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Mikä on KY?

Jäsenistö

noin 3300 jäsentä

Edustajisto

Edustajisto on KY:n ylin päättävä elin. Se koostuu 30 varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenistä, jotka valitaan joka 
toinen vuosi vaaleilla jäsenistön joukosta. KY:n edustajisto toimii myös KY-säätiön hallintoneuvostona. 

Hallitus 

6–10 jäsenen hallitus vastaa KY:n 
toiminnasta ja käyttää yleistä 
hallinta- ja toimeenpanovaltaa.

Sihteeristö ja  
KY:n toimisto

KY:n sihteerit sekä 
toimiston muut työntekijät 
pyörittävät KY:n arkea, 
hallintoa sekä auttavat 
mm. jäsenasioissa.

Pääsihteeri toimii KY:n  
toimiston esimiehenä.

Hallinto

•	 hallintopäällikkö
•	 isäntä

Sihteerit

•	 AD
•	 IT-koordinaattori
•	 kulttuurisihteeri
•	 myyntikoordinaattori
•	 tiedottaja
•	 kerhosihteeri

Seniorikilta

Seniorikiltaan voivat 
kuulua KY:n entiset jäsenet. 
Killan tehtävänä on toimia 
jäsentensä yhdyssiteenä 
sekä tukea ja edistää KY:n 
toimintaa. 

KY-säätiö

Helsingin kauppatieteiden 
ylioppilaiden säätiössä ylintä 
päätösvaltaa käyttää hallitus, 
ja toimintaa ohjaa ja valvoo 
säätiön hallintoneuvosto.

Säätiön asiamies vastaa 
säätiön käytännön toiminnan 
pyörittämisestä.

Säätiö jakaa mm.  
apurahoja vaihtoon  
lähtijöille ja tukee 
KY:n toimintaa. 

Kunniavaltuuskunta

Kunniavaltuuskunta koostuu 
KY:n kunniajäsenistä. Sen 
tehtävänä on seurata KY:n 
toimintaa ja toimia neuvoa-
antavana elimenä.

Kulttuurivaliokunta

Korkeakouluvaliokunta

Viestintävaliokunta

Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta 

Sales  Academy

Kerhot 
Ainejärjestöt
Probba  
(Mikkelin 
yksikkö)

Jaostot

•	 KUJ
•	 NESU
•	 KY-Sub

KY:n organisaatiorakenne avattuna.

K ulunut vuosi KY:llä testasi sekä organisaation että 

toimijoiden muutoskykyä ja epävarmuuden sietoky-

kyä. Vuonna 2015 Aallon kauppakorkeakoulun kandidaatti-

tason opetus siirtyi Otaniemeen, minkä myötä myös KY:llä 

päästiin toteuttamaan pitkään valmisteltu laajentuminen 

kolmannelle kampukselle Mikkelin ja Töölön lisäksi. Vuosi 

jakautui selkeästi kahteen osaan - aikaan ennen laajentu-

mista ja aikaan sen jälkeen. Pääsektorin osalta kevät kului 

hyvin pitkälti käytännön toiminnan suunnittelussa sekä toi-

miston konkreettisen muuton valmistelussa, kun taas kesäl-

lä tapahtuneen muuton jälkeen painopiste on ollut näiden 

käytäntöjen tarkkailussa ja hiomisessa. Osa päätöksistä 

havaittiin onnistuneiksi ja samalla linjalla päätettiin jatkaa, 

osa taas todettiin vähemmän onnistuneeksi, jolloin suun-

nitelmia muutettiin. Kaiken kaikkiaan KY vastasi haastee-

seen mielestäni loistavasti, vaikka työtä onkin vielä jäljellä. 

Kotiutuminen Otaniemeen on vasta alkanut, mutta suunta 

on oikea - KY lyö oman vahvan leimansa monimuotoiseen 

Aalto-yhteisöön.

TÄMÄ OLI ITSELLENI ensimmäinen kokonainen kalenteri-

vuosi KY:n toimiston puikoissa, ja uskoni KY:hyn on ajan ku-

luessa vain kasvanut. Hämmästyneenä katson, kuinka vuo- KARRI TUOMINEN, KY:n pääsihteeri

P Ä Ä S I H T E E R I L T Ä

si toisensa jälkeen Suomen parhaan kauppakorkeakoulun 

opiskelijat löytävät aikaa ja lähtevät innolla mukaan opiske-

lijatoimintaan - niin vapaaehtoisena kuin osana toimiston 

porukkaakin. Tänäkin vuonna tämä porukka sai aikaiseksi 

valtavasti isoja asioita. “Perinteisemmän” KY-toiminnan li-

säksi alkuvuodesta ensimmäistä kertaa järjestetty Helsinki 

Business Symposium sai paljon kiitosta osallistujilta - niin 

yleisön kuin puhujienkin puolelta - mutta myös paljon ke-

hitysideoita tulevaisuutta varten. Lukuvuoden alussa Aalto 

Partyn osana järjestetty kyltereiden marssi Otaniemeen 

maalta, mereltä ja ilmasta, tuttavallisemmin KY Entry, pu-

halsi positiivista henkeä koko Aalto-yhteisöön ja saavutti 

huomiota myös valtamediassa; puhumattakaan niistä mo-

nista muista tapahtumista ja kylterien etujen valvomisesta, 

joiden eteen KY:läiset kautta linjan ovat tehneet hartiavoi-

min töitä. Kiitos vuodesta 2015, KY!

ONKIN AIKA KÄÄNTÄÄ katse vuoteen 2016 ja siihen, miltä 

tulevaisuus näyttää. Uskon vahvasti, että KY:lle ja KY:läisille 

se on valoisa, täynnä mahdollisuuksia ja uusia uljaita teko-

ja. Dekaani Björkmania lainatakseni - may the force be with 

you :)

Kotiutuminen Otaniemeen on 
vasta alkanut, mutta suunta 
on hyvä - KY lyö oman vahvan 
leimansa monimuotoiseen Aalto-
yhteisöön.

Pääsihteerin 
tervehdys
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V uosi 2015 piti sisällään isoja päätöksiä ja toiminnan 

kehittämistä.  Vuosi oli monellakin tapaa tietyn aika-

kauden päätös ja uuden alku. KY sai vuoden aikana uuden 

strategian, edustajisto uuden muodon ja hallitus toiminta-

valtuutuksen.

K Y : N  U U D E T  S U U N T A V I I V A T

Edustajisto käynnisti strategian päivitysprosessin ensitöik-

seen jo vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Olemassa 

oleva strategia oli päässyt voimassaoloaikansa puoliväliin 

ja edustajisto katsoi, että puolivälissä on hyvä tarkastella 

strategian päivitystarvetta. Myös jäsenistölle haluttiin antaa 

mahdollisuus hakea strategiatyöryhmään mukaan ja työ-

ryhmän jäsenet olivatkin suurilta osin edustajiston ja KY:n 

toimiston ulkopuolelta.

Strategian päivitys oli koko vuoden projekti ja vaati niin 

työryhmän kuin edustajiston ja KY:n toimistonkin panos-

tusta. Strategiatyöryhmä työskenteli intensiivisesti koko 

kevään ja teki laajan taustatyön strategian päivittämisen 

pohjaksi. Loppukeväästä strategialle alkoi hahmottua uusi 

muoto, joka jalostui vielä kesän ja syksyn aikana. Pienten 

mutkien kautta strategiapäivitys päätettiin hyväksyä edus-

tajiston lokakuun kokouksessa.

Strategiaa päivitettiin lopulta todella paljon ja siihen 

nostettiin neljä kokonaisuutta: KY yhteisöllisyyden rakenta-

jana, monenlaisten urapolkujen apuna, kauppiksen kump-

panina sekä Aalto-yhteisön rakentajana.

E D U S T A J I S T O L T A

J O U S T A V A M P A A  T O I M I N T A A

Edustajisto oli toiminut samanlaisena koko KY:n yhdistys-

muotoisen ajan ja vuonna 2014 virisi keskustelu edustajis-

ton kehittämisestä. Vuonna 2015 keskusteluita jatkettiin ja 

edustajiston toimintaa ja rakenteita päätettiin kehittää vas-

taamaan paremmin nykyisiä tarpeita.

Pitkällisen työstön ja useiden keskusteluiden jälkeen 

isoimpina kehitettävinä asioina nähtiin edustajiston koko, 

edustajiston puheenjohtajisto sekä edustajistovaalien vaa-

litapa. Kevään kahdessa viimeisessä kokouksessa edusta-

jiston koko päädyttiin tiputtamaan 30:stä 21 varsinaiseen 

edaattoriin ja rajaamaan varaedaattoreiden määrä 42 

edaattoriin. Edustajiston puheenjohtajistosta tiputettiin 2. 

varapuheenjohtaja pois ja kokouksen puheenjohtaja muu-

tettiin äänivallattomaksi. Vaalitapa muutettiin suoraksi hen-

kilövaaliksi. Uudella edustajistokaudella täytyy siis miettiä 

edustajistoryhmien tarkoitus ja mielekkyys puhtaalta pöy-

Isoja                  
päätöksiä ja                 
uusia tuulia

dältä, kun ne eivät vaalitavan myötä enää luonnollisesti osa 

edustajiston toimintaa.

Muutoksilla haettiin toimintaan joustavuutta. Yhdistys-

muotoisen edustajiston toiminnan vakiintuessa haluttiin 

tehdä muutoksia, joiden uskottiin palvelevan edustajiston 

nykykäytänteitä paremmin. Muutokset haluttiin tehdä vuo-

den 2015 aikana, jotta uusi loppuvuonna valittu edustajisto 

pääsisi aloittamaan toimintansa uuden muotoisena.  Vuo-

den kruunasi edustajistovaali, jossa äänestysprosentti nou-

si huimaan 39,07 prosentin lukemaan.

T O I M I N T A V A L T U U T U S  J A  M U U  T O I M I N T A

Jo vuosia työstetty KY:n pitkän aikavälin tilaprojekti otti vuo-

den aikana ison harppauksen eteenpäin ja kaikkien iloksi 

edustajisto pääsikin myöntämään hallitukselle toiminta-

valtuutuksen edistää tilaprojektia kaavoitushakemuksen 

lähettämiseen saakka.

Vuonna 2015 KY:n virallinen viestintäkieli päätettiin 

muuttaa englanniksi. Päätöksen taustalla oli halu ottaa Kv-

opiskelijat paremmin KY:n viestimisessä huomioon ja sitä 

kautta luoda kulttuuria ja ajatusmaailmaa, jossa toivote-

taan myös heidät toimintaan mukaan.

Työryhmiä perustettiin vuoden aikana neljä: startegia-

työryhmä, sääntötyöryhmä, hupityöryhmä sekä hallituksen 

valintatyöryhmä. Näiden lisäksi edustajisto nimitti keskus-

vaalilautakunnan huolehtimaan edustajistovaalista.

S Ä Ä T I Ö N  H A L L I N T O N E U V O S T O

Hallintoneuvoston puolella esillä olivat erityisesti uusi sää-

tiölaki, omaisuuskiista, talousasiat sekä KY-talon vuokraus-

tilanne.

Hallintoneuvosto valitsi kevään ensimmäisessä koko-

uksessaan edustajat toiminta-avustustoimikuntaan ja sti-

pendi- ja apurahatoimikuntaan. Syksyllä hallintoneuvosto 

osallistui toimintasuunnitelman sekä talousarvion suun-

nitteluun. Myös omaisuuden hoidon suunnitelman päivitys 

käsiteltiin hallintoneuvostossa ja se vahvistettiin syksyn 

aikana.

Otaniemeen laajenemisen ja edelleen toimintaa varjos-

taneen omaisuuskiistan vaikutuksista säätiön taloudelli-

seen tilanteeseen puitiin vuoden aikana. Omaisuuskiistaa 

käytiin läpi kokouksissa koko vuoden oikeusprosessin ede-

tessä hovioikeuden käsittelystä hovioikeuden antamaan 

KY:lle edulliseen tuomioon sekä AYY:n päätökseen anoa 

korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Taloudellisesta tilan-

teesta keskusteltaessa käytiin läpi myös KY-talon vuokraus-

tilannetta ja viimeisessä kokouksessa säätiön hallituksen 

puheenjohtajalla olikin esitellä uudet hienot nettisivut KY-

talon vuokraustilanteen edistämiseksi.

Hallintoneuvostoa pidettiin ajan tasalla myös säätiölain 

muuttumisen vaikutuksista hallintoneuvoston toimintaan. 

Suurimmat muutokset olivat hallintoneuvoston vastuun li-

sääntyminen sekä joulukuussa voimaan tullut lähipiirisään-

tely.

Essi Myllymäki
edustajiston puheenjohtaja

Minna Rissanen
1. varapuheenjohtaja

Hermanni Vanha-Jaakkola
2. varapuheenjohtaja
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U U S I  K A M P U S  M U U T T I  K A I K E N

Vuoden kaikki toiminta tähtäsi syyskuun alkuun, kun noin 

1 500 Aallon kandidaattitason kylteriä aloitti opintonsa yli-

opiston pääkampuksella Otaniemessä. Läpi kevään tuimme 

Kauppakorkeakoulua projektissa, jossa Kandidaattikeskuksen 

Kauppikselle pyhitettyä U-siipeä viimeisteltiin ja muuta infra-

struktuuria ruokaloita myöten valmisteltiin. Samalla panos-

timme muutoksesta viestimiseen niin faktan kuin fiiliksenkin 

osalta.

Myös KY:n puolella valmistauduimme toimintamme laa-

jentumiseen uudelle kampukselle, missä keskeisimpänä oli 

toimiston muuttaminen Espiläksi vihittyyn rakennukseen. 

Samalla erityisesti tapahtumasektorilla ja vapaaehtoistoi-

minnassa luotiin pohjaa kolmen kampuksen mallille. Kai-

ken keskellä pohdimme tulevaa, kyseenalaistimme silloisia 

toimintamalleja ja muutimme organisaatiota kauttaaltaan.

Historiallinen 
muutoksen 
vuosi

P U H E E N J O H T A J A L T A

Otaniemeen laajentuminen oli 
yksi KY:n historian suurimmista 
muutoksista. Muutos vaikutti kaikkeen 
toimintaan läpi organisaation ja 
avasi mahdollisuuden kyseenalaistaa 
vanhoja toimintamalleja. Samalla 
kurkotimme tulevaisuuteen 
linjaamalla uuden strategian 
ja valmistelemalla uutta 
rakennusprojektia.

K Y L T E R I T  V A L T A S I V A T  O T A N I E M E N 
N Ä Y T T Ä V Ä S T I

Uusi lukuvuosi alkoi räjähtäen, kun kylterit saapuivat Ota-

niemeen maalta, mereltä ja ilmasta. Lukuvuoden avajais-

päivän KY Entry -spektaakkeli koostui KY:n historian ja pe-

rinteiden esittelystä Töölössä, helikopteri-, rekka-, laiva- ja 

kävelykulkueesta, kylterikulttuuria esittelevästä lavashows-

ta ja karnevaalista sekä KY:n uuden juhlatilan Sahan avajai-

sista. Päivän mahdollistivat toistasataa vapaaehtoista sekä 

kymmenhenkinen projektityöryhmä, joka työsti tempausta 

alkuvuodesta asti. KY:n omien tapahtumien lisäksi teekkarit 

toteuttivat Pitäkää tukkinne -jäynän, jolla alkuperäisasuk-

kaat toivottivat kylterit tervetulleeksi rekallisella tukkeja. 

Tapahtumakokonaisuus sai laajasti positiivista näkyvyyttä 

niin Aalto-yhteisössä kuin kansallisestikin, ja siitä uutisoivat 

kaikki keskeiset mediat.

kin. KY onkin viimein herättänyt henkiin suhteet maailmalle 

omaa kokoa ja tasoa vastaaviin organisaatioihin.

T U K E A  K A U P P A K O R K E A K O U L U N 

R A H O I T U K S E E N

Opetusministeriö aloitti vuoden alussa yliopistojen varain-

keruukierroksen, jossa valtio takaa yliopistoille lisärahaa yk-

sityisen lahjoituksen päälle. Uudella kierroksella lahjoittaja 

pystyy ohjaamaan lahjoituksen tieteenalalle, kuten kauppa-

tieteisiin, mutta vain jos lahjoitus on yli 10 000 €. Koska 

potentiaaliset kauppatieteisiin lahjoittavat ovat alumneja, 

eikä suurin osa alumneista halua lahjoittaa rajan ylittävää 

summaa, päätimme lähteä mukaan kampanjaan. Kauppik-

sen kampanjan tueksi rakensimme nettisivun, jonka kautta 

yhdistämme pienemmät lahjoitukset suuremmaksi koko-

naisuudeksi. Kampanjan kautta KY haluaa koulutusleik-

kauskritiikin keskellä näyttäytyä proaktiivisena ja toimeen 

tarttuvana tahona.

K O H T I  S E U R A A V A A  S U U R T A 
K A M P U S M U U T O S T A

Loppuvuodesta käynnistyi Kauppakorkeakoululla keskuste-

lu nykyisen kolmen kampuksen mallin kestävyydestä. Kes-

kusteluissa pohditaan voisiko Kauppakorkeakoulu siirtyä 

Mikkelin ohjelmaa lukuunottamatta kokonaan Otaniemen 

kampukselle. Visio tulevasta saataneen valmiiksi tulevan 

vuoden aikana, ja voi olla, että tulevissa kirjoituksissa ker-

rotaan toisen aallon Otaniemeen siirtymisestä - historialli-

sesta muutoksen vuodesta.

Antti Korpelainen
puheenjohtaja

U U S I  S T R A T E G I A  L I N J A A  T U L E V A A

Vuoden alussa oli selvää, että vuonna 2011 luotu strategia 

kaipaa päivittämistä. Toimintaympäristömme oli elänyt jat-

kuvassa myllerryksessä, kun viisivuotias Aalto- yliopisto haki 

vielä muotoaan. Toiminnan laajentuessa Otaniemen kam-

pukselle kaipasimme myös vastauksia konkreettisiin kysy-

myksiin. Ennen kaikkea ylioppilaskunta- ajoista oli kulunut 

tarpeeksi aikaa, ja toivoimme karistavamme menneisyyden 

taakan toiminnastamme. Strategian pohjatyötä tekemään 

valittu kuusihenkinen työryhmä työsti analyysin KY:n nyky-

toiminnasta sekä toimintaympäristöstä. Työryhmän tuella 

strategiaa muovattiin yhdistyksen ja säätiön hallitusten, 

edustajiston sekä myös sidosryhmien kanssa.

Uusi strategia on aiempaa tavoitteellisempi ja jakautuu 

neljään osaan. Se ottaa vahvasti kantaa siihen, miten kol-

men kampuksen mallissa tulee toimia. Se selkiyttää KY:n 

roolia edunvalvonnassa suhteessa Kauppakorkeakouluun. 

Se linjaa uudeksi selkeäksi painopisteeksi uratoiminnan. Se 

haluaa KY:stä keskeisen sillanrakentajan Aalto-yhteisössä. 

Kaiken kaikkiaan uusi strategia ohjasi vahvasti jo loppuvuo-

desta ja keskittää toimintaa paremmin jäsenistön tarpeiden 

mukaiseksi.

K O H T I  A I D O S T I  K A N S A I N V Ä L I S T Ä 
Y H T E I S Ö Ä

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvaessa KY on 

jo vuosia kehittänyt toimintaansa paremmin vastaamaan 

tähän trendiin. Vuonna 2015 tavoitteeksi asetettiin aidosti 

kansainvälinen yhteisö. Keväällä kaiken ulkoisen viestinnän 

ainoaksi kieleksi vaihdettiin englanti. Syksyllä valiokuntien 

ja työryhmien toimintaa avattiin suomea puhumattomille. 

Loppuvuodesta linjattiin tulevalle vuodelle tarve selvittää 

mahdollisuus avata päätöksentekoa kansainvälisille opis-

kelijoille.

Samanaikaisesti hallitus syvensi suhteitaan ulkomai-

siin opiskelijajärjestöihin. Jo perinteeksi muodostuneesta 

Nordic Forum -tapahtumasta haettiin ajatuksia muiden 

pohjoismaiden parhaiden kauppakorkeakoulujen opiske-

lijajärjestöjen päättäjiltä. Lisäksi samoja tahoja tavattiin 

aktiivisesti läpi vuoden niin kasvotusten kuin virtuaalisesti- ANTTI KORPELAINEN, Hallituksen puheenjohtaja
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Antti Korpelainen
puheenjohtaja

Siiri Salli
varapuheenjohtaja, 
kampusasiat

Eeva Hietamäki
koulutuspolitiikka

Valtteri Ahonen
opintoasiat, 
kansainvälisyys

Henrik Kekarainen
kulttuuri, vapaaehtoiset, 
talous

Iina Ryhänen
liikunta ja hyvinvointi, 
uudet opiskelijat

Jyri Heimo
viestintä, 
omistajaohjaus

Teemu Kukkola
yrityssuhteet, 
alumnit Se

kt
or
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J otta KY:llä valloillaan ollut ”yrppäanarkia” saataisiin ku-

riin, on meidän astuttava muutama askel taaksepäin, 

jotta voisimme mennä tulevaisuudessa paljon pidemmälle. 

Tässä keskeiseen rooliin nousee yhdistystoimijoiden saa-

minen saman pöydän ääreen, jotta KY pystyisi paremmin 

auttamaan heitä tulevaisuudessa. Yrityssuhdetoiminnan 

onnistumisen arvioinnin perusteena ei tule käyttää myös-

kään pelkkää rahaa vaan tulevaisuudessa sitä pyritään ar-

vioimaan myös uusien alojen ja yritysten lukumäärän pe-

rusteella.

Y H T E N Ä I S E N  Y R I T Y S S U H D E T O I M I N N A N 
P U O L E S T A

Vuonna 2015 lähdettiin rakentamaan pohjaa yrityssuh-

deohjesäännölle, jonka valmistelu oli aloitettu jo vuon-

na 2014. Tämän tarkoituksena oli nujertaa niin sanottua 

”yrppäanarkiaa”, jossa KY:n piirissä toimivien yhdistysten 

hinnoittelupolitiikka oli ihan mitä sattuu: toiset myivät 

kumppanuuksia yrityksille huomattavasti halvemmalla kuin 

toiset. Pitkässä juoksussa tämä olisi alkanut kannibalisoida 

koko KY:n piirissä olevaa yritysyhteistyötä johtaen lopulta 

alentuneisiin yrityssuhdetuloihin niin KY:llä, kuin sen piiris-

sä toimiville yhdistyksille. Toisena tarkoituksena yrityssuh-

deohjesäännölle oli tuoda koordinointia siihen, miten yh-

distykset kontaktoivat yrityksiä, jotta vältyttäisiin samojen 

yritysten jatkuvalta kontaktoinnilta. 

Brändikyselyn tuloksista vedimme kuitenkin johtopää-

töksen, että on mahdotonta ohjata KY:n piirissä toimivia 

yhdistyksiä käskyillä ja kielloilla, sillä he eivät kokeneet kuu-

luvansa osaksi KY:tä. KY koettiin tahona, joka antaa silloin 

tällöin vähän viikkorahaa ja enemmän keppiä rangaistuk-

seksi. Tämän johdosta astuttiin muutama askel taaksepäin 

ja alettiin rakentaa ”round-table” ryhmää myös yrityssuh-

desektorille. Näin ollen KY pääsee lähemmäksi toimijoitaan 

ja saa ensi käden tietoa siitä, missä yhdistykset ja kerhot 

menevät yrityssuhdetoimintansa kanssa. Tämä mahdollis-

taa myös suoran avun tarjoamisen vaivattomammin tule-

vaisuudessa. 

Y R I T Y S Y H T E I S T Y Ö T Ä  U U D E L L A  K Ä R J E L L Ä

Uutena avauksena uuden strategian mukaisesti ruvettiin 

toteuttamaan nk. ”aatteellista yrityssuhdetoimintaa”, jonka 

key performance indikaattorina (KPI) ei toimi pelkästään 

raha. KPI:nä hyödynnetään tässä yhteydessä opiskelijoille 

tarjottavien uusien toimialojen ja yritysten määrää. Tämän 

avulla pyritään tuomaan opiskelijoille paremmin esille mui-

takin vaihtoehtoja työllistymiseen kuin pelkästään pankit, 

Big four & konsulttitalot. Aatteelliseen yrityssuhdetoimin-

taan kuuluu myös konkreettisemmin ammatillisesti ke-

hittävät tapahtumat, joiden toteuttamisessa tullaan hyö-

dyntämään niin koulun urapalveluita kuin myös HEKO:n 

tapahtumatarjontaa. Aattellisen yrityssuhdetoiminnan 

mahdollistamiseksi on aloitettu strateginen kumppanuus 

Prodekon kanssa.

Y R I T Y S S U H T E E T

Askel taakse nyt, kaksi askelta 
eteen tulevaisuudessa

Brändityön tuloksena myös yrityssuhteiden 
osalta koettiin heräämistä. 

T A P A H T U M A T  &  P R O J E K T I T

Tapahtumista Sales Night toteutettiin ensimmäistä kertaa 

maksullisena. Saimme myytyä tapahtuman täyteen, joka 

antoi signaalin jatkaa tällä linjalla myös tulevaisuudessa. 

Aikaisempien vuosien viihteellisemmät puhujat korvattiin 

tänä vuonna mm. kauppakorkeakoulun vuoden alumnina, 

enkelisijoittajana ja Startup-Saunan taustahahmona kun-

nostautuneella Riku Asikaisella, joka piti inspiroivan pu-

heenvuoron yrittämisestä. Tapahtuman pääyhteistyökump-

panina toimi tänä vuonna Microsoft, jolta saatiin merkittävä 

panos niin rahallisesti, kuin myös arvontapalkinnon muo-

dossa. Tapahtuman lipunmyynti toteutettiin kokonaisuu-

dessaan sähköisenä lipunmyyntinä. 

Haalariprojekti toteutettiin onnistuneesti KUJ:n kanssa 

vaikka se päästiinkiin aloittamaan vasta maaliskuun alussa. 

KUJ teki loistavaa työtä sponsorimyynnin kanssa ja vuonna 

2015 tehtiin taas uusi myyntiennätys, kun sponsorimyynnin 

tulot kohosivat yli 11 000 euroon. Haalariprojektin koko-

naisarvo vuosisopimukset mukaan luettuna oli liki 30 000 

euroa. Suurin yrityssuhdesektorin oma projekti Career Cata-

logue toteutettiin vuonna 2015 samalla kaavalla kuin edel-

lisinäkin vuosina ja tällä kertaa cataloguessa oli mukana 17 

yritystä. Projekti tuotti yhteensä 15 000€. Projekti aloitettiin 

syyskuussa ja myyntitiimissä oli mukana tänä vuonna kol-

me myyjää myyntikoordinaattorin lisäksi. 

Ensimmäisen Helsinki Business Symposiumin ongelmis-

ta otettiin opiksi ja yritysmyyntiä lähdettiin kehittämään 

uudella innolla. Ensimmäisen vuoden partnereista EY jat-

kaa yhteistyökumppanina myös toisessa HBS:ssä, kun 

puolestaan Nordea ja Nordic Healthcare Group jättäytyivät 

pois projektista. Nordean sisäiset kiireet vesittivät HBS:ään 

osallistumisen kun puolestaan NHG halusi panostaa Arena-

messuihin. Nämä saatiin korvattua Accenturella, Finnairilla, 

Microsoftilla & DreamBrokerilla. Partnereilta saatu rahalli-

nen tuki kasvoi toiseen HBS:ään liki kolminkertaiseksi en-

simmäiseen vuoteen verrattuna. 

Teemu Kukkola
yrityssuhteet

SALES ACADEMY 2015

Teemu Kukkola, puheenjohtaja
Benjamin Johansson
Emilia Perttu
Henri Auvinen
Kalle Pirinen
Markus Valtonen
Riikka Nieminen
Santeri Toivanen
Waltteri Vuorimaa
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K U L T T U U R I

Mahdollisuuksien ja                           
uhkien vuosi

Vuonna 2015 kulttuurisektorilla 
panostettiin KY:n kulttuurin kehittämiseen 

ja pohdittiin kulttuuritapahtumien 

KULTTUURIVALIOKUNTA 2015

Henrik Kekarainen, puheenjohtaja
Eemeli Paksuniemi
Elli Hakkarainen
Josefiina Kotilainen
Juho Pitkäniemi
Kalle Vainikainen
Lauri Lanni
Lotta Mäki
Mikko Snäkin
Niina Palm
Saara Kolari

Henrik Kekarainen
kulttuuri, vapaaehtoiset, talous

V uosi KY:n kulttuurisektorilla vuosi 2015 näyttäytyi 

sekä mahdollisuuksien että uhkien vuotena. Samaan 

aikaan otimme tehtäväksemme kehittää KY:n kulttuuria uu-

denlaiseen suuntaan ja suunnitella KY:n kulttuuritarjonta 

Töölön ja Otaniemen välillä. Kulttuurivaliokunnan järjestä-

mät tapahtumat onnistuivat suunnitellusti, esimerkiksi Huk-

kaputkeen myytiin historialliset 1900 lippua vuonna 2015. 

Toteutimme myös yhden yhteistapahtuman, Aalto Amazing 

Racen, ensimmäisen vuoden opiskelijoille AYY:n jaostojen 

Aavan ja TJ:n kanssa. 

A alto-yhteistyötä edistettiin vuoden aikana huomatta-

valla tavalla. Kulttuurivaliokunnan jäseniä osallistui 

Teekkarijaoston toimintaan, ja kävimme jatkuvasti kes-

kusteluja AYY:n yhteisöjaosto Aavan ja Teekkarijaosto TJ:n 

kanssa. Avasimme myös ensimmäistä kertaa kulttuurita-

pahtumat kaikille Aalto-yhteisön jäsenille. Emme saaneet 

suurta yleisöryntäystä tapahtumiimme, mutta ele otettiin 

hyvin vastaan varsinkin teekkariopiskelijoiden keskuudes-

sa. 

V uoden aikana suunnittelimme kulttuuritapahtumien 

sijoittumista kahdelle kampukselle. Suunnitelmis-

samme pyrimme noudattamaan strategian mukaista jakoa, 

jossa kandeille suunnatut tapahtumat järjestettäisiin ensisi-

jaisesti Otaniemessä ja maistereille suunnatut tapahtumat 

Töölössä. Käytännössä KY:n kulttuurisektorin tapahtuma-

tarjontaa on suurelta osin hyvin vaikea toteuttaa Otanie-

messä, sillä monet tapahtumat vaativat baarin tai sijainnin 

keskustassa.

O M I S T A J A O H J A U S

Vuonna 2015 lähdettiin rakentamaan pohjaa yrityssuhde-

ohjesäännölle, jonka valmistelu oli aloitettu jo vuonna 2014. 

Tämän tarkoituksena oli nujertaa niin sanottua ”yrppäanar-

kiaa”, jossa KY:n piirissä toimivien yhdistysten hinnoittelu-

politiikka oli ihan mitä sattuu: toiset myivät kumppanuuksia 

yrityksille huomattavasti halvemmalla kuin toiset. Pitkässä 

juoksussa tämä olisi alkanut kannibalisoida koko KY:n pii-

rissä olevaa yritysyhteistyötä johtaen lopulta alentuneisiin 

yrityssuhdetuloihin niin KY:llä, kuin sen piirissä toimiville 

yhdistyksille. Toisena tarkoituksena yrityssuhdeohjesään-

nölle oli tuoda koordinointia siihen, miten yhdistykset kon-

taktoivat yrityksiä, jotta vältyttäisiin samojen yritysten jatku-

valta kontaktoinnilta. 

aTalent

aTalent
RECRUITING

Brändikyselyn tuloksista vedimme kuitenkin johtopää-

töksen, että on mahdotonta ohjata KY:n piirissä toimivia 

yhdistyksiä käskyillä ja kielloilla, sillä he eivät kokeneet kuu-

luvansa osaksi KY:tä. KY koettiin tahona, joka antaa silloin 

tällöin vähän viikkorahaa ja enemmän keppiä rangaistuk-

seksi. Tämän johdosta astuttiin muutama askel taaksepäin 

ja alettiin rakentaa ”round-table” ryhmää myös yrityssuh-

desektorille. Näin ollen KY pääsee lähemmäksi toimijoitaan 

ja saa ensi käden tietoa siitä, missä yhdistykset ja kerhot 

menevät yrityssuhdetoimintansa kanssa. Tämä mahdollis-

taa myös suoran avun tarjoamisen vaivattomammin tule-

vaisuudessa.
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Uudistusten 
vuosi

K I E L I U U D I S T U S  J A  S O S I A A L I N E N  M E D I A

Kevään lopulla toteutettiin kieliuudistus, jossa KY:n viestin-

tä muutettiin täysin englanninkielisiksi. Muutos sujui pää-

osin hyvin, tosin tiukka linja sosiaalisen media kanavien 

osalta aiheutti osassa jäsenistöä närää. Linjaa lievennettiin 

hieman vuoden lopulla.

Loppuvuonna toteutettiin myös kanavauudistus, jossa 

KY:n Facebook-ryhmät muutettiin uuden strategian mukai-

siksi ja niiden nimet muutettiin englanninkielisiksi. Lisäksi 

perustettiin KY:lle LinkedIn-sivu ja KY Alumni -ryhmä. Tässä 

yhteydessä julkaistiin myös beta-versio uudesta Kywebis-

tä ja päästiin eroon vanhasta palveluntarjoajasta, joka oli 

osoittautunut kalliiksi ja huonolaatuiseksi.

Vuoden aikana KY:n Instagram-tili herätettiin eloon usei-

den kampanjoiden ja valiokuntien tuottaman sisällön avul-

la, ja tilin seuraajien määrä kasvoi runsaasti. Hallituksen 

blogit toteutettiin keväällä videomuodossa ja videovies-

tinnän määrä pyrittiin muutenkin lisäämään. Kauppiksen 

varainhankintaa varten toteutettiin syksyllä KY Donate -si-

vusto yhteistyössä kauppiksen kanssa.

V I E S T I N T Ä V A L I O K U N N A N  M U U T O S

Viestintävaliokunta VEE toteutti vuoden aikana menestyk-

sekkäästi tapahtumaviestintää muille valiokunnille. VEE 

päätettiin kuitenkin vuoden lopulla lakkauttaa ja se korvat-

Vuosi 2015 oli KY:n viestintäsektorilla monien uudistusten vuosi. 
Yksi tärkeimmistä oli sektorin rakenteiden kehittäminen siten, 

että viestintävastaava kykenisi jatkossa johtamaan 
ja koordinoimaan koko KY:n viestintää.

V I E S T I N T Ä

B R Ä N D I

Työ yhtenäisen ja vahvan KY-brändin rakentamiseksi aloi-

tettiin keväällä 2015. Työtä tekemään valittiin kuusihenki-

nen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi hallituksen 

viestintävastaava. Brändityön ensimmäisessä vaiheessa 

pyrittiin haastattelemaan laajalti KY:n sisäisiä ja ulkoisia si-

dosryhmiä, osallistamaan näitä brändityöhön ja löytämään 

brändityön varsinaiset tavoitteet peilaamalla löydöksiä KY:n 

uuteen strategiaan.

Kevään ja syksyn aikana työryhmä haastatteli jaostoja, 

ainejärjestöjä, kerhoja, KY:n yritysyhteistyökumppaneita, 

alumneja, Aalto-yhteisön jäseniä ja KY:n ulkopuolisia yhdis-

tyksiä. Samalla toimintaa benchmarkattiin muista yhdistyk-

sistä Suomessa ja ulkomailla. 

Löydösten analysoinnissa selvisi useita teemoja. KY koettiin 

yhdistysten parissa etäiseksi ja määräileväksi, eikä päätök-

sentekoon pystynyt kunnolla vaikuttamaan. Aalto-yhteisöl-

lä oli kyltereistä paljon stereotypioita ja KY:stä toivottiin 

siltojen rakentajaa. Yrityselämä arvosti Aallon kauppiksen 

opiskelijoita ja halusi KY:n olevan vahvemmin esillä, jolloin 

kumppanit voisivat assosioitua positiiviseen opiskelijatoi-

mintaan.

Analyysin perusteella suunniteltiin alustava brändistra-

gia, joka esiteltiin edustajistolle vuoden lopulla. Uudel-

leenbrändäykseen sisältyi ehdotus KY:n virallisen nimen 

muuttamisesta. Brändityön tuloksena syntyi myös toimen-

pide-ehdotuksia, joista monet otettiin osaksi vuoden 2016 

toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Näihin sisältyi muun 

muassa uusien Round Tablejen konsepti, jolla pyrittiin osal-

listamaan KY:n toimijat keskusteluun ja päätöksentekoon.

Brändityö jatkui vuoden 2016 keväällä.

tiin kahdella viestinnän Round Tablella. Muutos koettiin tar-

peelliseksi, koska erillinen viestintää toteuttava valiokunta 

johti ongelmiin tiedonkulussa, ajankäytössä ja motivaa-

tiossa. Lisäksi koettiin, että muutoksen kautta kyettäisiin 

parantamaan KY:n viestintää kokonaisuutena ja tukemaan 

keskeisiä viestintää toteuttavia yhdistyksiä ja valiokuntia 

aiempaa laajemmin.

M U U T O S J O H T A M I S T A                         

V I E S T I N N Ä N  A V U L L A

Kanditason opetuksen siirto ja KY:n laajentuminen Otanie-

meen vaikuttavat jokaiseen kauppatieteellisen alan opiske-

lijaan ja KY:n jäseneen tavalla tai toisella. Meille oli tärkeää, 

että muutoksesta on mahdollisimman paljon informaatiota 

tarjolla eri kanavissa ja muutos koetaan positiiviseksi asi-

aksi. 

Muutosviestintää suunniteltiin eri kohderyhmät huomi-

oiden huolellisesti ja toteutettiin läpi vuoden painottuen 

koulun alkuun syksyllä. Tavalla tai toisella lähes kaikki KY:n 

viestintä tänä vuonna voidaan laskea muutosviestinnäksi. 

Systemaattisempaa muutosviestintää toteutimme Ota-

niemi-nettisivustolla, lukuisten blogi- ja vlogipostausten 

muodossa, some-kampanjoiden avulla, maililla lähetettä-

vän jäsenkirjeen muodossa, info- ja tutustumistilaisuuksien 

kanssa yms. Saamamme palautteen perusteella viestinnän 

voidaan sanoa olleen onnistunutta ja muutos on nähty ko-

konaisuudessaan positiivisessa valossa. 

VIESTINTÄVALIOKUNTA 2015

Jyri Heimo, puheenjohtaja
Elina Nylund
Hanna Ruokomäki
Mia Johansson
Minna Iholin
Minna Lehtinen
Saméra Pöyhölä
Sofia Seppäläinen

Jyri Heimo
viestintä, omistajaohjaus
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L I I K U N T A  J A  H Y V I N V O I N T I

Hyvinvointia ja                               
uudistuksia

Vuosi 2015 oli liikunta- ja hyvinvointisektorille uudistamisen 
vuosi. Vastavalla iso osa ajasta kului valiokunnan kanssa 
touhuamiseen, ja syksystä alettiin kyseenalaistaa salkun 

toimivuutta.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA 
2015

Iina Ryhänen, puheenjohtaja
Anna Elo
Anna Toiviainen
Elina Koskinen
Ira Sydänmaanlakka
Jana Jakimtchouk
Kim Kanerva
Laura Jutila
Miika Hakala

Iina Ryhänen
liikunta ja hyvinvointi

V uosi alkoi pohtimalla mitä hyvinvointi tarkoittaa ja 

kuinka sitä pystyisi lisäämään jäsenten keskuudessa. 

Hyvinvointiin liittyvää edunvalvontaa tehtiin ravintolatoi-

mikunnassa ja terveystyöryhmässä. Hyvinvointia päätettiin 

edistää Liikunta- ja hyvinvointivaliokunnan kautta.

Helmikuussa järjestettiin jälleen perinteinen mittelö KY:n 

toimiston ja professorien välillä. Tällä kertaa lajiksi päätet-

tiin sähly lentopallon sijasta, ja kisapaikkana toimi Töölön 

Unisportin liikuntasali. Lajin vaihto tuotti tulosta, kun pit-

kästä aikaa KY voitti professorit 3-2 ja sai viedä upouuden 

pokaalin KY-talolle. 

L I I K U N T A T U T O R E I S T A  T O I M I K U N N A K S I

Huhtikuussa perustettiin KY:lle uusi toimikunta, enerKY. 

Ajatus uudesta toimikunnasta heräsi jo alkuvuodesta, kun 

koitimme keksiä toimivamman ratkaisun kyltereiden liikun-

tatutoreiden toiminnalle. Liikuntatutorit olivat Opiskelijoi-

den Liikuntaliiton (OLL) projekti vuoteen 2013 saakka. AYY 

piti konseptia toimivana ja halusi jatkaa liikuntatutorointia 

Aalto-yliopistossa. Liikuntatutorit oli aikaisemmin rekrytoitu 

tutorien joukosta, ja heidän tehtävänään oli innostaa uudet 

opiskelijat liikkumaan. Liikuntatutoreille järjestettiin pieni 

koulutus keväällä AYY:n tutorkoulutusten lomassa. Kylterei-

den keskuudessa liikuntatutorointi ei toiminut yhtä tehok-

kaasti kuin teekkareilla, joten sitä päätettiin muokata.

Keskustelut kyltereiden liikuntatutoreiden eriyttämises-

tä muista AYY:n liikuntatutoreista oli aloitettu jo vuonna 

2014, ja oltiinkin jo sovittu että KY saisi vetovastuun omis-

ta liikuntatutoreistaan. Alkuvuodesta 2015 alettiin silloisen 

aktiivisen liikuntatutorin kanssa suunnitella, kuinka liikun-

tatutoroinnista saisi toimivamman kokonaisuuden. Keskus-

teluja käytiin myös AYY:n hallituksen liikuntavastaavan ja 

Unisportin kanssa. Lopulta päätettiin, että liikuntatutoreis-

ta tehdään KY:lle oma toimikunta, joka järjestää kyltereille 

helposti osallistuttavia liikuntatapahtumia. Syksystä 2015 

enerKY onkin järjestänyt lenkin lähes viikottain sekä yhden 

lajikokeilun kuukaudessa.

E D U N V A L V O N T A A  J A  S A L K K U M U U T O S

Ravintolatoimikunnan ja terveystoimikunnan toiminta jat-

kui samanlaisena kuin edellisinä vuosinakin. Kummassakin 

vuoden aikana yhtenä pääpainona keskusteluissa oli kaup-

patieteiden kandiopiskelijoiden muutto Otaniemeen ja tä-

män vaikutus opiskelijaravintoloiden, YTHS:n ja Unisportin 

toimintaan.

Syksyllä keskusteluun nousi liikunta- ja hyvinvointisal-

kun ja -valiokunnan olemassaolo. Suurimpana syynä tähän 

oli resurssien käyttö. Valiokunta vie todella paljon vasta-

van ja kerhosihteerin aikaa suhteutettuna valiokunnan ta-

pahtumien kävijämäärään. Liikuntatapahtumien tarjonta 

on kasvanut Otaniemeen laajentumisen myötä, kun muun 

Aalto-yhteisön järjestämät tapahtumat tulevat jatkuvasti 

suositummiksi. 

Vuodelle 2016 Liikunta- ja hyvinvointisalkku muuttuikin 

pääsalkun sijaan sivusalkuksi. Vastuisiin kuuluu enää valio-

kunnan johtaminen ja enerKYn koordinointi. Hyvinvoinnilli-

nen edunvalvonta, eli ravntolatoimikunta ja terveystyöryh-

mä, siirtyi koulutuspoliittisille vastaaville. Myös valiokunnan 

toimintaa muokattiin.

L I I K U N T A -  J A  H Y V I N V O I N T I V A L I O K U N T A

Valiokunnan toiminta pysyi samanlaisena kuin edellisinäkin 

vuosina. Toiminnassa kuitenkin painotettiin hyvinvointia 

enemmän ja muokattiin hieman tapahtumavalikoimaa. 

Valiokuntaan valittiin 8 jäsentä, ja toiminta starttaili jo 

heti joulukuussa. Vastuunjako ja vuoden ideointi tehtiin 

ensimmäisellä valiokuntamökillä tammikuussa. Jokainen 

valiokuntalainen sai päävastuulleen yhen tapahtuman ja 

sivuvastuulleen toisen.
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K O U L U T U S P O L I T I I K K A

Vuosi käynnistyi heti alkuvuodesta vauhdilla, kun 

CEMS-ohjelmaa alettiin uuden työryhmän voimin ke-

hittää itsenäiseksi maisteriohjelmaksi. Muutosta lähdettiin 

suunnittelemaan, sillä tällä hetkellä CEMS-ohjelmaan voivat 

hakea vain Aallon omat opiskelijat, Kauppis ei tällä hetkellä 

hyödy omissa rankingeissään CEMSin rankingeistä ja lisäksi 

ohjelma on täysin erillinen ja itsenäinen, eikä siten Kaup-

piksen valta ulotu siihen. Dekaani Inkku asetti työryhmälle 

kunnianhimoisen tavoitteen saada ohjelma ensimmäistä 

kertaa hakuun jo keväällä 2016. Prosessi eteni kevään aika-

na hyvin nopeasti, mutta lopulta myös Inkku taipui työryh-

män suosituksesta lykkäämään muutosta yhdellä vuodella. 

Esitystä käsiteltiin TMT:ssä ja KAAKissa ja kaikki antoivat 

muutokselle alustavasti vihreää valoa. Nopeatempoisen 

kevään jälkeen asia on unohtunut käytännössä täysin.

V Ä Ä N T Ö Ä  K I E L T E N  K U R S S E I S T A

Vuoden 2015 kevättä värittivät myös erimielisyydet kieli-

keskuksen suunnitelmista vähentää radikaalisti alakohtai-

sia kielten kursseja seuraavalle lukuvuodelle. Muutoksista 

ei ollut etukäteen sen kummemmin keskusteltu, niihin ei ol-

lut selkeitä perusteluita saati budjettia saatavilla ja ne kos-

kivat pääosin nimenomaan kauppatieteellistä alaa. KY:llä 

tartuttiin asiaan innokkaasti muun muassa kannanotolla 

sekä tapaamalla Kauppiksen kielten opettajia, kielikeskuk-

sen opiskelijaedustajia, AYY:n KV-asiantuntijaa, kielikeskuk-

Kopot kyltereiden 
edunvalvojina

Otaniemeen laajentuminen työllisti koulutuspoliittista sektoria 
vuonna 2015. Lisäksi työn alla oli kyltereiden kielten kurssien 

tarjonnan puolustaminen ja uuden maisteriohjelman kehittäminen.

KORKEAKOULUVALIOKUNTA 2015

Valtteri Ahonen, puheenjohtaja
Antti Eerolainen
Ari Piik
Joona Orpana
Kadir Kumral
Katariina Helin
Maija Kirveennnummi
Petteri Marviala

sen johtajaa ja varadekaani Seppoa. Kaiken tämän väännön 

jälkeen saimme jopa yhden ruotsin kurssin lisää alakohtais-

ten kielten kurssitarjontaan.

Syksyllä Kauppakorkeakoulun kandiopetuksen muu-

tettua Otaniemeen KY keräsi palautetta opiskelutiloista ja 

kehitti niitä edelleen yhdessä Kauppiksen henkilökunnan 

kanssa.

Syksyllä kiirettä piti Kauppiksella myös valmistautumi-

nen vuoden 2016 alussa järjestettävään yliopiston audi-

tointiin, jossa Kauppiksen kandiohjelma oli valittu yhdeksi 

auditoitavaksi ohjelmaksi.

Y H T E I S T Y Ö T Ä  K A U P P I K S E L L A  J A  K Y : L L Ä

Tuttuun tapaan olemme tänäkin vuonna tavanneet Kauppik-

sen dekaaneja kuusi kertaa vuodessa lounaan merkeissä, 

vararehtori Eero Elorantaa ja oppimispalveluiden päällikköä 

Eija Zittingiä neljä kertaa sekä Kauppiksen oppimispalvelui-

ta kuukausittain ennen akateemisen komitean kokousta. 

Olemme osallistuneet AYY:n toimikuntien Edujoryn ja Opin-

toneuvoston toimintaan sekä tavanneet AYY:n koposektoria 

säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Syksyllä KY:n edus-

tajat pääsivät AYY:n delegaation kautta SYL:in liittokokouk-

seen. Tänäkin vuonna KY:llä oli halloped-paikkoja AAKissa, 

kielikeskusessa, tutkintolautakunnassa, KAAKissa, laatuko-

miteassa ja muutamassa muussa Kauppiksen komiteassa. 

Tämän lisäksi olemme osallistuneet lukuisten epävirallisten 

työryhmien toimintaan ja olleet mukana Kauppiksen johto-

ryhmässä TMT:ssä.

Myös ainejärjestöpuheenjohtajien verkosto jatkoi toi-

mintaansa entistä parempana, vuoden seitsemän varsinai-

sen kokouksen lisäksi vuosi piti sisällään koulutuspäivän 

Otaniemessä, lauluillan loppukeväästä, laitoskierroksia 

ainejärjestöjen kanssa sekä loppuvuoden palautekeskuks-

telut erikseen jokaisen puheenjohtajan kanssa.

Valtteri Ahonen
opintovastaava,

kansainväliset asiat

Eeva Hietamäki
koulutuspolitiikka
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V uosi alkoi uusien opiskelijoiden puolesta tammikuus-

sa tutortoimikuntaan ja tutorkoordinaatoriin tutus-

tumisella. Toimikunnan jäsenet saivat kukin oman vastuu-

alueensa. Kaksi jäsentä vastasi vaihtaritutoroinnista, yksi 

kanditutoroinnista ja yksi maisteritutoroinnista. Lisäksi yksi 

toimikunnan jäsen vastasi  Aalto-yhteistyöstä, johon kuului 

jäsenyys AYY:n isotoimikunnassa (ITMK).

T U T O R K O U L U T U S T A  J A  O T A N I E M E E N 

T U T U S T U M I S T A

Helmikuussa alkoivat tutorhaut, ja uudet tutorit oltiin pää-

tetty huhtikuussa. KY:n tutoreiden kickoff ja AYY:n tutorkou-

lutukset järjestettiin kevään lopulla, ja kesällä tutorit saivat 

pohtia tutoroinnin kesätehtäviä. KY:n tutor-mökki pidettiin 

elokuussa, poikkeuksellisesti Otaniemessä, KY:n uudessa 

juhlatilassa Sahalla.

Otaniemeen laajentumisen vuoksi tutorkoulutuksissa 

piti panostaa Otaniemi-tuntemukseen. Päätettiin perustaa 

uusi konsepti, Teekkarikummit. Ideana oli, että jokaisella 

kanditutorilla oli ”kummi”, joka opastaisi ja auttaisi Otanie-

meen liittyvissä asioissa. Syksyllä kerätyn tutorpalautteen 

perusteella itse konseptista oli pidetty, mutta toteutus olisi 

tarvinnut vielä lisää koordinointia. Ideaa päätettiin työstää 

eteenpäin seuraavana vuonna.

Otaniemi haasteena 
tutoroinnissa

Vuonna 2015 haastetta toi kandiopiskelijoiden siirtyminen 
Otaniemeen. Tutorien Otaniemi-koulutukseen piti todella 
panostaa, eikä edes tutortoimikunta tiennyt Otaniemestä 

enempää kuin muutkaan kylterit.

U U D E T  O P I S K E L I J A T

U U D E T  M U R S U T  S A A P U V A T

Mursupassit toteutettiin vanhaan tuttuun tapaan. Passin 

suunnittelu aloitettiin kesän alussa.

Passin tapahtumia päivitettiin ja uusia poikkitieteellisiä 

tapahtumia lisättiin. Passi tehtiin ensimmäistä kertaa vain 

englanniksi ja sama passi annettiin niin kandeille, maiste-

reille kun vaihtareillekin. Palkinnoiksi jaettiin perinteisesti 

Kiljukaulaa, KY:n lakkimerkkiä ja jäsenmerkkiä sekä muita 

KY-tuotteita.

Jäsenrekry suoritettiin ilman mitään suuria muutoksia 

edellisiin vuosiin. Mursut saivat jäsenhakulomakkeen hy-

väksymiskirjeen mukana ja Töölössä pidettiin jäsenrekry-

tointiständejä. Jäseniä rekryttiin orientaatioviikolla myös 

Espilän avoimissa ovissa, jossa mursut ja tutorit tulivat tu-

tustumaan Espilään ja toimiston arkeen. Tutoreilla oli kui-

tenkin jäsenrekryn osalta suurin rooli.

Syksyllä järjestettiin taas Otamursut, joka toimi saman-

aikaisesti myös tutoreiden kiitosiltana. Tutortoimikunta 

palkitsi tapahtumassa niin mursuja kuin kandi-, maisteri- ja 

vaihtaritutoreita.

O taniemeen muutto leimasi vahvasti vapaaehtoissek-

torin vuoden tavoitteita ja toimenpiteitä. Tärkeimpinä 

tehtävinä oli saada vapaaehtoisille mahdollisimman pal-

jon tietoa Otaniemestä ja KY:n uusista tiloista sekä luoda 

positiivista asennetta tulevaa muuttoa ajatellen. Vapaa-

ehtoistoimijoita osallistettiin niin workshopeissa kuin kes-

kustelutilaisuuksissa ja jatkuvassa toiminnassa. Tärkeänä 

tavoitteena oli saada kylterikulttuuria ja toimintaa rantau-

tettua myös Otaniemen kampukselle.

K Y:n vapaaehtoiset olivat vahvasti mukana syksyllä 

Otaniemessä järjestetyssä Aalto Partyssa, johon his-

toriallinen määrä KY:n yhdistyksiä osallistui pitämällä rastia 

tapahtumassa. Vuoden 2015 Aalto Party jätti todella positii-

visen mielikuvan niin KY:n vapaaehtoisille kuin myös muille 

Aalto-yhteisön jäsenille, ja kylterit otettiin lämpimästi vas-

taan Otaniemeen.

S yksyllä muuton jälkeen Otaniemessä järjestettiin jo 

jokin verran tapahtumia, ja vapaaehtoiset lähtivät uu-

delle kampukselle positiivisella asenteella. Juhlatila Sahan 

kapasiteettiongelmat kuitenkin rajoittivat monen toimijan 

tapahtumajärjestämistä Otaniemessä. 

M aistereille luotiin uutta, vain heille kohdennettua 

toimintaa uuden hallituksen työryhmän, Masters’ 

Clubin kautta. Masters’ Clubin toiminta lähti liikkeelle 

mallikkaasti, ja useita uusia tapahtumakonsepteja saatiin 

luotua työryhmän ansiosta. Tapahtumat ja itse työryhmä 

aktivoivat loistavasti varsinkin ulkomaalaisia tutkinto-opis-

kelijoita liittymään mukaan KY:n toimintaan. Masters’ Club 

onnistui myös luomaan jatkuvuutta toimintaansa, ja uusi 

energinen joukko maisteriopiskelijoita valittiin jatkamaan 

vuoden 2016 työryhmään. 

M ursukasvatuksen saralla kokeiltiin uutta hallituksen 

työryhmää, Mursutoimikuntaa, luomaan yhteisölli-

syyttä vain mursuille kohdennettujen tapahtumien ja kon-

septien kautta. Alkuvuodesta työryhmä onnistui luomaan 

muutaman hyvän konseptin, kuten Varjovuosijuhlat ja ko-

koavan pääainepaneelin, mutta syksyllä nousi ongelma 

kasvattaa tietoisuutta Mursutoimikunnasta uusien opiske-

lijoiden keskuudessa. Pitkän rekrytointirupeaman jälkeen 

emme saaneet uutta Mursutoimikuntaa koottua, ja konsep-

ti päätettiin jättää lepäämään vuodeksi 2016. Osa Mursu-

toimikunnan tapahtumista päätettiin kuitenkin toteuttaa 

myös vuonna 2016.

V A P A A E H T O I S E T

Kylterikulttuuri rantautuu 
Otaniemeen

KY:n vapaaehtoiset olivat vahvasti mukana KY:n toiminnan 
laajentuessa Otaniemeen. Tärkeää olikin luoda positiivista 

asennetta muuttoa ajatellen.
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Muut toimijat
Esittelyssä muun muassa jaostojen, seniorikillan ja säätiön vuodet.

M
uu

t

Toimikunnat ja 
työryhmät 2015

T O I M I K U N N A T  J A  T Y Ö R Y H M Ä T

BRÄNDITYÖRYHMÄ

Jyri Heimo - Puheenjohtaja
Henrik Lähdesniemi
Katja Toropainen
Kenny Ronkainen
Oliver Rotko
Sanna Laininen

ENERKY

Henni Piekkari - Puheenjohtaja
Jere Rignell
Karoliina Korpela
Katriina Alaspää

HBS

Johanna Tirkkonen - Puheenjohtaja
Anna Elo
Esa-Pekka Mattila
Juhana Junttila
Markus Valtonen
Matti Talvela
Riikka Nieminen

KV-VIIKON TYÖRYHMÄ

Pontus Mauno - Puheenjohtaja
Emilia Ammondt
Hanna Jauri
Jenna Ruotsalainen
Joonas Hamunen
Juho Paavola
Matias Sointu
Sanna Kauhanen
Sofia PitkänenMASTERS’ CLUB

Daria Koval - Puheenjohtaja
Anja Schlepper
Atte Heikkilä
Chitrak Mitra
Hastam Ashraf Mann
Heidi Narvo
Janne Aho
Maria Montonen
Mia Arola
Mikko Haavisto
Sara Halila
Wan-Chien Tsou

KV-VIIKON TYÖRYHMÄ

Pontus Mauno - Puheenjohtaja
Emilia Ammondt
Hanna Jauri
Jenna Ruotsalainen
Joonas Hamunen
Juho Paavola
Matias Sointu
Sanna Kauhanen
Sofia Pitkänen

MURSUTOIMIKUNTA

Sakari Lääperi - Puheenjohtaja
Anna-Rosa Lehto
Annika Erkkilä
Ella Wikberg
Esa Immonen
Henri Auvinen
Iida Suhonen
Jessika Blomqvist
Katariina Helin
Mari Kovala
Markus Juslenius
Matias Koivusalo
Riikka Nummela
Sami Kultala
Vilma Lauslahti
Vivi Kiukkanen

VUOSIJUHLATOIMIKUNTA

Sanna Pitkänen - Puheenjohtaja
Elli Hakkarainen
Janika Keinänen
Josefiina Kotilainen
Julia Österlund
Lotta Mäki
Riikka Laurila

TUTORTOIMIKUNTA

Anna Savisaari - Tutorkoordinaattori
Antti Kolho
Hilda Ruuskanen
Pipsa Harno
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K U L T T U U R I J A O S T O

Kulttuurijaosto on taas porskuttanut vuoden eteenpäin työn 

ja yhteisen hauskanpidon merkeissä, toteuttaen loistavasti 

tehtäväänsä KY:n kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan ylläpi-

täjänä ja edistäjänä.

Perinteitä kunnioittaen KUJ järjesti vanhoja tuttuja tapahtu-

mia, kuten Silliksiä, Alakertsijatkoja ja appromatkoja. Aivan 

uutta suuren urheilujuhlan tuntua saatiin lokakuussa, kun 

taisteltiin SHS:n kanssa Arkadiankadun herruudesta beer 

pongin merkeissä. Myös KY:n pääsykoebileet kasvatettiin 

aivan uudelle tasolle.

Jaoston tärkein tapahtuma, Mursujaiset, onnistui loistavas-

ti. Tuoreet mursut saatiin kastettua osaksi KY:tä ilman (ta-

hattomia) kommelluksia.

Yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten Casa Nostran ja Aal-

lon yhteisöjaosto Aavan, kanssa parannettiin huomattavas-

ti sekä yhteisten tapahtumien että yleisen kommunikaation 

kautta. Yhteisiä kokemuksia riittää, eikä tätä vuotta taatusti 

tule kukaan hallituksen jäsen koskaan unohtamaan.

K Y - S U B

KY-Subin päätoiminta-ajatuksena on ollut yhdistyksen pe-

rinteen mukaisesti tarjota toimintaa kauppakorkeakouluun 

saapuville vaihto-opiskelijoille sekä kansainvälisille tutkin-

to-opiskelijoille, mutta myös edistää heidän ja suomalais-

ten opiskelijoiden tutustumismahdollisuuksia. Vuosi 2015 

oli kasvun vuosi KY-Subille, ja uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 

syksyllä ennätykselliset 18 henkilöä. Päätimme laajentaa 

toimintaamme ottamalla Tukholman matkan takaisin puo-

livuosittaiseen ohjelmaamme täydentämään Lapin ja Pie-

tarin matkojamme. Vaihto-opiskelijoille tarjosimme uutena 

aktiviteettina esimerkiksi mahdollisuuden kokeilla Laser 

Tagia Megazonessa. Lisäksi aloitimme yhteistyön Tikelon 

kanssa elokuvailtojen muodossa.

N E S U - K Y

NESU-KY:n vuosi 2015 oli kaikin puolin onnistunut. Toteutim-

me toimivuotemme 52 jäsenen voimin monia laadukkaita 

tapahtumia aina akateemisista pöytäjuhlista eli sitseistä, 

yritysiltoihin ja muuhun tapahtumatarjontaan. Tapahtumien 

lisäksi kartoitimme Otaniemen yhteistyötahoja syksyn laa-

jentumista silmällä pitäen. Kevään tapahtumat olivat erit-

täin onnistuneita, ja esimerkiksi perinteinen Wapputerassi 

houkutteli jälleen paikalle useita satoja KY:läisiä. Syksyllä 

sama suunta jatkui: loppuunmyydyt, 280 ihmisen Harkka-

sitsit saivat paljon kiitosta, ja tämän seurauksena lähes 150 

uutta opiskelijaa osoitti kiinnostusta toimintaamme kohtaan. 

Otaniemeen laajentumisen hedelmiä pääsimme poimimaan 

joulukuussa, kun järjestimme yhteissitsit Inkubion kanssa. 

Tunnelma oli mahtava. Tästä on hyvä jatkaa!

J A O S T O T

P R O B B A

Probba - tukea ja 
yhteistyötä

Yhteistyötä Probban kanssa syvennettiin vuoden aikana 

runsaasti. Probban hallitus oli aktiivisesti mukana KY:n ta-

pahtumissa ja KY:n hallitus vieraili Mikkelissä useaan ot-

teeseen. Probbaa tuettiin jatkuvuudessa kertomalla KY:n 

käytännöistä ja vastinparien toimintaa pyrittiin kehittämään 

vuotta 2016 varten. KY:n ja Probban uudet ja vanhat halli-

tukset tapasivat Otaniemessä vuoden lopulla.

KY ja AYY esittivät Probban hallitukselle syksyllä selvitys-

pyynnön koskien O-Weekin tapahtumia, erityisesti runsaa-

seen alkoholin käyttöön ja ambulanssien määrään liittyen. 

Probban hallituksen suullisesti antama vastaus ja luvatut 

toimenpiteet koettiin riittäviksi.

B R Ä N D I T Y Ö

KY-brändiä 
rakentamassa

Työ yhtenäisen ja vahvan KY-brändin 
rakentamiseksi aloitettiin keväällä 

2015. Työtä tekemään valittiin 
kuusihenkinen työryhmä, jonka 

puheenjohtajana toimi hallituksen 
viestintävastaava.

Brändityön ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin haastatte-

lemaan laajalti KY:n sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä, osal-

listamaan näitä brändityöhön ja löytämään brändityön 

varsinaiset tavoitteet peilaamalla löydöksiä KY:n uuteen 

strategiaan.

Kevään ja syksyn aikana työryhmä haastatteli jaostoja, 

ainejärjestöjä, kerhoja, KY:n yritysyhteistyökumppaneita, 

alumneja, Aalto-yhteisön jäseniä ja KY:n ulkopuolisia yhdis-

tyksiä. Samalla toimintaa benchmarkattiin muista yhdistyk-

sistä Suomessa ja ulkomailla. 

Löydösten analysoinnissa selvisi useita teemoja. KY ko-

ettiin yhdistysten parissa etäiseksi ja määräileväksi, eivätkä 

yhdistykset pystyneet vaikuttamaan kunnolla päätöksente-

koon. Aalto-yhteisöllä oli kyltereistä paljon stereotypioita 

ja KY:stä toivottiin siltojen rakentajaa. Yrityselämä arvosti 

Aallon kauppiksen opiskelijoita ja halusi KY:n olevan vah-

vemmin esillä, jolloin kumppanit voisivat assosioitua posi-

tiiviseen opiskelijatoimintaan.

Analyysin perusteella suunniteltiin alustava brändistra-

gia, joka esiteltiin edustajistolle vuoden lopulla. Uudel-

leenbrändäykseen sisältyi ehdotus KY:n virallisen nimen 

muuttamisesta. Brändityön tuloksena syntyi myös toimen-

pide-ehdotuksia, joista monet otettiin osaksi vuoden 2016 

toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Näihin sisältyi muun 

muassa uusi Round Table -konsepti, jolla pyrittiin osallista-

maan KY:n toimijat keskusteluun ja päätöksentekoon.

Brändityö jatkui vuoden 2016 keväällä.
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Jo vuodesta 2011 on pyöritelty ajatusta opiskelijakeskuk-

sesta Otaniemen kampuksella. Opiskelijakeskus tarjoaisi 

paikan poikkitieteellisille kohtaamisille, ja saman katon 

alta löytyisi myös palveluja ja aktiviteetteja kellon ympäri. 

Projekti on elänyt hiljaiseloa viime vuosina, sillä KY:n on 

täytynyt keskittyä löytämään lyhyen aikavälin tilaratkaisu 

Otaniemestä. Tänä vuonna projekti liikahti kuitenkin aimo 

harppauksen. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mu-

kaan, pääsemme noin viiden vuoden kuluttua jatkamaan 

100-vuotisia perinteitämme uudessa rakennuksessa. 

Tällä hetkellä opiskelijakeskushankkeessa on mukana 

meidän lisäksemme TF ja AYY. Olemme selvittäneet omia 

tarpeitamme tilojen osalta, ja täysin uusi rakennus tarjoaisi 

mahdollisuuden muokata tiloista tarpeitamme vastaavat. 

Aatteellinen tahtotilamme on olla vahvasti läsnä Otanie-

men kampuksella, ja oma rakennus on oleellinen osa tätä.. 

Projekti on kuitenkin vielä todella alussa, eikä mikään 

ole vielä varmaa. Lopullinen päätös investoida rakennuk-

seen tehdään kuitenkin melko pian, jo vuonna 2016. Sitä 

ennen on vielä paljon selvitettävää muun muassa rahoi-

tuksen ja omistuspohjan osalta. Tonttialue kuuluu myös 

kortteliin, josta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu ensi 

kesänä 2016.

Kylteri-lehti 
pureutui ilmiöihin

KY:n oma ylioppilaslehti tarjosi 
monipuolista luettavaa ajankohtaisista, 
kyltereitä kiinnostavista aiheista.
toimituksellisesta laadusta. 

Y lioppilaslehti Kylterin vuosi 2015 koostui neljästä 

44-sivuisesta aikakauslehdestä. Kylterin päätoimitta-

jana vuonna 2015 toimi Taneli Kontiainen. Keväällä lehden 

ja KY:n art director oli Karin Gellman, syksyllä Jesse Salo. 

Lehden ulkoasuun tehtiin vuoden alussa pieniä muutoksia. 

Kylteri painettiin Lönnbergin painotalossa 1200–1500 kap-

paleen kertapainoksin ja jaettiin telineissä Töölön ja Ota-

niemen kampuksilla.

Sisällöllisesti Kylteri jatkoi itsenäisellä linjalla. Lehden-

teon päätoimittajavetoisuus näkyy joka vuosi muuttuvina 

painotuksina aihevalinnoissa. Tänä vuonna Kylteri keskittyi 

erityisesti asioihin ja ilmiöihin – henkilöjutut jätettiin taka-

alalle.

K O U L U T U S P O L I I T T I S E T  A I H E E T   
P O I K I V A T  P A L A U T E T T A

VUODEN ENSIMMÄISEN LEHDEN kansijuttu kertoi talousri-

kostutkinnasta. Toisen numeron kansi omistettiin Otaniemi-

muutolle. Kolmannessa numerossa syvennyttiin kauppa-

tieteilijöiden vaikutusvallan kasvuun terveydenhuollossa. 

Vuoden viimeisen numeron kansiaihe puoletaan oli Mari-

mekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon laaja henki-

löhaastattelu.

Vuoden 2015 aikana Kylteri onnistui nostamaan esille 

merkittäviä koulutuspoliittisia aiheita, jotka poikivat ki-

pakkaa palautetta. Etenkin kauppakorkeakoulun avoimen 

Y L I O P P I L A S L E H T I  K Y L T E R I

väylän valintaa käsitellyt juttu herätti tunteita. Jutussa ker-

rottiin, että vuonna 2015 kauppakorkeakouluun pääsi suo-

rittamalla 60 opintopistettä alimmillaan keskiarvolla 3,3. 

Muita tärkeitä aiheita olivat yliopiston kieltenopetuksen 

muutosta käsitellyt juttu, Matti Pohjolan Taloustieteen oppi-

kirjan syrjäyttäminen valintakoekirjojen joukosta ja kauppa-

korkeakoulujen pyrkimys opiskelijavalinnan uudistamiseksi 

siten, että jatkossa opinto-oikeuden saisi vain kandidaatin 

tutkintoon.

Vuoden 2015 aiheet kuvastavat sitä, mihin Kylteriä tarvi-

taan. Mikään muu media ei kirjoita näistä aiheista kyltereitä 

kiinnostavalla tavalla.

V E R K O N  K E H I T Y K S E L L E  S U U N N A T T I I N 

R E S U R S S I T

Kylteri on suuntaamassa verkkoon. Vuonna 2015 päätettiin 

osoittaa määrärahoja vuoden 2016 nettisivu-uudistusta ja 

verkon toimintatapojen kehittämistä varten. Tavoitteena 

on, että vuonna 2017 painopiste olisi verkossa, ja paperisia 

Kyltereitä ilmestyisi kaksi kappaletta.

Päätoimittajan työtaakkaa päätettiin helpottaa osoittamal-

la määräraha toimitussihteerin tehtävään ensi vuodeksi.

Taneli Kontiainen
Kylterin päätoimittaja

KY:n toimisto ja vapaaehtoiset ovat työskennelleet KY-talol-

la 1940 luvulta lähtien. Tämä vuosi on ollut todella historial-

linen tilojen osalta, kun vuosikymmenien perinne muuttui ja 

laajensimme toimintaamme myös Otaniemeen. Toimisto on 

työskennellyt uusissa tiloissa Konemiehentiellä kesäkuusta 

lähtien. Tilat koostuvat toimistorakennus, Espilästä ja juhla-

tila, Sahasta. 

Kevät käytettiin pitkälti muuttoon valmistautuessa, jot-

ta kesäkuun alussa oli mahdollista järjestää tupaantuliai-

set uusissa tiloissa ja vihkiä tilat KY:n käyttöön. Tilat olivat 

entuudestaan todella hyvässä kunnossa, joten vältyimme 

suuremmilta remontoinneilta. Kevään aikana meillä oli toi-

nenkin tärkeä tehtävä, toimistorakennuksen nimen valinta. 

Järjestimme nimikilpailun ja parhaaksi ehdotukseksi vali-

koitui Espilä. KY-talossa on aikoinaan ollut samanniminen 

ravintola ja halusimme näin tuoda palan historiaa nimen 

muodossa mukanamme uudelle kampukselle. 

Emme huviksemme puhu laajentumisesta, vaan sanava-

linnalle on syynsä. Emme missään tapauksessa ole unoh-

taneet Töölön KY-taloa ja toimintoja siellä. Tiloissa on edel-

leen tutut juhlatilat, saunatilat, kokoustilat ja kellarin tilat. 

Syksyn aikana KY-talolla on järjestetty myös jäsenpäivys-

tystä kolmena päivänä viikossa. Tilojen tarjoaminen myös 

Töölössä on tärkeää, jotta voimme palvella maisteriopiske-

lijoitamme mahdollisimman hyvin. 

Espilä                                      
– kylterin koti 
Otaniemessä

Askel lähempänä 
peruskiven 

muuraamista

K Y : N  T I L A T  O T A N I E M E S S Ä
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K Y - S Ä Ä T I Ö

T O I M I N T A - A V U S T U K S E T

KY-säätiö jakaa vuosittain toiminta-avustuksia erilaisille yh-

distyksille, jaostoille, kerhoille ja toimijaryhmille. Toiminta-

avustuksia jaettiin vuonna 2015 pääsääntöisesti keväällä 

järjestetyn varsinaisen hakukierroksen kautta. Vuonna 2015 

säätiö uudisti toiminta-avustuksiaan avaamalla jatkuvan 

projektiluontoiseen toimintaan tarkoitetun hakukierroksen. 

Tämän joustavamman projektihakumallin käyttöä jatketaan 

myös vuonna 2016. Yhteensä avustuksia myönnettiin vuo-

den aikana 98 500 euroa.

Lisäksi säätiö tuki KY ry:n toimintaa 413 500 euron toi-

minta-avustuksella. KY ry:lle myönnetyn avustuksen kaut-

ta säätiö tukee paitsi KY ry:n jäseniä, myös kaikkia Aallon 

kauppatieteilijöitä muun muassa yhdistyksen tekemän 

edunvalvontatyön kautta.

Vuonna 2015 säätiö jatkoi myös yhteisöllisyyteen liit-

tyvää pilottikokeiluaan Vuoden kylteriteko –palkinnon 

muodossa. Palkinto myönnetään erityisen hyvästä kaup-

pakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa yhteishenkeä 

ja positiivista asennetta lisänneestä teosta tai projektista 

ja sen saajat julkaistaan KY:n vuosijuhlassa helmikuussa 

2016.

Antti Melander
säätiön asiamies

V uonna 2008 perustetun Helsingin kauppatieteiden 

ylioppilaiden säätiön (KY-säätiö) tarkoituksena on 

edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskele-

vien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä 

sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä 

pyrkimyksiä ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä. 

KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tuke-

malla taloudellisesti opiskelijoiden kerho- ja harrastustoi-

mintaa, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opiskelua ja 

opiskelun edellytyksiä esimerkiksi tarjoamalla opiskeli-

joille tiloja käytetttäväksi muun muassa kerho- ja harras-

tustoimintaan.

KY-säätiö 
kylteritoiminnan 
mahdollistajana

K Y - S Ä Ä T I Ö N  J A K A M A T  A P U R A H A T  J A 
A V U S T U K S E T  V U O N N A  2 0 1 5

KY-säätiö tukee vuosittain Aallon kauppakorkeakoulun 

opiskelijoita noin 750 000 eurolla, minkä lisäksi säätiö 

edistää kaikkien Aalto-yliopiston kauppatieteilijöiden pyrki-

myksiä tarjoamalla heidän käyttöönsä tiloja ja lisäksi muun 

muassa kustantamalla kauppatieteilijöiden omaa lehteä.

S T I P E N D I T  J A 
T U N N U S T U S P A L K I N N O T

Vuonna 2015 KY-säätiö jakoi yhteensä 12 kap-

paletta 500 euron arvoisia stipendejä hyvästä 

opintomenestyksestä Kauppakorkeakoulun 

opiskelijoille. Stipendi myönnettiin seuraaville 

henkilöille:

 

Kumral Kadir

Kansikas Caroliina

Kinnunen Olli

 

Häkkä Alan

Vahteri Ville

 

Kilpinen Samu

Rissanen Minna

Kotila Jaakko

Keinänen Janika

Leusko Laura

Lindfors Nicolas

Väisänen Tuukka

 

1500 euron arvoisia KY-säätiön tunnustuspal-

kintoja erinomaisista pro gradu – tutkielmista 

jaettiin kolmelle henkilölle:

 

Hukkanen Petri

Mäenpää Emma

Saarinen Reeti

K A N S A I N V Ä L I S E N  V A I H D O N  A P U R A H A T

Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on 

tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden 

tutkintoon sisällytettäviä vaihto-opintoja.

Vuonna 2015 säätiö myönsi apurahan yhteensä 287 

opiskelijalle. Apurahoja myönnettiin yhteensä noin 200 000 

euroa ja hakijoiden saamat apurahat jakautuivat vaihtokoh-

teista riippuen seuraavasti: Eurooppa 560 euroa, Pohjois-

Amerikka, Aasia ja Afrikka 728 euroa sekä Etelä-Amerikka, 

Australia ja Uusi-Seelanti 897 euroa.

Iiro Heinonen
KY-säätiön puheenjohtaja



34 35

SÄÄTIÖN ASIAMIES

Antti Melander

OPISKELIJAJÄSENET

Iiro Heinonen, puheenjohtaja
Niklas Huotari
Max Mononen
Otso Olander
Laura Vuorelma
Antti Korpelainen, KY ry:n puheenjohtaja

ASIANTUNTIJAJÄSENET

Juhana Brotherus
Eeva Grannenfelt
Harri Hiltunen
Atro Mäkilä
Harri Tilli
Tapani Väljä

S Ä Ä T I Ö N  O M A I S U U D E N  K A R T T U M I N E N  J A 

O M I S T U S T E N  T I L A N N E

Vuosi 2015 päästiin aloittamaan vuonna 2014 toteutetun va-

rainhoidon yhteistyökumppaneiden kilpailutuksen jälkeen 

uudelle kokoonpanolla. Vuoden aikana säätiö myös uudisti 

pitkän aikavälin omaisuudenhoidon suunnitelmansa vuosille 

2015-2017.  Päivitetty suunnitelma toimii säätiön hallituksen 

ohjenuorana sijoituspäätöksissä. Säätiön salkku pärjäsi haas-

tavasta markkinatilanteesta huolimatta erittäin hyvin vuonna 

2015. Vuoden 2015 nimellistuotto oli 9,6 %, joka ylittää säätiön 

käyttämän vertailuindeksi 4,8 %:lla. Tulos on erinomainen ja 

johtuu hallituksen toteuttamista oikeaan aikaan ajoitetuista 

voittojen kotiuttamisista osakemarkkinoilta. Vuodelle 2016 

hallitus ennustaa edelleen haastavaa tilannetta sijoitusmark-

kinoilla.

Vuoden 2015 aikana säätiö myös aloitti sijoituskiinteistöjen-

sä aktiivisemman markkinoinnin tyhjien tilojen täyttämiseksi. 

KY-talon markkinointia varten perustettiin oma kotisivu, joka 

toimii talon ja vapaana olevien tilojen esitteenä. Kampanja 

tuotti useita yhteydenottoja vuonna 2015 ja säätiö uskookin 

suurimman osan tyhjistä tilojen saatavan vuokratuksi vuoden 

2016 aikana. Sijoituskiinteistöjen tuotoksi vuoden 2015 aikana 

muodostui 7,9%.

Säätiön koko omaisuuden markkina-arvo vuoden 2015 lo-

pussa oli noin 51 miljoonaa euroa.

K Y - S Ä Ä T I Ö N  M U U  T O I M I N T A  V U O N N A  2 0 1 5

M U U T O K S I A  T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö S S Ä

Vuonna 2015 kauppatieteiden kandidaattien opetustoimin-

ta siirtyi Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle. Muutos 

aiheutti selkeän muutoksen myös säätiön palvelutoiminnan 

painopisteissä. Opiskelijoiden oman toiminnan laajentuessa 

myös Otaniemen kampukselle. Säätiö on vuokrannut Otanie-

mestä kaksi kiinteistöä täyttämään kauppatieteilijöiden oman 

opiskelijatoiminnan tilatarpeita tulevaisuudessa. Kiinteistöt 

sijaitsevat osoitteissa Konemiehentie 1 ja 4. Osoitteessa Ko-

nemiehentie 1 oleva Saha niminen rakennus palvelee kaup-

patieteilijöitä juhla-, kokous- ja seminaarikäytössä. Osoiteessa 

Konemiehentie 4 sijaitseva Espiläksi nimetty rakennus toimii 

kauppatieteilijöiden Otaniemen pääkonttorina.

Vuonna 2015 säätiö valmistautui lisäksi säätiölain muut-

tumiseen 1.12.2015 aloittamalla lakimuutoksen vaatimien ja 

osittain myös mahdollistamien sääntömuutosten valmistelun. 

Tämän lisäksi säätiön hallitus on helmikuussa 2015 hyväksynyt 

säätiölle lähipiiriohjen ohjaamaan säätiössä tehtäviä lähipiiri-

toimia.

K Y - S Ä Ä T I Ö N  H A L L I T U S  V U O N N A  2 0 1 5

Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmaksi osin 

säätiön hallitus. KY-säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta 

ja edustaa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- ja asiantuntija-

jäsenistä. Hallituksen puheenjohtajana toimii aina opiskelija.

H O V I O I K E U D E S T A  K O R K E I M P A A N 
O I K E U T E E N

Helsingin hovioikeus käsitteli huhtikuussa 2015 KY-ylioppi-

laskunnan vuonna 2008 säätiölle tekemiä lahjoituksia AYY:n 

käräjäoikeuden tuomiosta tekemän valituksen pohjalta. AYY 

piti edelleen hovioikeudessa kiinni väitteistään, että lahjoituk-

set olisvat kohtuuttomia ja lainvastaisia. KY:n mielestä lahjoi-

tukset ovat täysin laillisia eikä lahjoitusprosessiin liity mitään 

seikkoja, jotka aiheuttaisivat lahjoitusten pätemättömyyden. 

Lahjoitukset on tehty kauppatieteilijöiden oman elinvoimaisen 

opiskelijatoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi monitieteel-

lisessä Aalto-yhteisössä.

Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa asiassa syyskuussa 

2015 ja päätyi tuomiossaan pitämään käräjäoikeuden tuomion 

voimassa ja antoi omalta osaltaan vahvistuksen lahjoitusten 

lainmukaisuudelle. AYY on hakenut korkeimmalta oikeudelta 

valituslupaa hovioikeuden tuomiosta marraskuussa 2015.

Korkein oikeus antoi ratkaisunsa AYY:n valituslupahake-

mukseen liittyen 5.2.2016 ja päätti olla myöntämättä AYY:lle 

valituslupaa. Näin ollen AYY:n vuonna 2012 aloittama siviilioi-

keudellinen prosessi on päättynyt ja Helsingin hovioikeuden 

tuomio jää pysyväksi.
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K evätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen ja säätiön 

vuoden 2014 tilinpäätöksiä ja merkittiin tiedoksi 

yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Korpelaisen 

antama katsaus ajankohtaisiin asioihin. Yhdistyksen suu-

rimmat painopisteet ovat olleet Otaniemeen laajentumi-

nen sekä strategiapäivitys. Otaniemeen laajentumisessa 

tilojen lisäksi myös viestintä on ollut painopisteenä. Ota-

niemen lisäksi KY:tä on keväällä viety kohti kansainväli-

sempää. Edustajisto päätti kokouksessaan toukokuussa 

muuttaa KY:n virallisten kanavien viestintäkielen kokonaan 

englanniksi. Myös edustajisto on uudistuksen alla: kokoa 

pienennetään ja valintatapa muutetaan listavaalista suo-

raksi henkilövaaliksi. KY-säätiön hallituksen puheenjoh-

taja esitteli KY-säätiön kuulumiset niin yleisen toiminnan 

kuin omaisuuslahjoitusasiankin tiimoilta. Lisäksi käytiin 

keskustelua menettelytavasta kunniavaltuuskunnan nimi-

tysoikeudesta säätiön hallitukseen.

Syyskokouksessa marraskuussa päätettiin keskustelun 

jälkeen nimittää Kaisa Vikkula säätiön hallitukseen toimi-

kaudelle 2015-2017. Päätettiin lisäksi puoltaa merkkityö-

ryhmän esitystä kunniamerkkien saajista.

Merkittiin tiedoksi yhdistyksen hallituksen varapuheen-

johtajan ja pääsihteerin katsaus KY:n toimintaan. Isoim-

mat tapahtumat ovat olleet sekä toimiston että kandidaat-

tiopiskelijoiden muutto Otaniemeen, päivitetty strategia 

sekä tänä vuonna alkava Aallon varainkeruu, jossa KY 

on mukana tukemassa Kauppakorkeakoulua tarjoamalla 

alumneille mahdollisuuden lahjoittaa pieniä summia kor-

vamerkittynä kauppatieteelliseen opetukseen. Merkittiin 

myös tiedoksi keskustelut kunniavaltuuskunnan jäsenis-

KUNNIAVALTUUSKUNTA 2015

Vuorineuvos Jukka Härmälä, puheenjohtaja
KTM Olle Koskinen, varapuheenjohtaja
Vuorineuvos Kari Jordan
KTT Eero Kasanen
Kanslianeuvos Mikko Leppänen
Kamarineuvos Jaakko Salonoja
Kansleri Aatto Prihti
KTL Matti Purasjoki
Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto
KTT Kaisa Vikkula
KTT Jyrki Wallenius
KTM Topi Manner

K U N N I A V A L T U U S K U N T A

tä tulevaisuudessa ja KY:n pitkän aikavälin tilahankkeista. 

KY-säätiön hallituksen puheenjohtaja esitteli KY-säätiön 

kuulumiset niin yleisen toiminnan kuin omaisuuslahjoi-

tusasiankin tiimoilta. KY-talon vuokralla olevia toimitiloja 

markkinoidaan aktiivisemmin kuin aiemmin, mikä on joh-

tanut kasvaneeseen kysyntään ja useisiin yhteydenottoihin, 

joita edistetään paraikaa.

Nostettiin maljat kunniavaltuuskunnan pitkäaikaisille jä-

senille Aatto Prihtille ja Mikko Leppäselle, jotka olivat läsnä 

viimeistä kertaa kokouksessa.

Kunniavaltuuskunnan  
vuosi 2015

Kunniavaltuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 
Kunniavaltuuskunnan puheenjohtajana jatkaa tänä vuonna 

Vuorineuvos Jukka Härmälä ja varapuheenjohtajana 
KTM Olle Koskinen.

Merkit ja 
huomionosoitukset

PIENOISLIPPU

Essi Myllymäki

ANSIOMERKIT

Pekka Lampinen

SENIORISTIPENDI

Esa-Pekka Mattila

KY-VIIRI

Jyrki Wallenius

VUODEN OPETTAJA

Peter Nyberg

HARRASTUSMERKIT

Annu Kostiainen

Mikko Jauhiainen

Anni Laurikka

Laura Vuorelma

Liisa Itkonen

Laura Brotkin

Otso Takala

Niko Isojärvi

Annina Orasmaa

Pauliina Ikäheimo

AKTIIVIMERKIT:

Noora Virmanen

Moona Kärkkäinen

Joel Leinonen

Aleksi Laitinen

Lotta Hankimo

Nelli Huikari

Aurelia Puranen

Emilia Vuokko

Juuso Konttila

Sami Marttinen

Annu Kangas

Reeta Reivinen

Otso Olander

Tatu Peltonen

Anna Pinomaa

Henry Grönfors

Jaakko Talvio

Jenni Kynnös

Johanna Pöyhönen

Jutta Varis

Linh Tamminen

Milla Parviainen

Niklas Huotari

Niklas Syyli

Riikka Laurila

Roni Saroniemi

Roope Rekola

Saila Nurkka

Susanna Salminen

Viljami Väisänen

Ville Vahteri

Antti Korpelainen

Laura Ketola

Olga Lehtinen

Miikka Kataja

KY:n 104. vuosijuhlassa 28.2.2015 jaettiin seuraavat huomionosoitukset:
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AD  
Karin Gellman (30.8. asti)

Kerhosihteeri  
Helena Kauma (30.8. asti)

Myyntikoordinaattori 
Oliver Rotko (31.5. asti)

AD  
Jesse Salo (17.8. alkaen)

Kerhosihteeri  
Liisa Helle (17.8. alkaen)

Myyntikoordinaattori 
Katariina Karttunen (17.8. alkaen)

IT-koordinaattori 
Henri Lahtinen (30.8. asti)

Kulttuurisihteeri 
Jenni Kynnös (30.8. asti)

Tiedottaja 
Johanna Tirkkonen (30.8. asti)

IT-koordinaattori 
Joni Kariluoto (17.8. alkaen)

Kulttuurisihteeri 
Niina Palm  (17.8. alkaen)

Tiedottaja 
Anna Elo (17.8. alkaen)

H E N K I L Ö K U N T A ,  K Y  R Y

Isäntä 
Markus Karva (31.5. asti)

Hallintopäällikkö 
Sari Rautiainen

Isäntä 
Topi Soivio (1.9. alkaen)

Pääsihteeri 
Karri Tuominen

Neuvontalakimies 
Matti Marttunen

Säätiön asiamies 
Antti Melander

Kylterin päätoimittaja 
Taneli Kontiainen

H E N K I L Ö K U N T A ,  K Y - S Ä Ä T I Ö
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V uosi 2015 oli Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat 

ry:n (myöhemmin KY-yhdistys tai KY) kuudes täysi-

painoinen toimintavuosi. Vuoden aikana erityistä huomiota 

sai kesällä tapahtunut päätoimipisteen muutto Töölöstä 

Otaniemeen sekä aiempien vuosien aikana vakiintuneen 

toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

Toimintakertomus koostuu varsinaisen toiminnan ku-

vauksesta, yhdistyksen taloudellisen tilan kuvauksesta, 

tilikauden päättymisen jälkeisten oleellisten tapahtumien 

raportoinnista ja yhdistyksen kehitysnäkymien arvioinnista 

vuodelle 2016.

V A R S I N A I N E N  T O I M I N T A

Vuosi 2015 oli toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin 2 

aiempaa vuotta. Nykymuotoisen KY:n toiminta alkaa olla 

hyvinkin vakiintunutta - isoimpana muutoksena toiminnal-

lisesti oli päätoimipisteen muutto Otaniemeen. Varsinaisen 

toiminnan kokonaiskulujäämä oli 427 000 euroa (435 000 

euroa vuonna 2014). Vuoden päätteessä yhdistyksessä to-

dettiin olevan 3393 opiskelijajäsentä ja 383 seniorijäsentä.

Yhdistyksen toimintaa johti Antti Korpelaisen kahdek-

sanhenkinen hallitus apunaan viisi valiokuntaa. Keväällä 

suunniteltiin kesäkuukausille ajoitettua toimitilamuuttoa 

ja syksyn aikana totuteltiin elämään uudella kampuksella 

sekä hiottiin päivittäisiä käytänteitä. Alkuvuodesta järjestet-

tiin ensimmäistä kertaa Helsinki Business Symposium, jon-

ka kävijämäärä jäi hieman toivotusta. Paikalle saapuneilta 

tulleen palautteen perusteella tapahtuma oli kuitenkin on-

nistunut ja se päätettiin järjestää uudelleen vuonna 2016. 

KY:n strategia vuosille 2015-2020 saatiin valmiiksi alkusyk-

systä.

KY:n edustajiston kokoonpanolla oli toinen kahdesta 

toimintavuodestaan. Kokouksia järjestettiin kaikkiaan 8. 

Aktiivisuudessa havaittiin hieman parannusta. Vuoden ai-

kana KY:n edustajiston kokoonpanoa muutettiin siirtymällä 

äänivallattoman puheenjohtajan, 21 varsinaisen jäsenen 

sekä korkeintaan 42 varajäsenen kokoonpanon. Lisäksi 

säännöstöä tarkennettiin edellisvuoden tapaan useam-

paan otteeseen.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana keskimää-

rin 9 työntekijää. Henkilöstökulut olivat yhteensä 261 000 

euroa (271 000 euroa vuonna 2014) jakaantuen aatteellisen 

toimiston osalta 146 000 euroon ja palvelutoimiston osalta 

115 000 euroon.

KY-yhdistys toimii edelleen KY-säätiön omistamissa tai 

vuokraamissa tiloissa ja rahoittaa suurimman osan toi-

minnastaan säätiön toiminta-avustuksella. KY-yhdistyksen 

työntekijöistä osa tekee joustavasti töitä myös KY-säätiön 

hyväksi aatteellisissa, suunnittelun ja käytännön asioissa. 

Kulujen jakautumisesta toiminnan mukaisesti huolehditaan 

KY-yhdistyksen ja KY-säätiön välisellä laskutuksella.

Y H D I S T Y K S E N  T A L O U D E L L I N E N  T I L A

Yhdistys rahoitti toimintaansa KY-säätiön 413 500 euron 

suuruisella toiminta-avustuksella ja yhteensä 100 000 eu-

ron suuruisilla tuloilla, jotka syntyivät valtaosin yritysyh-

teistyöstä. Yrityssuhteissa tuottoja toi vuosittaisten yhteis-

työsopimusten lisäksi aiempien vuosien tapaan erityisesti 

Career Catalogue -projekti.

EVLI Pankki Oyj jatkoi KY-yhdistyksen sijoitusvarallisuu-

den hallinnointia. Vuoden 2015 lopulla sijoitusten arvo oli 

noin 488 000 euroa, ja niistä kirjattiin vuodelta 2015 noin 

36 000 euron tuotto. Sijoitusvarallisuuden tarkoitus on tur-

vata toiminnan jatkuvuus.

KY osti vuonna 2012 osuuden aTalent Recruiting Oy:stä. 

Tämän aatteellisen sijoituksen tarkoitus on osallistua KY:n 

Toimintakertomus 2015

( )
( )

jäseniä työllistävään rekrytointitoimintaan. Edustajiston 

keväällä 2014 hyväksymän omistajuusstrategian mukaan 

pitkällä aikavälillä sijoituksesta halutaan myös tuottoa, 

mutta toistaiseksi KY on linjannut, että voitot on käytettä-

vä kasvuun voitonjaon sijasta. KY:n hallitus nimittää kaksi 

jäsentä yrityksen hallitukseen, ja edustajisto hyväksyy linjat 

omistajaohjaukselle. Vuonna 2015 aTalentin omistajataho-

jen kesken alettiin rakentaa omistajastrategiaa, joka toimii 

suuntaviivoina yrityksen hallituksen toiminnalle.

KY ei perinyt vuonna 2015 opiskelijajäseniltä jäsenmak-

sua. Edustajisto päätti seniorikillan raadin esityksestä ke-

rätä seniorijäseniltä 20 euron jäsenmaksun, jolla killan toi-

mintaa on määrä rahoittaa.

O L E N N A I S E T  T A P A H T U M A T  T I L I K A U D E N 
P Ä Ä T T Y M I S E N  J Ä L K E E N

Edustajisto hyväksyi aTalentin omistajastrategian kokouk-

sessaan 23.2.2016. Toista kertaa järjestetty seminaarita-

pahtuma Helsinki Business Symposium keräsi edellisvuotta 

enemmän kävijöitä, mutta jäi jälleen hieman kävijämääräta-

voitteesta, mutta taloudelliset tavoitteet täyttyivät.

N Ä K Y M Ä T  V U O D E L L E  2 0 1 6

Edustajisto on perinteiseen tapaan vahvistanut hallituksen 

hyväksymän toimintasuunnitelman. Sen pohjalta vuoden 

2016 hallitus on luonut hallitusohjelmansa, jolla tavoitteet 

selkenevät eri päättäjille ja toimijoille. Hallitusohjelma ni-

mettiin uusiksi, ja kulkee nykyään nimellä toimisto-ohjelma.

Vuonna 2016 KY:llä toteutetaan henkilöstökartoitus, 

jonka avulla selvitetään vastaavatko työntekijöiden työ-

tehtävät KY:n nykyisiä tarpeita. Lisäksi vuoden aikana va-

kiinnutetaan entisestään käytäntöjä ja toimintaa kahdessa 

toimipisteessä. Kevään aikana saatetaan loppuun myös 

vuonna 2015 aloitettu brändin uudistusprojekti.

KY-säätiön vuokrasopimus nykyisiin toimitiloihin Ota-

niemessä päättyy vuonna 2019. Tulevana vuonna jatketaan 

vuoden 2015 syksyllä aloitettua pitkän aikavälin tilaprojek-

tia, jossa KY on yhdessä muiden opiskelijatahojen kanssa 

rakentamassa opiskelijakeskusta Otaniemen kampukselle.

( )
( )
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Varsinainen toiminta

Luottamushenkilötoiminta
Kulut

  Edustajisto

  Hallitus

    Henkilöstökulut

    Toimintakulut

    Hallitus yhteensä

  Muu luottamushenkilötoiminta

    Kunniavaltuuskunta

    Seniorikilta

    Muu luottamus-
    henkilötoiminta yhteensä

Luottamushenkilötoiminta yhteensä

Aatteellinen toiminta
Tuotot

Kulut

  Henkilöstökulut

  Edunvalvontatoiminta

  Kulttuuritoiminta

  Liikuntatoiminta

  Yrityssuhdetoiminta

  Tiedotustoiminta

  Uudet opiskelijat

  Vapaaehtoistoimijat

  Yhteiset toimintakulut

    

Aatteellinen toiminta yhteensä

Toimiston yhteiset tuotot/kulut
Tuotot

Kulut

  Palvelutoimisto

    Henkilöstökulut

    Muut kulut

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

( )
( )

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

  Palvelutoimisto yhteensä -114.532,63

  KY-Talo, toimitilakulut

  Toimistokerros 866,98

  Muut kulut -5.073,43

Kulut yhteensä -118.739,08

Toimiston yhteiset kulut yhteensä -101.836,18

Varsinainen toiminta yhteensä -426.870,33

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot 2.745,00

Varainhankinta yhteensä 2.745,00

Sijoitustoiminta

Tuotot 39.078,49

Kulut -3.211,81

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 35.866,68

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 9,29

Rahoituskulut -216,25

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -206,96

Poistot

Poistot koneista ja kalustosta

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista

Poistot yhteensä

Yleisavustukset 413.500,00

Tilikauden yli-/alijäämä 25.034,39

( )
( )

-4.125,17

-73.555,85

-28.795,59

-102.351,44

-1.636,39

-3.445,63

-5.082,02

-111.558,63

99.963,15

-146.110,87

-12.134,31

-28.734,80

-8.817,45

-5.177,55

-16.458,62

-5.673,46

-10.728,70

-79.602,91

-313.438,67

-213.475,52

16.902,90

-114.532,63

-5.010,45

-73.921,21

-27.456,80

-101.378,01

-2.270,84

-4.132,31

-6.403,15

-112.791,61

99.313,64

-141.942,35

-13.037,60

-36.993,96

-12.679,86

-26.604,25

-15.428,97

-8.208,91

-10.410,79

-45.806,82

-311.113,51

-211.799,87

30.712,70

-128.979,74

-2.178,68

-131.158,42

-1.075,77

-8.890,21

-141.124,40

-110.411,70

-435.003,18

2.420,00

2.420,00

53.988,41

-2.291,27

51.697,14

3,07

-120,91

-117,84

-4,58

-4.181,18

-4.185,76

435.550,00

50.360,36
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Tase
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Vastaavaa

pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja kalusto

  Muut aineelliset hyödykkeet

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 92.602,81

Sijoitukset yhteensä 92.623,81

Pysyvät vastaavat yhteensä 92.623,81

vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

  Tavarat 9.582,00

Vaihto-omaisuus yhteensä 9.582,00

Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 15.563,41

  Lainasaamiset

  Siirtosaamiset 5.655,93

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21.219,34

Rahoitusarvopaperit

  Muut arvopaperit 488.564,39

Rahoitusarvopaperit yhteensä 488.564,39

Rahat ja pankkisaamiset 192.223,58

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 711.589,31 664.422,77

                          

Vastaavaa yhteensä 804.213,12 757.046,58

( )
( )

( )
( )

92.602,81

92.623,81

92.623,81

10.928,00

10.928,00

13.170,79

4.519,96

7.338,16

25.028,91

452.605,56

452.605,56

175.860,30

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Vastattavaa

oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämät 721.223,91 670.863,55

Tilikauden ylijäämä 25.034,39 50.360,36

Oma pääoma yhteensä 746.258,30 721.223,91

vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

  Siirtovelat 287,60

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 287,60

Lyhytaikainen vieras pääoma

  Ostovelat 9.278,30 11.656,30

  Muut velat 3.036,07 3.762,68

  Siirtovelat 45.352,85 20.403,69

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 57.667,22 35.822,67

Vieras pääoma yhteensä 57.954,82 35.822,67

                                                     

Vastaavaa yhteensä 804.213,12 757.046,58
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Liitetiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka laatii tilinpäätöksen-

sä Suomen kirjanpitolain mukaan.

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n edustajisto nimittää Helsingin kauppatieteiden 

ylioppilaiden säätiön hallituksen. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska yhdistys voi päät-

tää vain säätiön toimielinten jäsenten nimeämisestä, muilta osin säätiö toimii itsenäisesti. 

Kirjanpidollista määräysvaltaa ei näin ollen synny.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin 

vähennettyyn hankintamenoonsa.

Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan 

todennäköiseen myyntihintaansa.

Saamisiin merkityt myynti-, laina-, siirto- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa 

tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankin-

tamenoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen 

mukaiseen arvoon.

( )
( )

tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut 2015 2014

Palkat, palkkiot 283.103,43 299.169,72

Luontaisedut 720,00 720,00

Eläkekulut, TyeL 39.414,80 39.706,50

Muut lakisääteiset sivukulut 7.032,56 7.422,84

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 9 (2015) ja 9 (2014).

taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Rahastosijoitukset 2015 2014

Kirjanpitoarvo 488.564,39 452.605,56

Markkina-arvo 516.032,53 476.773,85

Muut osakkeet

Kirjanpitoarvo 92.623,81 92.623,81

vastuut

Leasingvuokrasopimusvastuut 2015 2014

Avoimien leasingvuokrasopimusten nimellismäärät 2.731,34 2.901,84 

omistukset muissa yrityksissä

25 % omistus aTalent Recruiting Oy, jonka vuoden 2015 tulos oli 93.530,92 
ja oma pääoma 254.627,89 euroa.

tiedot tytäryhtiöstä

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2015 2014

Oma pääoma 48.520.648,20 45.802.887,98

Tilikauden yli-/alijäämä -174.684,85 4.872.949,42

  

Oman pääoman erittely 2015 2014

Edellisten tilikausien voitto/tappio 721.223,91 670.863,55

Tilikauden voitto/tappio 25.034,39 50.360,36

Oma pääoma yhteensä 746.258,30 721.223,91

( )
( )



48 49

Ta
lo

us
: K

Y-
sä

ät
iö

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsingissä 5.4.2016

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 5.4.2016
KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus

Tilinpäätösmerkintä

Turo Koila, KHT

Henrik Kekarainen
puheenjohtaja

Ville Marchant
jäsen

Julia Österlund
jäsen

Juhana Junttila
jäsen

Joel Leinonen
jäsen

Milla Parviainen
jäsen

Juho Paavola
jäsen

Katariina Ollari
jäsen

( )
( )
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1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

kiinteistösijoitukset
Vuokratuotot 1.346.363,87

Vastikkeet -806.803,60

Kiinteistöjen hoitokulut -84.239,18

Kiinteistösijoitukset yhteensä 455.321,09

rahastosijoitukset
Myyntivoitot 439.759,20

Muut tuotot -39.086,79

Muut kulut -3.124,38

Rahastosijoitukset yhteensä 397.548,03

muu rahoitustoiminta
Rahoituskulut -11,74

Korkotuotot 74.712,42

Korkokulut -2,05

Muu rahoitustoiminta yhteensä 74.698,63

Sijoitus ja rahoitustoiminta  yht. 927.567,75

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -174.684,85

Varsinainen toiminta

tuotot
Tuotot 496.047,61 45,00

Tuotot yhteensä 496.047,61 0,00

kulut
Luottamushenkilötoiminta

  Hallitus -24.318,93 -26.569,36

  Hallintoneuvosto -6.804,95 -2.743,63

  Luottamushenkilötoiminta yhteensä -31.123,88 -29.312,99

Henkilöstö, hallinto ja tilat

  Henkilöstökulut -62.009,89 -61.712,38

  Poistot -26.304,39 -22.462,90

  Hallintokulut -127.893,72 -134.178,59

    Kellari -20.574,21 -21.484,26

    4. kerros -4.168,93 -9.562,46

    Vuokratilat Otaniemi -235.674,76

-309.671,17

1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Tuloslaskelma

  Tilakulut -99.172,66

  Henkilöstö, hallinto ja tilat yhteensä 525.879,17 -317.526,53

Toiminta

  Toiminta 303.064,91 -496.440,38

  Kylteri-lehti -17.139,41 -20.122,95

  Toiminta yhteensä -320.204,32 -516.563,33

Avustukset ja apurahat

  Muut avustukset -512.127,00 -526.110,00

  Apurahat -198.465,84 -198.436,49

  Stipendit ja tunnustuspalkinnot -10.500,00 -11.500,00

  Avustukset ja apurahat yhteensä -721.092,84 -736.046,49

Kulut yhteensä -1.598.300,21 -1.599.449,34

Varsinainen toiminta yhteensä -1.102.252,60 -1.599.404,34

1.462.215,16

-791.552,60

-81.225,63

589.436,93

5.777.610,69

65.029,15

-2.431,75

5.840.208,09

-28,21

42.828,37

-91,42

42.708,74

6.472.353,76

4.872.949,42
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1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Tase

Vastaavaa

pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

  Muut pitkävaikutteiset menot 288.430,11

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 288.430,11

Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja kalusto 23.273,27

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 23.273,27

Sijoitukset

  Osuudet saman konsernin yrityksissä 13.438.551,86

  Muut osakkeet ja osuudet 25.767.476,34

  Sijoitukset yhteensä 39.206.028,20

Pysyvät vastaavat yhteensä 39.517.731,58

vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset

  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8.278.000,00

  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 8.278.000,00

  Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 320,40

  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4.983,96

  Muut saamiset 11,49

  Siirtosaamiset 84.834,55

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 90.150,40

Rahat ja pankkisaamiset

  Pankkisaamiset 634.766,22

  Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 634.766,22

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 9.002.916,62

Vastaavaa yhteensä 48.520.648,20

1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Vastattavaa

oma pääoma
Peruspääoma 200.000,00

Edellisten tilikausien ylijäämät (alijäämät) 45.667.478,49

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -174.684,85

Oma pääoma yhteensä 45.692.793,64

pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 2.777.767,11

Pakolliset varaukset yhteensä 2.777.767,11

vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

  Muut velat

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

  Ostovelat 7.795,40

  Velat saman konsernin yrityksille 725,44

  Muut velat 32.332,45

  Siirtovelat 9.234,16

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 50.087,45

Vieras pääoma yhteensä 50.087,45

Vastaavaa yhteensä 48.520.648,20

331.477,38

331.477,38

9.222,16

9.222,16

13.438.551,86

26.006.279,59

39.444.831,45

39.785.530,99

8.278.000,00

8.278.000,00

608,98

14.830,32

1,94

139.292,49

154.733,73

584.623,26

584.623,26

9.017.356,99

48.802.887,98

200.000,00

40.794.529,07

4.872.949,42

45.867.478,49

2.777.767,11

2.777.767,11

55.800,00

55.800,00

22.407,69

913,17

64.753,53

13.767,99

101.842,38

157.642,38

48.802.887,98




