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PROTalko edustaa Pasilan liiketalouden, myynnin ja International Business -koulutusohjelmien 
opiskelijoita Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan (myöh. Helga) edustajistossa. Se tekee 
päätöksensä itsenäisesti, erillään Talkon hallituksesta, mutta sen tulee noudattaa tässä 
dokumentissa määriteltyjä toimintatapoja ja tavoitteita. PROTalkon tulee noudattaa myös Haaga-
Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry:lle (myöh. Talko) säännöissä määriteltyä tarkoitusta. Tämä 
ohjelma ei saa olla ristiriidassa Talkon poliittisen ohjelman kanssa. Mikäli ristiriitaisuuksia kuitenkin 
syntyy, niin määräävä dokumentti on Talkon poliittinen ohjelma. 
  
PROTalkon poliittisen ohjelman hyväksyy ja vahvistaa yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. 
  
PROTalko pitää järjestäytymiskokouksen Helgan edustajistovaalien ja edustajiston 
järjestäytymiskokouksen välisenä aikana. Järjestäytymiskokouksessaan PROTalkon edustajat 
valitsevat keskuudestaan ryhmälleen puheenjohtajan sekä sihteerin. Puheenjohtajan tulee olla 
edustajiston varsinainen jäsen. Puheenjohtaja johtaa koko ryhmän toimintaa, sekä toimii 
yhteistyössä Talkon puheenjohtajiston, edustajiston puheenjohtajiston sekä muiden 
edustajistoryhmien puheenjohtajien kanssa. Sihteeri huolehtii edustajistoryhmän kokousten 
käytännön asioista sekä toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. 
 
PROTalko viestii sekä omasta että muun edustajiston toiminnasta Facebook-sivullaan. Ulkoisesta 
viestinnästä päävastuu on ryhmän puheenjohtajalla ja sihteerillä, ellei sitä erikseen ole määritetty 
jonkun muun ryhmän jäsenen hoidettavaksi. 
  
PROTalkon edustajat pyrkivät aktiivisesti osallistumaan Helgan nimittämiin työryhmiin. 
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Tavoitteet 

Koulutusohjelmia ei tule jakaa useammalle kampukselle. Liiketalouden yksikkö tulee olla 
kokonaisuudessaan Pasilan kampuksella. Helgan tulee aktiivisesti tuoda liiketalouden 
koulutusohjelman jakautumisen aiheuttamia ongelmia koulun johdon tietoon. 
  
Kansainvälisten opiskelijoiden olemassaolo on huomioitava niin Helgan kuin Haaga-Heliankin 
toiminnassa. Helgan kaikki ulkoinen viestintä on kaksikielistä, suomeksi ja englanniksi. Materiaalit 
tehdään englanniksi niiltä osin, kuin ne olennaisesti koskevat kansainvälisiä opiskelijoita. Helgan 
tulee tarjota palveluita ja järjestää tapahtumia, jotka ottavat kansainvälisten koulutusohjelmien sekä 
vaihto-opiskelijoiden erityistarpeet huomioon. 
  
Helgan tulee jatkossakin kehittää toimintansa läpinäkyvyyttä ja pyrkiä tekemään siitä helpommin 
lähestyttävää. 
  
Helgan sisäisen vastuunjaon ja päätöksentekomallien sekä hallituksessa että muissa sisäisissä 
toimielimissä tulee olla selkeitä, ja niitä ohjaavien dokumenttien tulee olla ajan tasalla. 
  
Opintojaksototeutuksien tulee vastata toisiaan. Opetustavat ja -materiaalit sekä arviointiperusteet 
tulee olla samat toteutuksesta riippumatta. Opettajilla tulee koulutusohjelmien sisällä olla 
standardimalliset ohjeistukset Moodlen käyttöön, ja niiden noudattamista tulee seurata. 


