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KY:ltä kuuluu
Äänessä pääsihteeri, edustajisto ja hallitus.
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kun sen nuoret mursut huusivat yhteisellä äänellään pe-
rinteikkäissä Mursujaisissa Senaatintorilla.

Visiot KY:n toiminnasta elävät. Ne syttyvät, unohtuvat, 
innoittavat, haipuvat. Kenen visioiden pohjalta KY:tä oi-
keastaan ohjataan: jäsenten vai johtajien? Kellään ei ole 
yksinoikeutta, sillä KY:lläkin vahvimmat visiot voittavat. 
Ne syntyvät innokkaimpien, äänekkäimpien, järkevim-
pien tai karismaattisimpien ihmisten tahtona.

 KY:ltä kannattaa vaatia paljon. Siltä voi tahtoa ää-
nensä kuuluviin tai edellyttää sen päättäjiltä edistyksel-
listä näkemystä. Ennen kaikkea siltä on lupa toivoa, että 
se säilyttäisi muutoskykynsä tyyninäkin aikoina.

Menneitä aikoja rauhallisemmasta vuodesta huoli-
matta KY:n arki ei jatku samanlaisena pitkään. Otaniemi 
muuttaa kaiken.

pekka lampinen, PääsihteeRi

”KY:n arki ei jatku samanlaisena 
pitkään. Otaniemi muuttaa 
kaiken.”K Y:ssä on paljon vanhaa ja uutta. Aalto-yli-

opiston synnyn jälkeen KY tekee edelleen 
samoja asioita kuin vuosikymmeniä sitten: 
edunvalvontaa, juhlia, yritysyhteistyötä. 
Moni käytäntö on kuitenkin nähnyt päi-

vänvalon vasta tällä vuosikymmenellä, yhteisestä KY 
Loungen olohuoneesta aina rekrytointiliiketoimintaan.

Muutos kysyy harvoin lupaa. Kun muutos osuu koh-
dalle, se ajaa ihmiset ideoimaan ja luomaan uutta.

Nyt murrosvaihe on ohi. KY:n rutiini vuosittaisten 
toimintojen pyörittämisessä ja uudistumisvauhti ovat 
molemmat asettuneet uomiinsa. Vuonna 2013 parem-
paa KY:tä rakennettiin tasaisin askelin, jollaisia otetaan 
vakiintuneessa toimintakulttuurissa. Palvelujen nykyisiä 
palikoita järjesteltiin uudelleen, ja valtaosa vanhoista ta-
pahtumista sai elää menneenäkin vuonna.

Visiot ohjaavat KY:tä eteenpäin joko tutuilla väylil-
lä tai jännittävillä sivupoluilla. Eräs visioista keskittyy 
tulevaan: kun kauppakorkeakoulun kandidaattitason 
opiskelijat muuttavat vuonna 2015 Otaniemeen, tuon 
ajan kulttuuri täytyy saada kytkeytymään nykyisyyteen. 
Menneenä vuonna tämä tarkoitti pelinavausta tapahtu-
man järjestämisessä Otaniemessä. Yhtä lailla KY katseli, 

Pääsihteerin tervehdys
KY:n murrosvaihe on nyt ohi, mutta tulevaisuudessa odottaa sopeutuminen kahden 
kampuksen elämään.

PääsihteeRiltä
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Helsingin Kauppatieteiden Ylioppilaat 

rY (KY) on rekisteröity yhdistys, joka toimii 
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudelli-
sia, sosiaalisia, henkisiä ja opintoihin liitty-
viä pyrkimyksiään. Yhdistyksestä käytetään 
lyhennettä KY.

 KY tukee henkisesti tai aatteellisesti jä-
sentensä opiskelua, opintojen edellytyksiä 
ja tulevaa uraa. se toimii myös edunvalvo-
jana koulutuspoliittisissa asioissa. KY:n tar-
koituksena on kehittää ja ylläpitää kansallis-
ta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää 
opiskelijoiden vaihto-opiskelua.

 KY järjestää erilaisia kulttuuri- ja liikun-
tatapahtumia ja tukee taloudellisesti opis-
kelijoille järjestettävää harrastustoimintaa. 
se myös tiedottaa ajankohtaisista asioista 
kohderyhmänsä keskuudessa.

KY edistää opiskelijoiden ja yritysmaa-
ilman sekä opiskelijoiden ja opintonsa 
päättäneiden kohtaamista sekä pyrkii nos-
tamaan kauppatieteitä opiskelevien arvos-
tusta ja tunnettuutta yhteiskunnassamme.

KY:n jäseneksi voivat liittyä aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulussa kauppatieteellis-
tä tutkintoa suorittavat opiskelijat. 

Helsingin 
kauppatieteiden 
ylioppilaat ry

  

Mikä on KY?
KY:n organisaatiorakenne avattuna.

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
•	 taloussihteeri

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 PähkinänkuoRessa



10 1110

Pöydät notkuivat KY-talolla 2. helmikuuta, kun edus-
tajistokauden 2012–2013 toinen vuosi avattiin koulu-
tuspäivällä. Koulutuksessa pohjustettiin alkavaa vuotta 
yhdessä KY:n hallituksen kanssa ja puhallettiin yhteis-
henkeä tulevaan vuoteen.

Vuodesta osattiin odottaa pitkää ja työntäyteistä, kos-
ka toisella kaudella edustajiston rivit usein harvenevat 
kokeneempien jäsenten valmistuessa.

Virallisiin tehtäviinsä edustajisto, joka toimii myös 
KY-säätiön hallintoneuvostona, tarttui 6. helmikuuta 
kokoustaessaan poikkeuksellisesti Kauppakorkeakoulun 
Chydenia-rakennuksessa. Kevään kohokohdiksi nousi-
vat perinteinen juhlakokous 102-vuotiaan KY:n vuosi-
juhlaviikoilla 19.2., maaliskuinen Otaniemi-workshop, 
piipahdus KY-talon katolle vappuaattona sekä piknik 
kesäkuussa.

 Syksyllä toimintaa tahdittivat toiminnansuunnittelu 
ja budjetointi niin yhdistyksen kuin säätiönkin puolella. 
Vaaleissa KY:n edustajisto sai uudet kasvot, ja uusi edus-
tajisto ehtikin kokoontua jo vuoden 2013 puolella. Edus-
tajisto valitsi myös uuden hallituksen KY-säätiölle.

Vuosi päättyi kokousten osalta 9.12., kun hallinto-
neuvosto kokousti viimeistä kertaa. Kokouksen jälkeen 
edustajistokauden päättymistä juhlistettiin arvokkaasti 
Helkan Keittiössä.

Kokouksia edustajisto piti yhteensä kahdeksan ja sää-
tiön hallintoneuvosto neljä.

otanieMeä KoHti: KiiKarissa sYKsY 2015

Valmistautuminen Otaniemeen muuttoon alkoi edusta-
jiston työssä jo helmikuussa Otaniemi-työryhmän perus-
tamisella. Työryhmän vetovastuun otti hoitaakseen KY:n 
hallituksen kampusvastaava Essi Myllymäki.

Otaniemi-työryhmässä toimi aktiivisesti myös KY:n 
edustajiston puheenjohtaja Julius Hurri. Koko joukolla 

Katse kohti 
Otaniemeä 
edustajiston vuosi 2013 oli 
hallitusyhteistyöstä ja otaniemi-
visioinnista tehty. 

Otaniemen asioita edistettiin maaliskuisessa workshopis-
sa TF:n tiloissa Otaniemessä sekä koko vuoden mittaan 
edustajiston kokouksissa. 

Vuoden loppuun mennessä tila-asiat saatiin hyväl-
le tolalle, mikä auttaa vuoden 2014 edustajiston työtä: 
sitä odottavat päätökset Otaniemen tiloihin siirtymisestä 
sekä kahdella kampuksella toimivan KY:n tulevaisuuden 
suunnittelu yhdessä toimiston väen kanssa.  

Edustajisto teki hallituksen kanssa yhä tiiviimpää yh-
teistyötä. Hallitus toi vuoden mittaan edustajiston ko-
kouksiin keskusteltaviksi isompien linjojen lisäksi myös 
käytännönläheisempiä teemoja, jotka herättelivät hienos-
ti keskustelua kokousten alussa.

Suuri osa kokousten ulkopuolisesta keskustelusta käy-
tiin edustajiston Facebook-ryhmässä, joka osoittautui 
perinteistä sähköpostilistaa vuorovaikutteisemmaksi ka-
navaksi.

sääntöMuutoKsia Ja vaalit

Edustajisto päätti muuttaa KY:n perussääntöjä kaksi ker-
taa vuoden 2013 aikana.

Ensimmäisen muutoksen ansiosta KTL- & KTT-opis-
kelijat voivat nykyisin liittyä KY:n jäseniksi. Toisessa pe-
russääntömuutoksessa muutettiin Kunniavaltuuskuntaa 
koskevia sääntöjä sekä lavennettiin sääntöjä KY:n vuosi-
juhlapäivän ajan suhteen.

Kunniavaltuuskunnan aloitteesta edustajisto hyväksyi 
säännön, jonka mukaan Kunniavaltuuskuntaan voidaan 
ottaa mukaan entistä nuorempia jäseniä, joista kunnia-

valtuuskunta-aikana kasvaa kunniajäseniä. 
Vuosijuhlapäivämäärässä on sääntömuutoksen jälkeen 

enemmän liikkumavaraa, ja näin KY pystyy aiempaa pa-
remmin sopeutumaan muuttuvaan akateemiseen kalen-
teriin.

Huhtikuussa edustajisto valitsi keskusvaalilautakun-
nan, joka hoiti onnistuneesti marraskuun vaalien toteu-
tuksen. Vaaleissa haluttiin säilyttää perinteinen lippuää-
nestys varsinaisena vaalipäivänä, kun taas ennakkoon 
äänestettiin sähköisesti.

Uusi edustajisto järjestäytyi ja valitsi tulevan vuoden 
hallituksen, istuva edustajisto taas valitsi säätiön hallituk-
seen uudet jäsenet.

sHn: apuraHaMuutos Ja uusi asiaMies

Säätiön hallintoneuvosto auttoi muodostamaan uuden 
apurahamallin, joka otetaan ensi kerran käyttöön vuonna 
2014. 

Säätiö jakaa nyt rahaa kahdessa uudessa apurahaluo-
kassa: se myöntää ”yhteisöllisyyspalkinnon” positiivista 
henkeä KY:llä edistävälle taholle sekä ”opintopalkinnon” 
opintoasioita Kauppakorkeakoululla itsenäisesti edistä-
ville projektiryhmille.

Syksyllä säätiössä aloitti uusi asiamies, jonka haku- ja 
valintaprosessissa hallintoneuvosto avusti. Säätiön leivissä 
pitkään toiminut asiamies Emma Böös sai seuraajakseen 
Antti Melanderin.

julius Hurri, edustajiston Puheenjohtaja

edustajistoltaedustajistolta

jussi kaistinen, edustajiston 1. vPj

julius Hurri, edustajiston Puheenjohtaja

tuukka VÄisÄnen, edustajiston 2. vPj

edustajiston kokoonpano

Puheenjohtajisto
Julius Hurri, Jussi Kaistinen, tuukka väisänen

Ryhmät
ithink, sinivihreät, Force Majeure,  
Kauppiksen porvarit

Työryhmät
otaniemi, sääntö, Hupi, Hallitustenvalinta

Sihteerit
pekka lampinen (edustajisto),  
emma Böös (hallintoneuvosto, kevät), 
 antti Melander (hallintoneuvosto, syksy)
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”KY:n arvoja ovat kehittyminen 
ja yhteisöllisyys, ja ne näkyivät 
kuluneena vuonna kaikessa 
toiminnassa.”

Läpi tavoitteiden ja niiden yli
KY:n hallitus toimi vuonna 2013 uusin vastuualuein. otaniemeen siirtyminen nosti 
keskiöön kampusasiat, ja upouusi kehityssuunnitelma ohjasi toimintaa.

Vuoden alussa hallitus aloitti työnsä hieman muuttunein 
vastuujaoin, kun viestintä ja kansainväliset asiat yhdistet-
tiin samalle hallitusvastaavalle. Kampusasiat taas siirtyi-
vät varapuheenjohtajan harteille.

Viestinnän ja kv-asioiden yhdistämisellä pyrittiin 
parantamaan erityisesti ulkomaalaisille tutkinto-opis-
kelijoille suunnattua viestintää, missä onkin onnistuttu 
vuoden aikana. 

Muutto Otaniemeen lähestyy nopeasti, ja sen vuoksi 
kampusasiat haluttiin suuremmaksi vastuualueeksi vuo-
delle 2013. Kampusprojekti onkin ottanut huikeita kehi-
tysaskeleita, joita kampusvastaava avaa myöhemmin tässä 
vuosikertomuksessa.

Hallitus KY-laivan ruorissa

KY:n toiminnanohjausta uudistettiin vuonna 2012 niin, 
että uutuutena mukaan tuli “kesu” eli strategiasta johdet-
tu KY:n kehityssuunnitelma vuosille 2013–2015. Kesu 
oli ollut tietenkin jo vuoden 2013 toimintasuunnitelman 
pohjana, mutta nyt sitä hyödynnettiin myös hallitusoh-
jelman teossa. 

Kuluneen vuoden ykkösprioriteeteiksi hallitusohjel-
maan valikoituivat KY:n tilat Otaniemessä, pitkän ai-
kavälin talousraami sekä kansainvälinen foorumi, joka 
tosin muuttui matkan varrella yleisemmäksi KY Forum 
-konseptiksi. 

Yhteensä 14 projektia ja 9 jatkuvan toiminnan kirjaus-

toimintaamme. 
Myös SEFE:n suunnalla tapahtui muutoksia opiske-

lijatoiminnassa, kun hallitukseen saatiin seuraavalle kau-
delle kaksi opiskelijaa ja toimikuntarakennetta uudistet-
tiin opiskelijat paremmin huomioivaksi.

KeHittYMinen Ja YHteisöllisYYs KesKiöön

KY:n arvoja ovat kehittyminen ja yhteisöllisyys, ja ne nä-
kyivät kuluneena vuonna kaikessa toiminnassa. 

Jokainen hallituksen jäsen sai vuoden aikana palau-
tetta toiminnastaan, ja jokainen myös kehittyi vuoden 
aikana entistä asiantuntevammaksi ja osaavammaksi niin 
omissa vastuualueissaan kuin koko KY:n kehittäjinäkin. 
Osaaminen kasvoi myös muualla KY:llä aina kerhoista 
valiokuntiin ja edustajistoon. 

Yhteisöllisyys näkyi sekä arkena että juhlana - into-
himoisena tekemisenä, mistä kuuluu iso kiitos jokaiselle 
KY:llä hommia tehneelle! Omiaan yhteisöllisyyden lisää-
miselle olivat uudet jäsentuotteet, joita tuotiin myyntiin 
syksyn aikana. 

Nykymuotoinen KY joutuu joka syksy pohtimaan 
syytä ja oikeutusta olemassaololleen, kun uudet opiske-
lijat eli mursut aloittavat Kauppakorkeakoulussa ja jä-
senrekrytointi käy kuumimmillaan. Syksy 2013 osoitti 
kuitenkin jälleen, että KY:n toiminta ja sen tarjoamat 
palvelut ja tapahtumat koetaan hyvin vetäviksi paitsi van-
hempien tieteenharjoittajien, myös mursujen keskuudes-
sa -  vasta-aloittaneista kandi- ja maisterimursuista noin 
92 prosenttia liittyi KY:hyn. 

Haasteita vuodelle 2014

Opiskelijatoimintaan liittyy vahvasti ajatus siitä, että toi-
mintaa tulee kehittää jatkuvasti ja siinä sivussa pyöräkin 
keksitään välillä uudestaan. Näin sen kuuluukin mennä 
– missäpä muuallakaan tällaista tunteenpalolla tehtävää 
toimintaa olisi kuin järjestöissä, joissa nuoret ovat toi-
minnan keskiössä? 

Vuodelle 2014 ovat taas uudet kuviot luvassa. Kam-
pusprojekti etenee yhä lähemmäs käytäntöä ja konkreet-
tisempia päätöksiä, organisaatioon haetaan joustavuutta 
ja uusi, suuri ja vielä toistaiseksi mystinen seminaaripro-
jekti pitäisi viedä maaliin. 

Heini toiVanen, hallituksen Puheenjohtaja

Puheenjohtajalta Puheenjohtajalta

ta sisältävää hallitusohjelmaa päivitettiin vuoden aikana 
neljä kertaa. Vuoden päätteeksi voimme todeta, että ase-
tetut tavoitteet on saavutettu joko hyvin tai erittäin hy-
vin. Moni pidempiaikainen projekti toki jatkuu vuonna 
2014 siitä, mihin se on KYH13:n käsissä edennyt.

 
Koska kesu on melko tuore tuttavuus, sen roolia ja 

käyttöä haluttiin pohtia. Hallituksen ja edustajiston 
kanssa käyty keskustelu osoitti, että kesun mahdolliset 
uudistustarpeet tulevat ajankohtaisiksi keväällä 2014, 
jolloin myös uusi edustajisto on aloittanut toimintansa.  

KesKustelua tutKintoKielestä Ja 
sidosrYHMistä

Vuosi toi hallituksen käsittelyyn haastavia aiheita. Ke-
väällä hallitus otti kantaa Kauppakorkeakoulun tutkin-
tokielipäätöksiin ja samoihin aikoihin keskusteltiin myös 
Kauppakorkeakoulussa opetettavista kielistä, joita on sys-
temaattisesti vähennetty Aalto-yliopiston myötä. 

Pääsimme keskustelemaan myös KY:n viestinnän tule-
vaisuudesta ja muutoksista, joita viestintäkyselyn tulokset 
vaativat. 

Sidosryhmätoiminta otti erityisiä askeleita KY:n osal-
listuttua Nordic Forumiin, jossa kuusi pohjoismaisten 
kauppakorkeakoulujen ylioppilaskuntaa tai opiskelijajär-
jestöä kokoontui oppimaan toisiltaan. Saimme tapaami-
sesta paljon kimmokkeita ja kehitysideoita omaan KY-
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pilvipalvelut – KY:n toiMisto 
etätYövalMiuteen

KY otti vuoden 2012 lopulla käyttöönsä verkossa 
toimivan Google APPS - pilvipalvelun, ja vuoden 2013 
aikana toteutetussa projektissa selkiytettiin pilvipalvelui-
den roolia KY:n toimiston arjessa erityisesti tiedon tallen-
tamisen osalta. 

Tavoitteena oli mahdollistaa etätyöskentely ja toimi-
minen joustavasti kahdella kampuksella. Projektin aikana 
KY:n verkkolevyt siivottiin koko toimiston yhteisissä tal-
koissa, tärkeät tiedostot arkistoitiin ja jatkuvassa käytössä 
oleva materiaali siirrettiin KY:n pilveen. 

Vuoden lopulla koko toimisto käytti jouhevasti hyväk-
seen Googlen sähköposti-, tiedontallennus- ja kalenteri-
palveluita.

KY ForuM – Matalan KYnnYKsen 
osallistuMista

Vuoden alussa oli tavoite: luoda kansainvälinen foorumi 
lakkautetun valiokunnan tilalle. Kukaan ei vielä tiennyt 
mitä se tarkoittaisi, millainen konsepti tämä foorumi voi-
si olla. 

Valmiita lähtökohtia kyseenalaistettiin. Lopulta pää-
määräksi tuli luoda konsepti, joka tarjoaisi ulkomaisille 
opiskelijoille keinon osallistua KY-toimintaan ja päätök-
sentekoon. Lisäksi haluttiin, että tämä voitaisiin  tehdä 
matalalla kynnyksellä. Oli helpotettava jokaisen opiske-
lijan osallistumisen mahdollisuuksia vailla pakkoa tiuk-
kaan sitoutumiseen. 

Uusi foorumi sai nimekseen yksinkertaisesti - mutta 
monen mutkan kautta - KY Forum. KY Forumin ideana 

Etätöissä, KY Forumissa ja 
lähempänä Otaniemeä
KY:n hallituksen vuoteen kuului myös erikoisprojekteja, joiden ansiosta päästiin 
lähemmäs otaniemeä, kuultiin entistä paremmin jäsenten ääntä ja parannettiin 
työntekijöiden etätyömahdollisuuksia.

hallitukselta

essi myllymÄki, hallituksen vPj ja kaMPusvastaavaideointia ensiMMäisessä ky foRuMissa.

ky ry:n Hallitus 2013

•	 Heini toivanen, puheenjohtaja
•	 essi Myllymäki, varapuheenjohtaja
•	 anna Korpela
•	 Minna rissanen
•	 anna savisaari
•	 laura toivanen
•	 alexander pihlainen
•	 antti Korpela
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on tuoda yhteen KY:n laajat resurssit sekä innokkaat te-
kijät, jotka haluavat tarttua esimerkiksi yhteen projektiin 
lyhyellä aikajänteellä. Ja tietenkin ideat uusista projek-
teista. 

Kehitys eteni vuoden aikana hitaasti, mutta kolme ta-
paamista ehdittiin järjestää. 2014 näyttää mihin KY Fo-
rum –konseptista on, mahdollisuuksia ainakin on vaikka 
mihin!

KaMpus – valMistautuMista KaHden 
KaMpuKsen eläMään

Otanieman kampusasioissa harpattiin jo vuonna 2013 
monta askelta eteenpäin. Vuoden 2015 lähestyessä vauhti 
kampusasioissa vain kiihtyy.

Vuoden 2012 aikana varmistui, että Kauppakorkea-
koulu saisi tilat kandikeskuksen U-siivestä. Tämän vuo-
den alussa lähtökohdat olivat siis hyvät - päätehtäväksi 
jäi tilojen yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin vaikutta-
minen. 

Yhteistyö Kauppakorkeakoulun kanssa oli vaivatonta 
ja suunnitelmamme osoittautuivat usein hyvin saman-
suuntaisiksi. Tiloista tuleekin helposti muokattavat, ope-
tusta ja oppimista tukevat ja nykyaikaiset. 

Tilojen remontti aloitettiin syksyllä ja se jatkuu vie-
lä ensi vuoden. Myös tilojen suunnittelua jatketaan ensi 
vuonna. Tammikuussa KY:n eri tahot pääsevätkin osal-
listumaan Aallon opiskelijoille ja opettajille järjestämään 
käyttäjätyöpajaan, jossa kuullaan opiskelijoiden tarpeita 
uusien tilojen suhteen.

Syksyllä KY:lle luvattiin myös oma tila, KYlä, U-sii-
vestä. Tilan tarkoituksena on toimia olohuoneena ja le-
vähdyspaikkana luentojen ja opiskelun välillä. Sen on tar-
koitus olla paikka, jossa voi tavata kavereita, laittaa kirjat 
hetkeksi sivuun ja rentoutua ja keskustella ajankohtaisista 
asioista, vaikkapa taloudesta. Tilan tarkempi suunnittelu 
siirtyy vuoden 2014 puolelle.

Kauppakorkeakoulun tilat näyttävät tällä hetkellä 
erittäin lupaavilta. Suunnittelutyö jatkuu ensi vuoden 
puolella ja hyvällä mallilla oleva työ on mukava siirtää 
seuraaville toimijoille. 

Vuosi 2013 on ollut kampusasioissa hyvin vauhdikas. 
Erityisesti KY:n tilojen osalta vuoden aikana otettiin isoja 
harppauksia. 

KY:n tilaongelmaa on vuoden aikana pohdittu kam-
pusvastaavan johdolla edustajiston Otaniemi-työryhmän 
kanssa. Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana toimi-

neen kampusvastaavan lisäksi edustajiston puheenjoh-
taja, pääsihteeri, säätiön puheenjohtaja, säätiön asiamies 
sekä KY:n hallituksen puheenjohtaja.

Työryhmä aloitti työnsä alkuvuodesta pohtimalla 
KY:n tilatarpeita Otaniemessä. Tilaohjelmat tarkentuivat 
kevään aikana ja niiden pohjalta lähdettiin selvittämään 
mahdollisia tilavaihtoehtoja. 

Tilatarpeita pohdittaessa järjestettiin kolme eri työ-
pajaa, joissa mietittiin mm. toimiston, jaostojen, edus-
tajiston sekä säätiön opiskelijajäsenten voimin, miten KY 
pystyy palvelemaan sekä kandi- että maisteriopiskelijoi-
taan ja toimimaan kahdella kampuksella. 

Suureksi kysymykseksi pohdinnoissa nousi se, millai-
set tilat Otaniemestä tarvitsemme. Työpajojen pohjalta 
tilaohjelmaa olikin hyvä lähteä tarkentamaan.

Vuoden aikana jatkettiin myös yhteistyötä TF:n kans-
sa ja selvitettiin potentiaalisia sijainteja Träffpunkt Aalto 
–hankkeelle - hankkeelle, jossa opiskelijaelämä keskittyisi 
tärkeälle paikalle Otaniemessä, jossa eri alojen opiskelijat 
kohtaisivat keskenään ja opiskelijat jäisivät Otaniemeen 
viettämään vapaa-aikaansa myös luentojen loputtua.

Vuoden aikana esiin nousi useita vaihtoehtoja KY:n 
tiloiksi Otaniemessä, ja osa niistä sijaitsi hyvinkin keskei-
sillä paikoilla. Viimeiseen asti odotettiin, josko varmistus 
tiloista saataisiin vielä vuoden 2013 puolella, mutta lo-
pulta se siirtyi vuoden 2014 alkuun.

Ensi vuonna projektissa otetaan taas seuraava askel, 
kun KY:n tilojen käyttöä pohditaan tarkemmin ja kun 
myös KY:n jäsenten näkemyksiä asiaan kartoitetaan. 

Ensi vuoden aikana haluamme edetä siihen vaihee-
seen, että KY on valmis muuttamaan kandiopiskelijoi-
densa kanssa osittain Otaniemeen. 

Sektorit

KY:n tilaongelmaa on 
vuoden aikana pohdittu 
kampusvastaavan johdolla 
edustajiston Otaniemi-
työryhmän kanssa.

Sektorit    
Hallituksen jäsenet kertovat sektorinsa vuodesta. 

hallitukselta
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Vuoden alussa opetuksesta ja oppimisesta vastaavana va-
radekaanina aloitti professori Seppo Ikäheimo. KY jatkoi 
koko dekanaatin kanssa jo perinteeksi muodostunutta 
hedelmällistä vuoropuhelua. Erityisesti painotettiin aka-
teemista yhteisöllisyyttä ja oppimiskeskeisyyttä.

Siteitä muihinkin Kauppakorkeakoulun olennaisiin 
yhteistyötahoihin lujitettiin, ja uutuutena panostettin 
myös kyltereille tärkeisiin kontakteihin koko Aalto-yli-
opiston tasolla. 

Opiskelijakentän tärkeimmäksi sidosryhmäksi nousi 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Suomen Ekonomiliiton 
kautta pidettiin yllä kontakteja kylterivaikuttajiin ympä-
ri Suomen. Uusi Nordic Forum – tapahtuma taas tarjosi 
myös kansainvälistä näkökulmaa.

Joustavuutta Ja oppiMisKesKeisYYttä

Yliopistojen uuden rahoitusmallin vuoksi 55 opintopis-
tettä vuodessa suorittavien opiskelijoiden määrää halut-
tiin nostaa. KY pyrki tuomaan keskusteluissa esille myös 

oppimiskeskeisyyden näkökulmaa, ja loppuvuodesta se 
pääsi vahvemmin esille myös Kauppakorkeakoulun edus-
tajien puheissa.

KY ajoi erilaisten joustavien oppimismuotojen, kuten 
tenttiakvaarioiden, kehittämistä. Kaksi periodia kestäviin 
kursseihin suhtauduttiin kriittisesti, mikä näkyykin vah-
vasti lukuvuoden 2014–2015 opetuksen suunnittelussa.

KriiseJä KieliKYsYMYKsissä

Vuonna 2013 kielikysymykset puhuttivat niin Kauppa-
korkeakoulussa, KY:llä kuin yhteiskunnassa laajemmin-
kin.

Kauppakorkeakoulun päätös tarjota ainoastaan eng-
lanninkielisiä maisteritutkintoja nostatti yhteiskunnal-
lista keskustelua. KY tuki Kauppakorkeakoulun linjaa 
kansainvälistymisessä, mutta piti myös tärkeänä, että 
tietyissä pääaineissa tarjotaan jatkossakin suomenkielistä 
opetusta. 

KY kävi kieliopinnoista keskustelua mm. Aallon joh-

Selkeämpää edunvalvontaa 
yhteisvoimin 
vuosi 2013 oli koulutuspolitiikassa muutosten aikaa. Kauppakorkeakoulu uudisti kaikki 
tutkintonsa, yliopistojen uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön ja korkeakouluvaliokunta kävi 
läpi muodonmuutoksen.

don kanssa ja korosti kielten tärkeyttä tulevaisuuden työ-
elämän kannalta.

edunvalvonnan vastuut HaJautuivat 
entisestään

Vuonna 2013 KY pyrki jakamaan edunvalvonnan vastui-
ta yhä vahvemmin ainejärjestöille ja muille opiskelijaryh-
mittymille. 

KY:n tukemina ainejärjestöt järjestivät mm. yhteisen 
kurssipalautepäivän, ja tietoisuutta ainejärjestötoimin-
nasta edistettiin yhteisellä promopäivällä ja hallitusvalin-
tasivuilla. 

Edunvalvontatyötä hajautettiin ainejärjestöjen lisäksi 
muille toimijoille. Hallinnon opiskelijaedustajien paikat 
kartoitettiin uudestaan ja Kauppakorkeakoulun koulu-
tusohjelmien ohjelmaryhmiin saatiin viralliset opiskeli-
jaedustajat.

Kurssitason edunvalvontaa pilotoitiin uudella vies-
tinviejä-ajattelulla. Pienet viestinviejä-palauteryhmät 
keräsivät palautetta kurssin opiskelijoilta ja välittivät sitä 
opettajille.

edunvalvontaviestintää Ja 
valioKuntaproJeKteJa

Koulutuspoliittinen sektori kiinnitti vuonna 2013 eri-
tyistä huomiota siihen, että jäsenet olisivat tietoisia KY:n 
edunvalvonnasta ja opintoympäristössään tapahtuvista 
muutoksista.

Jäsenien toiveiden mukaan vaikuttamistyöstä viestit-

tiin sosiaalisessa mediassa mm. uuden Edunvalvontablo-
gin ja ”Kylterit äänessä Kauppiksella” -Facebook-ryhmän 
kautta. 

KY kannusti myös Kauppakorkeakoulua parantamaan 
opiskelijoille suunnattua viestintäänsä, ja syksyllä Kaup-
pis julkisti uuden opiskelijoiden uutiskirjeen.

Perinteiseen tapaan tutorointi työllisti korkeakouluva-
liokuntaa. Tänä vuonna erityisesti tutortyöryhmän sisäi-
seen viestintään ja vastuunjakoon panostettiin. 

Pienempinä projekteina valiokunta koordinoi kym-
panjointia, palkitsi Vuoden opettajan KY:n 102. vuosi-
juhlassa, päivitti Varjo-opinto-oppaan ja järjesti kaksi 
Kehitä! -kyselyä.

Vuoden lopulla KY:llä heräsi vanha ajatus tutoroinnin 
eriyttämisestä omaksi toimikunnakseen. Uudistus toteu-
tettiin, ja uudet tutortoimikunta ja korkeakouluvaliokun-
ta aloittivat toimintansa tammikuussa 2014.

korkeakouluValiokunta koVa

•	 antti Korpelainen, puheenjohtaja
•	 antti Mäenpää
•	 eeva Hietamäki
•	 elina virtanen
•	 Kati saarinen
•	 siiri salli
•	 ville pikkarainen
•	 laura rajala (elokuuhun asti)
•	 riikka tuomi (elokuuhun asti)

koulutusPolitiikka koulutusP0litiikka

minna rissanen, koulutusPolitiikkaantti korpelainen, koulutusPolitiikka
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Kauppakorkeakoulun päätös olla ottamatta kanditasolle 
ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita on vaikuttanut myös 
siihen, miten KY suhtautuu opiskelijoihin. 

Ennen ”ulkkarit” on helposti mielletty yhdeksi ryh-
mäksi. Nyt kandiopiskelijat ovat selvästi oma ryhmänsä, 
vaihto-opiskelijat toinen ja maisteriopiskelijat kolmas, 
vaikka heidän joukossaan onkin sekä suomalaisia että ul-
komaisia opiskelijoita. 

Tämä suhtautuminen on tervetullutta - se asettaa opis-
kelijat samalle viivalle, kun kaikille maisteriopiskelijoille 
viestitään englanniksi ja vastaavasti kaikille kandiopiske-
lijoille suomeksi.

Vuoden aikana KY:llä on myös toiminut entistä enem-
män ulkomaisia opiskelijoita. Ainejärjestöissä heitä on 

ollut vaikuttamassa useita, ja myös Lounge teamiä on 
luotsannut ulkomainen maisteriopiskelija. Uuteen tutor-
toimikuntaankin valittiin loppuvuodesta ei-suomalainen. 
Asennemuutos on hidas, mutta pienin askelin kaikki ete-
nee.

VAihTAReiden hulluTTeluA

Aallon kauppiksessa on taas vuoden aikana ollut satoja 
vaihto-opiskelijoita ympäri maailman. Samoin meiltä 
maailmalle on lähtenyt lähes 300 opiskelijaa. KY:llä vaih-
tareista pitävät huolta KY-Sub –jaosto ja vaihtaritutorit. 

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät sitsit ovat tehneet 
vaikutuksen vaihtareihin. Vaihto-opiskelijoille on järjes-

International Love
vuonna 2013 maisteriopiskelijat saivat yhdenmukaista kohtelua ja vaihtarit villiintyivät 
tuttuun tapaan, mutta kv-viikoista olisi voitu tietää paremmin. 

kansainväliset asiat

tetty mökkireissuja ja matkoja Pietariin ja Lappiin. 
Jäähyväislahjoiksi heille on myös tehty Year Bookit, 

jotta kasvot eivät unohtuisi heti kotimaahan palattua.

KansainvälisYYttä Kv-viiKoilla

KY on onnekas voidessaan tarjota jäsenilleen mahdolli-
suuden osallistua kansainvälisille viikoille. 

25 kaupungissa Euroopassa ja Aasiassa toimiva kv-
viikko -järjestö tarjoaa opiskelijoille upean mahdollisuu-
den päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin halvalla ja 
opiskelijaporukan mukana. 

Vuoden aikana kansainvälisillä viikoilla ulkomailla 
kävi 17 KY:läistä edustamassa Suomea ja KY:tä. Sen si-
jaan Helsingin kv-viikolle osallistui 21 ulkomaista vieras-
ta.

Helsingin kv-viikkoa suunniteltiin aina helmikuusta 
asti, ja se järjestettiin perinteisesti viikolla 41. Kymmen-
henkinen työryhmä teki armotonta työtä yrityssuhteiden 
saralla, ja pääyhteistyökumppani Danske Bank tarjosikin 
hienon ekskursion ja case-kilpailun kv-viikon osallistujil-
le ja majoittajille. 

Perinteiset 3-kierros ja Boston Night sekä Sillis kruu-
nasivat jo muutoin onnistuneen viikon ja jättivät varmas-
ti positiivisen kuvan täällä vierailleille opiskelijoille.

Kansainväliset viikot ovat vielä liian tuntemattomat 
meidän opiskelijoidemme keskuudessa, ja tietoisuuden 
levittämistä näistä upeista mahdollisuuksista painotetaan 
uudelleen ja uudelleen. Toivottavasti myös näkyvämpi 
paikka nettisivuilla parantaa asiaa. 

anna saVisaari, kv-asiat

kansainväliset asiat



22 23

Vuosi alkoi kylterien palatessa joululomilta Back to 
School -kuntikseen. Vuoden alkuun kuuluu myös vuo-
sijuhlaviikko, jonka aikana KY järjestää muun muassa 
Vuosijuhlakuntiksen ja perinteikkään Vuosijuhlan. Kun-
tiksen tähtiartistina esiintyi vuonna 2013 uransa lopet-
tanut PMMP ja KY:n 102. vuosijuhlaa vietettiin arvok-
kaasti mutta ilolla Wanhassa Satamassa. 

Perinteisiä kulttuurisektorin tapahtumia nähtiin ke-
väällä lukuisia: näiden joukkoon mahtuivat muun mu-
assa poikkitieteellinen Hukkaputki ja Korkeakulttuuri-
kuukausi. Korkeakulttuurikuukauden aikana kokeiltiin 
kerhojen kanssa yhteistoimintaa Irish Coffee -illan ja im-
proteatterin yhdistelmässä. Kerhojen mukaan ottaminen 
sai lämpimän vastaanoton jäseniltä, vaikka yhteistyötä 
vielä tuleekin kehittää.

Keväällä laulukulttuuria vaalittiin kahden lauluillan voi-
min. Perinteinen kevään lauluilta sai uuden säväyksen, 
kun se järjestettiin SHS:n tiloissa Casa Academicalla. 
Uutena tapahtumana järjestettiin Valmistu jo! -lauluilta, 
jonne kutsuttiin vähintään 4. vuosikurssiaan suorittavia 
opiskelijoita ja vastavalmistuneita.

Wappu huipensi koko kevään ja kulttuurisektori näki 
poikkeuksellisen paljon vaivaa Wapun eteen. Vuoden 
kokeiluihin kuului Wappukulkue, joka sujui railakkaissa 
tunnelmissa monen sadan kylterin marssiessa KY-talolta 
Mantan patsaalle suuren lavettiauton kannoilla. 

Kulttuurivaliokunnan huippuhetkiin Wapussa kuului 
itse äänitetty ja kuvattu Wappubiisi, joka villitsi KY:läisiä 
(ja huhujen mukaan myös monia ulkopaikkakuntalaisia) 
ja soi Kaivohuoneellakin useampaan otteeseen. Kaivo-

Vanhasta uuteen,  
vuosijuhlasta Otaniemeen.
vuosi 2013 oli KY:n kulttuurille sekoitus perinteitä ja uusia tuttavuuksia. tutuista 
tapahtumista kerättiin onnistumisen kokemuksia. uutta opittiin otaniemessä.

kulttuuRi

huoneella tunnelma huipentui perinteisesti kahden artis-
tin esiintymiseen KY:n Wappubileissä.

KY valloitti otanieMen

Kesäkuukausina vain Kesäkuntis keräsi kyltereitä yhteen. 
Syyskuussa alkoi sen sijaan tapahtua, kun uudet mursut 
marssivat kouluun ja legendaariset mursujaiset ja mur-
sujaiskuntis toivottivat uudet opiskelijat tervetulleiksi. 
Mursujaiskuntiksessa esiintyi mursujen yllätykseksi tun-
nettu artisti JVG.

Perinteinen kansainvälinen viikko ja III-kierros sekä 
Boston Night koittivat lokakuussa. Viikon aloitti osittain 
2-ratikan varrelle siirtynyt Kolmoskierros, jossa haalari-
kansa pääsi koluamaan helsinkiläisiä baareja. 

Boston Night oli upeampi ja loistokkaampi kuin 
koskaan ravintola Bankin tiloissa. Illan aikana ihailtiin 
tankotanssijaa, ilma-akrobaattia ja stand up koomikkoa. 
Illan suosiosta kertoo myös se, että liput loppuivat al-
kuunsa. 

Kyltereille jo tuttuja tapahtumia edusti myös Syksyn 
lauluilta, jota vietettiin 50-luvun teemalla. Lauluilta toi-
mi hyvänä lämmittelynä KYL-kuntikselle, jossa KY:n 
mieskuoro esitti musiikkia rockista uusimpiin radiohit-
teihin. 

Myös syksyllä kokeiltiin uutta. Muutto Otaniemeen 

lähestyi ja KY päätti viedä mursut tutustumaan uuden 
kampuksen seutuihin. KY:n kulttuurin ensiaskeleena 
toimi OTAmursut-tapahtuma, jossa mursut kuljetettiin 
busseilla Espoon Smökkiin juhlistamaan kulunutta syk-
syä. Paikalla esiintyi myös KY:lle läheinen bändi, Stop the 
Press. 

Tapahtuma oli onnistunut pilotti, mutta konsepti vaa-
tii vielä kehittelyä, jotta entistä useampi mursu saapuisi 
paikalle ja saisi vielä kerran kokea mursubileiden fiiliksen. 

kulttuuRi

kulttuuriValiokunta kuVa

•	 laura vuorelma, puheenjohtaja
•	 emilia eräste
•	 Henri ruotsalainen
•	 Henry grönfors
•	 lauri Kaipainen
•	 liisa tammivuori
•	 noora saukkonen
•	 pirjo purolinna
•	 sanna pitkänen
•	 taru Kuusisto
•	 ville lehtonen

laura Vuorelma, kulttuuRi
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Kymmenhenkinen liikunta- ja hyvinvointivaliokunta 
LiHy järjesti vuoden aikana yhteensä 11 tapahtumaa. 
Edellisvuosien malliin kevään taidonnäytteenä ihailtiin 
täysin valiokuntavoimin järjestettyä kaksipäiväistä seik-
kailu-urheilukilpailu KY City Challengea. 

Tiukassa kisassa opiskelijajoukkueet nauttivat touko-
kuisen auringon lisäksi haastavista tehtävistä ja huolella 
suunnitellusta, lähes sadan kilometrin pituisesta reitistä. 
Viikonloppu oli mahtava kokemus niin järjestäjille kuin 
kilpailijoillekin, ja se päätti LiHyn kevätkauden voittaja-
fiiliksiin!

tulevia KlassiKoita

Vuoden edetessä osa liikunta- ja hyvinvointitapahtumista 
päivitettiin tarjoamaan entistäkin monipuolisempaa si-
sältöä kyltereiden arkeen.

LiHyn uudistetut teemaillat kokosivat opiskelijoita 
vaihtuvien aiheiden pariin oppimaan uutta: sushi-ilta, 

juoksukoulu, ensiapukurssi ja hiihtokoulu keräsivät kaik-
ki paljon kiinnostuneita osallistujia sekä runsaasti positii-
vista palautetta.

Mursuryhmiä ja tutoreita liikuttaneet Mursumesta-
ruuskilpailut järjestettiin Otahallin ympäristössä. Tapah-
tuma keräsi yhteen lähes kaksisataa mursua ja se käyn-
nisteli omalta osaltaan uutta tapahtumakulttuuria, joka 
tulevaisuudessa jakaantuu Otaniemeen ja Töölöön.

Kylterisoudut kilpailtiin vuonna 2013 KY:n ja oikeus-
tieteen opiskelijajärjestö Pykälän välillä. Poikkitieteel-
linen kilpailupäivä huipentui illalla järjestettyyn Syys-
klassikkokuntikseen, jossa kylterit ja pykälistit pääsivät 
juhlimaan päivän urheilumenestystä ja nauttimaan poik-
kitieteellisestä tunnelmasta.

Yleisön pYYnnöstä

Uusien tapahtumien lisäksi valiokunta toteutti haluttuja 

Uusia klassikoita ja 
työtä kulissien takana
vuonna 2013 järjestetyt tapahtumat vaihtelivat monipuolisista uutuuksista jo paikkansa 
vakiinnuttaneisiin klassikoihin. työtä tehtiin myös kulissien takana.

liikunta- ja hyvinvointi

suosikkeja myös edellisvuosilta. 
Kesälomien loppuminen ja alkusyksyn opiskelukiireet 

unohdettiin KY:n Syysvaelluksella kauniissa Koilliskairan 
maisemissa. 

Marraskuinen KY – SHS -lätkämatsi puolestaan nosti 
kilpailuhenkisten kauppatieteilijöiden sykettä, kun pelis-
sä oli vuosittain jaettava Arkadiankadun mestaruus. Syk-
syn ahkeroinnin myötä LiHy’13 sai siirtyä kohti eläkepäi-
viä ylpeänä hienosta ja kiitellystä tapahtumavuodestaan.

YHteistYöllä opisKeliJoiden arKeen 
vaiKuttaMista

Valiokunnan kanssa toteutetun tapahtumatarjonnan 
lisäksi liikunta- ja hyvinvointisektorin vuoteen kuului 
yhteydenpitoa lukuisiin sidosryhmiin sekä osallistumista 
erilaisten työryhmien toimintaan. 

Hallitusvastaava vaikutti vuoden aikana virallisissa 
toimielimissä (Aalto-yliopiston opintotukilautakunta, 
YTHS:n terveystyöryhmä) sekä monissa epävirallisem-
missa kokoonpanoissa (mm. Töölön ravintolatoimikun-
ta) tavoitteenaan opiskelijoiden arjen parantaminen. 

Lisäksi mm. AYY:n liikuntasektorin sekä UniSportin 
edustajien kanssa hahmoteltiin ja toteutettiin yhä moni-
puolisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa yhteistyötä. 

Esimerkiksi monia yhteistyötahoja ja suuria opiskelija-

ryhmiä liikuttavasta projektista nousee liikuntatutoroin-
ti, jonka toteutuksen mahdollistivat KY:n liikunta- ja hy-
vinvointisektorin lisäksi niin AYY:n toimijat, KY:n oma 
tutortiimi kuin UniSportkin. Opiskelijoiden Liikuntalii-
ton käynnistämä hanke voimistui ja keräsi kasvavaa huo-
miota tutoreiden sekä uusien opiskelijoiden keskuudessa. 

Taaperoikäiseltä projektilta voidaankin tulevaisuudes-
sa odottaa paljon: jos se kasvaa onnistuneesti, voimme 
vaikuttaa konkreettisesti yhä useamman opiskelijan hy-
vinvointiin sekä tavoittaa niitä opiskelijoita, jotka eivät 
vielä tunnu löytävän paikkaansa opiskelijayhteisössä.

liikunta- ja hyvinvointi

liikunta- ja HyVinVointiValiokunta 
liHy

•	 anna Korpela, puheenjohtaja
•	 Helena Kauma
•	 Jenni Haavisto
•	 Julius Jauhiainen
•	 Kaisa Jouhikainen
•	 laura toivola
•	 roope rekola
•	 sami Marttinen
•	 taru palamaa
•	 toni pöllänen

anna korpela, liikunta ja hyvinvointi, talous, aluMnit
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Yrpän ”pääbisnes” eli yritysyhteistyö rullasi mukavasti tä-
näkin vuonna. Tavoitteena oli syventää yhteistyötä KY:n 
nykyisten partnereiden kanssa ja tuoda esiin yhteisiä etu-
ja ajavaa, niin sanottua ”yes we can” – palveluasennetta. 

Entisiä toimintatapoja kyseenalaistettiin ja yhteistyö-
tä kehitettiin niin, että asiakkaan konkreettiset hyödyt 
olisivat entistä paremmin huomattavissa. Asiakkuuksien 
hallinnassa siirryttiin ammattimaisempaan suuntaan ja 
viestinnässä yritysten suuntaan otettiin jälleen harppauk-
sia eteenpäin.

Ensi vuoden yritysyhteistyön pöytä onkin katettu 
mahdollisten uusien partnereiden osalta: monen mielen-
kiintoisen yrityksen kanssa jäätiin joulukuussa neuvotte-
luvaiheeseen.

Lisäksi vapaaehtoisten roolia kehitettiin huimasti 
KY:n myyntiorganisaatiossa luomalla uusia projekteja, 
joissa halukkaat pääsivät keräämään arvokasta kokemusta 
B2B-maailmasta. Projektien yhteydessä huomattiin, että 
KY:n jäsenistössä piilee yllättävän paljon osaavia ja moti-
voituneita yrppätekijöitä.

ensiasKeleita oMistaJaoHJauKsessa

Viime vuoden lopulla (29.9.2012) tehdyn yrityskaupan 
ansiosta KY otti vuonna 2013 ensiaskeleensa omistaja-
ohjaajana Aalto-yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistu-
neille töitä tarjoavan yrityksen, aTalent Recruiting Oy:n, 
yritysomistajana. 

Yrityssuhteet ja omistajaohjaus 
liikuttivat opiskelijoita
vuonna 2013 yritysyhteistyötä nykyisten partnereiden kanssa syvennettiin. KY toimi 
myös ensimmäistä kertaa atalent recruiting oy:n yritysomistajana.

yRityssuhteet

Välitettyjä työpaikkoja oli tarjolla monipuolisesti kai-
kenikäisille ja – taustaisille opiskelijoille. Vuoden aikana-
välitetyistä paikoista suhteellisesti suurin osuus menikin 
kauppakorkeakoulumme kasvateille.

Erityisesti yrityssuhdesektorin ja aTalentin välillä on 
pyritty löytämään yhteistyön muotoja, joista molemmat 
osapuolet voisivat hyötyä. aTalent on ollut mukana autta-
massa KY:tä myynnin kehittämisessä ja KY on puolestaan 
auttanut aTalentin markkinoinnissa.

Vuosi 2014 tulee olemaan todella mielenkiintoinen 
yritysomistuksen kannalta, kun KY pääsee pohtimaan 
omistajaohjauksen roolia pidemmällä aikavälillä.

sales acadeMY – uusia proJeKteJa Yli 
tavoitteiden 

Vuoden kenties tärkein tehtävä oli vakiinnuttaa uuden-
laisen yrityssuhdevaliokunnan, myynnin ja yrittäjyyden 
äänitorven, Sales Academyn, rooli KY:n ketteränä ja kiin-
nostavana toimijana. 

Jälkikäteen voidaan todeta, että tässä onnistuttiin erin-
omaisesti. Jäsenetuportfolio kehittyi oikeaan suuntaan, 
jossa laatu korvaa määrän. Sales Academyn jäsenet pää-
sivät johtamaan kahta isompaa myyntiprojektia (Mur-
sumatrikkeli ja Career Catalogue), joissa kummassakin 
tavoitteet ylitettiin tyylikkäästi. 

Lisäksi onnistumisen tunteita koettiin syksyn Sales 
Night- tapahtumassa, jonka kävijämäärä ylitti kovim-
matkin odotukset. Itse Jari Sarasvuo pääsi tapahtumaan 
puhumaan ja kehui valiokunnan asennetta.

Sales Academyn saavuttamaa ketteryyttä pidetään jat-
kossakin yllä jo alusta asti sovitulla periaatteella – perin-
teet eivät ole sääntöjä. Jokainen vuosi tulee siis olemaan 
juuri tekijöidensä kaltainen. Jäämmekin innolla odotta-
maan, mihin suuntaan valiokunta lähtee ensi vuonna ja 
kuinka isolla vaihteella.

yRityssuhteet

sales academy

•	 alexander pihlainen, puheenjohtaja
•	 akseli olin
•	 amanda Kauste
•	 anu Järvinen
•	 Miikka Kataja
•	 Mikael paani alexander piHlainen, yRityssuhteet
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Toimintasuunnitelman mukaisesti lopputalvesta aloitet-
tiin viestintäkyselyn suunnittelu. 

Tavoitteeksi asetettiin tarpeeksi laaja otos, jotta vas-
tausten perusteella voitaisiin tehdä aitoja muutoksia ja 
saada uusia ideoita. Vastauksiahan huhtikuussa toteute-
tulle kyselylle saatiin: Vastaamaan ehti yli 10 prosenttia 
jäsenistöstä.

Maanantaiposti tunnetaan nykyään myös nimellä 
Monday Mail ja se lähetetään kaksikielisesti tuhansille 
jäsenille. Viestintäkyselyn jälkeen ei tosin ollut tarvetta 
enää muille muutoksille. Sen sijaan Facebookin eri kana-
vat ja kyweb joutuivat syyniin ja syksyllä alkoi myllerrys. 

Facebookissa toimi kolme virallista KY:n viestintäka-
navaa, ja näiden lisäksi vielä useampi epävirallista. Näis-
tä kolmen - KY:n Facebook-sivun, KY Kulttuurikanava 
–ryhmän sekä KY Kanava –ryhmän - tarkoituksia pää-

tettiin uudistaa. Kaikki tapahtumamarkkinointi halut-
tiin yhdistää yhteen ryhmään ja samalla tarjota kanava 
vapaaseen keskusteluun jäsenistön sisällä. Niinpä KY 
Kulttuurikanavalla nykyään mainostetaan kaikkia KY:n 
ja sen alayhdistysten tapahtumia, kun taas KY Kanavalle 
on ilmestynyt asuntoilmoituksia, kyselyitä kurssimateri-
aaleista ja muuta rentoa sisältöä. 

Vaikka ryhmien nimiä ei olekaan saatu muutettua, 
uudet käyttötarkoitukset on omaksuttu hyvin! Samalla 
virallinen sivu on saanut enemmän elämää, kun kopo- ja 
yrityssuhdeasioita viestitään sen kautta.

englisH, please?

Ikuisuusprojektilta tuntuva kaksikielinen viestiminen on 
ottanut vuoden aikana harppauksen eteenpäin, kun esi-

Sosiaalista mediaa ja  
englantia viestintään
vuosi 2013 oli täynnä pieniä uudistuksia: julkaisuja englanniksi, Facebook-ryhmien 
uudistamista, twitterin käytön starttaamista. ulkomaiset opiskelijat huomioitiin entistä 
paremmin. Kevään viestintäkyselyssä selvitettiin kaikkien opiskelijoiden mielipiteitä.

viestintä

merkiksi KY-opas tehtiin ensimmäistä kertaa myös eng-
lanniksi. 

Englanninkieliseen viestintään siirtymisen taustalla 
on edustajiston päätös siitä, että maisteriopiskelijoille 
suuntautuva viestintä on pelkästään englanninkielistä ja 
muuten kaksikielistä. KY Guide onkin siis kaikille mais-
terimursuille suunnattu julkaisu siinä missä KY-opas teh-
dään uusia kandimursuja ajatellen. 

Ero on ollut helppo tehdä, kun 2013 syksystä lähtien 
Kauppikseen ei ole valittu uusia englanninkielisiä tutkin-
to-opiskelijoita kanditasolle. Kielilinjauksesta johtuen 
myös mursupassit tehtiin sekä suomeksi että englanniksi.

Muuri viestiä ainoastaan englanniksi on kuitenkin vie-
lä korkea, eikä jäsenistö ole valmis pelkkään englannin-
kieliseen viestintään, kertovat viestintäkyselyn vastaukset.

uusi KYweB uudistuu

KY:n nettisivujen kesän 2012 uudistus poiki tekemistä 
vielä alkuvuoteenkin. Pieniä korjauksia tehtiin siellä tääl-
lä ja päiviteltiin onnistumisia ja epäonnistumisia sivujen 
uudistuksessa. 

Viestintäkyselyyn pohjautuen alkusyksystä viestintä-
sektori ja koko toimisto miettivät parannusehdotuksia 
siihen, miten sivustosta saataisiin entistä paremmin jäse-
niä palveleva ja toimiva kokonaisuus. Tapahtumakalente-
ri ja jäsenedut edellä muutoksia tehdään aivan loppuvuo-
desta. 2014 näyttää, miten tässä onnistuttiin!

JatKuvaa toiMintaa vee etunenässä

Viestintävaliokunta Vee on toteuttanut itseään ja tarkoi-
tustaan entiseen malliin. Toinen toistaan näyttävämmät 
julisteet koristivat koulun ja KY-talon seiniä, ja valokuvat 
säväyttivät juhlavieraita myös jälkikäteen. 

Perinteiset julkaisut, kuten edellinen vuosikertomus, 
KY-opas ja Ulkkarimatrikkeli vaihto-opiskelijoille tehtiin 
taatulla laadulla. 

Lisäksi uusina julkaisuina toteutettiin ensimmäistä 
kertaa sitten vuoden 2007 Mursumatrikkeli sekä uusi 
konsepti, KY:n yritysyhteistyökumppaneita opiskelijoille 
esittelevä Career Catalogue.

viestintä

ViestintÄValiokunta Vee 

•	 anna savisaari, puheenjohtaja
•	 aino-Maria pöyhiä
•	 anna Kerava
•	 elina Korpela
•	 emilia vuokko
•	 esa-pekka Mattila
•	 liisa itkonen
•	 Marleena Kurki
•	 sanna Kauhanen
•	 susanne Kinnunen

anna saVisaari, viestintä ja kv-asiat
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KY:n toimikunnat 2013

Muut toimijat
esittelyssä muun muassa jaostojen, seniorikillan ja säätiön vuodet.

VuoSijuhlatoimikunta

vuosiJuHlatoiMiKunta pääsi 

JärJestäMään KY:n perinteik-
käintä tapahtumaa, vuosijuhlaa. 

puheenjohtaja luotsasi toi-
mikuntaa onnistuneesta muun 
muassa juhlapaikkavastaavan, 
kutsuvastaavan ja koristevastaa-
van kanssa - koko juhla luotiin 
yhteensä vain seitsemän innok-
kaan kylterin voimin. tuloksena oli 
välkehtivä vuoden pääjuhla, jota 
vietettiin tällä kertaa wanhassa 
satamassa.

•	 Karri tuominen,  
puheenjohtaja

•	 laura Heikkilä
•	 Maija Joki-Korpela
•	 anna Korpela
•	 nina näsi
•	 liisa tammivuori
•	 laura vuorelma

kV-Viikkotiimi

Helsingin Kv-viiKolle saapuu 

vuosittain opiskelijoita eri puolilta 
maailmaa, ja viikko tarjoaakin hie-
non tilaisuuden erilaisten kulttuu-
rien kohtaamiseen. vuonna 2013 
Helsinkiin saapui vieraita mm. 
israelista, puolasta, tanskasta ja 
Japanista

Helsingin Kv-viikon järjestäjät 
pääsivät järjestelemään yritysyh-
teistyötä ja huolehtimaan viikko-
jen mainonnasta ja viestinnästä. 
He myös valitsivat Kv-viikoille tuli-
jat ja hankkivat näille suomalaiset 
majoittajat. viikon aikana kuvaan 
kuului ohjelmasta huolehtiminen 
ja vieraiden kestitseminen, ja lo-
pulta viikko huipentui iltajuhla 
Boston nightiin.

•	 ville seppänen
•	 Max Mononen
•	 Johanna pöyhönen
•	 sasu silvennoinen
•	 Mikko savolainen
•	 Karri tuominen
•	 Kristian teromaa
•	 niklas Karvonen
•	 villeveikka Koivumaa
•	 otto pyrhönen 
•	 veera soini

lounge-tiimi

lounge-tiiMi Ylläpiti Ja kehitti 
KY:n omaa olohuonetta, KY loun-
gea, jossa opiskelijat voivat hen-
gähtää opiskelujen lomassa, py-
sähtyä kahville, tavata tuttuja - tai 
vaikka sulkeutua yhteen loungen 
huoneista lukemaan tenttiin. 

tiimin jäsenet pääsivät suun-
nittelemaan uusia huoneita ja 
toteuttamaan suunnitelmia myös 
konkreettisesti. lisäksi tiimi piti 
huolta siitä, että käytännön arki 
loungessa rullasi – että esimer-
kiksi kahvia ja maitoa riittää kai-
kille janoisille. tiimissä toimi 
puheenjohtajan lisäksi yhteensä 
neljä jäsentä. 

•	 walid el cheikh
•	 sanni Hoikkala 
•	 roope rekola
•	 petri vilpponen 
•	 ilona vaateri

KY:n alla toimi vuonna 2013 kolme toimikuntaa, jotka 
luotsasivat vuosijuhlaa, kv-viikkoa sekä KY loungen toimintaa.

toiMikunnat
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Päätoimittajaksi valittu Stella 
Kallionpää uudisti lehteä niin 
sisällöllisesti kuin ulkoisestikin. 

Skuuppeja ja uudistuksia
Kylteri-lehden vuoteen kuului valtakunnan tason uutisia ja ulkoasu-uudistus.

K
ylteri pysyi kiinnostavana, journalistisesti 
laadukkaana ja luettuna ylioppilaslehtenä. 

Vuoden 2012 päätteeksi päätoimittajaksi 
valittu Stella Kallionpää uudisti lehteä niin 
sisällöllisesti kuin ulkoisestikin. 

Sisältöä kehitettiin ajankohtaisemmaksi ja ennen kaik-
kea kiinnostavaksi myös KY:n ulkopuolisille lukijoille. 

Yksi lehden vuoden tärkeimmistä jutuista olikin 
Kauppakorkeakoulun opetuskielestä oikeuskanslerille 
tehty kantelu, josta Kylteri uutisoi ensimmäisenä Suo-
messa. Lukijoita kiinnostivat lisäksi artikkeli huippuyli-
opistoissa opiskelevista kyltereistä, reportaasi Helsingin 
yksityisistä kauppakorkeakouluista sekä juttu kenkäsuun-
nittelija Minna Parikan Aasian valloituksesta.

Lehden ulkoasua kehitettiin haluttavampaan ja vauh-
dikkaampaan suuntaan. Vuoden ensimmäisestä nume-
rosta lähtien kantta koristi studiokuva. Syksyllä lehden 
ulkoasu uudistettiin ja lehden sivumäärä ja -koko kasvoi-
vat. 

Kylterin nettisivuja kehitettiin kiinnostaviksi ja ajan-
kohtaisiksi. Ne keräsivätkin vuoden aikana yli kymme-
nentuhatta yksilöityä kävijää. Syksyllä kyltereitä ilahdutti 
viikoittain ilmestyvä KY Looks, joka esitteli Kauppiksen 

käytävämuotia. Kylterin nettisivujen luetuin juttu oli 
KY:n kampussuunnitelmille irvaillut aprillijuttu, toisek-
si nousi uutisjuttu Kauppiksen opetuskielestä tehdystä 
kantelusta. Netti onkin Kylterille tulevaisuuden kanava; 
alusta, johon tulee panostaa. 

Kylteri ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Lehden 
painos oli 1200 kappaletta. Poikkeuksena oli uusille mur-
suille lähetetty kolmosnumero, jonka painos oli 1500 
kappaletta. Lehteä jaeltiin Töölön kampuksella sekä pos-
titettiin KY:n Seniorikillalle ja laajasti yhteistyökumppa-
neille, ylioppilaskunnille ja opiskelijajärjestöille. 

Lehden päätoimittajana toimi kylteri Stella Kallion-
pää. Toimitukseen kuului myös kylteri Markus Hela-
niemi sekä noin 20 vapaaehtoista avustajaa KY:ltä ja sen 
ulkopuolelta.

ylioPPilaslehti kylteRi
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Jaostot

neSu-ky

vuosi 2013 oli täynnä tapahtu-
mien järjestämistä, suuren jäse-
nistön koordinointia ja reissuja 
toisille paikkakunnille. Mukaan 
mahtui myös seminaareja, yri-
tysiltoja ja mökkireissuja. Mistä 
olisikaan jääty paitsi ilman vuotta 
2013 nesu-KY:n riveissä? elämän 
siisteimmästä vuodesta.

nyt voi rauhassa katsoa taak-
seen ja muistella haikeana tapah-
tumarikasta kevättä, kesäisiä ko-
koontumisia ja mursupainotteista 
syksyä. 

toimivuoteemme mahtui yli 
30 tapahtumaa - vuosi oli täynnä 
haasteita, huumoria ja uusia ystä-
viä. pohjoismaisten ekonomiopis-
kelijoiden liitto onnistui meidän 
vuonnamme perustarkoitukses-
saan - se yhdisti meitä, kyltereitä.

kuj

HallituKseMMe KaiKKi 15 jä-
sentä kantoivat kortensa kekoon 
kyltereiden yhteisen hyvän eteen. 
vuoden alussa lähdimme asetel-
mista, joissa oli astuttava edelli-
sen hallituksen jättämiin suuriin 
saappaisiin.

voimme ylpeinä kertoa, että 
onnistuimme täyttämään nuo 
saappaat loistavasti. Järjestimme 
kuntalaisille taas upeita ja iki-
muistoisia tapahtumia, kuten puu-
rojuhla- ja vuosijuhlakuntikset, 
preMantan, sillikset, kuntisten 
jatkot sekä kyytejä approihin muil-
le paikkakunnille. 

lisäksi ohjelmaan kuuluivat 
club lagoon ja nappiin menneet 
mursujaiset. Jokaisella hallituk-
semme jäsenellä on takanaan 
ikimuistoinen vuosi, jota varmasti 
ajattelemme lämmöllä vielä pit-
kään.

ky-Sub

KY-suB JatKoi vuonna 2013 pe-
rinteiseen tapaansa vaihto-oppi-
laiden vapaa-ajan täyttämistä iki-
muistoisilla tapahtumilla. 

tämän lisäksi vuotta värittivät 
myös tutkinto-opiskelijoille suun-
natut tapahtumat, kuten otanie-
men kansainvälisen opiskelija-
jaosto Mosaicin kanssa järjestyt 
rave partyt. 

niin kevät- kuin syyslukukau-
denkin vaihto-oppilaat pääsivät 
kokemaan matkoja suomessa ja 
venäjälläkin asti. Juhlamieltä nos-
tattivat myös esimerkiksi Hanke-
nin kanssa yhteistyössä järjestetyt 
sitsit. 

KY-subin vuosi 2013 jätti var-
masti jokaiseen hallituslaiseen 
jälkensää ainutlaatuiset muistot 
ja kansainväliset ystävyyssuhteet 
kulkevat mukana koko elämän. 
toiminnan hauskuudesta kertoo 
KY-subin alumnitoiminnan aloitta-
minen vuonna 2014. tarinat jatku-
vat vielä tulevaisuudessakin!

Mursujaiset, seminaari, reivit... KY:n kolme jaostoa järjestivät 
taas kerran KY:läisille rutkasti ikimuistoista ohjelmaa.

s eniorikillan vuosi alkoi osallistumisella 
KY:n 102-vuotisjuhlaan, jossa puheen-
johtaja myönsi Senioristipendin Sauli 
Böhmille. Stipendillä Kilta halusi kiittää 
Saulia hänen aktiivisesta ja monipuolisesta 

työstään KY:llä sekä aktiivisuudestaan opiskelijoiden ja 
seniorien parissa.

Alumnikaljoja järjestettiin hieman aiempia vuosia 
harvemmin ja niitä liitettiin sellaisten KY-tapahtumien 
yhteyteen, joihin myös seniorit oli kutsuttu.

Perinteisempinä Seniorikillan tapahtumina järjestet-
tiin kevätretki ja vuosijuhla.

 Kevätretki järjestettiin illallisena ravintola Saaressa 
Helsingin edustalla. Erityiskiitosta osallistujilta saatiin 
laadukkaista ja poliittisesti korrekteista juonnoista ja lau-

luesityksistä illallisen aikana. Illan aikana Seniorikiltalai-
set myös ilahduttivat samaan ravintolaan eksynyttä KY-
paria. Killan vuosikokousta ja -juhlaa vietettiin 11.10. 
KY:n Yläkertsillä.  Vuosikokouksen puheenjohtajana toi-
mi Aleksi Martamo.

Alumnikuntista juhlittiin 7.11. Apollo Live Clubilla, 
jossa saatiin nauttia paitsi hyvästä seurasta, myös KYL:n 
upeista esityksistä.

 Kilta aloitti uuden perinteen, kulttuurimatkan, joka 
suuntautui Tallinnaan katsomaan Pähkinänsärkijä–balet-
tia, jonka jälkeen nautittiin kultturellin kostea illallinen.

 Killalla oli jäseniä marraskuun lopussa noin 290. Raa-
ti piti vuoden aikana yhteensä kuusi virallista kokousta. 
Killan jäsenmaksu oli vuonna 2013 yhteensä 20 euroa ja 
vuosikokouksessa päätettiin, että sen suuruus pysyy samana.

Stipendejä, juhlintaa ja uutta 
kulttuuria
seniorikilta jatkoi vuonna 2013 tuttujen tapahtumien järjestämistä, mutta aloitti myös uusia 
perinteitä, kuten kulttuurimatkan tallinnaan.

seniorikillan raati

•	 olli tolkki, puheenjohtaja
•	 Katariina lindholm, varapuheenjohtaja
•	 Minna Martikainen
•	 Maria Holopainen
•	 Katariina Juvonen
•	 Mikko Manninen
•	 pekka Juusela
•	 Maija Helikari
•	 susanna Kemppinen
•	 anna Korpela, KY:n edustaja
•	 Heini toivanen, KY:n edustaja
•	 pekka lampinen, KY:n pääsihteeri

jaostot senioRikilta

olli tolkki, senioRikillan Puheenjohtaja
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K unniavaltuuskunta kokoontui vuoden 2013 
aikana kaksi kertaa.

Kevätkokouksessa Kunniavaltuuskunta 
käsitteli yhdistyksen ja säätiön vuoden 2012 
tilinpäätöksiä sekä KY ry:n hallituksen pu-

heenjohtaja Heini Toivasen katsausta yhdistyksen toi-
minnasta.

 Lisäksi puhuttivat Otaniemen tila-asiat ja kauppa-
korkeakoulun kehitys ja henkilöstöpolitiikka. Kunniaval-
tuuskunta toivoi tapaavansa dekaani Björkmania tulevis-
sa kokouksissa.

Kevätkokouksessa keskustelua herättivät sääntömuu-
tokset ja kunniavaltuuskunnan tulevaisuuden jäsenet.

Sääntömuutokset tähtäsivät suureen murrokseen, kun 
kunniavaltuuskunnan jäsenyys ei ole enää jatkossa elin-
ikäinen, vaan jäsenet valitaan neljän vuoden kausille.

Muutoksella toivotaan mahdollisuuksia kutsua mu-
kaan uusia jäseniä, joilla on uudenlaista tietoa liike-elä-
mästä ja yhteiskunnasta.

Marraskuun kokouksessa päätettiin, että kunniaval-
tuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Vuorineuvos Jukka 
Härmälä ja varapuheenjohtajana KTM Olle Koskinen, 
kunnes kunniavaltuuskunnan uusi kokoonpano valitsee 
uudet henkilöt.

KY ry:n puheenjohtaja Toivasen katsauksessa yhdis-
tyksen toiminnasta keskityttiin Otaniemen kampusasioi-
hin, jäsenten hankintaan ja osallistumiseen sekä edusta-

Uutta osaamista 
kunniavaltuuskuntaan
Kunniavaltuuskunnan toiminnassa tapahtui murros, kun elinikäisestä jäsenyydestä 
päätettiin luopua.

kunniaValtuuskunta

•	 vuorineuvos Jukka Härmälä, puheenjohtaja
•	 KtM olle Koskinen, varapuheenjohtaja
•	 Kanslianeuvos Mikko leppänen
•	 ekonomi pentti Keijola
•	 Kansleri aatto prihti
•	 ekonomi terttu puhakka
•	 Kauppatieteiden lisensiaatti Matti purasjoki
•	 KtM Jarmo raulo
•	 ekonomi Jaakko salonoja
•	 Kansleri Fedi vaivio

jistovaaleihin.
Säätiön asiamies Melander esitteli KY:n omaisuusriitaa 

ja säätiön puheenjohtaja Saukkonen säätiön kuulumisia.
Kunniavaltuuskunta päätti olla puoltamatta kunnia-

merkkien myöntämistä tänä vuonna. KY:n edustajistolle 
sen sijaan puollettiin uusia kunniavaltuuskunnan jäseniä, 
jotka edustajisto myöhemmin nimitti.

Syyskokouksessa Kauppakorkeakoulun dekaani Ing-
mar Björkman esitteli Kauppakorkeakoulun ajankoh-
taisia asioita ja kutsui kunniavaltuuskunnan alumnien 
Homecoming-juhlaan ensi vuonna.

Helsingin Kauppatieteiden Ylioppi-

laiden säätiö (KY-säätiö) on perustettu 
vuonna 2008 ja se aloitti toimintansa 
tammikuussa 2010. säätiön tarkoituk-
sena on edistää aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulussa opiskelevien yhteis-
kunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja 
henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja 
opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja 
toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä.

KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan 
muun muassa tukemalla taloudellisesti 
opiskelijoiden harrastustoimintaa, kult-
tuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opiske-
lua ja opiskelun edellytyksiä.

kunniavaltuuskunta

KY-säätiö
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KY-säätiö teki  
kylterikulttuurista totta
vuonna 2013 KY-säätiö kehitti yhteistyötään KY ry:n kanssa, vaihtoi asiamiestä ja uudisti 
apurahatarjontaansa.

s
äätiölle hyväksyttiin vuonna 2012 vuosille 
2012–2015 laatuaan ensimmäinen kehi-
tyssuunnitelma, jonka pääpainopisteenä oli 
yhteistyön ja yhteisten prosessien kehittämi-
nen KY-yhdistyksen kanssa. 

Tätä kehityssuunnitelman keskeistä tavoitetta edis-
tettiin vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aikana onkin 
luotu selkeitä malleja päätöksenteolle yhteistyössä yh-
distyksen kanssa. Kehitystyötä jatketaan myös vuonna 
2014, jotta yhteinen KY:mme toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Yhteistyön kehittämisen lisäksi vuonna 2013 säätiö 
päätti uudistaa hieman apurahatarjontaansa. Vuonna 
2014 säätiö aloittaneekin muutaman pilottiprojektin uu-
sien apurahamuotojen löytämiseksi ja apurahatoiminnan 
kehittämiseksi.

Vuonna 2013 säätiössä tapahtui myös jonkin verran 
henkilöstömuutoksia, kun säätiön asiamiehenä vuodesta 
2010 lähtien toiminut asiamies Emma Böös siirtyi uusien 
haasteiden pariin. Säätiö rekrytoi loppukeväästä uuden 
asiamiehen täyttämään vapautuvan pestin, ja elokuussa 
2013 säätiön asiamiehenä aloitti uusi asiamies Antti Me-
lander.

Asiamiehen vaihtumisen lisäksi KY:n pitkäaikainen 
kiinteistöpäällikkö Tero Rissanen jäi eläkkeelle syyskuun 
2013 lopussa, ja tämän vuoksi säätiö teki muutoksia kiin-
teistöjen hallinnointiin. 

Tekninen isännöinti kilpailutettiin, ja lokakuusta 
2013 alkaen säätiön omistamien kiinteistöjen teknisenä 
isännöitsijänä on toiminut Lemminkäinen Talo Oy. Hal-
linnollisen isännöitsijän tehtävät taas siirrettiin muutok-
sen yhteydessä säätiön asiamiehelle. 

vuosi 2013 oMaisuudenHoidon 
näKöKulMasta

Vuonna 2012 päivitetty omaisuuden hoidon suunnitel-
ma toimi vuonna 2013 säätiön hallituksen ohjenuorana, 
kun omaisuuden hoidosta tehtiin päätöksiä. 

Säätiön sijoitussalkku pärjäsi haastavasta markkinati-
lanteesta huolimatta hyvin. Vuoden 2013 nimellistuotto 
oli xx,xx %. Säätiön kiinteistösijoitusten tilanne on myös 
vakiintunut uusien vuonna 2012 KY-taloon muuttanei-
den vuokralaisten ansiosta. Säätiö jatkoi vuonna 2013 
aktiivista työtä kiinteistöjen välitysmarkkinoilla, jotta 
säätiön omistuksessa olevien kiinteistöjen tyhjiä tiloja 
saataisiin täytettyä.

oMaisuusKiistan KäsittelY etenee

Omaisuuskiistan käsittely työllisti säätiötä myös vuon-
na 2013. Alkuvuoden hiljaiselon jälkeen säätiö pääsi 
vihdoin askeleen eteenpäin siviilioikeusrintamalla, kun 
AYY:n vuonna 2012 jättämä käräjäkanne eteni alkusyk-
systä 2013 ensimmäiseen suulliseen valmisteluistuntoon. 

Kanteessaan AYY vaatii KY-ylioppilaskunnan KY-
säätiölle vuonna 2008 tekemien lahjoitusten pätemättö-
mäksi julistamista. KY-säätiö on kiistänyt kaikki AYY:n 
väitteet ja se on esittänyt väitteidensä tueksi perustelunsa. 
Säätiö on luottavainen sen suhteen, että vuonna 2014 
järjestettävässä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä käräjäoike-
us tulee omassa tuomiossaan tuomitsemaan KY-säätiön 
kannan mukaisesti. Näillä näkymin asian pääkäsittely 
Helsingin käräjäoikeudessa ajoittuu keväälle 2014.

ky-Säätiön hallituS

säätiön asioissa Ylintä päätösvaltaa käyt-
tää suurimmaksi osin säätiön hallitus. KY-
säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja 
edustaa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- 
ja asiantuntijajäsenistä. Hallituksen puheen-
johtajana toimii aina opiskelija.

opiskelijajÄsenet

•	 aku-Jaakko saukkonen, puheenjohtaja
•	 aamer chaichee
•	 Miro Hemanus
•	 Mikko Jauhiainen
•	 pekka Korpela
•	 Heini toivanen, KY ry:n puheenjohtaja

asiantuntijajÄsenet

•	 eeva grannenfelt
•	 veijo laakso
•	 atro Mäkilä
•	 Jarkko soikkeli
•	 Harri tilli
•	 tapani väljä

ky-säätiö ky-säätiö

antti melander, säätiön asiaMies, syksy 2013

aku-jaakko saukkonen, säätiön Puheenjohtaja

emma böös, säätiön asiaMies, kevät 2013
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vuonna 2013 KY-säätiö jakoi yhteensä 15 kap-
paletta 500 euron arvoisia stipendejä hyvästä 
opintomenestyksestä Kauppakorkeakoulun opis-
kelijoille. 
1500 euron arvoisia KY-säätiön tunnustuspal-
kintoja erinomaisista pro gradu –tutkielmista 
jaettiin viidelle henkilölle.

stipendit

•	 pitkäjärvi, aleksi
•	 repo, tiina
•	 tuomas, Meimi
•	 Mbowe, Fatou
•	 cardwell, aleksander
•	 porkka, essi
•	 nguyen, Huyen
•	 nevala, noora
•	 cao, Kun
•	 Kuusisto, niina
•	 saarinen, petra
•	 niemi, saku
•	 eerola, Kasper
•	 Klobut, Henrik
•	 virintie, visa-veikko

tunnustuspalkinnot

•	 Huvinen, Heli
•	 leino, Juho-pekka
•	 riikkinen, rilana
•	 simola, salla
•	 takala, Kosti

KY-säätiö tukee vuosittain aallon 
Kauppakorkeakoulun opiskelijoita 
noin 750 000 eurolla, minkä lisäksi 
säätiö edistää kaikkien aalto-yliopiston 
kauppatieteilijöiden pyrkimyksiä 
tarjoamalla heidän käyttöönsä 
tiloja ja lisäksi mm. kustantamalla 
kauppatieteilijöiden omaa lehteä.

toiMinta-avustuKset

KY-säätiö jakaa toiminta-avustuksia erilaisille yhdistyksil-
le, jaostoille, kerhoille ja toimijaryhmille. Vuonna 2013 
toiminta-avustuksia jaettiin kahden hakukierroksen 
kautta yhteensä 108 975 euroa. 

Lisäksi säätiö tuki KY ry:n toimintaa 415 000 euron 
toiminta-avustuksella. KY ry:lle myönnetyn avustuksen 
kautta säätiö tukee paitsi KY ry:n jäseniä, myös kaikkia 
Aallon kauppatieteilijöitä muun muassa yhdistyksen te-
kemän edunvalvontatyön kautta.

Kansainvälisen vaiHdon apuraHat

Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on tu-
kea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden 
tutkintoon sisällytettäviä vaihto-opintoja.

Vuonna 2013 säätiö myönsi apurahan yhteensä 275 
opiskelijalle. Apurahoja myönnettiin yhteensä noin 200 
000 euroa ja hakijoiden saamat apurahat jakautuivat 
vaihtokohteista riippuen seuraavasti: Eurooppa 598 eu-
roa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 778 euroa sekä 
Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 957 euroa.

KY-säätiön jakamat apurahat ja 
avustukset vuonna 2013

 politiiKKaa Ja periaatteita

1960-luvulla tulevat ekonomitkin vaativat osallistumista 
politiikkaan. Talouden ja politiikan maailmoja ei nähty 
toisistaan erillisinä.

”’Eräs ekonomi sanoi kerran: ’Minä en välitä politii-
kasta niin kauan kun saan vapaasti toimia ja tehdä kaup-
poja. Hoitakoot politiikan ne, jotka ovat siitä kiinnos-
tuneita.’ Aikamoinen taulapää tällainen ekonomi. Hän 
alkaa hoitaa asioitansa vasta sen jälkeen kun se on ehkä 
myöhäistä”, kirjoitettiin Kyriiri-lehden mielipidekirjoi-
tuksessa 50 vuotta sitten.

Myös Kyriiriin kirjoittanut pastori Leino Hassinen 
kehotti ”katsahtamaan sydämiemme syvyyksiin” ja miet-
timään, miksi verojen maksu ei kiinnosta. 

raFlaradiosta tesvisioon

Sähköinen tietojenkäsittely aloitteli maailmanvalloitus-
taan 1950-luvulla. Vuonna 1963 se olikin levinnyt kont-
torimaailmaan vauhdilla, ”joka on saattanut muutaman 
vuoden takaiset ennustelut häpeään”, kirjoitettiin Kyrii-
rissä. Tämä tarkoitti muun muassa Raflaradion saapumis-
ta Kauppakorkean ruokalaan.

1960-luvulla KY omisti oman osuutensa Suomen en-
simmäisestä kaupallisesta tv-kanavasta, Tesvisiosta. Vuo-
den 1963 lopulla kanava kuitenkin joutui taloudellisiin 
vaikeuksiin. Modernin teknologian haparoivista ensias-
kelista huolimatta opiskelu tapahtui vielä kynän ja pa-
perin avulla. Niin sanotut ”seminaarit” kirjoitettiin yhä 
koneella tai musteella.

KY 50 vuotta sitten
Kylteri vuosimallia 1963 saattoi lähteä vaihtoon valtameren taa, kirjoittaa kouluaineensa 
musteella, mennä avioliittokouluun ja huolehtia heikompiosaisista.

ky-säätiö ky 50 vuotta sitten
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Weboodista ei ollut vielä tietoakaan, vaan opiskelijat 
palauttivat opintokirjansa kesän ajaksi koulun kansliaan 
tenttisuoritusten rekisteröimistä varten.

MaailMa Ja KYlteri KansainvälistYY

Jo vuonna 1963 moni kylteri vietti aikaa ulkomailla opis-
kelun tai työharjoittelun merkeissä. Taustalla oli paitsi 
opiskelijan oma kehittyminen, myös pyrkimys tehdä 
Suomea tunnetuksi ulkomailla.

Kansainvälistyvä ja Eurooppaan tähyävä Suomi oli 
vuonna 1963 vielä tiukasti sidoksissa itäiseen naapuriin 
Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto oli Suomelle tärkeä 
kauppakumppani ja sen kanssa kaavailtiin 1963 uuden 
viisivuotissopimuksen aloittamista.

Toisaalta länteenkin päin kurkoteltiin – vuoden 1963 
viimeisissä Kyriireissä surraan Yhdysvaltain presidentti 
Ronald Reaganin kuolemaa.

Miesten vai naisten KesätöiHin?

Vuonna 1963 Kauppakorkeakoulussa opiskeli jo naisia-
kin, mutta työmaailma jakautui selvästi miesten ja nais-
ten aloihin.

Esimerkiksi työnhakuilmoituksissa kerrottiin tarkas-
ti, kumman sukupuolen edustajia hakijoiksi haluttiin: 
Joutseno-Pulp Osakeyhtiö toivoi kesäksi 1963 töihin 

miespuolista ekonomilinjan opiskelijaa, Teknillisen Kor-
keakoulun Fysikaalisen kemian laboratorio naisopiskeli-
jaa laboratoriosihteeriksi.

Seurustelun tarkoituksena oli johtaa suoraviivaisesti 
avioliittoon, ja nuorten suhteita opastamaan järjestettiin 
Kauppakorkeakoululla erityistä ”avioliittokoulua”.

KYlteri-identiteetti Muotoutuu

Vuonna 1963 ei vielä puhuttu ”kylteri-identiteetistä”, 
koska sanaa ”kylteri” ei ollut vielä keksitty. Yhteiseksi ni-
meksi ehdoteltiin tuolloin mm. ”kaupparia”.

Jo 1960-luvulla KY piti jäsentensä puolia muun mu-
assa tarjoamalla opiskelijoille kohtuuhintaisia asuntoja. 
Vuonna 1963 otettiin käyttöön uusi opiskelija-asuntola 
Töölössä.

KY-toimintaan osallistumista pidettiin jo 1960-luvul-
la arvossa, ainakin mikäli Kauppakorkeakoulun opettajil-
le suunnattuun kyselyyn on uskomista.

”Opettajilta kysyimme ensin ko. toiminnan (KY-aktii-
visuuden) merkitystä opiskeluaikana.

Vastaukset voidaan tiivistää seuraavasti: - ’Junailutai-
to’, - Esiintymistaito, - Yleisnäkemyksen, persoonallisuu-
den kehittyminen, - Sosiaalisen valmiuden, yhteiskun-
nallisen ajattelun kehittyminen, - Virkistys, vapaa-ajan 
vietto, - Suhteet, - Kosketus käytäntöön”, kuvattiin Ky-
riirissä.

ky 50 vuotta sitten

Talous: KY ry    
ky ry:n toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase.
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vuosi 2013 oli helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n 

(myöhemmin ky-yhdistys tai ky) neljäs täysipainoinen toi-

mintavuosi. tähän mennessä sen toiminta aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun opiskelijoiden palveluorganisaationa ja 

yhdyssiteenä oli jo hyvinkin vakiintunutta.

toimintakertomus koostuu varsinaisen toiminnan kuvauk-

sesta, yhdistyksen taloudellisen tilan kuvauksesta, tilikauden 

päättymisen jälkeisten oleellisten tapahtumien raportoin-

nista ja yhdistyksen kehitysnäkymien arvioinnista vuodelle 

2014.

varsinainen toiMinta

vuosi 2013 oli toiminnaltaan ja talouden rakenteiltaan hyvin 

samankaltainen kuin 2012. varsinaisen toiminnan kokonais-

kulujäämä oli 402 000 euroa (416 000 euroa vuonna 2012). 

vuoden päätteeksi yhdistyksessä todettiin olevan noin 3 000 

opiskelijajäsentä ja 300 seniorijäsentä. lasku edellisvuodelle 

lasketuista 3 500 jäsenestä johtuu etenkin siitä, että vuoden 

aikana parannettiin käytäntöjä, jolla entiset jäsenet tunnis-

tetaan jäsenrekisterissä. vuoden aikana myös tarkennettiin 

sääntöjä, jotka määrittelevät jäsenyyden jatko-opiskelu- ja 

poissaolotapauksissa.

yhdistyksen toimintaa johti heini toivasen kahdeksanhen-

kinen hallitus apunaan viisi valiokuntaa. vuonna 2013 painot-

tui tärkeys löytää otaniemestä ky:lle tiloja osan kauppakor-

keakoulusta muuttaessa sinne vuonna 2015. vuoden aikana 

myös itse kauppakorkeakoulun tulevat tilat muotoutuivat 

tarkemmiksi, ja sieltä ky on saava oman pienen paikkansa 

opiskelijatoimintaa varten. vuoden aikana etsittiin uusia 

mahdollisuuksia osallistaa ulkomaalaisia sekä myös suoma-

laisia opiskelijoita hyvin matalan kynnyksen ky-toimintaan, 

mitä varten perustettiin ky forum. näiden tapaamisten muo-

to vuonna 2013 ei kuitenkaan ollut menestyksekäs ja samoi-

hin tavoitteisiin pyritään uusin tavoin vuonna 2014.

ky:n edustajiston kokoonpanolla oli toinen ja viimeinen 

toimintavuotensa. kokousten määrä väheni tavoitteellisesti 

kahdeksaan vuoden aikana. edustajisto toteutti hyvin rooli-

aan suurien asioiden valvojana, mutta osallistuminen aloit-

teelliseen työryhmätoimintaan oli aiempaa vähäisempää. 

Helsingin kaupppatieteiden ylioppilaat ry
toimintakertomus 2013

edustajisto tarkensi ky:n sääntöjä useampaan kertaan vuo-

den aikana. Marraskuun vaaleissa valittiin uusi edustajisto, 

joka järjestäytyi vuosien 2014–2015 kauttaan varten. äänes-

tysprosentti vaaleissa oli tavoitteita pienempi, 25,2 prosenttia.

Muista ky:n elimistä erityisesti kunniavaltuuskunta uudis-

tui. vuonna 2013 tehtiin sääntömuutoksia, joilla elinikäinen 

jäsenyys muutettiin kausiluontoiseksi. kunniavaltuuskuntaan 

nimitettiin loppuvuodesta kuusi uutta jäsentä neljän väisty-

vän tilalle, ja uudistuneella kokoonpanolla jatketaan ensin 

vuoden 2015 loppuun saakka.

yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuoden aikana 

keskimäärin kymmenen henkilöä. henkilöstökulut olivat yh-

teensä 282 000 euroa (295 000 euroa vuonna 2012) jakaan-

tuen aatteellisen toiminnan osalta 133 000 euroon ja palve-

lutoimiston osalta 149 000 euroon.

ky-yhdistys toimii edelleen ky-säätiön omistamissa ti-

loissa ja rahoittaa suurimman osan toiminnastaan säätiön 

toiminta-avustuksella. ky-yhdistyksen työntekijöistä osa te-

kee joustavasti töitä myös ky-säätiön hyväksi aatteellisissa, 

suunnittelun ja käytännön asioissa. kulujen jakautumisesta 

toiminnan mukaisesti huolehditaan ky-yhdistyksen ja ky-

säätiön välisellä laskutuksella. yhdistyksen ja säätiön yh-

teistyötä tehtiin vielä edellisvuotta tiheämmällä aikataululla 

ja suuremmalla osallistujamäärällä pääsektorin toimijoiden 

kesken.

YHdistYKsen taloudellinen tila

yhdistys rahoitti toimintaansa ky-säätiön 415 000 euron 

toiminta-avustuksella sekä muilla yhteensä 103 000 euron 

suuruisilla tuloilla, jotka syntyivät valtaosin yritysyhteistyöstä. 

yrityssuhteissa uusia tuottoja toi erityisesti yrityksissä työs-

kentelyä esittelevä Career Catalogue –julkaisu.

vuoden 2013 projektina oli myös luoda ky:lle talousraami, 

joka kuvaa sekä yhdistyksen että säätiön tulo- ja kuluraken-

netta. valmistuttuaan laskelmat tuottivat hyvää päätöksen-

teon tuen aineistoa loppuvuoden budjetointiprosessille. ky 

muun muassa selvitti, että yhdistyksen kuluista 61 prosenttia 

menee välittömään toimintaan ja 33 prosenttia sitä tukeviin 

back office -toimintoihin. Projektissa todettiin kuitenkin, että 

ky ry:lle ei ole mielekästä luoda useamman vuoden kattavaa 

raamia sen kulurakenteesta.

evli Pankki oyj jatkoi ky-yhdistyksen sijoitusvarallisuu-

den hallinnointia. vuoden 2013 lopulla sijoitusten arvo oli 

noin 443 000 euroa, ja niistä kirjattiin vuodelta 2013 noin 13 

000 euron tuotto. sijoitusvarallisuuden tarkoitus on turvata 

toiminnan jatkuvuus.

ky osti vuonna 2012 osuuden atalent Recruiting oy:stä. 

tämän aatteellisen sijoituksen tarkoitus on osallistua ky:n 

jäseniä työllistävään rekrytointitoimintaan. Pitkällä aikavälillä 

sijoituksesta halutaan myös tuottoa, mutta toistaiseksi ky on 

linjannut, että voitot on käytettävä kasvuun voitonjaon sijas-

ta. ky:n hallitus nimittää kaksi jäsentä yrityksen hallitukseen, 

ja edustajisto hyväksyy linjat omistajaohjaukselle.

ky ei perinyt vuonna 2013 opiskelijajäseniltä jäsenmak-

sua. edustajisto päätti seniorikillan raadin esityksestä kerätä 

seniorijäseniltä 20 euron jäsenmaksun, jolla killan toiminta 

on määrä kokonaisuudessaan rahoittaa.

olennaiset tapaHtuMat tiliKauden 
päättYMisen JälKeen

ky ei ole toistaiseksi tehnyt vuokrasopimusta kiinteistöissä 

otaniemessä. tavoite on saavuttaa tämä alkuvuodesta 2014, 

jotta vuoden 2015 laajentumiseen otaniemeen voidaan val-

mistautua ajoissa. Projekti on edennyt tilojen kartoituksesta 

neuvotteluihin.

edustajisto on valmistellut uutta omistajaohjausta atalent 

Recruiting oy:lle tulevaa vuotta varten. yritys on kasvuhakui-

nen, ja ky tahtoo varmistaa sen aatteellisen tarkoituksen jä-

seniensä työllistämiseksi myös jatkossa.

näKYMät vuodelle 2014

ky:n toiminnanohjaus on vakiintunut. sen strategia ja kehi-

tyssuunnitelma ovat edelleen voimassa, ja edustajisto on 

vahvistanut perinteiseen tapaan hallituksen hyväksymän 

toimintasuunnitelman. sen pohjalta vuoden 2014 hallitus 

on luonut hallitusohjelmansa, jolla tavoitteet selkenevät eri 

päättäjille ja toimijoille.

vuonna 2014 otaniemeen laajentumiseen kuuluu myös 

organisaation valmistelu. vuoden loppuun mennessä halu-

taan tietää ja mahdollisimman paljon siitä, miten ky järjestää 

henkilöstönsä, tilansa ja palvelunsa kahteen eri kaupungin-

osaan.

uutena erityisenä projektina vuodelle 2014 tulee seminaa-

ri, joka tuo julkisen keskustelun muodossa opiskelijoille lisää 

liiketoiminnallista ja yhteiskunnallista sisältöä. tällä projek-

tilla ky tahtoo ottaa suurempaa roolia ympäröivässä yliopis-

tomaailmassa ja yhteiskunnassa. Projektilla on myös mainit-

tava taloudellinen riski, sillä sille odotetaan alustavasti 30 

000 euroa tuloja yhteistyötahoilta samankokoisten kulujen 

kattamiseksi. kokonaisuudessaan ky:n kulujäämän on määrä 

nousta 2,7 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014.
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Varsinainen toiminta

luottaMushenKilötoiMinta

kulut

edustajisto -3.811,28 -4.070,49

hallitus

henkilöstökulut -73.009,92 -69.990,83

toimintakulut 24.694,66 -29.553,75

hallitus yhteensä -97.704,58 -99.544,58

Muu luottamushenkilötoiminta

kunniavaltuuskunta -1.463,50 -1.753,57

seniorikilta -2.872,41 -4.489,59

Muu luottamushenkilötoiminta yhteensä -4.335,91 -6.243,16

luottamushenkilötoiminta yhteensä -105.851,77 -109.858,23

aatteellinen toiMinta

tuotot 124.650,00 114.283,25

kulut

henkilöstökulut -132.609,73 -140.630,22

edunvalvontatoiminta -20.042,85 -10.724,87

kulttuuritoiminta -40.633,95 -42.078,23

liikuntatoiminta -12.977,06 -13.312,33

yrityssuhdetoiminta -17.091,03 -10.187,54

tiedotustoiminta -14.720,57 -32.818,42

uudet opiskelijat -5.953,28

vapaaehtoistoimijat -8.735,88

yhteiset toimintakulut -46.954,96 -48.432,97

-299.719,31 -298.184,58

aatteellinen toiminta yhteensä -175.069,31 -183.901,33

toiMiston Yhteiset tuotot/Kulut

tuotot 38.000,00 38.535,90

kulut

Palvelutoimisto

henkilöstökulut -149.556,41 -155.405,70

Muut kulut -4.592,32

Palvelutoimisto yhteensä -149.556,41 -159.998,02

ky-talo, toimitilakulut

toimistokerros -1.911,45 -912,20

Tuloslaskelma
1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.20131.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2012

ky-talo yhteensä -1.911,45 -912,20

Muut kulut -7.472,22 265,51

kulut yhteensä -158.940,08 -160.644,71

toimiston yhteiset kulut yhteensä -120.940,08 -97.108,81

Menojäännös -401.861,16 -415.868,37

Varainhankinta

jäsenmaksutuotot 2.580,00 2.180,00

Varainhankinta yhteensä 2.580,00 2.180,00

Sijoitustoiminta

tuotot 16.506,89 19.537,26

kulut -3.131,48 -268,76

sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 13.375,41 19.268,50

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 10,43 7,10

Rahoituskulut -162,56 -88,29

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -152,13 -81,19

Poistot

Poistot koneista ja kalustosta -4,58 -6.390,38

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -4.181,18 -4.181,18

Poistot yhteensä -4.185,76 -10.571,56

yleisavustukset 415.000,00 446.000,00

tilikauden yli-/alijäämä 24.756,36 40.927,38
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Vastaavaa

PYsYVät VastaaVat

aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto 4,58 9,16

Muut aineelliset hyödykkeet 4.181,18 8.362,36

aineelliset hyödykkeet yhteensä 4.185,76 8.371,52

Muut osakkeet ja osuudet 92.602,81 92.602,81

sijoitukset 92.623,81 92.623,81

Pysyvät vastaavat yhteensä 96.809,57 100.995,33

VaihtuVat VastaaVat

vaihto-omaisuus

tavarat 11.631,00 10.173,00

vaihto-omaisuus yhteensä 11.631,00 10.173,00

lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 21.465,77 57.998,08

Muut saamiset 1,42

siirtosaamiset 5.277,27 12.333,05

lyhytaikaiset saamiset yhteensä 26.743,04 70.332,55

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 401.075,38 387.393,72

Rahoitusarvopaperit yhteensä 401.075,38 387.393,72

Rahat ja pankkisaamiset 190.468,49 139.776,39

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 629.917,91 607.675,66

VastaaVaa Yhteensä 726.727,48 708.670,99

Vastattavaa

oMa PääoMa

edellisten tilikausien ylijäämät (alijäämät) 646.107,19 605.179,81

tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24.756,36 40.927,38

oma pääoma yhteensä 670.863,55 646.107,19

Vieras PääoMa

lyhytaikainen vieras pääoma

ostovelat 23.078,87 26.146,71

Muut velat 4.737,11 4.561,07

siirtovelat 28.047,95 31.856,02

lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55.863,93 62.563,80

Vieras pääoma yhteensä 55.863,93 62.563,80

VastattaVaa Yhteensä 726.727,48 708.670,99

Tase
1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.20131.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2012
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Liitetiedot

KirJanpitoasetuKsen 2 luvun MuKaiset liitetiedot

tilinpÄÄtöksen laatimista koskeVat liitetiedot

helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka laatii tilinpäätöksensä suomen kirjanpitolain mukaan.

tilinpäätös on laadittu korkeimman hallinto-oikeuden 31.12.2009 antaman päätöksen (taltionumero 3736, diaarinumero 

3171/09) pohjalta. korkein hallinto-oikeus vahvisti päätöksensä hylkäämällä päätökseen kohdistetut purkuhakemukset 4.6.2012 

(taltionumero 1478, diaarinumero 4495/10 ja 4504/3/10).

helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n edustajisto nimittää helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallituksen. 

konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska yhdistys voi päättää 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.

yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa.

vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen myyntihintaansa.

saamisiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen 

arvoonsa. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa.

velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suun-

nitelman mukaisesti.

hYödYKe arVioitu PitoaiKa PoistoProsentti ja -MenetelMä

koneet ja kalusto 60kk tasapoisto

muut aineelliset hyödykkeet 36kk tasapoisto

Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia.

tuloslaskelmaa koskeVat liitetiedot

henKilöstöKulut 2013 2012

Palkat, palkkiot 309.658,58  313.393,11

luontaisedut 720,00 900,00

eläkekulut, tyel 43.567,37 45.004,33

Muut lakisääteiset sivukulut 7.301,18 6.865,27

henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on pysynyt 10 henkilössä.

taseen VastaaVia koskeVat liitetiedot

rahastosijoituKset 2013 2012

kirjanpitoarvo 401.075,38 388.293,93

Markkina-arvo 442.943,07 408.169,96

Muut osakkeet

kirjanpitoarvo 92.623,81 92.623,81

taseen VastattaVia koskeVat liitetiedot

leasingVuoKrasoPiMusVastuut 2013 2012

avoimien leasingvuokrasopimusten nimellismäärät 11.079,74 19.102,33

leasingvuokrasopimuksista erääntyy vuonna 2014 8.177,90 euroa ja myöhemmin 2.901,84 euroa.

omistukset muissa yrityksissÄ
25 % omistus atalent Recruiting oy, jonka vuoden 2012 tulos oli 53.215,69 euroa ja oma pääoma 46.671,25 euroa.

tiedot tytÄryHtiöstÄ 

helsingin KauPPatieteiden YlioPPilaiden säätiö, helsinKi 2013 2012

oma pääoma 40.994.529,07 41.019.472,07

tilikauden yli-/alijäämä -24.943,00 -356.461,81

oman pÄÄoman erittely     

2013 2012

edellisten tilikausien voitto/tappio 646.107,19 605.179,81

tilikauden voitto/tappio 24.756,36 40.927,38

oMa PääoMa yhteensä 670.863,55 646.107,19
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

helsingissä 13.3.2014

suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

helsingissä 19.3. 2014

kPMG oy ab tilintarkastusyhteisö

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n Hallitus

Tilinpäätösmerkintä

essi Myllymäki, puheenjohtaja

anna juselius, jäsen

Max Mononen, jäsen

turo koila, kht

iiro heinonen, varapuheenjohtaja

ville lehtonen, jäsen

teemu Riipi, jäsen

emma Mieskonen, jäsen

veera soini, jäsen

Talous: KY-säätiö
ky-säätiön tuloslaskelma ja tase.
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Varsinainen toiminta

Kulut 

luottamushenkilötoiminta

hallitus -21.970,51 -25.661,64

hallintoneuvosto -8.657,47 -5.112,21

luottamushenkilötoiminta yhteensä -30.627,98 -30.773,85

henkilöstö, hallinto ja tilat

henkilöstökulut -67.173,17 -62.560,57

Poistot -23.422,29 -26.663,87

hallintokulut -133.960,86 -145.120,20

tilakulut

3. kerros -65.526,93 -56.363,74

kellari -30.494,71 -31.859,10

4. kerros -9.259,96 -15.129,91

henkilöstö, hallinto ja tilat yhteensä -329.837,92 -337.697,39

toiminta

Muu toiminta -186.742,30 -270.734,33

kylteri-lehti -17.688,56 -17.144,64

toiminta yhteensä -204.430,86 -287.878,97

avustukset ja apurahat

Muut avustukset -524.625,00 -532.640,00

apurahat -200.177,06 -196.359,63

stipendit ja tunnustuspalkinnot -15.000,00 -18.900,00

avustukset ja apurahat yhteensä -739.802,06 -747.899,63

Kulut yhteensä 1.304.698,82 -1.404.249,84

Varsinainen toiMinta Yhteensä -1.304.698,82 -1.404.249,84

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

KiinteistösijoituKset

vuokratuotot 1.471.666,73 1.269.662,86

vastikkeet -894.039,60 -1.017.477,61

kiinteistöjen hoitokulut -79.778,44 -90.119,90

Kiinteistösijoitukset yhteensä 497.848,69 162.065,35

rahastosijoituKset

Myyntivoitot 719.540,03 974.434,82

Myyntitappiot -255.624,51

Muut tuotot 29.391,16 20.245,15

Muut kulut -43.500,19 -1.593,58

rahastosijoitukset yhteensä 705.431,00 737.461,88

Muu rahoitustoiMinta

Rahoituskulut -2,86

korkotuotot 76.476,13 148.279,81

korkokulut -16,15

Muu rahoitustoiminta yhteensä 76.476,13 148.260,80

sijoitus ja rahoitustoiMinta  Yhteensä 1.279.755,82      1.047.788,03

tilikauden ylijäämä/alijäämä -24.943,00 -356.461,81

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

Tuloslaskelma
1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
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Tase

Vastaavaa

PYsYVät VastaaVat

aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 413.142,74 494.808,09

aineettomat hyödykkeet yhteensä 413.142,74 494.808,09

aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto 23.681,33 36.256,58

aineelliset hyödykkeet yhteensä 23.681,33 36.256,58

sijoitukset

osuudet saman konsernin yrityksissä 13.438.551,86 13.438.551,86

Muut osakkeet ja osuudet 21.251.644,77 20.378.188,58

sijoitukset yhteensä 34.690.196,63    33.816.740,44

Pysyvät vastaavat yhteensä 35.127.020,70 34.347.805,11

VaihtuVat VastaaVat

Pitkäaikaiset saamiset

saamiset saman konsernin yrityksiltä 8.278.000,00 8.278.000,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 8.278.000,00 8.278.000,00

lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1.031,43 531,44

saamiset saman konsernin yrityksiltä 16.228,26 37.847,07

Muut saamiset 17,81 1,97

siirtosaamiset 53.989,10 70.111,65

lyhytaikaiset saamiset yhteensä 71.266,60 108.492,13

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset 368.360,06 1.279.616,71

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 368.360,06      1.279.616,71

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8.717.626,66      9.666.108,84

VastaaVaa Yhteensä 43.844.647,36 44.013.913,95

Vastattavaa

oMa PääoMa

Peruspääoma 200.000,00 200.000,00

edellisten tilikausien ylijäämät (alijäämät) 40.819.472,07 41.175.933,88

tilikauden ylijäämä (alijäämä) -24.943,00        -356.461,81

oma pääoma yhteensä 40.994.529,07 41.019.472,07

PaKolliset VarauKset

Muut pakolliset varaukset 2.777.767,11      2.777.767,11

Pakolliset varaukset yhteensä 2.777.767,11 2.777.767,11

Vieras PääoMa

lyhytaikainen vieras pääoma

ostovelat 24.557,28 170.314,93

velat saman konsernin yrityksille 785,94 346,27

Muut velat 41.173,47 36.614,24

siirtovelat 5.834,49 9.399,33

lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 72.351,18         216.674,77

Vieras pääoma yhteensä 72.351,18         216.674,77

VastattaVaa Yhteensä 43.844.647,36 44.013.913,95

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
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KY edustaa
kuka palkittiin aktiivisuudesta? entä  keitä hallitus tervehti?
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Merkit ja huomionosoitukset

•	 aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 3. vuosijuhlaan 2.2.2013 

osallistuivat Minna Rissanen, essi Myllymäki, antti 

korpelainen, alexander Pihlainen ja anna korpela.

•	 kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry:n 88. vuosijuhlaan 

2.2.2013 osallistuivat heini toivanen ja anna savisaari.

•	 lähetettiin tervehdys Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 106. 

vuosijuhlaan 9.2.2013. 

•	 lähetettiin tervehdys Preemio ry:n 12. vuosijuhlaan 15.2.2013.

•	 lähetettiin tervehdys sähköinsinöörikilta ry:n 92. tasaus-

vuosijuhlaan 16.2.2013.

•	 lähetettiin tervehdys valtio-opin opiskelijat ry 53. vuosijuhlaan 

16.2.2013. 

•	 lähetettiin tervehdys tietokilta ry:n 28. vuosijuhlaan 

22.2.2013.

•	 lähetettiin tervehdys kemistikillan 122. kondesaatioon 

23.2.2013.

•	 lähetettiin tervehdys kymenlaakson osakunnan 80. 

vuosijuhlaan 23.2.2013. 

•	 lähetettiin tervehdys vasa nationin 105. vuosijuhlaan 

23.2.2013.

•	 shs:n 103. vuosijuhlaan 24.2.2013 osallistui koko hallitus.

•	 Boomi ry:n 45. vuosijuhlaan 8.3.2013 osallistuivat laura 

vuorelma ja anna korpela.

•	 lähetettiin tervehdys inkubion 9. apoptoosiin 9.3.2013.

•	 lähetettiin tervehdys Maanmittarikilta ry:n 112. 

kevätpäiväntasaukseen 15.3.2013.

•	 lähetettiin tervehdys fyysikkokillan 66. vuosijuhlaan 

16.3.2013.

•	 lähetettiin tervehdys optimi ry:n 11. vuosijuhlaan 22.3.2013.

•	 lääketieteenkandidaattiseuran 80. vuosijuhlaan 23.3.2013 

osallistuivat antti korpelainen ja alexander Pihlainen.

•	 teknologföreningen 141. vuosijuhlaan 23.3.2013 osallistuivat 

essi Myllymäki ja anna korpela.

•	 lähetettiin tervehdys koneinsinöörikillan 98. vuosijuhlaan 

23.3.2013.

•	 Rakennusinsinöörikillan 100. hermanninsitsiin 12.4.2013 

osallistui heini toivanen.

•	 lähetettiin tervehdys Porin kylterit ry:n 10. vuosijuhlaan 

12.4.2013.

•	 lähetettiin tervehdys Pykälä ry:n 78. vuosijuhlaan 13.4.2013.

•	 lähetettiin tervehdys kadettitoverikunnan toukotansseihin 

8.5.2013.

•	 seniorikillan kevätretkelle 24.5.2013 osallistuivat heini 

toivanen, essi Myllymäki, laura vuorelma, anna savisaari, 

anna korpela ja alexander Pihlainen.

•	 Prosessiteekkarien 1. vuosijuhlaan lämmönsiirtoon 14.9.2013 

osallistuivat antti korpelainen ja essi Myllymäki.

•	 enklaavi ry:n 22. vuosijuhlaan 20.9.2013 osallistuivat Minna 

Rissanen ja alexander Pihlainen.

•	 warrantti ry:n 24. vuosijuhlaan 4.10.2013 osallistuivat anna 

korpela ja alexander Pihlainen.

•	 seniorikillan vuosijuhlaan 11.10.2013 osallistuivat essi 

Myllymäki, laura vuorelma, anna savisaari, anna korpela, 

alexander Pihlainen, Minna Rissanen ja antti korpelainen.

•	 lähetettiin tervehdys finanssi ry:n 22. vuosijuhlaan 11.10.2013.

•	 lähetettiin tervehdys lappeenrannan teknillisen yliopiston 

ylioppilaskunnan 44. vuosijuhlaan 12.10.2013.

•	 turun kauppatieteiden ylioppilaiden 63. vuosijuhlaan 

18.10.2013 osallistui koko hallitus.

•	 lähetettiin tervehdys Prodeko ry:n 47. vuosijuhlaan 18.10.2013.

•	 Probba ry:n 25. vuosijuhlaan 1.11.2013 osallistui koko hallitus. 

•	 Pörssi ry:n vuosijuhla 8.11.2013 osallistuivat essi Myllymäki ja 

Minna Rissanen.

•	 automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n 15. vuosijuhlaan 

16.11.2013 osallistuivat antti korpelainen ja Minna Rissanen.

•	 Merkantila klubbenin 85. vuosijuhlaan 23.11.2013 osallistuivat 

Minna Rissanen ja anna korpela.

•	 lähetettiin tervehdys haaga-helia:n opiskelijakunta helgan 7. 

vuosijuhlaan 30.11.2013.

•	 lähetettiin tervehdys arkkitehtikillan 105. vuosijuhlaan 

vähäjouluun 5.12.2013.

•	 sshv:n 33. vuosijuhlaan 7.12.2013 osallistuivat heini toivanen 

ja essi Myllymäki.

Kävimme ja tervehdimme 2013
KY:n 102. vuosijuhlassa 23.2.2013 jaettiin seuraavat huomionosoitukset.

ansioMerKKi
susanna kemppinen

Matti Parpala

pienoisviiri
kaarina heinonen

HarrastusMerKKi
sauli Böhm

tuuli karppinen

linda löfbacka

antti Melander

iinä näsman

heini toivanen

aKtiiviMerKKi
Matias alhanen

klaus anjala

aamer Chaichee

kasper eerola

noora haraholma

leeni harmainen

Petri harvala

laura heikkilä

Markus helaniemi

Miro hemanus

tiina hissa

olli hopeasaari

julius hurri

anna juselius

aimo järvinen

tommi kaikkonen

jussi kaistinen

jesse ketonen

salla koivu

iiro kormi

niina kuusisto

anni laurikka

joni lehtelä

Maria Monikainen

antti Mäenpää

niina Mäkinen

nina nyberg

kati ovaska

Pilvi Paakkarinen

anssi Panula

suvi Pitkänen

outi Päivinen

essi Ropo

Pinja Ruonala

tiina snäkin

otso takala

Miina tikkanen

karita troberg

sanna unkuri

iiro vaniala

Petri vilpponen

tuukka väisänen
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Henkilökunta, KY ry Henkilökunta, KY-säätiö

ad  
janne kuusela (31.8. asti)

neuvontalakimies 
Matti Marttunen

kerhosihteeri  
annina orasmaa (31.8. asti)

myyntikoordinaattori 
niko isojärvi (31.5. asti)

isäntä 
tomi koiranen (31.5. asti)

Hallintopäällikkö 
sari Rautiainen

ad  
salla koivu (19.8. alkaen)

säätiön asiamies 
emma Böös (30.8. asti)

kerhosihteeri  
anssi Panula (19.8. alkaen)

myyntikoordinaattori 
Miikka kataja (19.8. alkaen)

isäntä 
esa salomaa (1.9. alkaen)

atk- ja web-koordinaattori 
erkki kanninen (31.5. asti)

säätiön asiamies 
antti Melander (12.8. alkaen)

kulttuurisihteeri 
anni laurikka (19.8. alkaen)

tiedottaja 
Markus helaniemi (31.8. asti)

pääsihteeri 
Pekka lampinen

it-koordinaattori 
otso takala (19.8. alkaen)

ky-säätiön kiinteistöt 
tero Rissanen (30.9. asti)

kulttuurisihteeri 
katariina helaniemi (31.8. asti)

kylterin päätoimittaja 
stella kallionpää

tiedottaja 
saija Räsänen (19.8. alkaen)

taloussihteeri 
sirkku kemppainen
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