaaratkaisun niiden pohjalta.” kommentoi METKAn edustajiston puheenjohtaja Outi Häkkinen.
Maria on toiminut aikaisemmin opiskelijakunnan varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenäsekä kulttuurialan opiskelijayhdistyksessä. Hänen kuntavaalikampanjansa Helsingissä tuotti
ensikertalaiselle paikat tasa-arvo ja kaksikielisyystoimikunnassa.
Maria on tavattavissa SAMOKin kesäseminaarissa ja siellä järjestettävässä tyrkkypaneelissa
sekä opiskelijakuntien vuosijuhlilla ja verkossa. Hänen kampanjaansa voi seurata Facebook-sivulla @MariaJokinen2018 ja twitterissä @mariajjokinen.

Lisätietoja antavat:
Ehdokas
Maria Jokinen050 355 5045 tai Maria.Jokinen@metkaweb.fi
KampanjapäällikköValtteri Markula
050 355 5300 tai Valtteri.Markula@metkaweb.fi



METKA nominates
Maria Jokinen for the President ofSAMOK!
Student Union of Metropolia University of Applied Sciences proudly nominates Maria Jokinen forthe president of SAMOK for 2018. Maria has acted as the chairperson of the board of METKAwith being responsible for cooperation and municipal election.

"Samok needs a strong leader who can tolerate insecurity and is able to listen to all
student unions with the sensitive ear in challenging conditions in which our leadorganisation is in.” Maria outlines. “The student unions together form SAMOK and
SAMOK is just as strong as the student unions are.”

“Maria leads METKA with professionalism and for the love to the student movement.She takes any challenge without any hesitation and is not afraid of creating new
connections. Cooperation with Maria is easy and productive. Furthermore, she takes the
concerns of others into account and comes up with a solution based on them. "
Comments Outi Häkkinen, the chairperson of the student parliament.

Maria has acted earlier as the vice chairperson and as a board member the student union board.In addition, she has acted as a board member in an association for culture students. Her own
municipal election campaign resulted in seats at equality and bilingualism committees.
Maria is available at the SAMOK summer seminar and she will participate in the SAMOK 2018
candidate panel. You can also meet her at anniversary galas of student unions during the fall. Inaddition, she is available online and you can follow her campaign in Facebook@MariaJokinen2018 and in Twitter @mariajjokinen.

More information:
CandidateMaria Jokinen
050 355 5045 or Maria.Jokinen@metkaweb.fi
Campaign manager
Valtteri Markula
050 355 5300 or Valtteri.Markula@metkaweb.fi
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