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SUBJECT CLUBS

CLUBS

KY employees and other  
staff run daily life and  

administration at KY, as 
well as help in e.g. member 

issues.

EXECUTIVE DIRECTOR
is the head of the  

employees.
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FOUNDATION

KY Foundation supports 
the studies, hobbies, 

student life and 
internationalization 
of KY members by 

financing Aalto University 
Business Students and its 
independent associations. 
The daily operations are 

run by the Managing 
Director, while major 

decisions are made by the 
Foundation’s own board.

VOICE VOICE

POWER OF GUIDANCE

POW
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INDEPENDENT ASSOCIATIONS

EMPLOYEES

COMMITTEES
Academic Committee KOVA, 
Cultural Committee KUVA, 

Corporate Relations Committee 
CORE 

Masters’ Committee,
Sports and Wellbeing  

Committee LIHY, 
Tutor Committee

THE BOARD
A board of 6–10 members answers for KY’s actions and  
uses the executive power on KY’s everyday operations.

REPRESENTATIVE COUNCIL
The Representative Council is KY’s highest desicion-making body. The Representative Council also acts as 

the supervisory board for the KY Foundation.

SUBCOMMITTEES
KUJ 

NESU-KY 
KY-SUB

PROBBA
Probba ry is the student 

organization of Aalto 
University School of 

Business, Mikkeli Campus.

KYLTERI  
MAGAZINE

An independent student 
magazine published by the KY 

Foundation.

MEMBERS
about 3000 members

ORGANISAATIOKAAVIO
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108 VUOTTA MUUTOSTA

KY-talon tuleva remontti ja uuden opiskeli-
jakeskuksen rakennusprojekti olivat eittä-
mättä suurimpia keskustelunaiheita KY:llä 
vuonna 2019. Toteutuessaan ne tuovat mu-
kanaan suuria muutoksia KY:n toimintaan 
– mutta suuret muutokset eivät ole KY:lle 
mitään uutta.

Nina Pitkänen,
Toiminnanjohtaja

Tämän katsauksen voisi aloittaa sillä, kuinka KY on ollut 
vuoden 2019 murrosvaiheessa ja kuinka tulevat vuodet 
tulevat määrittämään paljon sitä, millainen KY tulee jatkossa 
olemaan. Tämä on toki aivan totta, mutta ei oikeastaan erota 
vuotta 2019 mitenkään erityisesti muista vuosista KY:n 
historiassa.
 KY on muun maailman tavoin tilassa, jossa vain 
muutos on pysyvää. Oli kyse sitten KY-talon tulevaisuudes-
ta, uudesta opiskelijakeskuksesta, KY:n roolista Suomen 
opiskelijakentässä tai KY:n resurssien allokoinnista, on KY 
kohdannut vastaavia mullistavia muutoksia läpi 108-vuoti-
sen historiansa ja aina löytänyt paikkansa uudelleen muut-
tuneessa toimintaympäristössä. Muutosten myrskyssä KY:n 
ankkurina on toiminut se perusta, jolle KY on aikoinaan luotu: 
KY on jäseniään varten. Se, mitä tämä tarkoittaa kunakin 
ajankohtana vaihtelee, mutta kaikkeen toimintaan kumpuava 
jäsenistön edun tavoittelu kantaa läpi muutosten ja vuosien.
 KY:n onneksi perustamme on vahvaa valua. Vuonna 
2019 tätä perustaa huollettiin ja ylläpidettiin muun muassa 
etsimällä väistötiloja jossain vaiheessa väistämättä käytöstä 
poistuvien tilojen tilalle sekä edistamällä KY:n digitalisoin-
nin tavoitteita digitalisoimalla esimerkiksi ennen paperinen 
mursupassi. Tärkeää oli myös kuulla jäsenistön ääni edusta-
jiston kautta opikelijakeskusprojektin jatkosta päätettäessä. 

Edustajisto kuuli viime vuoden pisimmässä kokouksessaan 
päätöksensä tueksi sekä KY:n edustajia, että yhteistyökump-
paneiden AYY:n ja TF:n edustajia ennen kuin päätti pysyä 
mukana projektissa. 
 Vuosi 2019 toi mukanaan myös historiallisia virs-
tanpylväitä. Vuoden alussa yksi ajanjakso tuli päätökseensä, 
kun Aallon kauppakorkeakoulu muutti Töölöstä kokonaan 
Otaniemeen. KY oli läheisesti mukana muutossa, ja toimi 
opiskelijoiden äänenä koulun suuntaan uusia tiloja käyttöön-
otettaessa ja kehitettäessä. Muuton lisäksi käynnissä oleva 
tutkintouudistus työllisti KY:n koulutuspoliittista sektoria 
kuluneen vuoden, ja yhteistyö uudistuksen tiimoilta jatkuu 
tiiviinä myös uuden vuosituhannen puolella.
 Tulevina vuosina uskon, että KY:n perustan yllä-
pito tulee vaatimaan yhä vahvempaa yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. Oli kyse sitten koulusta, ylioppilaskun-
nastamme tai muista toimijoista opiskelijakentässä niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti, on yhteistyö välttämätöntä, 
jotta jäsenistömme ääni kuuluu. Emme ole yksin Otaniemes-
sä, Suomessa tai maailmassa muutenkaan. KY:n tulee siis 
jäsenistönsä parhaaksi löytää paikkansa tiimipelaajana, joka 
paitsi haastaa, myös tukee eri yhteistyökumppaneitaan. Vain 
yhteistyöllä voimme pitää huolen siitä, että Aallon kylterei-
den ääni kuuluu siellä, missä pitääkin, ja KY säilyttää paik-
kansa jäsenistönsä edunvalvojana.
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PERUSTEELLISTA HARKINTAA JA 
MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ – 
EDUSTAJISTON VUOSI 2019

Jo kokenut edustajistokokoonpano teki vuo-
den aikana useita rohkeita päätöksiä KY:n 
tulevaisuuden suhteen. Erityisen merkittä-
viksi nousivat kiinteistöprojektit, vaalit, kan-
sainvälisyys ja toiminnanjohtajan rekrytointi.

Edustajiston puheenjohtaja,
Nicole Grekov

Vakavan harkinnan kautta uutta intoa kiin-
teistöprojekteihin

Edustajistolle vuosi 2019 oli täynnä tärkeitä päätöksiä ja 
toisinaan pitkiä ja vakavia keskusteluja siitä, miten myös 
tulevaisuuden KY:llä on parhaat mahdolliset puitteet toteut-
taa maailman parasta kylterin elämää. Edustajisto harkitsi 
vakavasti halukkuuttaan jatkaa opiskelijakeskusprojektissa, 
kuuli projektin muita tahoja ja päätti sen olevan edelleen KY:n 
paras vaihtoehto. Loppuvuosi projektissa eteni aivan uudella 
innolla ja vuoden viimeisessä kokouksessa edustajisto piti 
projektin aihesopimusta hyvänä ja näki tulevaisuuden sen 
suhteen lupaavana. Edustajisto teki myös tärkeitä päätöksiä 
KY-talon suhteen ja kyseinen projekti lähti rullaamaan saman 
tien tehokkaasti eteenpäin. Edustajisto piti edelleen parhaa-
na vaihtoehtona KY-talon muuttamista opiskelija-asunnoiksi 
ja Alakertsin säilyttämistä juhlatilana. Remontin odotetaan 
alkavan ensi vuonna.

Onnistuneesta vaalivuodesta vahvaa, nuor-
ta ja kansainvälistä kylteriedustusta

Vuosi 2019 oli tämän edustajistokokoonpanon toinen ja 
viimeinen vuosi sekä näin ollen vaalivuosi. Vaalit sujuivat 
uskomattoman hyvin: yhteistyötä tehtiin Kylterirenkaan 
kanssa ja hakijoita sekä ääniä saatiin ennätyspaljon sekä 
AYY- että KY-vaaleissa. Uudet innokkaat edaattorit pääsivät 
aloittamaan syksyllä järjestäytymiskokouksen merkeissä, 
ja edustajiston kokouksiin saatiin runsaasti hakijoita niin 
yhdistyksen kuin säätiönkin hallituksiin ja myös edustajisto 
sai uuden puheenjohtajiston. Hallituksen muodostajaksi 
saatiin peräti kolme ehdokasta ja kesken haastattelujen 
vielä neljäskin yllätysehdokas. Uusi valittu edustajisto sai 
ennätysmäärän kansainvälisiä edaattoreita, jonka johdosta 
järjestäytymiskokous oli KY:n edustajiston toinen englannin-
kielinen kokous ikinä. Odotettavissa onkin myös ensi vuodel-
le aiempaa enemmän englanninkielisiä kokouksia.
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Konkreettisia tekoja ja esityksiä kansainvä-
lisemmän KY:n eteen

Vuoden alussa perustettiin edustajiston kansainvälinen 
työryhmä, joka kokousti muutamia kertoja vuoden aikana, 
tiedotti keskusteluista edustajistoa ja vuoden lopussa esitti 
joitakin keinoja kansainvälisyyden edistämiseksi KY:llä. 
Edustajisto piti työryhmän tekemää työtä vuoden aikana he-
delmällisenä ja näin päätti esittää työryhmän perustamista 
myös ensi vuonna. Työryhmän esityksestä edustajisto myös 
keskusteli kerhojen tukemisesta rahallisesti kansainvälisis-
sä toimissa ja KY:n toimimisesta esimerkkinä järjestämällä 
omat suuret ydintapahtumansa kokonaan englanniksi. Vuosi 
2019 oli viimeinen vuosi, kun henkilökohtaista vaihtotukea 
maksettiin ja edustajisto piti järkevänä säästyvien varojen 
käyttämistä KY:n kerhojen tukemiseen.

Henkilöstörekrytoinneista uudistuksia-
edustajiston toimintaan ja KY:n sääntöihin

Tärkeä edustajiston toimintaan vaikuttanut päätös vuonna 
2019 oli myös uuden pääsihteerin eli toiminnanjohtajan 
rekrytointi. Edustajisto päätti päivittää KY:n työntekijöiden 
nimikkeitä ja kyseiset muutokset tehtiin myös sääntöihin. 
Toiminnanjohtajan haku avattiin keväällä, saatiin useita ha-
kijoita, joista toiminnanjohtajan valintatyöryhmä haastatteli 
kaikki, ja lopulta työryhmä esitti mielestään parasta ehdo-
kasta edustajistolle. Edustajisto päätti valita uuden toimin-
nanjohtajan esityksen mukaan, ja hän aloitti edustajiston 
sihteerinä syksyllä. Edustajisto kiitti edellistä pääsihteeriä 
hienosta yhteistyöstä koko kautensa ajan ja toivotti uuden 
toiminnanjohtajan lämpimästi tervetulleeksi. Syksyllä edus-
tajiston kokouksissa kokeiltiin hallituskuulumisten lisäksi 
kohtaa toimistokuulumiset, ja se sai hyvää palautetta. Edus-
tajisto keskusteli myös hallituksen kesäpalkoista ja kannatti 
uuden hallituksen aiemmin aloitettavaa perehdyttämistä.

Säätiön hallintoneuvosto

KY-säätiön hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2019 kolme 
kertaa, kerran keväällä ja kahdesti syksyllä. Kokoukset järjes-
tettiin aiempien vuosien tapaan edustajiston kokousten yh-
teydessä. Myös hallintoneuvoston kokouksissa korostuivat 
kiinteistöprojektit, erityisesti koko vuoden jatkunut KY-talon 
tulevaan remonttiin liittyvä selvitystyö. Hallintoneuvoston 
kokouksissa käsiteltiin pitkälti säätiön sääntömääräisiä 
asioita. Hallintoneuvoston palkkiotyöryhmässä käydyn 
keskustelun pohjalta KY:n palkkiokokonaisuutta ja palkkiope-
riaatteita päivitettiin Kylteri-lehden osalta.
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TAVOITTEENA KANSAINVÄLINEN 
JA HYVINVOIVA KY

KY on jäsenistönsä näköinen. Vuonna 2019 
KY:llä näkyivät ja kuuluivat tämän joukon 
kansainvälisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät 
asiat. Myös lopullinen muutto Otaniemeen 
ja tulevaisuuden taloprojektit näyttelivät 
oman osansa.

Arttu Aine,
Hallituksen puheenjohtaja

Vuosi 2019 oli monella tapaa tapahtumarikas vuosi KY:n 
historiassa ja sisälsi niin suuria, kuin pieniäkin hankkeita. 
Maisterivaiheen siirtyminen Töölöstä Otaniemeen, KY-ta-
lon edistäminen opiskelija-asunnoiksi, opiskelijakeskus ja 
vaalivuosi, tässäpä muutama esimerkki heti alkuun. Poikke-
uksellisesti vuoden haasteita lähdettiin taklaamaan yhdessä 
yhdeksän hallituslaisen voimin jo vakioksi muodostuneen 
kahdeksan hengen sijaan. 
 Vuoden yhdeksi tärkeimmistä teemoista muodostui 
jäsenistön hyvinvoinnin kehittäminen. Alkuvuodesta julkais-
tun AllWell? -tutkimuksen tulokset eivät olleet muuttuneet 
vuoden takaisesta ja sen mukaan 20% Aallon opiskelijoista 
on joko loppuun palaneita tai vakavassa riskissä palaa lop-
puun. Panostukset henkisen hyvinvoinnin edistämiseen fyy-
sisen hyvinvoinnin lisäksi olivat tarpeen. Keväällä lähdimme 
edistämään jäsenistön henkistä hyvinvointia kartoittamalla 
ongelmaa laajemmin KY:n vapaaehtoisten keskuudessa, ja 
loimme vapaaehtoisille tarkoitetun kyselyn yhdessä opintop-
sykologin tuella. Kyselyn tulokset osoittivat samaan suun-
taan kuin AllWell? -tutkimus, ja toimme paremmin jäsenistön 
tietoisuuteen ky.fi sivuille luotujen Get Help -sivujen mahdol-
lisuuksista etsiä ja saada apua ongelmiin.

 Myös KY:n toimiston sisällä alettiin kartoittamaan 
hallituslaisten ja työntekijöiden hyvinvointia viikoittain 
järjestettävillä anonyymeillä kyselyillä. Tavoitteena oli nähdä 
työyhteisön nykyinen hyvinvoinnin tila, lähteä kehittämään 
sitä tarpeen mukaan ja luoda entistä hyvinvoivampi työyh-
teisö nyt ja tulevaisuudessa.
 Kansainväliset asiat ja kansainvälisten jäsenten 
vahvempi mukaan ottaminen olivat vahvasti esillä vuoden 
aikana. Vuoden alussa perustettiin työryhmä, jonka tar-
koituksena on miettiä kansainvälisiä asioita KY:n sisällä. 
Toukokuussa järjestettiin pohjoismaisten kauppakorkea-
koulujen suurimpien opiskelijayhdistysten muodostamalle 
Nordic Forum-verkostolle Nordic Forum tapahtuma. Tapah-
tuma oli kaksipäiväinen ja se järjestettiin yhdessä Hankenin 
opiskelijayhdistyksen SHS:n kanssa Hankenilla Helsingissä 
ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun uusissa tiloissa Es-
poon Otaniemessä. Tapahtuman tarkoituksena oli verkostoi-
tua pohjoismaisten opiskelijayhdistysten edustajien kanssa 
ja pyrkiä löytämään yhtäläisyyksiä ja ratkaisuja ongelmiin, 
joiden ympärillä yhdistykset painivat. 
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 Kansainvälisyys näkyi myös KY:n ja AYY:n edusta-
jiston vaaleissa, nimittäin useampi kansainvälinen opiskelija 
pääsi läpi molemmissa vaaleissa. Vaalitulos oli muutenkin 
hyvin historiallinen, sillä KY saavutti suuren vaalivoiton nos-
taessaan paikkamääräänsä 14 paikasta 15 paikkaan 45:stä, 
eli kolmannes AYY:n edustajiston paikoista on nyt meidän.
Vuoden suurimpia yksittäisiä projekteja olivat opiskelijakes-
kus ja KY-talon edistäminen opiskelija-asunnoiksi. Opiskelija-
keskushankkeen jatkoa tarkasteltiin kriittisesti sen aikatau-
lun viivästymisten vuoksi syksyn ylimääräisessä edustajiston 
kokouksessa, mutta edustajisto päätti pysyä projektissa 
myös jatkossa. Opiskelijakeskukselle saatiin palkattua pro-
jektikonsultti, mutta hankesuunnitelman ja aiesopimuksen 
työstö jatkuu vuoden 2020 aikana.
 KY-talon muuntaminen opiskelija-asunnoiksi eteni 
ilman sen suurempia ongelmia. Vuoden aikana tehtiin tut-
kimuksia ja kartoituksia talon nykyisestä kunnosta, luon-
nossuunnitelmia talon tulevasta muodosta ja kustannus-
laskentaa projektin lopulliselle hinnalle. Hankesuunnitelman 
odotetaan valmistuvan tammikuun 2020 aikana ja tarkempi 
kustannuslaskenta ja -arvio esitetään sen yhteydessä. Kaa-
vamuutoksen odotetaan valmistuvan aikaisintaan kesäkuun 
2020 aikana ja rakentaminen voitaneen aloittaa syksyn 2020 
aikana. Valmistuttuaan KY-talossa olisi 159 asuntoa.
 Vuoden aikana tapahtui suuria muutoksia ja edis-
tettiin projekteja, jotka tulevat vaikuttamaan KY:llä pitkäl-
le tulevaisuuteen. Koko koulu on nyt siirtynyt lopullisesti 
Otaniemeen, joten täysiverinen yhteistyö Aallon muiden 
korkeakoulujen kanssa voi viimein alkaa. KY-talon mennes-
sä remonttiin yksi aikakausi tulee päätökseen, mutta se ei 
tarkoita, että KY:n kulttuuri päättyisi. KY:n kulttuuriin luomme 
me, sen jäsenet. Kiitos kaikille KY-aktiiveille, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja KY:n ystäville kuluneesta vuodesta. Teidän 
ansiostanne KY on mitä se on.
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KY RY:N HALLITUS

Ville Koikkalainen,
Liikunta ja hyvinvointi, 
yhteisö, kansainvälisyys

Mikko Hiltunen,
Yrityssuhteet, työ ja 
ura, alumnit, 
omistajaohjaus

Arttu Aine,
Hallituksen 
puheenjohtaja

Pyry Päivärinta,
Viestintä, brändi,
digitaalinen KY

Antti Perttula,
uudet tilat, vaalit

Maria Aalto,
opintoasiat,
maisteriopiskelijat, 
Probba

Heikki Helaniemi,
koulutuspolitiikka, 
kampusasiat

Elias Hoffrén,
varapuheenjohtaja, 
uudet tilat, talous
 

Kia Tuominen,
Kulttuuri, uudet
opiskelijat,
vapaaehtoiset
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MITÄ KY TEKEE? 
KYSY VIESTINNÄLTÄ!

KY viestii lähinnä sosiaalisessa mediassa ja 
viikkotiedotteessaan. Tiettyihin tapahtumiin 
tehdään edelleen julisteita, mutta yhä har-
vemmin. KY:n viestintäkanavat toteuttavat 
kaikki omaa, tärkeää rooliansa viestintäpa-
letissa, ja painopiste on hieman eri kaikissa. 
Tärkeimmät tehtävät ovat sekä tehostaa 
läpinäkyvyyttä että nostaa vapaaehtoisia 
esille. Digitalisaatio oli iso teema, ja suurim-
mat toimet olivat digitaalinen mursupassi ja 
seurantamittareiden kehitys.

Pyry Päivärinta,
Viestintä, brändi, digitaalinen KY

Sosiaalisen median muuttuva maailma

Yritykset ja yhdistykset siirtävät viestintäänsä yhä enemmän 
sosiaaliseen mediaan. KY ei ole tässä poikkeus. Viestinnän ja 
sosiaalisen median pääasiallinen tarkoitus KY:llä ovat sekä 
läpinäkyvyys että jäsenistön ja vapaaehtoisten uskomatto-
man työn esilletuonti. Tätä toteutettiin pitkin vuotta ylläpitä-
mällä sama, aktiivinen viestinnän taso.
 Viestinnän ytimessä ovat sosiaaliset mediat. Face-
book, Instagram ja Snapchat ovat kaikki tärkeä osa viestin-
tää. Jokaisella alustalla on oma tarkoituksensa, jota toteu-
tetaan joko KY:n toimiston, vapaaehtoisten tai molempien 
toimesta. 
 Sosiaalisen median markkinointiin laitettiin enem-
män panoksia kuin koskaan. Isoja tapahtumia ja työntekijä-
rekrytointia mainostettiin sekä Instagramissa että Faceboo-
kissa. Snapchattiin ostettiin kolmeen eri tapahtumaan omat 
filtterit. Tulokset olivat hyviä, ja tätä jatketaan tulevaisuudes-
sa budjetin raameissa.
 Läpinäkyvyyttä toteutettiin esimerkiksi edustajiston 
kokouksista tehdyillä Instagram Storyilla. Tarinoita kehitet-
tiin, ja niille luotiin oma visuaalinen ilme. Myös KY:n säännöt, 

strategia ja toimintasuunnitelma julkaistiin KY:n nettisivuilla. 
 Vapaaehtoisten tekemä työ näkyy edelleen sosi-
aalisessa mediassa paljon. KY:n vapaaehtoisten markki-
nointiin tarkoitettu Facebook-ryhmä KY Events on edelleen 
aktiivinen, ja Facebookin suosion laskemisesta huolimatta 
ryhmän jäsenmäärä kasvoi jälleen. Snapchat, joka on varattu 
ainoastaan vapaaehtoisille on myös ollut hyvin aktiivinen. 
Instagramissa näkyvät ennen kaikkea valiokunnat, sekä KY:n 
viralliset tapahtumat. Kerhoilta kuvien saaminen osoittautui 
hankalammaksi kuin alkuvuodesta luultiin, ja tämän eteen 
pitää tehdä töitä jatkossakin.

Uutta ja vanhaa

Vanhemmat digitaaliset mediat ovat myös kovassa käytössä. 
Viikkotiedote Monday Mail on edelleen suosittu, ja jäsenistö 
lukee Monday Mailia aktiivisesti. Vaihdoimme järjestelmää, 
jolla viikkotiedote tehdään. Tämä vapautti viestintäkoor-
dinaattorilta paljon aikaa, sillä uusi järjestelmä on paljon 
selkeämpi ja toimivampi.
 Nettisivut kokivat myös uusia tuulia, kun saimme 
vihdoin ostettua domainin, jota olimme yrittäneet saada jo 
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useamman vuoden ajan. Jo monta vuotta osoitteena toimi-
nut kyweb.fi vaihtui osoitteeseen ky.fi. Muuten nettisivut 
ovat riittävällä tasolla, eikä suurempia muutoksia nähty 
tarpeelliseksi. Pieniä kosmeettisia muutoksia tehtiin ja uusia 
sivuja luotiin.
 Siirsimme myös julkisen kuva-arkistomme pois 
Flickristä. Flickr sai jäsenistöltä paljon negatiivista palautetta, 
joten siirryimme osoitteeseen ky.kuvat.fi. Palvelu on saanut 
hyvää palautetta käyttäjiltä, ja myös toimistolla ollaan oltu 
tyytyväisiä palvelun helppouteen ja toimivuuteen. Kuvat.fi 
on suomalainen nettisivu, jota kehitetään asiakaspalautteen 
pohjalta, ja yrityksen asiakaspalvelu on ollut loistavaa verrat-
tuna Flickriin. Yrityksen edustajan on saanut kiinni aina, kun 
se on ollut tarpeellista. 

Digitalisaatio kärkihankkeena

Digitalisaatio on suuri haaste, joka muuttaa maailmaa kovaa 
tahtia. Digitalisaatioon sopeutuminen on ongelmallinen, 
mutta hyvin kiinnostava tehtävä. KY:llä yritetään digitalisoida 
toimintoja niissä paikoissa, missä se on järkevää. 
 Tänä vuonna kehitimme digitaalisen mursupassin, 
joka on tähän asti ollut paperinen. Palvelua voi kehittää pie-
nemmällä vaivalla tästä eteenpäin. Digitaalista mursupassia 
käytettiin paljon, ja tulevaisuudessa sen kehittämismahdol-
lisuudet ovat miltei rajattomat. Mursupassiin voi esimerkiksi 
sisällyttää tuotekaupan, aktiivijäsenten palkitsemisjärjestel-
män tai vaikka chatbotin, jos siltä tuntuu. Tässä on valta-
vasti potentiaalia, jota tulevaisuudessa varmasti käytetään 
hyväksi.
 Myös KPI:t (Key Performance Indicator) puhuttivat 
paljon. KPI:llä yritetään mitata siis toimiston ja hallituksen 
toimia. Viestinnässä mittareita, esimerkiksi dataa sosiaali-
sesta mediasta, käytettiin valmiiksi jo melko paljon, mutta 
seurantaa pitäisi laajentaa muille sektoreille. Yrityssuhde-
sektori alkoi myös käyttää entistä enemmän tilastoja, eten-
kin näitä sosiaalisen median katselulukuja. Tämä helpottaa 
yrityksen puolella yhteistyön arvon arvioimista. 
 Digitalisaatio kokonaisuutena on vielä sektori, joka 
kehittyy KY:llä kovaa vauhtia. Siihen laitetaan koko ajan 
enemmän panoksia, siitä puhutaan enemmän ja sitä tehdään 
enemmän. Kuitenkin salkku on hallituksessa melko uusi, ja 
se kasvaa ja muodostuu selkeämmäksi koko ajan.

Oppilasyhdistyksen brändi

KY:n brändi perustuu pitkälti sen historiaan, tekemiseen ja 
jäsenistöön. KY:llä tehdään asioita todella paljon oppilas-
yhdistykseksi, ja viestinnän yksi keskeisimmistä tehtävistä 
on tuoda tämä vapaaehtoisten ja työntekijöiden tekemä työ 
esille. Ulospäin viestimme tästä pääosin Instagramissa, jossa 
valiokunnat ja kerhot saavat esitellä omaa toimintaansa. 
KY-tuotteet ovat keino ilmaista jäsenyyttä. Tänä vuonna 
esittelimme uuden t-paidan, jonka design päätettiin design-
kilpailulla, jonka voittajan äänesti jäsenistö. Paita toteutettiin 
yhteistyössä R-Collectionin kanssa.

 Logo ja värit pysyivät ennallaan. Brändiuudistuksen 
jäljiltä joillekin on vielä epäselvää, miten näitä tulisi käyttää, 
mutta väärinkäytöksiä oli lopulta vähän, ne olivat ulkopuolis-
ten tekemiä ja niihin reagoitiin nopeasti.
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YRITYSSUHTEIDEN FOKUS OPISKE-
LIJOIDEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEI-
DEN TARPEIDEN TYYDYTTÄMISESSÄ

Vuosi 2019 päätti vuosikymmenen myös 
yrityssuhteiden osalta ja voitaneen todeta, 
että edistysaskelia on otettu koko vuosi-
kymmenen ajan niin opiskelijoiden uramah-
dollisuuksien tarjonnan edistämisen kuin 
KY:n toiminnan rahoittamisen osalta. 

Mikko Hiltunen,
Yrityssuhteet, työ ja ura, alumnit, omistajaohjaus

KY vahvana linkkinä opiskelijoiden ja yritys-
maailman välillä

Yrityssuhteissa on nyt keskitytty aktiivisesti eräänlaiseen 
kaksisuuntaiseen asiakaspalveluaspektiin ja asiakaspalve-
luprosessin koordinoidumpaan ja tarkempaan hallintaan. 
Keskiössä on ollut ’asiakkaiden’, eli opiskelijoiden sekä yh-
teistyökumppaneiden aitojen tarpeiden tunnistaminen sekä 
täyttäminen parhain mahdollisin keinoin käytettävissä olevat 
resurssit huomioon ottaen. Samalla yrityssuhdetoimintaa on 
jatkuvasti pyritty tehostamaan ja ammattitaitoista otetta on 
ylläpidetty. 
 Opiskelijoiden mielipiteitä ja urallisia pyrkimyksiä 
on selvitetty muun muassa erilaisin kyselyin ja palauttein. 
Saamiemme tulosten mukaan, urallista ja suoraan työhön 
liittyvää tietoa halutaan pääasiassa saada sähköpostin, 
LinkedInin, Facebookin ja kohtaamisten kautta. Tulosten 
perusteella alkunsa saivat muun muassa KY:n oma urasäh-
köpostilista sekä -LinkedIn-ryhmä.   
 Saatuja tuloksia, näkemyksiä ja ajankohtaisia mie-
lenkiinnonkohteita olemme sittemmin pyrkineet kommuni-

koimaan eteenpäin yhteistyökumppaneille, joita aktiivisesti 
tapasimmekin pitkin vuotta vuosisopimuksia päivittäessä 
ja uusia vastaavia solmittaessa. Kommunikoidessamme 
opiskelijoiden näkemyksistä, pyrimme vastavuoroisesti 
keräämään toiveita, mielipiteitä ja ajankohtaisia näkemyksiä 
myös yhteistyökumppaneiltamme. Heidän osaltaan mer-
kittävimpänä trendinä oli kohtaamisten mahdollistaminen. 
Konkreettisena esimerkkinä kohtaamisista ekskursiot ja 
uratapahtumat. 
 Taloudellisesti tarkasteltuna yrityssuhteet tuottivat 
KY:lle liikevaihtoa 92 616,04 euroa, joka käytettiin yhdistyk-
sen toimintojen rahoittamiseen. 

CORE – uudistettu yrityssuhdevaliokunta
 
Corporate Relations Committee, eli tuttavallisemmin CORE, 
syntyi entisen Sales Academyn tilalle johtuen pääasiassa 
jo tapahtuneista muutoksista valiokunnan ydintoiminnas-
sa. Uudistukseen liittyi myös uuden selkeämmän mission 
rakentaminen. Mission ytimessä on opiskelijoiden työllisty-
mismahdollisuuksien parantaminen ja kohtaamisten mah-
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dollistaminen. Uusina kohtaamiskonsepteina esiteltiin muun 
muassa ”speed dating” ja case-kilpailut. 
 Uusi brändi toi mukanaan myös monia uusia tapah-
tumia, mutta vanhoistakin pidettiin osittain kiinni, vaikkakin 
pienin muutoksin. Suurimman suosion saavutti hieman 
erilainen, Hartwall Game Nights -tapahtumakonsepti, jossa 
yli sadat opiskelijat kerääntyivät jännittämään Leijonien me-
nestystä jääkiekon MM-kilpailuissa nauttien epävirallisesta 
kansallisjuomastamme. Tunnelman voitaneen todeta olleen 
erittäin yhteisöllinen. 
 Loistokkaan ja uudistusrikkaan vuoden hedelmiä 
kerättiin yrityssuhdevaliokunnan osalta niin suurella hakija-
määrällä vuodelle 2020 kuin vuoden valiokunta -palkinnolla. 

Tapahtumat ja projektit 

Yrityssuhteiden saralla moni vuoden tapahtumista ja pro-
jekteista rakentui yrityssuhdevaliokunnan sekä perinteisten 
KY:n vuosikalenterin tapahtumien ympärille. Myös monet 
KY:n järjestöt olivat ihastuttavan aktiivisia yrityssuhteiden 
saralla. 
Aalto-yliopisto järjesti Aalto Talent Expo -messutapahtu-
man ensimmäistä kertaa. Tapahtuma korvasi aikaisemmat 
yliopiston messut, TalentIT-messut sekä ARENA-messut. 
AYY:lle oli suunniteltu alkujaan messuille oma TalentX-alue, 
jonka järjestämisessä KY:nkin oli alun perin määrä olla mu-
kana. TalentX-aluetta ei kuitenkaan saatu aikaiseksi vuodelle 
2019.  
Kiljukaulan uudistusprojekti, KY-talon jäähyväistapahtuma 
sekä KY:n 110-vuotisjuhlat ovat oivia mahdollisuuksia yritys-
suhteiden saralla vuodelle 2020.  

Omistajaohjaus

aTalentin ja varsinkin sen omistajatahojen vuosi oli värikäs, 
sillä 2019 keskiössä oli yhtiön omistajastrategian päivi-
tys. Pääkeskustelunaiheena oli omistajien tahtotila yhtiön 
tulevaisuudesta. Uusi omistajastrategia ja samalla päivi-
tetty osakassopimus ovat nyt viimeisiä hyväksyntöjä vaille 
valmiita. Uuden omistajastrategian avulla pyritään muun 
muassa mahdollistamaan vahvempaa kasvuntavoittelua. 
Aatteellinen puoli sai vähemmän painoarvoa kuin edeltäväs-
sä omistajastrategiassa, vaikka aTalent nähdään edelleenkin 
loistavana KY:läisten työllistämisen edistäjänä.

Alumnit

Värikkäitä vaiheita mahtui myös vuoteen alumnitoiminnan 
osalta. Yhteistyötä Aallon kanssa jatkettiin tapahtumien 
muodossa, uusi keskustelufoorumi, ’Alumni Round Table’ 
perustettiin alumnitoiminnan kehittämisen edistämiseksi ja 
Seniorikiltaa valmistettiin brändiuudistukseen. KY:n edus-
tajisto hyväksyi Seniorikillan uudeksi nimeksi KY Alumni, 
jonka kuulumisista voi lukea lisää omassa kohdassaan tässä 
dokumentissa. 

CORE 2019

Mikko Hiltunen – puheenjohtaja
Rasmus Mäkinen – sihteeri
Mark MacMoffat – sihteeri
Aapo Huotari
Eetu Merkle
Henrik Liimatainen
Joonas Jumisko
Otto Pesonen
Peter Gaggl
Santeri Korkee
Tuomo Veivo
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UUSIA TUULIA EKONOMINAUKIOLLA

Edunvalvonnan vuosi 2019 
tarjosi kauppakorkea-
koulun lopullisen muuton 
Otaniemeen, uuden kan-
diohjelman ja maisteritut-
kinnon kehittämistä sekä 
yliopiston uuden strategian 
luomista. KY:n Instagramiin 
luotiin Study tips -sarja 
jakamaan hiljaista tietoa, 
ja KY ylläpiti hyviä suhtei-
ta sidosryhmiinsä ja jatkoi 
aktiivista vaikuttamista.

Maria Aalto, 
opintoasiat, maisteri-
opiskelijat, Probba

Heikki Helaniemi,
koulutuspolitiikka, 
kampusasiat

Vuosi 2019 alkoi ikimuistoisesti yliopiston muutettua vih-
doin kokonaan Otaniemeen. Meidän astuessa saappaisiin, 
valmistelu oli jo pitkällä ja rooliksemme jäi lähinnä muutosta 
viestiminen opiskelijoille. Kun henkilökunta ja maisteritkin oli 
saatu muutettua Otaniemeen, Otaniemestä todellisesti tuli 
Aallon kauppakorkeakoulun uusi koti. Uusi rakennus toimi 
todella hyvin heti alusta lähtien ja herätti paljon positiivista 
huomiota myös mediassa. Pitkin vuotta rakennusta kehitet-
tiin eteenpäin ja kehitys tulee jatkumaan vuonna 2020. Opis-
kelijoiden näkemys on otettu vahvasti huomioon kaikissa 
toimenpiteissä ja on tullut selväksi, että opiskelijoiden rooli 
tilakysymyksissä on vahva myös tulevaisuudessa. 
  Muuton kanssa ei kuitenkaan ehditty jäämään pai-
kalleen, kun vuoden alkupuolella alettiin työstämään myös 
opintorakenteen päivitystä. Jäsenistöä osallistettiin mm. 
kyselyiden, ajatushautomon ja työryhmien kautta. Opiske-
lijat osallistuivat koulun suunnalla niin valmisteleviin kuin 
päättäviin elimiin ja olivat keskeisessä roolissa tekemässä 
päätöksiä. Työstö oli intensiivistä ja kesti läpi kevään. Syksyn 
puolella päivitystä alettiin ajamaan koululla laitostasolla eri-
tyisesti maisterivaiheeseen. Kun maisteriopintoja uudistet-

tiin laitostasolla, opiskelijoiden ääni kuului ohjelmaryhmissä. 
Pääsimme myös näkemään ja osallistumaan yliopiston 
uuden strategian suunnitteluun, joka potkaistiin käyntiin heti 
vuoden alussa ja saatiin päätökseen vuoden loppupuolella.
  Uudet tuulet alkoivat puhaltaa uuden rakennuksen 
lisäksi myös koulun henkilökunnan osalta. Kesällä kauppa-
korkeakoululle valittiin uusi dekaani, jonka valintatyöryhmäs-
sä oli myös opiskelijoiden edustajana KY:n puheenjohtaja. 
Vuoden 2020 alusta kauppakorkeakoulun dekaanina toimii 
Timo Korkeamäki.
 
Yhteistyötä läpi Suomen rajojen aina Sveit-
siin saakka
 
Vuonna 2019 jatkoimme myös menestyksekkäästi kansal-
lista vaikuttamistyötä yhdessä muiden kylteriyhdistysten 
kanssa. Keväällä järjestimme jo perinteeksi muodostuneen 
kansallisen koulupoliittisentapaamisen KY-talolla, johon 
saimme osallistujia ympäri Suomen. Tapahtumassa pääsim-
me kuulemaan koulutuspolitiikan ajankohtaisia tuulahduksia 
niin eduskunnasta kuin Suomen Ylioppilaskuntien Liitosta 
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(SYL) sekä vaihtamaan parhaita käytäntöjä. Tapaaminen 
keräsikin osallistujilta kiitosta. Kansallisen vaikuttamisen 
saralla, vuosi huipentui marraskuussa järjestettyyn Suomen 
Ylioppilaskuntien Liiton tapaamiseen, johon osallistuimme 
AYY:n delegaatteina osallistuen vahvasti myös kylterihuo-
neen toimintaan.
  Teimme yhteistyötä myös muiden pohjoismaalais-
ten sekä Sveitsin kauppakorkeakoulujen opiskelijayhdistys-
ten kanssa. Vuosittain järjestettävässä Nordic Forumissa, 
löimme viisaat päämme yhteen muiden koulutuspoliittis-
ten- ja opintovastaavien kanssa. Keskustelut olivat erittäin 
hedelmällisiä ja saimmekin siltä hyvää näkemystä siihen, 
miten sektorimme asioita hoidetaan ulkomailla.
 
Ainejärjestöjen tukena edunvalvontatyössä
 
Viime vuonna panostimme erityisesti myös ainejärjestöjen 
tukemiseen heidän edunvalvontatyössään. Ainejärjestöjen 
puheenjohtajien verkosto (AJPJ) kokoontui aktiivisesti kes-
kustelemaan ajankohtaisista teemoista sekä jakamaan infor-
maatiota ja parhaita käytäntöjä. Opintovastaavat puolestaan 
kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan opintoasioista 
ja keväällä varsinkin opintopäivityksistä. AJPJ huipentuikin 
tapaamiseen, jossa koulun edustajien kanssa miettimme, 
kuinka vuorovaikutusta voisi tukea vielä paremmin. Vuoden 
mittaan kävi ilmi, että hiljaisen tiedon siirtyminen on haas-
te monella ainejärjestöllä ja kerholla, joten lanseerasimme 
yleiset ”testamenttipohjat” heidän avukseen. Ainejärjestö-
asioissa teimme myös yhteistyötä vuoden mittaan Helsingin 
Ekonomien kanssa.

Läpinäkyvämpää viestintää ja hyvinvointia
 
Vuonna 2019, halusimme panostaa myös parempaan 
viestimiseen erityisesti opinto- ja edunvalvonta-asioissa. 
Perustimme Instagramiin uuden sarjan, jossa jaoimme 
vinkkejä opinto-asioihin sekä esimerkiksi myös hyvinvointiin 
liittyen. Tämä uudenlainen viestintätapa sai kiitosta ja moni 
opiskelija koki sen hyödyllisiksi. Opiskelijoiden hyvinvoinnin 
kysymykset nousivat yhdeksi vuoden suurimmista teemois-
ta. Työ tuotti osaltaan tulosta, sillä loppuvuonna aloitti uusi 
työryhmä akateemiseen ohjaukseen liittyen, jossa olemme 
vahvasti mukana myös tulevana vuonna.
 
Yhteistyö Probban kanssa vahvistuu
 
KY ja Probba jatkoivat aktiivista yhteistyötään läpi koko 
vuoden eri sektoreiden toimesta. Hallitukset järjestivät 
säännöllisesti tapaamisia ja vierailuja tehtiin puolin ja toisin. 
KY:n hallitus kävi myös orientaatioviikolla kertomassa KY:stä 
Mikkelissä. Hyväksi todettuja käytäntöjä jatkettiin probba-
laisten osallistuessa sankoin joukoin erityisesti keväällä KY:n 
wappuhulinoihin sekä syksyn alussa Mursujaisiin. Probban 
hallituksen edustajat osallistuivat ensimmäistä kertaa myös 
ainejärjestöille ja kerhoille tarkoitettuihin eri sektoreiden 
toimintaa tukeviin Round Table -keskusteluihin.
Korkeakouluvaliokunta KOVA

Korkeakouluvaliokunta vietti vuotensa keskittyen vahvas-
ti opintopäivitykseen. Valiokunnan jäsenet osallistuivat 
lukuisiin erilaisiin työryhmiin, joiden tuloksena syntyivät 
muun muassa uudet oppimistavoitteet kandidaatin tutkin-
toa varten. Valiokunta jatkoi aikaisemman vuoden linjalla 
eli ei keskittynyt tapahtumien järjestämiseen vaan edun-
valvontaan. Syksyllä valiokunnan pääpaino siirtyi vahvasti 
varjo-opinto-oppaan päivittämiseen. Oppaan päivitys tulee 
jatkumaan vuonna 2020. 
 
Maisterivaliokunta Masters’ Committee
 
Masters’ Committee toimi vuonna 2019 maisteriopiskeli-
joiden yhdistäjänä yli pääainerajojen erilaisten tapahtumien 
myötä. Järjestimme monia jo perinteeksi muodostuneita 
tapahtumia, joissa maisteriopiskelijat pääsivät tutustumaan 
toisiinsa rennoissa tunnelmissa. Skaalasimme myös vanhoja 
tapahtumia uuteen uskoon ja teimmekin uusia kävijäen-
nätyksiä erityisesti syksyllä järjestetyissä tapahtumissa. 
Kevät oli kuitenkin vaikeaa aikaa meille, eikä suunnitelluille 
tapahtumille ollut kysyntää odotusten mukaan. Pohdimme 
siis vuoden mittaan paljon, mihin suuntaa Masters’ Commit-
teeta kannattaisi viedä ja ideat annoimme seuraavan vuoden 
harkittavaksi. Vuoden aikana päivitimme nimen osuvammin 
Masters’ Clubista Masters’ Committeeksi. Potkaisimme 
käyntiin myös Master’s Committeen alumnitoiminnan ko-
koamalla yhteen sektorin vanhoja toimijoita.

KOVA 2019:

Heikki Helaniemi - puheenjohtaja
Ohto Pentikäinen - sihteeri
Essi Pelttari
Heidi Riihimäki
Jaakko Kivistö
Janne Laitila
Laura Nikola
Rasmus Ylinen

Masters’ Committee 2019:

Maria Aalto - puheenjohtaja
Nina Pitkänen - sihteeri
Elina Anttalainen - sihteeri
Julia Hakulinen
Miki Toivonen
Liisa Raudasoja
Mikhael Koufos
Usva Koivumäki
Lien Nguyen
Tommi Koivisto
Kaisu Gummerus
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UUTTA JA VANHAA - 
OPISKELIJAKESKUS JA KY-TALO

Uusien tilojen rakennut-
taminen Otaniemeen ja 
vanhojen tilojemme muut-
taminen opiskelija-asun-
noiksi olivat vuoden 2019 
kaksi paljon puhuttavaa 
teemaa. 

Elias Hoffrén,
varapuheenjohtaja, uudet 
tilat, talous

Antti Perttula,
uudet tilat, vaalit

Vuosi 2019 lähti käyntiin pohtimalla, kuinka eri tahojen 
budjettivajeet saadaan kurottua umpeen ja lähestymällä yli-
opistoa mahdollisen yhteistyön pohjalta. Edellisenä vuonna 
perustettua Uudet tilat-työryhmää hyödynnettiin aktiivisesti 
läpi vuoden tuomaan erityisesti jatkuvuutta projektiin. 
Keväällä työstimme projektia edellisenä vuonna valmistu-
neen tilaohjelman pohjalta läheisessä yhteistyössä Aalto 
Kiinteistöjen kanssa. Uudet kustannuslaskelmat sijoittivat 
kustannukset hyvin budjetin rajoihin, mutta asiantuntijoi-
demme kanssa totesimme ”kovia lukuja” saatavan vasta, 
kun projektissa oikeasti edetään. Jo edellisvuonna yhteisesti 
päätetyn mukaisesti lähdimme etsimään rakennuttajakon-
sulttia projektille, jota asiantuntijoiden mielestä projekti oli 
kaivannut jo hetken aikaa.

 Projektin etenemisen viivästyttyä nyt jo useita vuo-
sia, kesällä KY:n edustajisto harkitsi projektista vetäytymistä. 
Viiveiden lisäksi taustalla painoi valtava tilapaine, kun KY-ta-
lon remontointi opiskelija-asunnoiksi lähestyy vääjäämättä. 
Edustajisto kuitenkin näki projektin edelleen tarjoavan hyvät 
edellytykset kyltereiden tuleviksi tiloiksi ja edustajisto päätti 
jatkaa projektissa.
 Palkattuamme rakennuttajakonsultin syksyllä, 
työstimme tehtäväluettelon ja aikataulun projektin ripeää 
etenemistä jouduttaaksemme yhdessä konsultin kanssa.
Myös KY-talon remontin lähestyessä muuttoa ja väliaikais-
tiloja edistettiin vuoden aikana. Väliaikaistilojen suhteen on 
keskitytty siirtämään toimintaa vielä enemmän kohti Otanie-
meä. Muutto ja tilojen käyttöönotto konkretisoituvat tulevan 
vuoden aikana. Lisäksi KY-talon läksiäisjuhlien suunnittelu 
aloitettiin vuoden 2019 loppupuolella.
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AVOIN KESKUSTELUKULTTUURI 
HYVINVOINNIN JA KANSAIN-
VÄLISYYDEN POHJANA

Vuonna 2019 KY:llä puhuttiin jäsenistön 
jaksamisesta, hyvinvointia painotettiin ta-
pahtumatarjonnassa ja kansainvälisyyteen 
panostettiin uuden työryhmän voimin. En-
simmäinen täysin englanninkielinen kan-
diohjelma alkoi syksyllä.

Ville Koikkalainen,
Liikunta ja hyvinvointi, yhteisö, kansainvälisyys

Tavoitteena aidosti hyvinvoiva ja inklusiivi-
nen yhteisö

Hyvinvoinnin esiinnosto teemana oli yksi vuoden 2019 
merkittävimmistä jatkuvista hankkeista. Vuosi alkoi va-
paaehtoiskoulutuksilla, joissa hyvinvoinnin ylläpito ja Safe 
Environment -toimintamalli olivat mukana. Alkuvuodesta 
yliopisto toteutti jälleen AllWell? -kyselyn, jonka tulokset 
osoittivat yhä noin joka viidennen opiskelijan olevan lop-
puunpalamisen partaalla. Kevään loppupuolella toteutettiin 
KY:n vapaaehtoisille suunnattu hyvinvointikysely, jossa pyrit-
tiin selvittämään, miten vapaaehtoistoiminnan ja koulutyön 
yhdistäminen vaikuttaa jaksamiseen ja avoimen palautteen 
jättämiseen rohkaistiin. Vastausprosentti jäi vielä pienek-
si, mutta toiveissa oli jo projektia aloitettaessa vastaavan 
tiedonkeruun jatkuvuus. Yleisesti kyselyn tulokset osoittivat 
samaa suuntaa AllWell -kyselyn kanssa, kun noin joka viides 
vastanneista ilmoitti kokevansa eri velvollisuuksien ja koulu-
työn ajoittain voimavaroja rasittavaksi.
 Hyvinvointi pysyi läpi alkuvuoden esillä niin hal-
lituksen aamukoulujen aiheissa kuin toimiston sisäisessä 

toiminnassa. KY:n toimiston hyvinvointia alettiin seurata 
viikottaisella kyselyllä, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa 
ja käydä viikoittain läpi toimiston jaksamista unen määrällä, 
fiiliksellä, alkoholin kulutuksella ja liikunnan määrällä mitat-
tuna. KY:n nettisivujen get-help osiota kehitettiin lisäämällä 
sinne toimintaohjeet mahdollisia häiriökäyttäytymistilanteita 
varten. Lisäksi sivuille lisättiin anonyymi palautelomake, jon-
ka kautta toimistolle voi lähettää palautetta tai kysymyksiä.
 Myös mursukasvatukseen haluttiin lisätä hyvin-
vointipainotteista ohjelmaa ja yleisesti nostaa hyvinvointia 
teemana esille heti opiskelun alusta lähtien. Orientaatiovii-
kolla järjestettiin perinteisten Mursumestaruuskilpailujen 
lisäksi hyvinvointiin keskittyvä tapahtuma Helsingin Lonnas-
sa, jossa tarjolla oli joogatunteja, lautapelejä ja ulkoilmaelo-
kuva. Järjestelyllisistä haasteista huolimatta osallistuneilta 
tutoreilta ja mursuilta saatiin tapahtumasta kiitosta ja hyvää 
palautetta. Safe Environment ja hyvinvointi olivat myös jäl-
leen mukana niin mursujen alkuvuoden orientaatioluennoilla 
kuin myös hyvinvointiin erityisesti keskittyneen “Opiskelu 
Aallon kauppakorkeakoulussa” -paneelissa.
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Liikunta- ja Hyvinvointivaliokunta

Liikunta- ja Hyvinvointivaliokunta aloitti vuotensa vauhdilla, 
kun tapahtumien konsepteja ja kehityssuuntia pohdittiin, 
jotta tarjontaa voitaisiin kohdistaa mahdollisimman laajas-
ti koko jäsenistölle ja se kattaisi hyvinvoinnin osa-alueita 
yhä monipuolisemmin. Tämä onnistui tapahtumien osallis-
tujamäärillä mitattuna erinomaisesti, kun mm. Aalto City 
Challenge myytiin loppuun ennätysajassa. Matalan kynnyk-
sen tapahtumia, kuten kahvikeskiviikot ja kakku- ja smoo-
thiebuffetit järjestettiin KY Cornerissa, ja myös yksi täysin 
uusi tapahtuma järjestettiin Prison Islandissa loppusyksystä. 
Kolme raitaa ja kukkakuviot olivat näkyvä osa KY:n toimintaa 
ja loivat jälleen hyvää ilmapiiriä.

Kansainvälisyys, uusi kandiohjelma ja poh-
joismainen yhteistyö

Kansainvälisyys sai heti tammikuussa vauhtia, kun edustajis-
ton ensimmäisessä kokouksessa muodostettiin International 
Committee. Työryhmän tarkoituksena on toimia valmistele-
vana elimenä ja kansainvälisten asioiden ja teemojen kes-
kustelufoorumina, johon niin hallitusvastaava kuin muutkin 
jäsenet voivat tuoda aiheita, ajatuksia ja kehitysehdotuksia. 
Ryhmä kokoontui vuoden aikana noin 1-2 kuukauden välein 
kokoustamaan. Vuoden viimeisessä edustajiston kokoukses-
sa hyväksyttiin ryhmässä läpikäydyt ehdotukset KY-säätiön 
projektiapurahan kansainvälisyyslisästä sekä KY:n tapahtu-
mien englanninkielisyysvaatimuksista.
 Toinen iso talvella alkanut projekti oli keväällä Hel-
singissä järjestetty Nordic Forum. Päävastuu tapahtumasta 
oli SHS:llä, mutta KY oli mukana prosessissa alusta asti ja 
yksi päivä vietettiin myös Otaniemessä Aallon ja KY:n tiloissa. 
Tapahtuma järjestettiin 26.-28.4. ja osallistujia oli jokaisesta 
Nordic Boardiin kuuluvasta organisaatiosta. Viikonloppu oli 
antoisa ja keskustelua käytiin erityisesti yhteistyön jatku-
vuuden parantamisesta sekä kehityskohdista, muun muassa 
isojen tapahtumien avaamisesta muiden yhdistysten jäse-
nistölle.
 Syksyllä Otaniemessä alkoi englanninkielinen kan-
diohjelma Economics, jonka myötä kansainvälisten opiskeli-
joiden osuus yhä lisääntyy. Ohjelman opiskelijat ovat inte-
groituneet hyvin koko uusien mursujen joukkoon ja kiintiön 
kasvaessa KY on varmasti valmis huomioimaan Suomen 
ulkopuolelta saapuvat opiskelijat yhä paremmin. Tärkein yk-
sittäinen yliopiston kanssa dialogia mahdollistava elin vuon-
na 2019 oli MONTA-ryhmä (Monikulttuurisuus ja Tasa-arvo), 
jossa oli KY:n edustajien lisäksi yliopiston henkilökuntaa eri 
laitoksilta. Ryhmä on mahdollistanut tehokkaan palaute- ja 
aloitejärjestelmän, jossa asioita on voinut helposti viedä 
suoraan niistä vastaaville yliopiston edustajille, mikä on mer-
kittävä askel kohti yhä inklusiivisempaa keskustelukulttuuria 
yliopiston kanssa.

LiHy 2019:

Ville Koikkalainen - puheenjohtaja
Iiris Savolainen - sihteeri
Jarkko Kosunen - sihteeri
Arttu Leinonen
Bettiina Räsänen
Fady Koivuaho
Heidi Koponen
Julia Vasama
Milo Sillanpää
Patrik Tuokko
Tomi Saarikko
Vilma Vanninen



19

SE OLI NIIN KAUNISTA, 
NUORUUTTA IKUISTA

Vuonna 2019 KY:n kulttuuri- ja uusien opis-
kelijoiden sektoreita tuotiin lähemmäksi 
koko jäsenistöä. Ekologisuus ja digitaalisuus 
olivat vahvoja teemoja kaikessa toiminnas-
sa ja mikä tärkeintä, vapaaehtoisten vuosi 
oli mitä mahtavin.

Kia Tuominen,
Kulttuuri, uudet opiskelijat, vapaaehtoiset

Kulttuuri 

Kulttuurin saralla vuosi lähti vauhdikkaasti liikkeelle, kun heti 
helmikuussa lanseerattiin uusi tapahtumakonsepti – Hark-
kalauluilta. Harkkalauluillan tavoite oli madaltaa jäsenistön 
kynnystä osallistua lauluiltoihin, sillä ympärillä oli vanhoja 
kulttuuritietäjiä kertomassa kirjoittamattomia sääntöjä, ja 
juontajat ohjaamassa iltaa läpi, muistaen mainita pienim-
mätkin erikoisuudet. Tapahtuma oli mitä onnistunein ja tässä 
löydettiin puuttuva palanen KY:n kulttuurin vuoteen.
 Harkkalauiluillasta viikon päästä olivat vuosijuhlat, 
joissa uskallettiin arvokkaasti rikkoa perinteitä sekä uudistaa 
vuosijuhlia. Teemana toimi ympäristöystävällisyys, joka näkyi 
niin koristelussa, puheissa kuin menussa. Vuosijuhlatoimi-
kunta onnistui välittämään visionsa juhlavieraille, ja samalla 
otettiin askel kohti KY:n jäsenistön pitkään kaipaamaa ympä-
ristötietoisuutta.
 ”Meistä tuli kyltereitä, kyltereitä ja kyltereitä” raikui 
läpi Kaivohuoneen vappuaattona, kun Anssi Kela huudatti 
tuhatpäistä livekaraokea. Instagram kuvateksteistä tuttu 
lainaus “vappu on ihmisen parasta aikaa” kuvaa mielestäni 
hyvin tämän vuoden KY-wappua. KY:n viralliseen vappuviikon 

ohjelmaan otettiin mukaan kaikki halukkaat kerhot, mikä 
yhdisti koko KY:n vapputunnelmaa. Wapputerassilla ja -kul-
kueessa oli mukana ylioppilaskuntamme AYY, AYY:n Mantan 
lakitusvuoron kunniaksi, mikä taas yhdisti koko Aalto-yhtei-
söä. 
 Kulttuurisektori järjesti vanhoista toimijoista kootun 
toimikunnan avulla vuoden lopussa KYHKYS Forever juhlan, 
jossa juhlistettiin jälleennäkemisiä noin kolmensadan vanhan 
toimijan voimin. Uskomattomia KY:n tähtihetkiä muisteltiin, 
ja kellarin lämpöön päästiin kuuntelemaan rakasta Big Bän-
diämme, Boston Promenadea. 
 Tietenkin tämän kaiken lisäksi kulttuurin vuosi 
sisälsi monia unohtumattomia tapahtumia ja hetkiä yhteisön 
kanssa. Aalto-yhteistyötä tehtiin sekä mietittiin sille uusia 
linjoja nyt, kun kaikki ovat kotiutuneet Otaniemeen. Kulttuu-
rin perinteiden uudistamisia mietittiin ja Boston Night järjes-
tettiin englanniksi, jotta kaikilla jäsenillä olisi mahdollisuus 
osallistua tapahtumaan. Uutta kiljukaulaa ruvettiin valmis-
telemaan, jotta sellainen saadaan 110-vuotiaalle KY:lle ja 
KY-talon viimeisiä juhlia ennen remonttia alettiin miettimään 
toden teolla. Kokonaisuudessaan voin lämpimin sydämin 
todeta, että kulttuuri voi hyvin. 
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Uudet opiskelijat 

Digitalisaatio – siitä on puhuttu KY:llä paljon vuosien mit-
taan, mutta UO-sektorilla siitä tuli tänä vuonna konkreettis-
ta, kun teimme mursupassista digitaalisen. Mikään valmis ja 
täydellinen KY:n digitalisointi tämä projekti ei ollut, mutta yli 
2/3 uusista opiskelijoista käytti tätä mursukasvatuksen di-
gitaalista alustaa, ja toimistolla saatiin arvokasta tietoa sekä 
ymmärrystä digitaalisuuden mahdollisuuksista. Mursupassi 
on ennen ollut konkreettinen passi, johon merkitään, kun on 
tehnyt jonkun tehtävän tai käynyt jossain tapahtumassa, 
mutta nyt se oli paljon enemmän. Sivulta löytyi tietoa kou-
lusta, KY:stä, hyvinvoinnista ja se toimi hyvänä informaatio-
lähteenä siihen, mitä kaikkea KY voi opiskelijalle tarjota. 
 Tietenkin mursukasvatus ja mursupassi ovat vain 
osa mursujen ohjausta heidän alkutaipaleillaan tässä yhtei-
sössä. KY ja kauppakorkeakoulu järjestävät yhdessä tuto-
roinnin, ja tänä vuonna meillä oli 114 mahtavaa tutoria vas-
taanottamassa, tukemassa ja auttamassa uusia opiskelijoita. 
Tutoreita oli niin kandeille, avoimen väylän kautta tulleille, 
maistereille, vaihtareille kuin uudelle economics ohjelmalle. 
Uusi economics ohjelma muuttikin jonkin verran tutorointia 
ja muuta uusien opiskelijoiden ohjelmaa, sillä ensimmäistä 
kertaa kauppakorkeassa on kansainvälisiä ensimmäisen 
vuoden tutkinto-opiskelijoita. Tämä muutos taklattiin erittäin 
sujuvasti tutorien avustuksella. Niin kuin mainittu, tutorointi 
tehdään yhteisvoimin kauppakorkeakoulun kanssa. Tämän 
vuoden BIZ:n tutorkoordinaattorina ja KY:n valiokuntapu-
heenjohtajana toimi Tiiariikka Vihko, joka uskalsi lähteä roh-
keasti muuttamaan vanhoja tapoja ja koulutti kaikki tutorit 
mitä parhaiten! 

Kulttuurivaliokunta KUVA

Kulttuurin vuosi ei onnistu ilman hyvin toimivaa valiokuntaa, 
joka tänä vuonna oli mitä parhain. KUVA lähti innokkaasti 
järjestämään perinteisiä tapahtumia, kuitenkin niin että va-
liokunnan oma kädenjälki näkyi kaikessa. Approista vappuun 
ja lauluiltoihin kaikki tehtiin yhdessä, hauskaa pitäen. Löytyi 
siinä aikaa tehdä KY:lle uusi vappusävelkin: KUVA – Wappu-
na, joka raikui ainakin valiokunnan toimesta läpi vuoden koko 
KY:n kuultavana. Tapahtumat järjestettiin laadukkaasti, niin 
kuin aina ja valiokunnasta tuli vuoden mittaan tiivis kaveri-
porukka, jonka jäsenet vuoden loppuun totesivatkin, etteivät 
niinkään muista vuodesta sitä tapahtumajärjestämistä, vaan 
ne kaikki yhteiset hetket, jotka pääsi jakamaan niiden ihmis-
ten kanssa. 

Tutorvaliokunta TC

Valiokuntana toista vuotta toiminut TC löysi paikkansa ja toi-
mintatapansa osana KY-yhteisöä. Vuosi alkoi vauhdilla, kun 
heti helmikuussa avattiin tutorhaku, jonka valiokuntalaiset 
rohkeasti muuttivat enemmän hakemuspainotteiseksi. Vaik-
ka valiokunnassa on kandi-, maisteri- ja vaihtaritutorvastaa-
vat ja työmäärä vaihtelee vuoden mittaan paljonkin, toimi se 

yhtenäisenä läpi vuoden. Yhteisiä hetkiä vietettiin hommien 
ulkopuolella, ja tutorien tukena olivat läpi syksyn kaikki 
TC:läiset. Koulutusillat olivat välillä pitkiäkin, mutta yhteisten 
naurujen voimalla niistä nautti koko valiokunta. Loppujen 
lopuksi tästä vuodesta TC:lle jäi käteen toki se konkreettinen 
työ, jota tehtiin tutorien ohjaamisen eteen, mutta päällim-
mäisenä kuitenkin vuosi, jonka pääsi viettämään uskomatto-
man porukan kanssa. 

KUVA 2019:

Kia Tuominen - puheenjohtaja
Nora Jarner - sihteeri
Arttu Lääkkölä - sihteeri
Topias Turppa - mandaattijäsen
Aino Bergius - mandaattijäsen
Nina Zhao - mandaattijäsen
Aaro Parkkinen
Aino Haapamäki
Aleksi Huhtamäki
Elias Ahokanto
Jenni Tuominen
Minka Sukanen
Nelli Ahti
Riikka Kangas
Ronja Kouvo
Sasu Äijälä
Teresa Hakala
Topi Ronkainen

TC 2019:

Tiiariikka Vihko - puheenjohtaja
Kia Tuominen - mandaattijäsen
Eero Laurinsilta
Jasper Mäkelä
Linnea Anttila
Miska Tirronen
Pihla Kivihuhta
Totte Taavitsainen
Ville Huutola
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TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Vuosijuhla-
toimikunta
KY:n 108. vuosijuhla järjestettiin ensimmäistä kertaa Hotelli 
Clarionissa Jätkäsaaressa. Uudet tilat todettiin toimiviksi ja 
järjestelyt sujuivatkin ilman suurempia ongelmia. 

Vuosijuhlien vanhoista perinteistä pidettiin vahvasti kiinni, 
mutta joiltain osin niitä uudistettiin sopivasti. Ensimmäistä 
kertaa luovuttiin puheesta naiselle tai miehelle ja siirryttiin 
sukupuolineutraaliin puheeseen rakkaudelle.

Vuosijuhlien kantavaksi teemaksi nostettiin KY:n strategian 
mukaan ympäristöystävällisyys ja teema huomioitiin koko 
projektin ajan. Juhlan koristeluissa käytettiin paljon luon-
nonmateriaaleja ja kierrätettyjä koristeita. Markkinoinnissa 
keskityttiin vahvasti sosiaaliseen mediaan ja esimerkiksi 
julisteista luovuttiin kokonaan. Lisäksi menun lihavaihtoeh-
dot korvattiin kalalla ja lisänä valitusta menuvaihtoehdosta 
lahjoitettiin euro osallistujaa kohti Itämeren suojeluun. 

Lipunmyynti toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti, 
jolla päästiin eroon jonotuksesta. Myynti toteutettiin kide.
app:n kautta ja se sujui ilman suurempia ongelmia.

 

Teknistä :D
Vuoden 2018 lopussa KY:n teknisiin haasteisiin vastaamaan 
perustettu Teknistä :D -toimikunta pääsi tositoimiin heti ke-
vään aikana; KY:n juhlatilan Sahan audiovisuaaliset ratkaisut 
sekä niiden taustajärjestelmät olivat tulleet käyttöikänsä 
päähän ja Teknistä :D toteutti niiden kokonaisvaltaisen 
nykyaikaistamisen. Koko vuoden aikana Teknistä :D vastuul-
la oli ylläpitää KY:n teknisiä järjestelmiä ja laitteita ja näitä 
kehitettiin ja huollettiin säännöllisesti. Teknistä :D toteutti 
myös Mursupassin digitalisoinnin sekä edustajistovaalien 
äänestysjärjestelmän uudistamisen. Syksyn aikana Teknistä 
:D keskittyi myös uusien Teknistä :D -henkilöiden rekrytoimi-
seen, järjestelmien dokumentointiin sekä KY-talon mahdolli-
seen remonttiin valmistautumiseen.

Vuosijuhlatoimikunta 2019:

Arttu Lääkkölä - puheenjohtaja
Aleksi Romakkaniemi
Iida Suhonen
Aksel Hermanson
Nelli Ahti
Mari Hirvonen
Vilma Kumpula
Petra Hovi

Teknistä :D toimikunta 2019

Saku Virtanen - puheenjohtaja
Joni Kariluoto
Ohto Pentikäinen
Totti Tyynilä
Aleksi Romakkaniemi
Aleksi Holopainen
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New Premises

Elias Hoffrén (vastuussa)
Arttu Aine
Esa-Pekka Mattila
Nina Pitkänen
Antti Perttula
Kari Karttunen
Eeva Lauritsalo
Jyri Heimo
Joel Leinonen
 
Digital KY

Pyry Päivärinta (vastuussa) 
Arttu Aine
Ohto Pentikäinen
Olli Paakkola
Saska Karsi
Roope Paju
Markus Hav
 
Societal Impact

Arttu Aine (vastuussa)
Pyry Päivärinta
Jyri Heimo
Liisa Helle
Henrik Kekarainen
Kari Karttunen
Elettra Virtanen
 
Lean Organization

Arttu Aine (vastuussa)
Mikko Hiltunen
Esa-Pekka Mattila
Nina Pitkänen
Katariina Karttunen
Roope Paju
Iiro Halinen

Task Forcet
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JAOSTOJEN VUOSI

KUJ
 
Kulttuurijaostolle vuosi 2019 toi haasteita, mutta samalla 
tarjosi ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää KUJ:in toi-
mintaa. Vuosi lähti räjähtäen käyntiin loppuunmyydyllä Club 
Lagoonilla, jota seurasivat pitkin vuotta muut perinteiset 
tapahtumat, kuten KY:n Sillikset, PreManta, KY:n pääsykoebi-
leet sekä useat jatkot ja appromatkat.
  Haasteita tarjosi erityisesti KUJ:in perinteikkäin 
tapahtuma, Mursujaiset. Kauppakorkeakoulun toiminnan 
päätyttyä Töölössä, KUJ pääsi toteuttamaan Mursujaiset 
ensimmäistä kertaa Kulttuuritalolla. KUJ’19 otti poikkeuk-
sellisen tilanteen mahdollisuutena ja muun muassa tarjosi 
ensimmäistä kertaa tutkinto-opiskelijoiden lisäksi vaih-
to-opiskelijoille Mursujaiset koko komeudessaan.
  KUJ näkyi läpi vuoden vahvasti sekä KY:n arjessa 
että juhlassa – erityisesti juhlassa. Monien juhlien vakioa-
su, ikoniset dollarinvihreät haalarit, saatiin  jälleen uusien 
mursujen ylle KUJ:in tekemän ennätyksellisen myyntityön 
ansiosta.
 
 

KY-SUB
 
Vuonna 2019 KY-Sub uudistui monella tavalla. Näkyvimpä-
nä tapahtumana oli keväällä läpiviety logouudistus. Logon 
uudistuessa myös Subin värimaailma siirtyi kohti raikasta 
oranssia ja sinistä.
  Uudistumista tapahtui myös uusien tapahtuma-
konseptien muodossa. Keväällä 2019 järjestetty St. Patrick’s 
Party ylitti kaikki odotukset, keräten yli 300 osallistujaa eri 
kouluista ja kansallisuuksista Alakertsille. Tapahtuma oli 
ensimmäinen isompi askel kohti tavoitetta lisätä KY-Subin 
näkyvyyttä myös kotimaisille opiskelijoille.
  Syksyllä KY-Subin kasvanut näkyvyys palkittiin 
ennätyksellisen hakijamäärän muodossa. Suosion kasvuun 
vaikutti vahvemman brändin ohella myös uusi, kansainvä-
linen Economics-ohjelma. Uudet subilaiset olivat mukana 
järjestämässä vuoden 2019 huipentanutta White Housea, 
joka hipoi St. Patrick’s Partyn kävijämääriä. 
  Perinteikkäät tapahtuvat loivat tasapainoa monille 
uudistuksille. Jokavuotiset reissut Lappiin, Pietariin ja mökille 
olivat odotetun suosittuja, samoin syyskuinen Mursulaiva. 
Kaiken kaikkiaan vuosi 2019 loi hyvät puitteet brändin vah-
vistamiseen ja uusien konseptien luomiseen tulevaisuudes-
sa.

NESU-KY
NESU-KY:n vuosi alkoi tuttuun tapaan koko Suomen NE-
SU-järjestöjen kokoontumisella NESU-Dageneilla Kuopi-
ossa, jossa järjestettiin virallinen maakokous. Tapahtumien 
puolesta vuosi potkaistiin käyntiin Club Lagoon -etkojen 
muodossa, hyvällä menestyksellä.
 Keväällä järjestettiin monta perinteikästä tapahtu-
maa, kuten Vuosijuhlasitsit sekä Wapputerassi, joka aloit-
taakin monen KY:n jäsenen wappuaaton juhlinnat. Keväällä 
edistettiin lisäksi NESU-KY:n sekä sen KY:n ulkopuolisten 
sidosryhmien, kuten kiltojen ja Pykälän, välistä yhteistyötä. 
Toimivuoden suuren koon vuoksi tärkeänä teemana näkyi 
myös ryhmäytyminen.
 Syyslukukaudella toiminnan pääpaino oli uusien jä-
senten rekrytoinnissa. NESU-KY osallistui aktiivisesti orien-
taatioviikon tapahtumiin ja järjesti perinteikkäät Harkkasitsit. 
Syksyyn mahtui lisäksi yleiskokouksia, tapahtuma Lääketie-
teen kandidaattiseuran kanssa ja kaksi mökkireissua.
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PARIKYMPPINEN KYLTERI POHTI 
OMAA TARKOITUSTAAN

Vuonna 2019 Kylteri-lehti julkaisi monipuo-
lista journalismia ja suunnitteli uudistuksia.

Markus Nieminen,
Kylterin päätoimittaja

”Totisesti, tänä päivänä Jeesuskin keräisi kokoon 12 kave-
riaan ja perustaisi start-upin”
-Opiskelija ei ole desimaali, 1/2019

”Minä olen vahva ja itsenäinen. Näin sanon peililleni. Mutta 
saanko joskus myös olla herkkä, särkyvä ja vain käpertyä 
jonkun syliin?”
-Vahva ja itsenäinen, 3/2019

”Edustajisto kuulostaa paikalta ihmisille, jotka saavat hou-
sunsa märäksi sellaisista sanoista kuin linjapaperi, ohjesään-
tö ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu.”
-Kuinkas sitten KYvikään, 4/2019

KY-säätiön julkaisema journalistisesti itsenäinen Kylteri-lehti 
käsitteli kauppatieteiden opiskelijoita kiinnostavia aiheita 
neljässä 44-sivuisessa numerossa. Monipuolisissa artikke-
leissa pohdittiin esimerkiksi rauhantutkimuksen business-
mahdollisuuksia, AYY:n edustajistovaaleja kuin 1990-luvun 
kylterielämää. Lehden päätoimittajana vuonna 2019 toimi 
Markus Nieminen ja toimitussihteerinä kevään ajan Taika 
Nummi. Keväällä lehden ja KY:n Art Director oli Annukka 
Laine, syksyllä Roosa Airaksinen.

Vuonna 2019 Kylteri täytti kaksikymmentä vuotta. Kuten 
moni muukin parikymppinen, lehden toimitus pohti omaa 
tarkoitustaan. Vuoden 2019 keskiössä oli Kylterin relevant-
tius omalle lukijakunnalleen, jota pyrittiin toteuttamaan 
paitsi juttuaiheiden myös tapahtumien kautta. Huhtikuussa 
Kylteri järjesti julkisen vaalikatsomon eduskuntavaalien 
yhteydessä, minkä lisäksi lehti järjesti vierailun Helsingin 
sanomiin, johon osallistui toistakymmentä Aallon opiskelijaa.
 Töölön kampuksen sulkeuduttua helmikuussa 
2019 Kylterin jakelu keskittyi Otaniemeen kandikeskukseen 
sekä Ekonominaukio 1:n tiloihin. Lisäksi lehteä postitettiin 
kirjastoihin, muihin kylteriyhdistyksiin ja Aallon kiltoihin sekä 
KY:n yhteistyökumppaneille. Vuoden 2019 lopussa lehden 
painosmäärä on 850 kappaletta. Kaikki Kylterin artikkelit 
julkaistiin myös lehden verkkosivuilla osoitteessa kylteri.fi.
 Loppuvuodesta lehdessä suunniteltiin uudistuksia, 
joiden tarkoituksena oli lisätä lehden läsnäoloa sosiaalises-
sa mediassa, parantaa lehden ajankohtaisuutta ja tuoda 
mukaan yhä enemmän englanninkielistä sisältöä. Tämän 
osana pohdinnassa olivat myös lehden julkaisuaikataulun 
ja ulkoasun uudistaminen. Uudistuksista päättäminen ja 
toteuttaminen jäivät vuoden 2020 keväälle.
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KY-SÄÄTIÖ KYLTERITOIMINNAN MAH-
DOLLISTAJANA

Juho Paavola,
Säätiön asiamies

Vuonna 2008 perustetun KY-säätiön tarkoituksena on 
edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä 
opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrki-
myksiä ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä.
 KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa 
tukemalla taloudellisesti opiskelijoiden kerho- ja harrastus-
toimintaa, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opiskelua ja 
opiskelun edellytyksiä esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille 
tiloja käytettäväksi muun muassa kerho- ja harrastustoimin-
taan.

KY-säätiön jakamat apurahat ja avustukset 
vuonna 2019

Vuonna 2019 säätiö jakoi avustuksia kansainvälisen vaihdon 
apurahoina, toiminta-avustuksina, stipendeinä ja tunnustus-
palkintoina yhteensä noin 723 000 euroa. Avustustoimintaa 
varten säätiössä toimivat hallituksen alaiset ja opiskelijoista 
koostuvat toiminta-avustustoimikunta ja työvaliokunta, jot-
ka käsittelivät hakemuksia ja tekivät avustuspäätösesitykset 
KY ry:n hallitukselle sekä säätiön hallitukselle.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksia jaettiin kauppatieteilijöiden yhdistyk-
sille, kerhoille ja muille toimijaryhmille vuonna 2019 pää-
sääntöisesti keväällä järjestetyn varsinaisen hakukierroksen 
kautta. Varsinaisen toiminnan avustusten lisäksi säätiö jakoi 
jatkuvalla periaatteella projektiluontoisia toiminta-avustuk-
sia vuoden ympäri. Yhteensä avustuksia myönnettiin vuoden 
aikana noin 60:lle eri taholle 109 000 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 tekemän 
edunvalvontatyön kautta.

Kansainvälisen vaihdon apurahat

Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on tukea 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tutkin-
toon sisällytettäviä vaihto-opintoja.
 Vuonna 2019 säätiö myönsi apurahan yhteensä 282 
opiskelijalle. Hakemuksia saapui vuoden aikana ennätys-
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määrä. Apurahoja myönnettiin yhteensä noin 200 000 euroa 
ja hakijoiden saamat apurahat jakautuivat vaihto-opiskelu-
kohteista riippuen seuraavasti: Eurooppa 600 euroa, Poh-
jois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 781 euroa sekä Etelä-Amerik-
ka, Australia ja Uusi-Seelanti 961 euroa.
Kansainvälisen vaihdon apurahoja jaettiin tällä erää viimeistä 
kertaa, sillä säätiö päätti KY:n strategian mukaisesti siir-
tää avustustensa painopistettä tulevaisuudessa yksilöiden 
tukemisesta vieläkin vahvemmin yhteisöllisen toiminnan 
tukemiseen. Muutoksella pyrittiin lisäksi takaamaan säätiön 
toimintaedellytyksen myös tulevaisuudessa, sillä seuraavi-
en vuosien aikana edessä on mahdollisesti kaksikin kallista 
rakennusprojektia.

KY-säätiön muu toiminta vuonna 2019

Vuosi 2019 oli sijoitusmarkkinoilla huomattavasti edellis-
tä tuottoisampi, ja vaikutukset tuntuivat myös KY-säätiön 
sijoitussalkussa. Rahastosalkun vuosituotto vuodelle 2019 
olikin peräti 21,0 %. Koko toimintahistoriansa ajalta säätiön 
rahastosalkun vuosittainen tuotto on 7,7 %.  Säätiön koko 
omaisuuden markkina-arvo vuoden 2019 lopussa oli noin 
44,3 miljoonaa euroa.
 Vuonna 2019 jatkettiin KY As Oy:n (KY-talo) kiinteis-
tön käyttötarkoituksen palauttamisen selvittämistä. Kehi-
tysprojektissa tarkoituksena on palauttaa kiinteistö pääosin 
alkuperäiseen opiskelija-asuntokäyttöönsä. Vuoden aikana 
talossa toteutettiin mittavia rakennetutkimus- ja kartoitus-
toimenpiteitä, sekä laadittiin luonnos- ja hankesuunnitelmat. 
Kaavoitus on edennyt siinä määrin, että kaavamuutospää-
töstä odotetaan näillä näkymin loppukeväästä 2020. Vuo-
denvaihteessa valmistuneiden kustannusarvioiden perus-
teella remontista tulee varsin hintava, mikä johtuu pitkälti 
massiivisista muutostarpeista talotekniikan ja sisätilojen 
suhteen. Päätös projektin jatkosta on edessä kevään 2020 
aikana.
 Säätiön hallituksen jäsenet tukivat myös vuoden 
aikana yhdistystä uuden, Otaniemessä kauppatieteilijöitä 
palvelevan Opiskelijakeskuksen suunnittelussa.

KY-säätiön hallitus vuonna 2019

Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmak-
si osin säätiön hallitus. KY-säätiön hallitus vastaa säätiön 
toiminnasta ja edustaa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- 
ja asiantuntijajäsenistä. Hallituksen puheenjohtajana toimii 
aina opiskelija.

Opiskelijajäsenet:

Kari Karttunen, puheenjohtaja
Touko Aroheikki
Juhana Junttila
Jani Kurki
Roope Paju
Arttu Aine, KY ry:n puheenjohtaja 

Asiantuntijajäsenet: 

Petri Ala-Härkönen
Juhana Brotherus
Harri Hiltunen
Johanna Juujärvi
Jani Nokkanen
Kaisa Vikkula

Säätiön asiamiehenä toimi 
Juho Paavola.
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JOTAIN VANHAA, JOTAIN UUTTA – 
KY SENIORIKILLAN VUOSI 2019

KY:llä vietetystä ajasta tärkeimpänä 
mieleen jäävänä asiana mainitaan 
yleensä ihmiset. KY Seniorikilta antaa 
valmistuneille KY-henkisille alumneille 
mahdollisuuden tavata toisiaan, lisäksi 
yhdistämme alumneja ja nykytoimijoi-
ta. Vuoden 2019 toiminta koostui sekä 
perinteistä että uusista avauksista.

KY Seniorikilta järjestää jäsenilleen ja toiminnasta kiinnos-
tuneille erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Vuoden isoimmat 
tapahtumat olivat toukokuinen Kevätretki ja lokakuinen vuo-
sikokous ja -juhla. 17.5. järjestettyä lauluiltamaista Kevätret-
keä vietettiin tällä kertaa laineilla, kun KY Seniorikilta suun-
tasi m/s Hymy-aluksella Helsingin saaristoon. 4.10. pidettiin 
Seniorikillan vuosijuhla – mahdollisesti viimeistä kertaa 
ennen remonttia – KY-talon Yläkertsillä. Rentoa pöytäjuhlaa 
edelsi vuosikokous, jossa puhetta johti Ari Vänskä. 
Tämänkertaisen vuosikokouksen esityslista sisälsi sään-
tömääräisten asioiden lisäksi myös uusia avauksia. Uu-
distuksilla haluttiin päivittää Seniorikillasta vallalla olevia 
mielikuvia, ottaa huomioon kansainvälistyvä opiskelijajoukko 
ja avata toimintaa laajemmin. Vuosikokouksessa päätettiin 
vaihtaa Seniorikillan nimi KY Alumniksi. Lisäksi päätettiin, 
että Seniorikiltaan voi liittyä jo ennen varsinaista valmistu-
mista ja että vuodelta 2020 ei peritä liittymis- tai jäsenmak-
suja. Muutosten tavoitteena on saavuttaa entistä suurempi 
joukko henkilöitä, joille KY on ollut, ja on edelleen, merkityk-
sellinen yhteisö. 
 Muita Seniorikillan tapahtumia vuoden aikana olivat 
jo perinteinen KY-talon edessä pidetty Wanhojen Wappu-
tolppa. Lisäksi Hukkaputken yhteydessä huhtikuussa pidet-
tiin kisakatsomoa after-workien muodossa. Yhteistyö jatkui 
myös HEKO Nuorten Ekonomien kanssa yhteisen elokuisen 
after-workin kautta.  Vuosi päättyi joulukuussa glögietkoihin 
ennen KYL-kuoron joulukonserttia Temppeliaukion kirkossa. 
Lisäksi Seniorikilta tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallis-
tua valikoituihin KY:n järjestämiin tapahtumiin. Seniorikillan 
edustajia näkyikin esimerkiksi Kevään lauluillassa ja KY:n 
syysvaelluksella. Seniorikillan raadin jäseniä osallistui myös 
erilaisiin Masters’ Clubin ja KY:n tapahtumiin, kuten helmikui-

seen vuosijuhlaan. Vuosijuhlassa jaettiin myös Seniorikillan 
huomionosoitus, jonka sai tällä kertaa aKYstic. 
Jäsenmäärä oli 405 henkilöä, joilta perittiin vuonna 2019 vie-
lä 20 euron jäsenmaksu. Maksusta olivat vapautetut ainais- 
ja kunniaseniorien lisäksi Seniorikiltaan vuoden aikana liitty-
neet uudet seniorijäsenet. Jäsenet saivat tietoa Seniorikillan 
toiminnasta ja tapahtumista sähköpostin lisäksi Seniorikillan 
oman Facebook-sivun ja KY:n kanavien kautta.

Seniorikillan raati 2019
Linda Löfbacka - puheenjohtaja
Anu Torkko - varapuheenjohtaja
Riku Oksman
Aimo Järvinen
Anni Häsä
Taru Kuusisto

KY:n edustajat
Mikko Hiltunen - alumneista vas-
taava hallituksen jäsen
Arttu Aine - KY:n hallituksen pu-
heenjohtaja  

Raati kokoontui tarvittaessa.
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Kunniavaltuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 
 Kunniavaltuuskunnan puheenjohtajana toimi vuori-
neuvos Jukka Härmälä ja varapuheenjohtajana kauppatietei-
den tohtori Kaisa Vikkula.
 Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen puheen-
johtaja Arttu Aineen antama katsaus ajankohtaisiin asioihin. 
Erityistä huolta nostatti opiskelijoiden ja vapaaehtoisten 
henkinen hyvinvointi, mutta kiiteltiin KY:tä asioiden selvitte-
lystä ja eri toimenpiteiden miettimisestä. KY panostaa en-
tistä enemmän vapaaehtoisiin ja hyvinvointiasioihin. Säätiön 
asiamies Paavolan kuulumisissa saatiin katsaus Otaniemen 
opiskelijakeskukseen sekä KY-talon tilanteeseen. 
Kuultiin myös katsaukset yhdistyksen ja säätiön vuoden 
2018 tilinpäätöksistä. Kokouksessa vieraili Aalto-yliopiston 
rehtori Ilkka Niemelä.
 Syyskokouksessa kuultiin edustajiston vaaleista 
sekä tilannetiedotus hyvinvointiasioista. Kunniavaltuuskunta 
oli myös kiinnostunut, miten koulu aikoo toimia opiskelijoi-
den hyvinvointiasian suhteen.
 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hoffrén esitteli 
tilannekatsauksen opiskelijakeskuksesta sekä KY-talosta. 
Keskustelua herättivät opiskelijakeskuksen tontti- ja kaavoi-
tusasiat.
 Kunniavaltuuskunnassa jatkavat edustajiston 
päätöksellä seuraavan kauden Härmälä, Kasanen ja Laine. 
Puheenjohtajana jatkaa Jukka Härmälä ja varapuheenjohta-
jana Kaisa Vikkula.

Kunniavaltuuskunnan kokoonpano 2019

Jukka Härmälä, vuorineuvos, puheenjohtaja
Kaisa Vikkula, kauppatieteiden tohtori, varapuheenjohtaja
Eeva Grannenfelt, kauppatieteiden maisteri
Ilkka Hara, kauppatieteiden maisteri
Kari Jordan, vuorineuvos
Eero Kasanen, kauppatieteiden tohtori
Mikael Laine, kauppatieteiden maisteri
Topi Manner, kauppatieteiden maisteri
Risto Murto, kauppatieteiden tohtori
Maarit Toivanen-Koivisto, vuorineuvos
Jyrki Wallenius, kauppatieteiden tohtori
Tapani Väljä, ekonomi

KUNNIAVALTUUSKUNTA 2019



29

Pienoislippu

Kari Karttunen

Ansiomerkki

Karri Tuominen

Stipendin saajat

Aalto Marketing Society: aTalentin sti-
pendi uratoiminnasta (aTalent grant for 
career oriented activity) 
Akystic:  Seniorikillan stipendi 
alumnitoiminnasta
 (Senior Guild grant for alumni activity) 

Pienoisviiri

Raflan henkilökunta
Dekaani Ingmar Björkman

Vuoden opettaja

Jari Melgin

Harrastusmerkit

Katariina Helin
Nicole Grekov
Topias Pesonen
Iida Suhonen
Maija Kirveennummi
Riikka Nieminen
Ella Oksala
Pauliina Holm
Topi Soivio
Teemu Riipi

Aktiivimerkit

Aaro Suhonen
Akintayo Oyebola

Anna Halsas
Anna Toiviainen
Arto Mäkinen
Arttu Lääkkölä
Aura Hemminki
Egzon Delija
Elias Ahokanto
Elina Sertti
Elina Rytkönen
Elisa Jokinen
Emma Koskinen
Etel Niemelä
Eve Sipilä
Fredrik Aardemäe
Hannu Kykylä
Heikki Helaniemi
Helena Viinanen
Hoang Phuong Thy Nguyen
Iida Pajari
Iina Sintonen
Iiro Halinen
Ilari Hyttinen
Ina Häkkä
Jaakko Kuivanen
Jasmina Olivia Anttila
Jasper Mäkelä
Joel Kulikoff
Jukka-Pekka Forsberg
Kari Karttunen
Kati Hautakoski
Krista Kuuttiniemi
Laura Nikola
Lauri Lanni
Leo Huovila
Linda Veijola
Mari Väisänen
Marja Karvinen
Matias Koivusalo
Max Puttonen
Meri Ikäheimo
Mimmi Kuusisaari
Minna Jaakkola
Nelli Ahti
Nicholas Stevens

MERKIT JA 
HUOMIONOSOITUKSET 2019

KY:n 108. vuosijuhlassa 2.3.2019 jaettiin 
seuraavat huomionosoitukset:
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Nora Jarner
Ohto Pentikäinen
Oliver Martikainen
Olli Kangas
Paula Malka
Pauliina Puputti
Pietari Turunen
Saara Maunula
Saku Haataja
Sampo Hyvönen
Saramaria Ritala
Silla Aaltonen
Sini Muttonen
Terhi Törrönen
Tiia Penttinen
Tiiariikka Vihko
Tiina Hahto
Tommi Hänninen
Totti Tyynilä
Tuomas Juuti
Venla Lonka
Ville Koikkalainen

Yhteisömerkki

Aapo Huotari
Aldar Mukharaev
Aleksi Löytynoja
Anette Hämäläinen
Anna Engström
Anna Mali
Antti Kiiski
Antti Pöllänen
Eero Laurinsilta
Eeva Lauritsalo
Elias Tuori
Elina Hakkarainen
Elisa Aho
Ellen Järnefelt
Elsi Erkko
Hanna Uusitalo
Harri Konola
Helmi Erkamo
Henriikka Hoikka
Hoai Van Chu
Jarkko Kosunen
Jasmin Kontinen
Jenna Lackbergh
Joona Kallioranta
Juho Ylimartimo
Kaiku Kettunen
Khoa Dinh
Kim-Jonas Pellikka
Laura Auhto
Laura Tiensuu
Laura Torniainen
Leena Tasala

Leevi Lindgren
Maija Arimo
Markus Hämäläinen
Matti Karjalainen
Mia Lundström
Mikael Honkaniemi
Miki Toivonen
Mikko Hiltunen
Minna Lehtinen
Niko Korpua
Olli Copeland
Olli-Markus Savolainen
Oskari Vikman
Paavo Nissinen
Patrik Pölönen
Pauliina Taatila
Pyry Päivärinta
Rebecca Adrianzen
Roni Hakola
Sachie Yoshizumi
Salla Haaparanta
Samuel Rastas
Sara Dahl
Sara Metsänen
Saska Karsi
Sini Luostarinen
Sofia Kekäle
Susanna Purhonen
Tapio Lattu
Taru Hakkarainen
Totte Taavitsainen
Tuomas Rautiainen
Usva Koivumäki
Valtteri Viitala
Waltteri Vuorimaa
Ville Nevasuo
Vivika Viikari
Väinö Tyynilä

Yhteisökilpi

KUJ (KY-EXIT & Beta-test) -
 Vuoden tapahtumakonsepti 
(Event Concept of the Year) 
KY-SKI  - Vuoden innostaja 
(Community Builder of the Year ) 
Lörs-KY - Vuoden ilmiö 
(Phenomenon of the Year) 
MIB - Vuoden ainejärjestö 
(Subject Club of the Year) 

Kuntanauhan käyttölupa 
KY:n ulkopuolisille henkilöille

Sari Rautiainen
Lasse Kaartinen
Konsta Huuki
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HENKILÖKUNTA 2019
Henkilökunta, KY RY

Henkilökunta, KY-Säätiö

Pääsihteeri
Esa-Pekka 
Mattila
30.8. asti

AD
Roosa Airaksinen
12.8. alkaen

Kulttuurisihteeri
Nora Jarner
25.8. asti

Säätiön
asiamies
Juho Paavola

Toiminnanjohtaja
Nina Pitkänen
1.8. alkaen

IT-Koordinaattori
Ohto Pentikäinen
4.2 alkaen,
19.12. asti

Kulttuuri-
tuottaja
Arttu Lääkkölä
12.8. alkaen

Kylterin
Päätoimittaja
Markus Nieminen

Hallintopäällikkö
Sari Rautiainen

IT-Koordinaattori
Joona Huikuri
2.12. alkaen

Myynti-
koordinaattori
Rasmus Mäkinen
25.8. asti

Neuvonta-
lakimies
Matti Marttunen

Toimistoapulainen
Kiti Kainulainen
31.5. asti

Kerhosihteeri
Iiris Savolainen
25.8. asti

Myynti-
koordinaattori
Mark MacMoffat
12.8. alkaen

Toimistoapulainen
Rebecca 
Adrianzen
5.8.alkaen

Yhdistys-
koordinaattori
Jarkko Kosunen
12.8. alken

Tiedottaja
Nina Pitkänen
25.8. asti

AD
Annukka Laine
25.8. asti

Viestintä-
koordinaattori
Elina Anttalainen
12.8. alkaen
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KY RY:N TALOUS 2019
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Vuosi 2019 oli Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat 
ry:n (myöhemmin tekstissä KY-yhdistys tai KY) kymme-
nes täysipainoinen toimintavuosi. Vuoden aikana erityistä 
huomiota saivat syksyllä käydyt edustajistovaalit, opiskelija-
keskusprojekti, keväällä päivitetyt työntekijöiden työnimik-
keet sekä aiempien vuosien aikana vakiintuneen toiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen. Lisäksi KY vaihtoi tilitoimistoa ja 
taloushallinnon järjestelmää, mikä toi muutoksia taloudenpi-
toon loppuvuodesta 2019 lähtien.
 Toimintakertomus koostuu varsinaisen toiminnan 
kuvauksesta, yhdistyksen taloudellisen tilan kuvauksesta, 
tilikauden päättymisen jälkeisten oleellisten tapahtumien 
raportoinnista ja yhdistyksen kehitysnäkymien arvioinnista 
vuodelle 2020.

Varsinainen toiminta

Vuosi 2019 oli toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin ai-
emmat vuodet. Varsinaisen toiminnan kokonaiskulujäämä oli 
453 906, 11 euroa (398 817,92 euroa vuonna 2018). Vuoden 
päättyessä yhdistyksessä todettiin olevan 3610 opiskelijajä-
sentä ja 409 seniorijäsentä.
 Yhdistyksen  toimintaa  johti  Arttu  Aineen  yhdek-
sänhenkinen  hallitus  yhdessä  kuuden  valiokunnan kanssa.  
Vuoden  aikana  järjestettiin  normaalin  toiminnan  lisäksi  
yhteistyössä  SHS:n  kanssa  Nordic Forum.  Lisäksi  järjes-
tettiin  viiden  vuoden  välein  järjestettävä  KYHKYS  Forever-  
tapahtuma,  joka keräsi kokoon KY:n toimistolaisia kautta 
aikojen.
 KY:n  edustajistolla  oli  vuorossa  viimeinen  kah-
desta  toimintavuodestaan.  Kokouksia  järjestettiin kaikkiaan  
10.  Edustajisto  päätti  normaaliin  vuosikelloon  kuuluvien  
asioiden  lisäksi  muun  muassa, että    KY    jatkaa    vuonna    
2015    aloitetussa    opiskelijakeskusprojektissa.    Lisäksi    
säännöstöä tarkennettiin  edellisvuoden  tapaan  useampaan  
otteeseen.  Vuonna  2020  kautensa  aloittava  uusi edus-
tajisto  valittiin  tehtäviinsä  edustajistovaaleissa  syksyllä  
2019,  joissa  äänestysprosentti  oli 33,45%.  KY:n  vaaliliitto  
Kylterirengas  sai  AYY:n  edustajistovaaleissa  ennätykselli-
set  15  paikkaa 45:stä.
 Syksyn    2019    talousarvioissa    KY:n    talousarvi-
on    kokonaiskuva    säilytettiin    pääpiirteittäin edellisvuo-
sien tasolla. Budjetissa varauduttiin muun muassa KY-talon 
jäähyväisjuhlallisuuksiin sekä Kiljukaula-laulukirjan uudistus-
projektiin.
 Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana 
keskimäärin 8 työntekijää. Pääsihteeri Esa-Pekka Mattilan 
kausi KY:n palveluksessa päättyi elokuussa 2019, ja hä-
nen seuraajakseen valittiin keväällä toiminnanjohtaja Nina 
Pitkänen, joka aloitti työssään elokuussa. Vuonna 2019 KY:n 

palveluksessa toimi myös siviilipalvelushenkilö. Henkilöstö-
kulut olivat yhteensä 230 899,40 (239 712,33 euroa vuonna 
2018) jakautuen aatteellisen toimiston osalta 123 785,48 
euroon ja palvelutoimiston osalta 107 113,92 euroon. 
 KY-yhdistys   toimii   edelleen   KY-säätiön   omista-
missa   tai   vuokraamissa   tiloissa   ja   rahoittaa suurimman  
osan  toiminnastaan  säätiön  toiminta-avustuksella.  KY-yh-
distyksen  työntekijöistä  osa tekee  joustavasti  töitä  myös  
KY-säätiön  hyväksi  aatteellisissa,  suunnittelun  ja  käytän-
nön  asioissa. Kulujen  jakautumisesta  toiminnan  mukai-
sesti  huolehditaan  KY-yhdistyksen  ja  KY-säätiön  välisellä 
laskutuksella.

Yhdistyksen taloudellinen tila

Yhdistys rahoitti toimintaansa KY-säätiön 415 000 euron 
suuruisella toiminta-avustuksella ja yhteensä 92 616,04 
euron suuruisella yritysyhteistyöstä syntyneillä tuotoilla. Yri-
tyssuhteissa tuottoja toi vuosittaisten yhteistyösopimusten 
lisäksi aiempien vuosien tapaan erityisesti erillisnäkyvyyk-
sien myynti, opiskelijahaalareiden mainosmyynti ja uusien 
tapahtumakonseptien myynti yrityksille.
 Vuosilta 2017 ja 2018 vanhentuneita myyntisaami-
sia kirjattiin alas 16 861,41 euron edestä.
 EVLI  Pankki  Oyj  jatkoi  KY-yhdistyksen  sijoitusva-
rallisuuden  hallinnointia.  Vuoden  2019  lopulla sijoitusten 
markkina-arvo oli noin 621.000 euroa, ja niistä kirjattiin 
vuodelta 2019 noin 34 000 euron voitto.    Sijoitusvarallisuu-
den    tarkoitus    on    turvata    toiminnan    jatkuvuus,    mut-
ta    edustajiston ohjesäännön  mukaan  osalla  vuosittaista  
tuotosta  voidaan  järjestää  kertaluonteista,  strategian  ja 
sijoitussuunnitelman mukaista toimintaa.
 KY  osti  vuonna  2012  osuuden  aTalent  Recruiting  
Oy:stä.  Tämän  aatteellisen  sijoituksen  tarkoitus on   osal-
listua   KY:n   jäseniä   työllistävään   rekrytointitoimintaan.   
Edustajiston   keväällä   2014 hyväksymän  omistajuusstra-
tegian  mukaan  pitkällä  aikavälillä  sijoituksesta  halutaan  
myös  tuottoa, mutta  toistaiseksi  KY  on  linjannut,  että  
voitot  on  käytettävää  kasvuun  voitonjaon  sijasta.  KY:n 
hallitus    nimittää    kaksi    jäsentä    yrityksen    hallitukseen,    
ja    edustajisto    hyväksyy    linjat omistajaohjaukselle. 
Vuonna 2019 aTalentin omistajatahojen kesken vahvistet-
tiin omistajastrategia, joka  toimii  suuntaviivana  yrityksen  
hallituksen  toiminnalle.  Lisäksi  KY  omistaa  vuodelta  2014  
Amer Sports Oyj:stä 3 osaketta, joilla ei ole markkina-arvoa. 
 KY ei perinyt vuonna 2019 opiskelijajäseniltä jäsen-
maksua. Edustajisto päätti seniorikillan raadin esityksestä 
kerätä seniorijäseniltä 20 euron jäsenmaksun, jolla killan toi-
mintaa on määrä rahoittaa. Päivitettiin lisäksi loppuvuodesta 
seniorikillan nimi KY Alumniksi.

TOIMINTAKERTOMUS 2019
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Olennaiset tapahtumat tilikauden päätty-
misen jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Näkymät vuodelle 2020

Edustajisto on perinteiseen tapaan vahvistanut hallituksen 
hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion. Niiden 
pohjalta vuoden 2020 hallitus on luonut toimisto-ohjelman 
ja budjetin, joilla tavoitteet ja toimenpiteet selkenevät eri 
päättäjille ja toimijoille. Erityisen suurta huomiota kiinnite-
tään tuleviin rakennusprojekteihin, väistötiloihin ja opiskeli-
joiden hyvinvointiin.
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Kulut      
 Edustajisto
 Hallitus        
  Henkilöstökulut
  Toimintakulut
  Hallitus yhteensä
 Muu luottamushenkilötoiminta        
  Jatkuvuustoimikunta
  Kunniavaltuuskunta
  Seniorikilta
  Muu luottamushenkilötoiminta yhteensä
Kulut yhteensä
Luottamushenkilötoiminta yhteensä    

-3.334,29

-88.188,75
-27.152,84
-115.341,59

-1.073,60
-545,48
-4.743,52
-6.362,60
-125.038,48
-125.038,48

-2.986,91

-79.512,41
-32.732,31
-112.244,72

-996,37
-2.055,76
-3.079,06
-6.131,19
-121.362,82
-121.362,82

Varsinainen toiminta
Luottamushenkilötoiminta    

Aatteellinen toiminta

1.1.- 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Tuotot
Kulut     
 Yhteisöllisyys ja tapahtumat        
  Kulttuuritoiminta
  Yhteisöllisyys ja tapahtumat yhteensä
 Muu toiminta        
  Uudet opiskelijat
  Muu toiminta yhteensä
 Vapaaehtoiset       
  Valiokunnat
  Vapaaehtoiset yhteensä
 Yrityssuhdetoiminta        
  Yrityssuhdekulut
  Yrityssuhdetoiminta yhteensä
 Toimiston kulut
  Tuotot
  Kulut          
  Toimiston yhteiset kulut
  Kulut yhteensä
  Toimiston kulut yhteensä
 Henkilöstö       
  Aatteellisen toiminnan henkilöstökulut
  Palvelutoimiston henkilöstökulut
  Henkilöstö yhteensä
Kulut yhteensä
Aatteellinen toiminta yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

103.068,59

-67.020,74
-67.020,74

-27.904,39
-27.904,39

-16.392,21
-16.392,21

-29.472,86
-29.472,86

7.215,04

-67.461,66
-67.461,66
-60.246,62

-123.785,48
-107.113,92
-230.899,40
-431.936,22
-328.867,63

-453.906,11

127.436,18

-41.320,04
-41.320,04

-17.397,55
-17.397,55

-15.977,32
-15.977,32

-43.478,83
-43.478,83

16.872,32 

-63.877,53
-63.877,53
-47.005,21 

-154.394,05
-85.318,28
-239.712,33
-404.891,28
-277.455,10

-398.817,92

TULOSLASKELMA
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Yleisavustukset 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Jäsenmaksutuotot
 Varainhankinta yhteensä
Sijoitustoiminta  
 Tuotot
 Kulut
 Sijoitus- ja rah.toiminta yht.
Rahoitustuotot ja -kulut  
 Rahoitustuotot
 Rahoituskulut
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

1.260,00
1.260,00

34.117,58
-2.143,63
31.973,95

0,48
-6,32
-5,84

337,10
337,10

-6.143,43
-2.622,89
-8.766,32

6,59
-116,16
-109,57

415.000,00

-5.678,00

415.000,00

7.643,29

Varainhankinta
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Vastaavaa

Vastattavaa

1.1.- 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

TASE

 Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Edellisten tilikausien ylijäämät (alijäämät)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma      
 Siirtovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma      
 Ostovelat
 Muut velat
 Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Vaihto-omaisuus     
 Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset     
 Myyntisaamiset
 Muut saamiset
 Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit      
 Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Pysyvät vastaavat

Oma pääoma

Vieras pääoma

Vaihtuvat vastaavat

92.602,81
92.623,81
92.623,81

809.555,15
-5.683,83
803.871,32

17.659,11
2.311,28
3.846,38
23.816,77
23.816,77

827.688,09

26.859,00
26.859,00

47.776,55

203,00
47.979,55

568.878,61
568.878,61
91.347,12
735.064,28

827.688,09

92.602,81
92.623,81
92.623,81

801.911,86
7.643,29
809.555,15

4,65
4,65

10.725,72
1.748,21
14.905,99
27.379,92
27.384,57

836.939,72

29.521,00
29.521,00

55.032,00
13,57
2.966,13 
58.011,70

536.573,74
536.573,74
120.209,47
744.315,91

836.939,72
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Tilinpäätöksen liitetiedot

LIITETIEDOT

Vastuut tulevina tilikausina 4.928,16

230.899,40
520,00
31.824,98

568.878,61
620.636,49
21,00
0,00
92.602,81

809.555,15
-5.678,00
803.877,15

4.928,16

239.712,33
480,00
35.513,62

536.573,74
542.249,10
21,00
0,00
92.602,81

801.911,86
7.643,29
809.555,15

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry on yleishyö-
dyllinen yhteisö, joka laatii tilinpäätöksensä PMA 4 luvun 
mikroyrityssääntöä noudattaen.
 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n 
edustajisto nimetään Aalto-yliopiston kauppatieteiden yliop-
pilaiden säätiön hallitukseen.

Yhdistyksen pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhti-
ön hoidettavaksi eikä lisäeläketurvajärjestelyjä ole toteutet-
tu.

Tilikauden aikana henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 
kahdeksan (8).

Henkilöstökulu 
Maksetut henkilökulut
Luontoisedut
Eläkekulut

Rahastosijoitusten kirjanpitoarvo
Rahastosijoitusten markkina-arvo
Amer Sports Oyj-osakkeet kirjanpitoarvo
Amer Sports Oyj-osakkeet markkina-arvo
Talent Recruiting Oy (25% osuus) arvo

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

Leasingvastuut

Eläkevastuut

Henkilöstö

Rahastosijoitukset ja osakeomistus

Oman pääoman erittely

2020

2019

2019

2018
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä

Espoossa

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä

KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö
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KY-SÄÄTIÖN TALOUS 2019
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Luottamushenkilötoiminta
 Hallitus
 Hallintoneuvosto
 Yhteensä
Henkilöstö, hallinto ja tilat
 Henkilöstökulut
 Poistot
 Hallintokulut
 Tilat
 Yhteensä
Toiminta
 Muu toiminta
 Kylteri-lehti
 Yhteensä
Avustukset ja apurahat
 Muut avustukset
 Apurahat
 Stipendit ja tunnustuspalkinnot
 Yhteensä

Kulut yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Kiinteistösijoitukset
 Vuokratuotot
 Vastikkeet
 Kiinteistöjen hoitokulut
 Yhteensä
Rahastosijoitukset
 Myyntivoitot
 Myyntitappiot
 Muut tuotot
 Muut kulut
 Yhteensä
Muu rahoitustoiminta
 Rahoituskulut
 Korkotuotot
 Korkokulut
 Yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-24 442,50 € 
-4 603,17 € 
-29 045,67 € 

-59 736,46 € 
-7 377,82 € 
-123 106,50 € 
-350 174,21 € 
-540 394,99 € 

-17,71 € 
-12 353,45 € 
-12 371,16 € 

-523 569,30 € 
-194 740,00 € 

-718 309,30 € 

-1 300 121,12 €
-1 300 121,12 €

 229 215,47 € 
-243 118,42 € 
-165 932,62 € 
-179 835,57 € 

 225 225,92 € 
-5 928,52 € 
 278 649,88 € 
-4 782,56 € 
 493 164,72 € 

-215,17 € 
 532,30 € 
-41 332,88 € 
-41 015,75 € 

 272 313,40 € 

-1 027 807,72 € 

-24 519,66 € 
-3 317,77 € 
-27 837,43 € 

-68 099,92 € 
-5 009,64 € 
-115 484,82 € 
-328 537,99 € 
-517 132,37 € 

-31,52 € 
-15 756,30 € 
-15 787,82 € 

-519 745,00 € 
-194 845,76 € 
-9 000,00 € 
-723 590,76 € 

-1 284 348,38 €
-1 284 348,38 €

 241 769,97 € 
-247 884,00 € 
-92 617,14 € 
-98 731,17 € 

 378 505,09 € 
      
-237 112,69 € 
-12 089,54 € 
 129 302,86 € 

 0,20 € 
 28 280,97 € 
-44 309,91 € 
-16 028,74 € 

 14 542,95 € 

-1 269 805,43 € 

Varsinainen toiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

1.1.- 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

TULOSLASKELMA
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Aineettomat hyödykkeet
 Muut aineettomat hyödykkeet
 Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto
 Yhteensä
Sijoitukset
 Osuudet saman konsernin yrityksissä
 Muut osakkeet ja osuudet
 Yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Pitkäaikaiset saamiset
 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
 Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset
 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
 Siirtosaamiset
 Yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
 Pankkisaamiset
 Yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

  

 14 482,48 € 
 14 482,48 € 

 13 438 551,86 € 
 29 639 828,17 € 
 43 078 380,03 € 

 43 092 862,51 € 

 

 728,61 € 
 1 900 000,00 € 
 37 443,46 € 
 1 938 172,07 € 

 436 848,93 € 
 436 848,93 € 

 2 375 021,00 € 

 45 467 883,51 € 

 36 830,86 € 
 36 830,86 € 

 5 009,67 € 
 5 009,67 € 

 13 438 551,86 € 
 30 677 747,94 € 
 44 116 299,80 € 

 44 158 140,33 € 

 
1 900 000,00 € 
1 900 000,00 € 

 4 658,49 € 
      
 24 600,73 € 
 29 259,22 € 

 482 270,55 € 
 482 270,55 € 

 2 411 529,77 € 

 46 569 670,10 € 

Vastaavaa

TASE
1.1.- 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Pysyvät vastaavat

Vaihtuvat vastaavat
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Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämät
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

 200 000,00 € 
 45 358 972,61 € 
-1 027 807,72 € 

 44 531 164,89 € 

 
 801 124,14 € 
 801 124,14 € 

 65 397,96 € 
 54 365,41 € 
      
 10 473,29 € 
 5 357,82 € 
 135 594,48 € 

 936 718,62 € 

 45 467 883,51 € 

 200 000,00 € 
 46 628 778,04 € 
-1 269 805,43 € 

 45 558 972,61 € 

 
 866 522,10 € 
 866 522,10 € 

 65 397,96 € 
 55 339,19 € 
 4 512,13 € 
 9 095,75 € 
 9 830,36 € 
 144 175,39 € 

 1 010 697,49 € 

 46 569 670,10 € 

Vastattavaa 1.1.- 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Oma pääoma

Vieras pääoma
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