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KYLTERI MAGAZINE
An independent student magazine  
published by the KY Foundation.

REPRESENTATIVE COUNCIL
The representative council is KY’s highest decision-making body. 

The representative council of the association also acts as the supervisory board for the KY Foundation.

THE BOARD
A board of 6 to 10 members answers for KY’s actions and  

uses the general command and executive power.

SECRETARIES AND  
KY OFFICE

KY secretaries and other 

staff run the daily life and
administration at KY, as well as 

help in e.g. member issues.

Secretary General 
is the head of KY office.

ADMINISTRATION
Administrative Manager

SECRETARIES
Art Director

IT Coordinator
PR & Press Officer
Sales Coordinator

Secretary for Clubs and Societies
Secretary for Cultural Affairs

MEMBERS
about 3400 members

KY FOUNDATION
In the Foundation for Economics Students in Helsinki the highest decision-making power is with the board.  

The supervisory board guides and keeps a check on the activity, whereas the Managing Director runs the daily operations.  
The foundation gives out exchange grants and economically supports the association.

 INDEPENDENT ACTORS
Subcommittees

Clubs
Subject clubs

PROBBA 
Probba ry is the

student organization of 
Aalto University School of
Business, Mikkeli Campus.
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POWER OF GUIDANCE

SUPPORTER

KY ORGANIZATION

WELCOME TO KY WELCOME TO KY

For the next few years to come, Aalto University 
Business Students, or KY, will be the home and com-
munity to you and your fellow mursus. Founded in 
1911, KY has ever since provided its members with 
services and benefits, student advocacy and memo-
rable experiences, as well as friendships that last a 
lifetime.

KY exists solely for - and because - of its members. 
Many students choose to volunteer their time and 
know-how to help run, for example, KY’s associa-
tions, committees and project teams. Every degree 
student at Aalto University School of Business may 
join KY. The membership is free of charge.

WHAT                                                    
IS KY?

KY IN NUMBERS
 » 3400 members

 » 105 years

 » 55 associations

 » 8 employees

 » 3 locations

KY Foundation, for its part, was founded to sup-
port the students of Aalto University School of 
Business. The foundation distibutes grants and 
subsidies to, for example, KY’s associations, in-
dividual projects and students going abroad for 
an exchange period. More about KY Foundation 
on pages 72-73.

The following pages introduce you to the dif-
ferent parts of KY - familiarize yourself with the 
organization to be able to make the most out of 
your time here. Mursu, welcome to KY!
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V anha sanonta “mikään ei ole niin pysyvää kuin 
muutos” todisti jälleen pitävän paikkaansa. 
Suuren muutoksen – Otaniemeen muuton – 

jälkeinen vuosi 2016 piti olla pyhitetty toiminnan va-
kiinnuttamiselle uudessa sijainnissa ilman uusia, suuria 
muutoksia. Toisin kuitenkin kävi – keväällä 2016 KY:n 
brändityön uudistamisen yhteydessä yhdistyksen nimi 
muutettiin kuvaamaan nykyisyyttä paremmin. Uusi nimi, 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat, ottaa pa-
remmin huomioon jäsenemme kaikilla kolmella kampuk-
sella sekä KY:n aseman Aalto-yhteisössä.

  
Vuonna 2016 keskityttiin toki myös juurruttamaan toi-
mintaa tuomalla KY-henkeä Otaniemeen sekä ratko-
maan haasteita, joita monella kampuksella toimiminen 
aiheuttaa paitsi jäsenistön ja vapaaehtoisten, myös KY:n  
toimiston näkökulmasta. Tapahtumakonsepteja ja toi-
mintatapoja uudistettiin vastaamaan KY:n tavoitetta olla 
aktiivinen toimija Aalto-yhteisössä. Alkuvuodesta 2016 
tullut tieto yhteisöä jakaneen riidan loppumisesta antoi 
mainion tilaisuuden uusille toimijoille aloittaa puhtaalta 
pöydältä ilman taustalla kummittelevaa oikeusprosessia. 
Tähän tilaisuuteen tartuttiin ja yhteistyö olikin parasta, 

mitä itse olen pääsihteerinä tähän mennessä todistanut. 
Vaikka vuodesta toiseen usea opiskelijamme valitsee-
kin KY-toiminnan ja lähtee mukaan, on KY:n huomioita-
va paitsi kiristyvät opintovaatimukset, myös alituisesti 
kasvava kilpailu opiskelijoiden vapaa-ajasta niin muun 
houkuttelevan opiskelijatoiminnan kuin muidenkin va-
paa-ajan aktiviteettien kesken. KY:n piirissä on toki jo nyt 
valtavan hyvät edellytykset lähteä mukaan toimintaan 
– haasteita kuitenkin luovat sekä laaja toiminta (yli 50 
kerhoa) että yli 3 000 jäsenen kokoinen yhdistys. Kuinka 
saada näin suuressa yhteisössä kaikki halukkaat koke-
maan itsensä KY:läisiksi? Kiittämisen ja palkitsemisen 
kehittämiseen on panostettu KY:llä jo pitkään, mutta 
näiden painoarvo vain kasvaa tulevaisuudessa.

  
Huolimatta pienestä synkkien pilvien maalailusta edelli-
sessä kappaleessa, uskon vahvasti että KY löytää ratkai-
sut näihin haasteisiin – tälläkin kertaa. Toimijat tekevät 
yhdistyksestä itsensä näköisen, joten minulla on vahva 
luotto siihen, että KY on tulevaisuudessakin loistava 
paikka kasvaa ja kehittyä yhdessä. Vuosi 2017, bring it 
on!

Pääsihteerin 
tervehdys
KY:llä mietitään nyt kuumeisesti, 
kuinka saada näin suuressa 
yhteisössä kaikki halukkaat 
kokemaan itsensä KY:läisiksi? 
Kiittämisen ja palkitsemisen 
kehittämiseen on panostettu jo 
pitkään, mutta näiden painoarvo 
vain kasvaa tulevaisuudessa.

Pääsihteeriltä

Karri Tuominen
pääsihteeri
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Vuosi 2016 tarkoitti 
edustajistolle uuden 
kaksivuotisen edustajistokauden 
alkamista. Syksyllä 2015 
valitut uudet edustajiston 
jäsenet, edaattorit, pääsivät 
tositoimiin ja vaikuttamaan 
moniin suuriin asioihin, kuten 
esimerkiksi päättämään KY:n 
nimenvaihdoksesta.

U U D E T  E D A A T T O R I T ,  U U D E T 
T O I M I N T A M U O D O T

Kuluneena vuonna edustajisto käynnisti toimin-
tansa uudessa muodossaan. Aikaisempaan ver-
rattuna edustajiston koko pieneni varsinaisten 

edaattorien määrän laskiessa 21 jäseneen. Samalla 
myös puheenjohtajiston koko supistui, kun siihen kuului 
puheenjohtajan lisäksi enää yksi varapuheenjohtaja kah-
den sijaan. Uuden kautensa aloittava edustajisto oli va-
littu nyt myös suoralla henkilövaalilla, jonka seurauksena 
aikaisempina vuosina tutuiksi tulleet edustajistoryhmät 
jäivät pois. Tämä kasvatti erityisesti varapuheenjohta-
jan roolia, sillä monet tehtävät, jotka aiemmin kuuluivat 
edustajistoryhmien puheenjohtajille, siirtyivät nyt edus-
tajiston varapuheenjohtajalle.

Tämän vuoksi edustajiston toimintaa kuvasikin uusien 
toimintatapojen muotoutuminen. Vuoden aikana etsim-
me sopivia työskentelymuotoja, alkaen kokoustilasta ja 

Katse kohti 
tulevaisuutta, 
uudessa  
mallissa

Veera Soini
edustajiston puheenjohtaja

Edustajistolta

pöytien asettelusta viestintäkanaviin asti. Vaikka muu-
tos osoittikin omat haasteensa, aktiiviset edaattorit 
auttoivat löytämään juuri ne tavat toimia, jotka parhai-
ten tukivat edustajiston työskentelyä. Vaikka ilmassa oli 
muutoksen tuulia, perusti edustajisto tuttuun tapaan 
vuoden aikana työryhmiä, kuten sääntötyöryhmän, hu-
pityöryhmän ja hallitustenvalintatyöryhmän, jotka pitivät 
huolen, että osa-alueidensa aiheet etenivät myös koko-
usten ulkopuolella.

S U U R I A  P Ä Ä T Ö K S I Ä  J A  T U L E V A I S U U D E N 
S U U N N I T E L M I A 

Vuoden aikana käsitellyistä teemoista huokui KY:n halu 
osallistua Aalto-yhteisön rakentamiseen. Kampusasi-
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at puhuttivat läpi vuoden, kun opiskelijakeskusprojekti, 
jossa KY on yhtenä osallisena, oli esillä vuoden lähes 
jokaisessa kokouksessa. Projektin etenemistä seurattiin 
suurella innolla ja hallitus piti edustajistoa aktiivisesti 
tietoisena projektin viimeisistä käänteistä. Myös Kaup-
pakorkeakoulun muuttaminen tulevaisuudessa Otanie-
meen oli osana keskusteluja, sillä Kauppiksen uusi koti 
tulee vaikuttamaan myös KY:n toimintaan. 

Ehkäpä ulospäin näkyvimmät päätökset tehtiin keväällä, 
kun edustajisto päätti KY:n uudesta nimestä. Uuden ni-
men päättäminen ei ollut missään nimessä helppo pää-
tös, sillä vaihtoehtoja oli useampi. Vaikka kaikki edaat-
torit olivatkin nimen vaihtamisen kannalla, keskusteltiin 
sen lopullisesta muotoilusta loppuun asti. Tiukan ää-
nestyksen jälkeen voittajaksi valikoitui Aalto-yliopiston 
kauppatieteiden ylioppilaat. Nimenvaihdoksen yhtey-
dessä KY:n brändi koki myös uudistuksen, kun edusta-
jisto päätti uudesta brändistrategiasta. Uuden brändin 
mukainen uusi visuaalinen ilme sai edustajistolta paljon 
kiitosta. 

Edustajiston vuoteen kuului myös paljon sääntömuutok-
sia, kun uusi nimi tuli korjata niistä jokaiseen. Keväällä 
myönnettiin myös pääsihteerille optiovuosi, joten uuden 
pääsihteerin valinta ei tullut vielä ajankohtaiseksi. Syk-
syllä käytiin tuttuun tapaan monta keskustelua vuoden 
2017 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ennen 
niiden vahvistamista ja perustettiin uusi valiokunta, kun 
maistereiden asioita ajava Master’s Club muutti muo-
toaan hallituksen alaisesta työryhmästä valiokunnaksi. 

Edustajistolta

Syksyllä keskusteltiin myös uudesta KY:lle perustetta-
vasta projektirahastosta ja päivitettiin sijoitusstrategiaa. 

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

Omaisuuskiistan loputtua heti vuoden alussa hallinto-
neuvosto siirsi katseensa kohti säätiön sääntöjä sekä 
kiinteistöjä. 

Hallintoneuvosto valitsi kevään ensimmäisessä koko-
uksessaan edustajat toiminta-avustustoimikuntaan ja 
stipendi- ja apurahatoimikuntaan. Syksyllä hallintoneu-
vosto osallistui toimintasuunnitelman sekä talousarvion 
suunnitteluun. Pitkin vuotta hallintoneuvosto käsitteli 
säätiön sääntöjä, korjaten ne vastaamaan paremmin 
nykytilaa. Kuten KY-yhdistys, myös KY-säätiö sai uuden, 
paremmin aaltolaisuutta vastaavan, nimen.

Uusi säätiölaki toi hallintoneuvostolle suuremman vas-
tuun ja erityisesti lähipiiriä koskeva säätely kiinnosti 
hallintoneuvoston jäseniä. Vuoden aikana keskustelua 
herätti myös KY-säätiön kiinteistöjen tilanne ja tulevai-
suus. Yhdestä kiinteistöstä hallintoneuvosto oli valmis 
luopumaan, mutta tulevaisuudessa nähtäväksi jää, mi-
ten KY-talolle käy.
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V uosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen kalente-
rivuosi kun KY:n pääsääntöinen toiminta toteu-
tettiin Otaniemestä käsin. Edellisiä uudistuksia 

sekä muutoksia integroitiin toimintaan, nykyisiä ja uusia 
toimintatapoja tarkasteltiin kriittisesti sekä yleisesti va-
kiinnutettiin asemaamme Aalto-yhteisössä ja sen ulko-
puolella. 

Vuosi 2016 oli murroksen vuosi koko kauppakorkeakou-
luyhteisössä. Alkuvuodesta kauppakorkeakoulu teki sel-
vitystyötä mahdollisesta uudesta sijainnista. KY oli vah-
vasti mukana tässä projektissa toteuttaen jäsenkyselyn 
sekä osallistumalla suunnittelutyöhön alusta alkaen. 
Loppukeväästä yliopiston hallitus teki päätöksen siirtää 
koko kauppakorkeakoulu Otaniemeen, josta alkoi konk-
reettisen rakennuksen suunnittelu. 

Vuosi alkoi koko KY-yhteisön kannalta merkittävällä 
tavalla, kun korkein oikeus hylkäsi AYY:n valituksen ho-
vioikeuden päätöksestä omaisuuskiistaan liittyen. En-
simmäistä kertaa yhdistys-säätiö muotoisen KY:n his-
toriassa pääsimme rakentamaan KY:n ja Aalto-yhteisön 

Minkään ei  
pidä olla  
pysyvää
Vuonna 2016 KY muuttui. 
Kauppakorkeakoulu päätettiin 
lujittaa seuraavaksi sadaksi 
vuodeksi Otaniemeen, joten KY 
seuraa. Uutta taloa suunniteltiin, 
uusia suhteita luotiin ja riitelyt 
loppuivat. Identiteetti ristittiin 
uusiksi ja tehtiin yhdessä historiaa 
Aalto-yhteisössä. Vuosi 2016 oli 
kaikin puolin hyvä vuosi. 

tulevaisuutta puhtaalta pöydältä ilman oikeustaistelua. 
Vuonna 2016 toteutimmekin yhdessä muiden Aalto-toi-
mijoiden kanssa useita poikkitieteellisiä tapahtumia sekä 
konsepteja kuten Tempaus2016, Annex Aalto sekä Aalto 
Amazing Race muutaman mainitakseni. 

Aalto-yhteistyön lisäksi vuonna 2016 keskityttiin entis-
tä vahvemmin pohjoismaisten suhteiden luomiseen. KY 
järjesti yhteistyössä SHS:n kanssa syksyllä Nordic Forum 
-seminaarin joka kokosi Pohjoismaiden parhaiden kaup-
pakorkeakoulujen ylioppilaskuntien hallituksia Suomeen 
verkostoitumaan, workshoppamaan sekä jakamaan ide-
oita. Tapahtuma oli todellinen menestys, joka palautteen 
perusteella jätti osallistujille erinomaisen vaikutelman 
KY:stä, samalla luoden hyvän pohjan tulevaan yhteis-
työhön. Osa hallituksen jäsenistä myös vieraili syksyllä 
Oslossa SBIO:n vuosijuhlassa. 

Keväällä saatettiin maaliin vuonna 2015 alkanut brändi-
työ. Uuden brändin myötä KY:lle saatiin brändistrategia, 
uusi visuaalinen ilme sekä ehkä näistä merkittävimpänä 
uusi nimi, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat. 

Henrik Kekarainen
puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Kuvat: Petri Anttila
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kuten toimintasuunnitelmaa ja opiskelijakeskusta yh-
dessä. Samaan aikaan toimistolla työstettiin pääsektori 
vetoisesti henkilöstokartoitusprojektia, jossa lähdimme 
kartoittamaan nykyisiä työntekijöiden työtehtäviä, nii-
den priorisointia sekä tehtäviin kuluvaa aikaa. Projekti 
ei edennyt alkuvuodesta suunnitellussa aikataulussa, 
minkä vuoksi suurin osa työstä toteutettiin syksyllä toi-
mintasuunnitelmaprosessin yhteydessä. Loppuvuodes-
ta saimme valmiiksi kartoituksen nykyisistä tehtävistä, 
joiden pohjalta vuoden 2017 hallitus pystyy lähtemään 
suunnittelemaan KY:n henkilöstöresurssien tasoa pit-
källä aikavälillä sekä toimenpiteitä niihin liittyen vuodelle 
2017.  

Koko hallituksen puolesta haluan kiittää KY:n toimistoa, 
edustajistoa, vapaaehtoisia, kauppakorkeakoulua, sidos-
ryhmiä sekä muita tahoja, jotka ovat tehneet työtä KY:n 
kanssa ja sen eteen vuonna 2016. Menestys muodostuu 
ystävistä sekä yhteistyöstä ja ilokseni voin sanoa, että 
näitä molempia KY:llä on riittämiin. 

Brändistrategian osa-alueita integroitiin toimisto-oh-
jelmaan jo alkuvuodesta ja sitä toteutettiin käytännössä 
koko vuosi, varsinkin yhteisöllisyyden ja sillanrakentaja-
teemojen osalta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen otet-
tiin syksyllä tarkempaan tarkasteluun toimintasuun-
nitelmaprosessin yhteydessä ja yhdessä edustajiston 
kanssa määriteltiin, että vuonna 2017 lähdetään tar-
kemmin määrittelemään tavoitteita sekä toimintatapoja 
KY:n yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. 

Vuonna 2015 alkanut opiskelijakeskus-projekti eteni 
vuonna 2016 vauhdilla eteenpäin. Vuoden aikana luotiin 
yhdessä TF:n ja AYY:n kanssa yhteistä visiota rakennuk-
sesta ja tehtiin sisäistä selvitystä projektin edellytyksistä 
niin resurssien kuin nykyisten tilatarpeiden selvityksen 
osalta. Projektin aikataulu ei edennyt odotetussa aika-
taulussa arkkitehtikilpailun viivästymisen vuoksi, minkä 
takia kaavoitusprosessi siirtyi vuodelle 2017. 

Hallituksen teemana vuonna 2016 oli luoda vahvemmin 
yhteistyöhön perustuvaa työskentelyä toimistolla, mis-
sä hallitus ja työntekijät jakavat samat tavoitteet, joita 
työstetään vahvemmin yhteistyössä. Hallitusohjelma 
uudelleennimettiin toimisto-ohjelmaksi ja hallituksen 
päätöksenteosta pyrittiin tekemään enemmän koko 
toimistoa osallistavampaa työstämällä isoja projekteja 

Puheenjohtajalta
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Julia Österlund
viestintä, brändi,  

alumnit

Henrik Kekarainen
puheenjohtaja

Juho Paavola
koulutuspolitiikka

Katariina Ollari
opintoasiat, hyvinvointi,  

kansainväliset viikot

KY ry:n hallitus 2016

>>>

Milla Parviainen
uudet opiskelijat,  
maisterit, liikunta

Joel Leinonen
varapuheenjohtaja 

talous, omistajaohjaus, 
opiskelijakeskus

Juhana Junttila
yrityssuhteet,  

työ -ja ura

Ville Marchant
kulttuuri, vapaa- 
ehtoiset, Probba

>>>> >

KY ry:n hallitus

Kuva: Petri Anttila
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Fokus maisteri-
opiskelijoihin ja 
Aalto-yhteisön 
luomiseen
Orientaatiossa ja tutoroinnissa 
panostettiin poikkitieteellisyyteen 
ja siihen, että tunnistettaisiin ja 
vastattaisiin maisteri-, kandi- 
ja avoimen mursujen erilaisiin 
tarpeisiin. Mursukasvatuksen 
konsepti alkoi muotoutua, mutta 
edessä on vielä toimenpiteiden 
jatkojalostusta kasvatuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudet opiskelijat (UO) saivat uuden fokuksen hal-
lituksen jäsenen pääsalkkuna. UO-vastaavan 
kanssa tutortoimintaa toteuttamassa työsken-

teli vuoden 2015 UO-vastaava, tutorkoordinaattori Iina 
Ryhänen ja timanttinen tutortoimikunta, jonka jäsenillä 
oli kova ja monipuolinen kokemus sekä asiantuntijuus eri 
pääaineista, erilaisesta tutoroinnista, KY:n toiminnasta 
sekä AYY:stä.

Tutoroinnin markkinoinnissa panostettiin haastavaan 
maisteritutoreiden rekrytoimiseen, ja loppujen lopuk-
si maisteritutoreiden hakijoiden määrä kaksinkertaistui 
vuodesta 2015. Kandi-, vaihtari- ja avoimen tutorointi 
nähtiin myös entiseen tapaan suosittuna, ja huhtikuun 
aikana koulutukset aloitti yhteensä noin 100 tutoria eri-
laisilla taustoilla ja osaamisella varustettuna. Tutoroinnin 
käytäntöjä uudistettiin, ja vuonna 2015 aloitettu Teek-
karikummi-konsepti nimettiin uudelleen Aalto-pareiksi. 
Konseptia samalla muokattiin ja parannettiin: kanditu-
torit ja teekkari-isot hengailivat yhteensä kahdessa tu-
torointiin orientoituvassa tapahtumassa, tutorsitseillä 

sekä kesäpäivässä. Orientaatioviikolla Aalto-parit ja hei-
dän fuksinsa ja mursunsa – tai fursunsa – tapasivat toi-
sensa ennen Aalto Partya.

Orientaatiossa panostettiin myös enenevässä määrin 
maisteriopiskelijoihin, ja koulun kanssa tehtiin isompaa 
yhteistyötä myös maisteriorientaatiosuunnittelijoiden 
kanssa. Eri ryhmien orientaatio-ohjelmia eriytettiin: 
avoimen opiskelijat saivat oman, juuri heille kohdistetun 
aamupäivän, ja maisterimursut vain maistereille kohdis-
tetun Masters’ Hangout -tapahtuman. Mikkelissä aloit-
taneet uudet opiskelijat osallistuivat myös ensimmäistä 
kertaa orientaatioviikon ohjelmaan vierailemalla Aalto 
Partyssä tiistaina. Kandiorientaation ohjelmaan lisättiin 
myös pakolliseksi Otasuunnistus.

Mursutoimikunta ei tarjonnutkaan ratkaisua pitkään 
ratkaisemattomana olleeseen ongelmaan eli mursu-
kasvatuksen toteuttamiseen.  Huonon maineen ja siitä 
seuranneen epäonnistuneen rekrytoinnin seurauk-
sena Mursutoimikunta kuopattiin alkuvuodesta. Uut-

Milla Parviainen
uudet opiskelijat, maisterit,  liikunta

Uudet opiskelijat, maisterit,  l i ikunta
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ta mursukasvatusta ja vuosikurssitoimintaa suunnit-
telemaan perustettiin hallituksen alainen työryhmä. 
Työryhmän analyysin ja suositusten perusteella hau-
dattiin vääriin oletuksiin perustuneet toiveet. Mursu-
kasvatuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi määriteltiin 
se, että mursut saavat itselleen ystäviä ja mahdolli-
sesti viiteryhmän, jossa hengailla. Siksi panostettiinkin 
kohdennettuun viestintään KY:n (mursu)toiminnasta.  
 
Tutoroinnissa taas keskityttiin enemmän tutorkolmi-
koiden ja heidän mursujensa ryhmäyttämiseen. Mursut 
saivat vuosikurssipaidat ja mursupassi uudistettiin siten, 
että se kohdistettiin ainoastaan kandimursuille. Passista 
tehtiin välietapillinen ja vuoden mittainen. Tutortoimi-
kunnan eli mursukapteenien oli tarkoitus hoitaa mursu-
passin täyttäminen. Kuitenkin erityisesti mursupassiin ja 
-kapteeneihin liittyneet tavoitteet jäivät vielä toiveiksi, ja 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet uu-
distetaan vuonna 2017.

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

Kandien ja maistereiden eriytymisen seurauksena KY:llä 
keskityttiin ensimmäistä kertaa kunnolla maisteriopiske-
lijoihin. Hähmäisen alun jälkeen käytännöt selkenivät ja 
teimme uudistuksia, jotka jatkossa helpottavat maisteritoi-
minnan luomista.

Uudistetun strategian myötä KY:n toimistolla käännettiin 
katseet maisteriopiskelijoiden yhteisön luomiseen. Tä-
män myötä maisterit saivat ensimmäisen kerran oman 
salkkunsa hallituksen vastuunjaossa. Välineet ja käytän-
nöt maisteritoiminnan luomiseen alkoivat hahmottua 
vuoden edetessä. Alkuvuodesta panostettiin erityisesti 
maisteritutoreiden rekrytoimiseen, maisteriopiskelijoi-
den edunvalvontaan esimerkiksi koulun ja KY:n yhteis-
työsopimuksessa ja orientaation suunnittelussa, mais-
teritoiminnan rahalliseen tukemiseen sekä parhaiden 
käytäntöjen jakamiseen ainejärjestöjen välillä ainejärjes-
töpuheenjohtajien kokouksissa.

Myös loppuvuodesta 2015 koottu, historiassaan toi-
nen Masters’ Club starttaili toimintaansa, ja homma 
lähti käyntiin samankaltaisella kaavalla kuin edellisenä 
vuonna. Masters’ Club järjesti mm. Tapas Nightin ja pik-

kujoulut, aamiaisseminaareja ja Nestlén excuja. Uusille 
opiskelijoille järjestettiin kolmatta kertaa nopeasti lop-
puunmyyty Masters’ Night ja täysin uusi orientaatiovii-
kon Masters’ Hangout - tapahtuma.
 
Vuoden edetessä maisteritoiminnan ja yhteisöllisyyden 
tekemisen haastavuus alkoi kuitenkin hahmottua. Ta-
voitteet sekä kanditasolta jatkavien että kauppakorkeas-
sa maisteritasolla aloittavien yhteisöllisyyden luomises-
ta jäivät toistaiseksi haaveeksi, sillä maisterivastaavan 
keinot AJPJ sekä Master’s Club, olivat välillisiä ja hitaita 
kanavia toteuttaa haluttuja tavoitteita. Koska ainejärjes-
töt olivat toisen hallituslaisen vastuulla, oli tiedonkulku 
asioista tahmeaa. Toisaalta Master’s Club ja sen toiminta 
houkutteli ainoastaan uusia, maisterivaiheessa aloittavia 
opiskelijoita. Kanditasolta jatkavat maisterit eivät osal-
listuneet käytännössä mihinkään heille suunnattuihin 
tapahtumiin. 

Syksyllä hallitus päätyikin ehdottamaan edustajistolle 
ja Masters’ Clubin hallitukselle työryhmän muuttamista 
valiokunnaksi vuodesta 2017 alkaen. Haastavien neu-
vottelujen jälkeen Masters’ Club muutettiin valiokunnak-
si vuoden toiseksi viimeisessä edustajiston kokouksessa. 
Jatkossa Masters' Clubia ja ainejärjestöpuheenjohtajia 
luotsaavat sama hallituksen jäsen.

L I H Y N  J A  E N E R K Y N  M E N E S T Y S T A R I N A T

Liipaisemisuhan alla loppuvuonna 2015 ollut Liikunta-
ja hyvinvointivaliokunta LiHy kukoisti taas vuonna 2016. 
EnerKYn lajikokeilutoiminta vakiintui ja jatkui edelleen toi-
mivana.

Hyvinvoinnista riisutun liikuntasektorin toiminta keskit-
tyi LiHy:n pyörittämiseen, muutamiin projekteihin sekä 
EnerKYn toiminnan mahdollistamiseen. 

Entinen Proffalentis eli Proffasähly järjestettiin toista 
kertaa KY-Weekin eli vuosijuhlaviikon tienoilla. KY:n toi-
misto pääsi tutustumaan Kauppiksen henkilökuntaan 
sporttisen mittelöinnin ja saunomisen merkeissä. Yksien 
intensiivisten sählytreenien tiukka harjoittelu, määrä-
tietoinen joukkueenjohtaminen ja lajinvaihto lentiksestä 
sählyyn takasivat sen, että KY kiri jälleen proffien ohi lajin 
voittoon.

Uudet opiskelijat, maisterit,  l i ikunta
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Lähtökohdat olivat haastavat melkein lakkautetun LiHyn 
toiminnan aloittamiselle, mutta mahtavien jäsenten, hy-
vän yhteishengen sekä saunan ja rommin ansiosta va-
liokunta porskutti menestyksekkäästi läpi vuoden. Uusi 
brändinluonti ja somejolottaminen takasivat sen, että 
hakemuksia tulvi sisään vuoden 2017 LiHyyn. Vuoden 
aikana LiHy toimi myös aktiivisena siltojen rakentajana, 
kun yhteistyökuvioita pyöriteltiin Aalto-kerho Adventu-
resin, TF:n, Prodekon, Pykälän, LKS:n sekä Aavan kanssa.

EnerKY, KY:n liikuntatutotorien toimikunta jatkoi noin 
kuukausittaisten lajikokeilujensa järjestämistä ja satun-
naisesti keskiviikkoisia LenkKyjään. EnerKYn viestintää 
kehitettiin ja myöhemmin toimikunta sai oman Face-
book-sivunsa, jota käytettiin mm. tapahtumien mark-
kinointiin. EnerKY ja LiHy toimivat myös yhteistyössä ja 
järjestivät yhdessä KesäKYntoon -tapahtumaviikon.

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

Vuonna 2016 LiHy muodostui seitsemästä jäsenes-
tä. Tapahtumia järjestettiin yhteensä yhdeksän. KY City 
Challengen lopettaminen helpotti valiokuntalaisten työ-
taakkaa. Perinteisten tapahtumien eli Mursumestaruus-
kisojen, Syysvaelluksen, Syysklassikon ja Kakkubuffan 
lisäksi järjestettiin yhteistyötapahtumat Aalto Adventure 
Race seikkailukerho A!dventuresin kanssa sekä poikki-
tieteelliset Kesän avajaiset Hernesaaressa Pykälän, Pro-
dekon ja LKS:n kanssa. Syksyllä järjestettiin myös LiHy-
alumneille suunnattu Pahoinvointipäivä.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTI- 
VALIOKUNTA 2016

Milla Parviainen - puheenjohtaja
Henni Piekkari
Jenni Wilen 
Pauli Lohi
Silla Aaltonen
Terhi Törrönen
Tuomas Rautiainen
Valtteri Viitala

Uudet opiskelijat, maisterit,  l i ikunta
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Yhteisöllisyyttä 
viestinnällä 

B R Ä N D I U U D I S T U S

Keväällä jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua 
brändiuudistustyötä. Brändistrategialle muo-
dostettiin tehdyn tutkimuksen pohjalta kolme 

kulmakiveä, joiden ympärille strategiaa rakennettiin. 
Brändistrategian viimeinen versio hyväksyttiin edusta-
jistossa huhtikuussa, jonka jälkeen lähdettiin toteutta-
maan konkreettisia uudistuksia. 

Lyhyesti brändistrategian kolme kulmakiveä ovat "Yksi, 
yhtenäinen KY", "KY siltojen rakentajana" sekä "KY yh-
teiskunnallisena toimijana". Näitä tavoitteita edistettiin 
jo keväästä lähtien kaikilla sektoreilla, ja tavoitteiden 
toteutumista mitataan strategiassa määritellyillä mitta-
reilla. 

Konkreettisia brändiuudistuksen yhteydessä tehtyjä muu-
toksia olivat uusi visuaalinen ilme sekä nimenmuutos. 
KY ry:n viralliseksi nimeksi vaihdettiin ”Aalto-yliopiston 
kauppatieteiden ylioppilaat ry”. Myös säätiön nimi muu-
tettiin myöhemmin yhdistyksen nimeä vastaavaksi. 

Vuotta 2016 leimasi vahvasti 
brändiuudistustyö, joka ulottui 
lähes kaikille viestinnän osa-
alueille. Viestinnän rakenteita 
lähdettiin rikkomaan tavoitteena 
monikanavainen, tavoittava ja 
toimijoiden kesken yhtenäisempi 
viestintä. 

Visuaalista ilmettä lähdettiin rakentamaan historiaan 
pohjaten, ja inspiraationsa se saikin KY:n kuntanauhasta. 
Viestinnän materiaaleja uudistettiin kesällä ja alkusyk-
systä uuden ilmeen mukaisiksi. 

Uusi brändi lanseerattiin toukokuussa, ja tilaisuudessa 
esitettiin KY:n historian kautta brändistrategia, uusi visu-
aalinen ilme ja nimi. Lanseerauksen jälkeen keskityttiin 
käytännön toteutukseen ja brändin jalkautukseen. 

D I G I T A A L I N E N  M E D I A 

Keväällä keskityttiin viestinnän lippulaivaan, Kywebiin, 
jonka rakenneuudistus saatiin kuin saatiinkin vietyä lop-
puun kesäprojektina. Uudessa Kywebissä voidaan ra-
kentaa yhä kattavampaa viestintää, ja sieltä löytyy kaikki 
jäsenille ja muille sidosryhmille tarpeellinen tieto. 

Julia Österlund
viestintä, brändi, alumnit

Brändi ja viestintä
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Alkuvuodesta hiottiin edellisen vuoden Facebook-ka-
navauudistusta päämääränä tavoittaa kaikki KY:läiset 
kulloinkin relevanteista kanavista. Uudistuksen seurauk-
sena KY:n Facebook tavoittaa pagen lisäksi kolmella eri 
kanavalla – KY Today, KY Career ja KY Events. Uudistus 
pyrittiin tekemään aikaa kestäväksi.

Syksyllä kartoitettiin KY:n viestintäkanavat ja määriteltiin 
niille tavoitteet sekä, minkälaista sisältöä missäkin tulee 
jakaa, jotta tavoitteeseen päästään. Tässä yhteydessä 
poistettiin käytöstä epäaktiivinen Twitter, jotta tavoitta-
vampiin kanaviin voidaan keskittyä paremmin, sekä pe-
rustettiin Snapchat, jonka tunnukset kiertävät toimijoilla. 
Sosiaalisessa mediassa toteutettiin kampanjat hallitus- 
ja vapaaehtoishauista. 

Sisällön jakamisessa keskityttiin erityisesti KY:n jäsenten 
onnistumisiin esimerkiksi työelämässä ja opiskelijayh-
teisössä. Lisäksi jaettiin sisältöä niin kerhojen, jaostojen 
kuin ainejärjestöjenkin tapahtumista. Erityisesti kiinni-
tettiin huomiota siihen, että KY-henkeä on kaikki KY:llä 
tapahtuva toiminta, mukaan lukien kerhot, ainejärjestöt, 
jaostot ja niin edelleen. 

K E S K U S T E L U K U L T T U U R I 

Keväällä aloitettiin uuden konseptin, viestinnän Round 
Tablejen, pyörittäminen. Uuden rakenteen tarkoitukse-
na on koota viestintätoimijat jaostoista, valiokunnista 
ja ainejärjestöistä saman pöydän ääreen sekä mahdol-
listaa näiden laadukas viestintä. Alkuvuodesta järjes-
tettiin koulutuksia viestinnän työkaluista, ja loppuvuosi 
keskityttiin parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Round 
Tablejen jäsenistä perustettiin myös pienempiä ryhmiä 
suunnittelemaan yhtenäisempää vuosijuhla-, vappu- ja 
kv-viikkojen viestintää. 

Kyselyn perusteella Round Tablejen tärkeimmiksi an-
neiksi nousivat juuri koulutukset sekä juhlaviikkojen vies-
tinnän yhteinen suunnittelu. Kehitettävääkin konseptis-
sa toki löytyy: joissain tapaamisissa asiaa ei tuntunut 
olevan tarpeeksi, orientaatioviikon viestintää ei ehditty 
yhdessä koordinoimaan, mikä aiheutti pientä mielipa-
haa, ja jäsenten mukaan ohjeet viestinnästä olivat jos-

kus ristiriitaisia. Jälkimmäinen ongelma ratkaistiin sillä, 
että kulttuurisihteeri osallistuu jatkossa tapaamisiin, kun 
muiden ongelmien ratkaisu jää seuraavalle vuodelle. Ko-
konaisuudessaan konsepti kuitenkin vaikuttaa lisänneen 
vuorovaikutusta niin toimijoiden kesken kuin toimijoiden 
ja toimistonkin välillä.

Brändi ja viestintä
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Kyselyn avoimet vastaukset paljastivat muun mu-
assa sen, että Otaniemen kandidaattiopetuksen 
tiloja - eli Otakaari 1:n U-siipeä - pidettiin tylsinä 

ja persoonattomina, eikä niistä välittynyt tunnetta siitä, 
että kyseessä ovat Suomen parhaan kauppakorkeakou-
lun tilat. Tilanteen korjaamista lähdettiin ajamaan voi-
makkaasti keskusteluissa niin koulun, ACRE:n kuin yli-
opiston kampusasioiden vararehtorinkin kanssa. Vuoden 
loppuun mennessä parannusta olikin U-siiven yleisen 
viihtyvyyden osalta tapahtunut, joskin kehityspotentiaa-
lia on edelleen runsaasti.

Keskustelu maisteriopetuksen sijoituspaikasta sai sen 
sijaan lopullisen päätepisteensä, kun yliopiston hallitus 
päätti ensin pystyttää uuden rakennuksen Otaniemeen 
osoitteeseen Maarintie 13, ja myöhemmin sijoittaa 
kauppakorkeakoulun lopun toiminnan tähän rakennuk-
seen. Päätös aiheutti huolta, sillä Maarintie 13:n raken-
nusta ei pidetty tarpeeksi suurena kauppakorkeakoulun 
tarpeisiin. Lopulta osia rakennuksesta päädyttiin korot-
tamaan ja lisäksi osa viereisen Väre-rakennuksen tilois-

On vain 
Otaniemi
Vuosi alkoi vauhdikkaasti 
kampusrintamalla. Edellisen 
vuoden puolella aloittanut 
kauppakorkeakoulun 
kampustyöryhmä jatkoi 
toimintaansa selvittäen, 
mitä kauppakorkeakoulun 
koko toiminnan siirtäminen 
Otaniemeen käytännössä vaatisi. 
Prosessiin liittyen KY päätti luoda 
opiskelijoille suunnatun kyselyn 
selvittääkseen, miten mielipiteet 
jakautuivat Otaniemen osalta.

ta saadaan myös kauppakorkeakoulun käyttöön. KY toi 
koulun kampusohjausryhmissä koko vuoden ajan aktiivi-
sesti esiin opiskelijanäkökulmaa, ja työ jatkuu yhtä inten-
siivisenä myös vuonna 2017.

L I I T T O K O K O U K S I A ,  D I G I T A A L I S U U T T A  J A 
U U D I S T U K S I A

KY:n hallituksessa vuonna 2014 toiminut Emma Mies-
konen laati koululle toimeksiantona tutkimuksen, josta 
selvisi, että ylioppilastodistuksen tietyt arvosanat kor-
reloivat kauppakorkeakoulussa saavutettavan opinto-
menestyksen kanssa. Pääsykoepisteet eivät sen sijaan 
korreloineet opintomenestyksen kanssa yllättäen juuri 
lainkaan. Osittain tämän rohkaisemana kauppakorkea-
koulu lähti voimakkaasti nostamaan suoraan yo-todis-
tuspisteillä sisään otettavien kandidaattitason opis-
kelijoiden osuutta. KY oli kauppakorkeakoulun kanssa 

Koulutuspoliti ikka

Katariina Ollari
opintoasiat, hyvinvointi, kansainväliset viikot

Juho Paavola
koulutuspolitiikka

Kuva: Petri Anttila
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KORKEAKOULUVALIOKUNTA 2016

Katariina Ollari -  puheenjohtaja
Juho Paavola
Aapo Petäjäniemi
Elina Sertti
Petri Aalto-Setälä
Tommi Kuokkanen
Tuulia Telin

samoilla linjoilla. Kirjauksemme siitä, että toisen asteen 
menestystäkin on voitava käyttää yliopistojen sisään-
otossa hyväksi soveltuvilla aloilla, saatiin ajettua sel-
laisenaan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) uuteen 
linjapaperiin.

SYL:n liittokokouksen tiimoilta KY:n liittokokousedusta-
jat toimivat aktiivisesti sekä AYY:n että Kylterihuoneen 
delegaatioissa, ja järjestelyn nähtiin hyödyttävän kaikkia 
osapuolia. Kylterihuoneen toimintaa saatiin kehitettyä, 
ja Kylterihuone loikin tällä kertaa varsin vaivattomasti 
yhteiset linjat lähes kaikkiin asia- kuin henkilökysymyk-
siinkin.

Ainejärjestökentällä nähtiin historiallisia tapahtumia, 
kun markkinoinnin ainejärjestö Aalto Marketing Society 
sekä taloustieteen ainejärjestö Aalto Economics saivat 
AYY:n erityisasemayhdistys-statuksen. Muutoin aine-
järjestöyhteistyötä väritti uuden Round Table -konseptin 
vakiinnuttaminen. Näiden keskustelukerhojen anti näh-
tiin sekä toimiston että ainejärjestöjen puolesta pitkälti 
positiiviseksi, mutta kehitettävää tuleville vuosille ilmeni 
Round Tablejen työnjaossa sekä koordinoinnissa. Aine-
järjestöjen puheenjohtajat yhteen kokoava AJPJ jatkoi 
toimintaansa edellisvuoden tapaan. AJPJ:n lisäksi vuonna 
2016 koottiin ensimmäistä kertaa yhteen myös ainejär-
jestöjen opintovastaavat. Opintovastaavien Round Table 
jatkaa toimintaansa ja sitä varten ollaan yhä kehittämäs-
sä parhaita käytäntöjä.

Tuttuun tapaan vuonna 2016 tapasimme säännöllisesti 
kauppakorkeakoulun dekaaneja, vararehtori Eero Elo-
rantaa, oppimispalveluiden päällikköä Eija Zittingiä sekä 
kauppakorkeakoulun oppimispalveluiden henkilöstöä. 
Osallistuimme AYY:n alaisten Edujoryn ja Opintoneu-
voston toimintaan sekä tapasimme AYY:n koposektoria 
noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2016 KY:llä oli virallisia 
halloped-paikkoja muun muassa kauppatieteen akatee-
misessa komiteassa, tutkintolautakunnassa, opintotuki-
lautakunnassa ja kauppakorkeakoulun laatukomiteassa. 
Tämän lisäksi osallistuimme lukuisten epävirallisten työ-
ryhmien toimintaan ja kauppakorkeakoulun johtoryhmän 
kokouksiin.

Opintoasioiden kohdalla erityisesti digitaalisuuden ke-
hittäminen ja hyödyntäminen korostui vuonna 2016. 
Kauppatieteiden yhteisen digitaalisen sivuaineen kehi-
tystyö alkoi. Lisäksi digitaalisuutta pyrittiin lisäämään 
myös kauppakorkeakoulun sisällä lisäämällä digitaali-

sesti suoritettavia kursseja, helpottamalla kurssitöiden 
digitaalista palauttamista sekä yleisesti hyödyntämällä 
MyCoursesia tehokkaammin. Digitaalisuuden lisäk-
si vuotta leimasi poikkitieteellisyyden korostuminen. 
Kauppakorkeakoulun sivuaineiden ja kurssien poikkitie-
teellisyys aiheutti keskustelua myös Aalto-tasolla. Kes-
kustelun lopputuloksena päätettiin jatkossa panostaa 
aiempaa enemmän viestintään.

Vuonna 2016 saatiin vahvistettua myös opiskelijoiden 
kauan kaipaama tenttiohjesääntö. Jatkossa ensim-
mäiseen tenttiin ei tarvitse enää ilmoittautua ja jälki-
ilmoittautuminen uusintatentteihinkin onnistuu. Lisäksi 
opiskelijoiden opintoja tullaan jatkossa ohjaamaan myös 
akateemisesti, kun akateemiseen ohjaukseen päätettiin 
kauppatieteen akateemisessa komiteassa käytettävän 
resursseja tulevina vuosina. 

Lisäksi 55 opintopisteen saavuttamisen merkitys koros-
tui, sillä koko Aalto-yliopisto sai toruja epäaktiivisuudes-
taan opintojen etenemisen suhteen. Kauppakorkeakoulu 
oli Aalto-yliopiston sisällä yksi parhaiten suorittaneista, 
mutta kauppakorkeakoulujen kansallisen vertailun si-
sällä hitain opintojen etenemisen suhteen. Tämä selittyy 
osaltaan opiskelijoidemme korkealla työllisyysasteella.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 oli koposektorilla varsin 
onnistunut lukuisine uudistuksineen ja suurine projek-
teineen. Vuoteen mahtui luonnollisesti myös haasteita, 
mutta kaikesta selvittiin kuin selvittiinkin kunnialla. Jäl-
leen on siis vuosi valvottu kauppakorkeakoulun opiskeli-
joiden etuja. Because We’re Worth It!

Koulutuspoliti ikka



18

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

KY:lle yrityssuhdetuotot ovat yksi tärkeim-
mistä keinoista tukea toimintaa, mutta nyt 
KY tunnistaa yhteistyössä myös opiske-

lijoita valmentavan ja opettavan puolen. KY:llä herättiin 
vuonna 2015 siihen, että ainoa tapa seurata yrityssuh-
teiden onnistumista ei voi olla rahallisen tuen määrä 
ja siksi vuonna 2016 käynnistettiin uudella tavalla niin 
kutsuttu ”aatteellinen yrityssuhdetoiminta”. Vuonna 
2016 KY aloitti yhteistyön kasvuyritysten sekä useiden 
perinteisistä kylteri-aloista poikkeavien yritysten, kuten 
metsä-alan yrityksen kanssa, tavoitteena yritysyhteis-
työn variaation kasvattaminen. Kylterit työllistyvät kaik-
kialle, mutta KY:n partneriportfolio on perinteisesti ollut 
hyvin yksiulotteinen. Tavoite oli, että KY:llä olisi vuoden 
2016 jälkeen partnereina kolme ”aatteellista” toimialaa 
ja tämä tavoite saavutettiinkin. Tämä kertoo myös pe-
rinteisistä poikkeavien toimialojen halukkuudesta tehdä 
yhteistyötä Kyltereiden kanssa.  

Y R I T Y S S U H T E I T A  Y H T E I S Ö N  V O I M I N

Vuonna 2016 käynnistettiin uusi pohja koko KY:n laajui-
selle yritysyhteistyölle. KY:lle perustettiin yrityssuhtei-
den ”Round Table”, joka kerää KY:n yhdistysten yritys-
suhdetoimijoita saman pöydän ääreen keskustelemaan 
haasteista ja toiveista. Vaikka viime vuosi mentiinkin 
vielä pilottimallilla, olivat tulokset hyviä. Yhteisöllisyyttä 
ja KY:n tukea arvostettiin ja tapaamiset lisäsivät eri toi-
mijoiden välistä yhteistyötä. Kun puhutaan rajallisesta 
määrästä yrityksiä ja opiskelijoita, on KY:n ja yhdistysten 
turha kilpailla toisiaan vastaan. Yhteisillä tapahtumilla 
voidaan saavuttaa vielä paljon. KY ei näe yrityssuhteita 
enää pelkän toimiston, vaan koko yhteisön voimavara-
na ja haluaa tukea kaikkia KY:n toimijoita yrityssuhteiden 
kanssa.

Yrityssuhteet 
yhteiseksi 
voimavaraksi
Vuoden 2015 strategiapäivityksen 
myötä yrityssuhteita 
ryhdyttiin toteuttamaan 
entistä ura-painotteisemmin. 
Yrityssuhdetoiminta nimettiin 
uusiksi työ ja ura -toiminnaksi, 
tavoitteenaan keskittyä 
monipuoliseen yhteistyöhön 
yritysten kanssa. Juhana Junttila

yrityssuhteet, työ ja ura

Yrityssuhteet, työ ja ura
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A A L T O - Y L I O P I S T O  M U K A A N 
Y H T E I S T Y Ö H Ö N

Vuonna 2016 yrityssuhdesektori laittoi myös uudel-
la tavalla paukkuja yhteistyöhön kauppakorkeakoulun 
yrityssuhteiden kanssa. Kauppakorkeakoulun ura- ja 
rekrytointipalvelut kiinnitettiin yhdeksi tärkeimmistä si-
dosryhmistä, sillä KY:n on turha nähdä koulua kilpailijana. 
Uuden yhteistyön ensimmäisistä hedelmistä päästään 
nauttimaan kesällä Masters Galan yhteydessä. Vuon-
na 2016 koulun kanssa järjestettiin yhteistyössä myös 
useita ura- sekä alumnitapahtumia, kuten ”Meet your 
community” -ilta, missä opiskelijat pääsivät kuulemaan 
kauppakorkeakoulun alumnien uratarinoita ja löytämään 
inspiraatiota omaan pääainevalintaan.

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

Yrityssuhdesektori järjesti vuoden aikana useita erilaisia 
tapahtumia case-kilpailuista paneelikeskusteluihin sekä 
illallisiin yritysten kanssa. Kilpailu opiskelijoiden ajankäy-
töstä oli kuitenkin kovaa, eikä kaikkia tapahtumia valitet-
tavasti päästy järjestämään. Onneksi opiskelijat löysivät 
tiensä kuitenkin esimerkiksi uuteen Prodekon kanssa 
yhteistyössä järjestettyyn kolmen yrityksen case-iltaan 
sekä Nordean ja SEB:n kanssa yhteistyössä järjestettyyn 
Banking Nightiin.

Perinteiseen tapaan haalariprojekti toteutettiin yhteis-
työssä KUJ:n kanssa ja edelliset sponsoritulot ylitettiin 
jälleen kerran. KY:n oma Career Catalogue toteutettiin 
Sales Academyn voimin ja tavoitteet täytettiin. Helsinki 
Business Symposium järjestettiin tammikuussa entistä 
suuremmin, keräten 300 osallistujaa ja suuren määrän 
tämän hetken kuumimpia puhujia kuten Ville Tolvasen 
sekä Jari Sarasvuon. Tapahtuma jäi silti kävijätavoittees-
taan jälkeen ja se palautettiin suunnittelupöydälle. Seu-
raavan vuoden tapahtuma kuopattiin ja tilalle rakennet-
tiin Aalto Annex, joka järjestettiin yhteistyössä yliopiston, 
Prodekon sekä Athenen kanssa tammikuussa 2017. 

SALES ACADEMY 2016la

Juhana Junttila - puheenjohtaja
Ada Aadeli
Björn Bergman
Kevin Luck
Laura Tiensuu
Matilda Saarinen
Mirva Laatunen
Niko Korpua
Otro Onkalo

Yrityssuhteet, työ ja ura

aTalent
RECRUITING

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

Edellisenä vuotena aTalent oli jatkanut vahvaa kasvu-
aan ja muuttanut KY-talolta uusiin toimitiloihin Kaisa-
niemeen ja tavoitteet tulevalle vuodelle olivat myös tä-
män mukaiset. aTalentin hallitukseen nimitettiin keväällä 
Sammeli Sammalkorpi, joka toi hallitukseen kokemusta 
kansainvälisistä kasvuyrityksistä. aTalent oli aloittanut 
kansainvälistymisensä Viroon perustetulla tytäryhtiöllä 
ja tarkoituksena on tutkia muita laajentumismahdolli-
suuksia myös jatkossa.

Kesällä aTalentin johtoon astui KY:n alumni Niklas Huota-
ri. Syksyllä tapasimme KY:n, aTalentin ja Prodekon voimin 
kehittääksemme kaikkien kolmen välistä yhteistyötä. 
Keskustelujen pääaiheena olivat viestinnän kehittämi-
nen, opiskelijoiden aktivoiminen sekä mahdollisesti yh-
teistyön laajentuminen Masters’ Clubin kautta.
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Kylterit  
Aalto-yhteisön 
pioneereina

Kulttuurin vakiinnuttaminen 
Otaniemeen leimasi vahvasti 
vuotta 2016 kulttuurisektorilla. 
Vuoden aikana kokeiltiin 
uusia tapahtumakonsepteja ja 
syvennettiin yhteistyötä Aalto-
yhteisön toimijoiden kanssa. 

KY :n kulttuuri oli kokenut vuoden 2015 
syksyllä suuren muutoksen, kun en-
simmäiset kandiopiskelijat aloittivat 

opintonsa Otaniemessä. Tiedostimme heti vuoden alus-
sa, että vuosi 2016 tulisi olemaan ensimmäinen vuosi 
kolmella kampuksella, ja että erityisesti Otaniemessä 
järjestettävä kulttuuritoiminta tulisi omalta osaltaan 
määrittelemään KY:n kulttuurin paikkaa tulevaisuutta 
ajatellen.

Vuoden aikana järjestetyt perinteiset tapahtumat myivät 
pääsääntöisesti hyvin loppuun, mutta approilla ja kun-
tiksissa oli havaittavissa pientä osallistujakatoa edelli-
siin vuosiin verrattuna. Perinteisien tapahtumien lisäksi 
kulttuurivaliokunta kokeili täysin uusia tapahtumakon-
septeja yhdessä Aalto-yhteisön eri toimijoiden kanssa. 
Esimerkiksi vuoden aikana Otaniemessä kaksi kertaa jär-
jestetyt koko Aalto-yhteisölle avoimet Aaltositsit saivat 
hyvän vastaanoton läpi Aalto-kentän.

Aalto-yhteisön rakentamisessa KY halusi ottaa proak-
tiivisen roolin ja kulttuurisektorilla oltiinkin koko vuo-
den ajan tiiviisti yhteydessä Aalto-kentän eri toimijoihin 
– erityisesti Aavaan ja Teekkarijaostoon. Kartoitimme, 
missä koko Aalto-yhteisön tapahtumissa KY haluaa 

Ville Marchant
kulttuuri, vapaaehtoiset, Probba

olla mukana tehden itse, ja mihin kyltereiden on järke-
vää osallistua oman tapahtumakalenterinsa puitteissa.  
 
Jatkoimme edellisenä vuonna aloitettua linjaa ja pidim-
me lähes kaikki tapahtumamme avoinna Aalto-yhtei-
sölle. Edellisvuoteen verrattuna tapahtumiin osallistui 
enemmän ihmisiä KY:n ulkopuolelta, mutta yleisöryntä-
ystä ei vieläkään ollut. KY järjesti yhdessä Aavan ja Teek-
karijaoston kanssa kolme tapahtumaa vuoden aikana: 
kaksi kertaa koko yhteisölle suunnatut Aaltositsit ja syk-
syllä ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatun Aal-
to Amazing Racen. Tämän lisäksi Kulttuurivaliokunta oli 
järjestämässä orientaation yhteyteen Otasuunnistusta 
yhdessä Teekkarijaoston alaisen fuksitoimikunnan kans-
sa, johon enemmistö uusista Otaniemessä aloittavista 
opiskelijoista osallistui.

Vuoden aikana kandeille suunnatut tapahtumat pyrit-
tiin järjestämään Otaniemessä ja maistereille suunnatut 
tapahtumat Töölössä. Tähän kannustettiin myös KY:n 
yhdistyksiä. Käytännössä suuri osa tapahtumista tuli 
luonteensa vuoksi järjestää Töölössä, mutta erityisesti 
KY:n jaostot onnistuivat esimerkillisesti siirtämään omaa 
toimintaansa Otaniemeen.

Kulttuuri 
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K U L T T U U R I V A L I O K U N T A  I S O M P A N A  K U I N 
K O S K A A N

Kulttuurivaliokunta 2016 aloitti toimintansa suurempi-
kokoisempana kuin koskaan. Valiokuntaan valittiin 12 
varsinaista jäsentä edellisvuoden 10 sijaan. Syynä tähän 
oli vuoden 2015 lopulla toteutettu valiokuntauudistus, 
jossa viestintävaliokunta VEE lakkautettiin ja VEE:n teh-
tävät jaettiin muiden valiokuntien kesken. Kulttuuriva-
liokunnassa tämä tarkoitti kahta uutta pestiä. Kulttuu-
rivaliokuntaan valittiin erikseen sekä Art Director että 
tiedottaja, jotka olivat vastuussa valiokunnan tapahtu-
mien visuaalisesta ilmeestä ja viestinnästä. Uusi järjes-
tely todettiin todella toimivaksi ja sitä päätettiin jatkaa 
myös vuonna 2017.

T E M P A U S 2 0 1 6  –  O P I S K E L I J A T 
P E R U S K O U L U T U K S E N  P U O L E S T A

Vuonna 2016 KY oli vahvasti mukana Aalto-yhteisön 
historian suurimmassa projektissa, Tempaus2016:ssa. 
Loka-marraskuun vaihteessa yli 1400 korkeakoulu-
opiskelijaa jalkautui 1500 peruskouluun ympäri Suomen 
levittämään motivaation ja innostuksen ilosanomaa 
opiskelua kohtaan sekä korostamaan peruskoulutuksen 
tärkeyttä. Opiskelijat pitivät kouluissa ennalta sovittua 
uuden opintosuunnitelman pohjalta suunniteltua ohjel-
maa ja innostivat peruskoululaisia oppimaan. Tempaus 
noteerattiin mediassa niin paikallistasolla kuin Huomen-
ta Suomi -ohjelmassakin.

P R O B B A  -  Y S T Ä V Ä M M E  M I K K E L I S S Ä

Vuonna 2016 yhteistyötä Probban kanssa tiivistettiin 
entisestään. Probbalaiset kutsuttiin aktiivisesti mu-
kaan KY:n tapahtumiin ja heille myös järjestettiin omat 
lipunmyynnit Mikkelin kampuksella. KY:n hallitus vierai-
li useaan otteeseen Mikkelissä ja hallitusten välisessä 
yhteistyössä pyrittiin keskittymään omien vastinparien 
tukemiseen. Osalla sektoreista yhteistyö kantoi konk-
reettisia hedelmiä, mutta joillakin sektoreilla ongelmaksi 
muodostui oikeiden vastinparien määritteleminen. 

KULTTUURIVALIOKUNTA 2016

Ville Marchant - puheenjohtaja
Anette Tuomainen
Elisa Aho
Elisa Jokinen
Ella Wikberg
Helena Viinanen
Iida Suhonen
Jasmina Anttila
Jesse Pyy
Kari Karttunen
Linda Veijola
Marko Laakso
Nicole Grekov
Nora Jarner
Roope Allinen

Loppuvuodesta KY:n yhdistykset järjestivät muutaman 
vierailun Mikkelin kampukselle, jotka otettiin erittäin hy-
vin vastaan, joten tätä toimintaa päätettiin tukea ja roh-
kaista myös seuraavana vuonna.

Kulttuuri 
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V uonna 2016 KY:llä keskityttiin erityisesti va-
paaehtoisten keskusteluyhteyksien, huomioon 
ottamisen ja palkitsemisen kehittämiseen sekä 

toiminnan Otaniemeen vakiinnuttamiseen. Keskustelu-
yhteyksiä lähdettiin kehittämään vuoden 2015 lopulla 
luodun Round Table- ja Club Forum-konseptien avulla.  
Round Tablejen tarkoituksena on koota yhteen saman-
kaltaisia asioita tekeviä vapaaehtoisia keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista ja jakamaan parhaita käytäntöjä 
keskenään. Osa Round Tableista, kuten tapahtumavies-
tinnän Round Table, olivat menestyksiä, mutta osa kärsi 
osallistujakadosta.

Kerhojen keskusteluyhteyksiä pyrittiin puolestaan pa-
rantamaan järjestämällä Club Forum -tapahtuma neljä 
kertaa vuoden aikana. Club Forumissa käsiteltiin kerhoil-
le ajankohtaisia asioita, kuten uuden opiskelijakeskuksen 
tila-ohjelmaa ja KY:n tilojen käyttökulttuurin paranta-
mista. Näiden lisäksi kerhot saivat myös vapaasti ilmais-
ta omat huolensa ja kehityskohteensa.

Round Tablejen ja Club Forumin ulkopuolella vapaaehtoi-
sia tavattiin säännöllisesti erityisesti opiskelijakeskuksen 
tilaohjelmaan liittyen. Heille järjestettiin myös syksyllä 
avoin workshop yhdessä AYY:n ja TF:n vapaaehtoistoimi-

joiden kanssa, jossa ryhmät pääsivät yhdessä pohtimaan 
uutta opiskelijakeskusta ja sen käyttötarkoitusta. 

Vapaaehtoisia pyrittiin kiittämään entistä systemaat-
tisemmin ja konkreettisemmin. Vapaaehtoisia haluttiin 
kiittää niin jokapäiväisissä kohtaamisissa kuin myös eri-
tyisissä kiitostilaisuuksissa. Vuoden aikana järjestettiin 
useampi kiitostapahtuma eri vapaaehtoistoimijoille, joi-
den lisäksi KY pyrki myös tuomaan vapaaehtoisten toi-
mintaa ja onnistumisia esille viestintäkanavissaan. Uu-
det tapahtumat ja aktiivisempi kiittäminen otettiin hyvin 
vastaan, mutta vapaaehtoiset toivoivat vielä konkreet-
tisempia tapoja kiittää heitä tekemästään arvokkaasta 
työstä KY:n eteen.

Otaniemeen vakiintuminen oli suurena teemana koko 
vuoden. Vapaaehtoisia kannustettiin järjestämään yhä 
enemmän toimintaa Otaniemen kampuksella ja siirtä-
mään erityisesti kandiopiskelijoille suunnattuja tapah-
tumia Otaniemeen. Vapaaehtoistoimijat siirsivätkin toi-
mintaansa kiitettävästi Otaniemeen ja toimivat lisäksi 
myös erilaisissa AYY:n alaisissa toimikunnissa, tuoden 
KY:n ääntä ja kulttuuria myös muiden Aalto-yhteisön va-
paaehtoisten tietoisuuteen.

Vuoden 2016 aikana KY:llä pyrittiin kehittämään erityisesti 
vapaaehtoisten keskusteluyhteyksiä ja palkitsemista sekä 

vakiinnuttamaan toimintaa Otaniemessä. Tavoitteena oli saada 
vapaaehtoisia lähemmäksi KY:tä.

Parempaa osallistamista 
keskustelukulttuurilla

Vapaaehtoiset
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Opiskelijakeskus

Arkkitehtuurikilpailua silmällä pitäen vuosi 2016 
alkoi yhteisen tilaohjelman suunnittelulla. Ohjel-
man teko aloitettiin osapuolten haastatteluilla, 

jossa selvitettiin KY:n eri toimintoja ja niitä koskettavia 
henkilömääriä. Tässä vaiheessa ei vielä ollut selkeätä 
visiota yhteisistä tilatarpeista ja ensimmäiset versi-
ot muistuttivat hyvin paljon osapuolten nykyisiä tilo-
ja. Kevään edetessä tilaohjelmaa mietittiin KY:n osalta 
vapaaehtoisten kanssa ja yhteistilojen osalta muiden 
kampusvastaavien kanssa. Ennen tilaohjelman lopullista 
jättämistä arkkitehtikilpailuun kävimme kaikkien kolmen 
osapuolen (KY, AYY ja TF) kesken Haahtelalla keskuste-
lemassa muutoksista. Lopullisessa kilpailuohjelmassa 
oli osapuolten omat tilat sekä yhteistiloina koko Aallon 
lounge-tilat, ravintolatilat ja vapaaehtoisten yhteistilat. 

Yksi arkkitehtikilpailun osa-alueista oli myös kilpailun 
reunaehtoihin vaikuttaminen. Olimme alkuvuodes-
ta valinneet opiskelijoiden edustajaksi AYY:n entisen 
kampusvastaavan ja kiinteistötalouden opiskelijan Pyry 
Haahtelan. Pitkin kevättä kävimme läpi kilpailuohjelmaa 
ja siihen kirjattuja sääntöjä. Tavoitteenamme oli saada 
opiskelijakeskuksen yhteyteen opiskelija-asuntoja sekä 
välttää ylimääräisiä parkkipaikkoja. 

Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiö Acre olivat edellisenä 
vuonna luvanneet opiskelijoille, että he voisivat rakentaa uuden 

opiskelijakeskuksensa aivan Otaniemen metron viereen. Suunniteltu 
rakennus otettiin pian mukaan osaksi Vuorimiehen korttelista 

järjestettyä kutsumuotoista arkkitehtuurikilpailua.

Opiskelijakeskus

Kilpailu saatiin vihdoin käyntiin kesäkuussa. Ohjelmalle 
asetetut tavoitteet saavutettiin, emmekä lopulta jou-
tuneet tekemään minkäänlaisia kompromisseja. Kil-
pailuehdotukset jätettiin loppuvuodesta 2016. Vuoden 
lopussa pääsimme vielä yhdessä uusien ja vanhojen 
opiskelijakeskusvastaavien kanssa käymään läpi ehdo-
tuksia, sekä valitsemaan suosikkimme kilpailun jatkovai-
heita varten. 

Kilpailun aiheuttaman taakan vapauduttua syksyllä 
aloimme yhdessä muiden kampusvastaavien kanssa 
keskittymään yhteistiloihin. Syksyn aikana pidettiin en-
simmäiset poikkitieteelliset workshopit edustajistolle ja 
vapaaehtoisille, jotka toimivat pohjana vuonna 2017 al-
kavalle suunnittelulle.
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Toimikunnat ja työryhmät  
2016

MASTERS’ CLUB

Aleksei Nabatov
Anna Ala-Nissilä
Daria Koval
Ekaterina Konshina
Elena Smirnova
Hastam Ashraf Mann
Jingling Hu
Kim Brander
Mari Vesanen
Marko Pelgonen
Ngoc Nguyen

TUTORTOIMIKUNTA

Iina Ryhänen - puheenjohtaja
Elina Rytkönen
Fiona Jokivuolle
Kaisa Mäkikangas
Miro Arola
Tuulia Telin

INTERNATIONAL WEEK -TIIMI

Sini Muttonen - puheenjohtaja
Ursula Mikkola - puheenjohtaja
Aino Röyskö
Eevi Erkko
Linh Nguyen
Simo Lehto

Toimikunnat ja työryhmät

ANNEX AALTO

Emma Mieskonen - puheenjohtaja
Anna Juselius
Henri Hämäläinen
Iiro Heinonen
Max Mononen
Mikko Rajala
Teemu Kukkola

BRÄNDITYÖRYHMÄ

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

ENERKY

Henni Piekkari - puheenjohtaja
Anna Toiviainen
Iida Nenonen
Jere Rignell
Karoliina Korpela
Katriina Alaspää
Laura Torniainen
Minna Jaakkola
Riikka Lahti
Tiiariikka Vihko

VUOSIJUHLATOIMIKUNTA

Emilia Eräste - puheenjohtaja
Dasha Koval
Katariina Ollari
Lotta Mäki
Matilda Saarinen
Nelli Huikari
Pipsa Harno 
Sanni Hoikkala
Siiri Laine
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K U L T T U U R I J A O S T O

Kulttuurijaosto jatkoi vuonna 2016 siitä mihin edellise-
nä vuonna jäätiin eli KY:n kulttuurin vapaa-ajan toimin-
nan ylläpitäjänä ja edistäjänä. Vanhat tapahtumat kuten 
Sillis, Alakertsijatkot ja KY:n pääsykoebileet järjestettiin 
onnistuneesti perinteitä kunnioittaen ja korkeaa tasoa 
ylläpitäen. Kulttuurijaoston tärkein tapahtuma Mursu-
jaiset onnistui erinomaisesti ja mursut saatiin kastettua 
osaksi KY:tä tutuin juhlamenoin. Lisäksi KUJ järjesti en-
simmäiset poikkitieteelliset bileet Otaniemessä Wappu-
Aallon jatkojen muodossa sekä Mursubileet ensimmäis-
tä kertaa Sahalla. Yhteistyötä ja näkyvyyttä Otaniemeen 
päin parannettiin muutenkin huomattavasti juuri tapah-
tumien ja muun yhteistyön muodossa eri toimijoiden 
kanssa. Vuoden aikana toiminta sujui odotetulla tavalla 
eli hyvällä meiningillä hauskanpitoa unohtamatta ja näin 
varmasti tulee olemaan myös tulevaisuudessa. 

K Y - S U B

Vuonna 2016 juhlimme 10-vuotiasta KY-Subia! Juhla-
vuotta vietimme perinteitä kunnioittaen, uutta luoden 
sekä konkreettisesti alumnien kanssa vuosijuhlia viettä-
en. Kehitimme tuttuja matkojamme Lappiin, Pietariin ja 
vaihtarimökille, mutta myös laajensimme toimintaam-
me. Uusina tapahtumina järjestimme KY-Subin viralliset 
vaihtarisitsit, vaihtareiden jäänmurtajaiset ja kansainvä-
liset infoiltabileet, minkä lisäksi keksimme myös liudan 
uusia rasteja KY:n ja AYY:n eri tapahtumiin. Tapahtumat 
myytiin pääosin loppuun jo Welcome Eveningissä ja ta-
pahtumien jälkeen vaihtarit kiittelivät upeista kokemuk-
sista niin Suomessa, Aallossa kuin KY:lläkin. Lappiin lähti 
noin 120 henkilöä ja Pietariin noin 100. Osallistujat olivat 
pääasiassa KY:n vaihtareita, tutkinto-opiskelijoita sekä 
lisäksi muutamia Aallon muita opiskelijoita. Tätä vuotta 
tulevat varmasti lämmöllä muistelemaan niin kahden lu-
kukauden vaihtarit kuin KY-Subin toimivuosikin!

N E S U - K Y

NESU-KY:n vuosi oli kaikin puolin onnistunut. Järjestim-
me toimivuotemme 81 jäsenen voimin yli 30 tapahtumaa 
vuoden aikana. Keväällä osallistuimme KY-viikon tapah-
tumatarjontaan järjestämällä Vuosijuhlasitsit hulppeassa 
G18-juhlatilassa. Vappuaaton perinteinen Wapputerassi 
keräsi jälleen useita satoja osallistujia, ja syksyllä tutus-
tutimme uudet mursut toimintaamme loppuunmyytyjen 
Harkkasitsien myötä. Edistimme osaltamme Aalto-yh-
teistyötä tasaisesti vuoden aikana lisäämällä toimintaam-
me Otaniemessä, järjestämällä erittäin onnistuneet sitsit 
Prodekon kanssa sekä osallistumalla aktiivisesti koko 
Aalto-yhteisön tapahtumiin kuten WappuAaltoon ja Ota-
suunnistukseen. Lisäksi mahdollistimme myös yritysten 
ja opiskelijoiden kohtaamisia järjestämällä muutamia 
urailtoja vuoden aikana. Tapahtumat houkuttelivat run-
saasti osallistuja sekä KY:ltä, Aalto-yhteisöstä että muista 
suomalaisista kauppakorkeakouluista ja onnistuivat poik-
keuksetta yhteenhitsautuneen porukan ansiosta. 

Jaostot

Jaostojen vuosi 2016
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Kylteri tekee  
terävää 
opiskelija- 
journalismia 
Kylteri-lehti toteutti 
menestyksekkäästi tarkoitustaan 
itsenäisenä ja laadukkaana 
ylioppilaslehtenä ja teki vuoden 
2016 aikana itseään tunnetuksi 
myös uusille yleisöille.

Ylioppilaslehti Kylterin vuosi 2016 koostui neljästä 
44-sivuisesta aikakauslehdestä. Kylterin päätoi-
mittajana vuonna 2016 toimi Emilia Mäenmaa ja 

toimitussihteerinä Aleksi Lintunen. Keväällä lehden ja 
KY:n Art Director oli Jesse Salo, syksyllä Antti Ukkonen. 
Lehden visuaalinen linja uudistettiin vuoden 2016 alus-
sa raikastamalla taittoa muun muassa uusin fontein ja 
palsta-asetteluin. Ulkoasu-uudistuksen myötä myös 
lehden logo uudistui. Kylteri painettiin Lönnbergin paino-
talossa 1200–1500 kappaleen kertapainoksin ja jaettiin 
telineissä Töölön ja Otaniemen kampuksilla. Huhtikuussa 
2016 avattiin Kylterin uudet verkkosivut.

Sisällöllisesti Kylteri jatkoi itsenäisellä linjalla. Lehdente-
on päätoimittajavetoisuus näkyy joka vuosi muuttuvina 
painotuksina aihevalinnoissa. Tänä vuonna Kylteri kes-
kittyi tasapuolisesti henkilöihin ja ilmiöihin. Lehden toi-
mitustyötä ohjasi läpi vuoden pyrkimys tasapuoliseen ja 
monipuoliseen edustukseen haastateltavien iän, suku-
puolen, sosiaalisen statuksen ja poliittisten näkökulmien 
suhteen. 

Vuoden aikana tehtiin yksi laaja henkilökuva Metsä 
Groupin pääjohtaja Kari Jordanista. Kasvisruokailmiötä 
käsiteltiin nyhtökauran keksijän Maija Itkosen haastat-
telun kautta. Vuoden vetovoimaisimpia juttuja oli syksyn 
numerossa ilmestynyt ’’Viimeinen lähtöruutu’’, joka kä-
sitteli mahdollisuuksien epätasa-arvoa ja koulutuspää-
oman periytyvyyttä. Juttu levisi netissä laajalle ja sitä 
käsiteltiin aina Helsingin Sanomissa asti. Kauppakorkea-
koulun opetuksen laatua kommentoiva ’’Pakka sekaisin’’, 
joka ilmestyi vuoden neljännessä numerossa, levisi niin 
ikään sosiaalisessa mediassa nopeasti. Jutun reach oli yli 
31 000. Mikä olennaisinta, ”Pakka sekaisin” herätti kes-
kustelua nykyisten ja entisten opiskelijoiden sekä koulun 
johdon keskuudessa. 

Kylteri toteutti vuoden 2016 aikana menestyksekkäästi 
tarkoitustaan itsenäisenä ja laadukkaana ylioppilasleh-
tenä ja teki itseään tunnetuksi myös uusille yleisöille.

Kylteri

Kuva: Petri Anttila
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KY-säätiö

Vuonna 2008 perustetun KY-säätiön tarkoitukse-
na on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-
lussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, 

ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja 
opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja toimia opiske-
lijoiden yhdyssiteenä.
 
KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tuke-
malla taloudellisesti opiskelijoiden kerho- ja harrastus-
toimintaa, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opis-
kelua ja opiskelun edellytyksiä esimerkiksi tarjoamalla 
opiskelijoille tiloja käytettäväksi muun muassa kerho- ja 
harrastustoimintaan.
 
Vuonna 2016 KY-säätiö päivitti sääntönsä vastaamaan 
vuonna 2015 voimaan tullutta uutta säätiölakia ja sen 
määräyksiä. Sääntömuutosprosessin aikana säätiön 

KY-säätiö kylteritoiminnan 
mahdollistajana

Antti Melander
säätiön asiamies

Valtteri Ahonen
KY-säätiön puheenjohtaja

virallinen nimi muuttui ja säätiö tunnetaankin nykyään 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiönä. 
KY-säätiö lyhennelmän käyttäminen jatkuu normaalisti 
tästäkin eteenpäin.

K Y - S Ä Ä T I Ö N  J A K A M A T 
A P U R A H A T  J A  A V U S T U K S E T 
V U O N N A  2 0 1 6

 

Vuonna 2016 säätiö jakoi avustuksia kansainvälisen 
vaihdon apurahoina, toiminta-avustuksina, stipendeinä 
ja tunnustuspalkintoina yhteensä noin 734 000 euroa. 
Avustustoimintaa varten säätiössä toimi kaksi toimi-

Kuva: Petri Anttila
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S T I P E N D I T  J A 
T U N N U S T U S P A L K I N N O T

Vuonna 2016 KY-säätiö jakoi yhteensä 12 kappa-
letta 500 euron arvoisia stipendejä hyvästä opinto-
menestyksestä Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. 
Stipendi myönnettiin seuraaville henkilöille:
 
Javaloyas Martinez Alejandro
Kurki Jani
Sertti Elina
 
Holming Anna
Kontinen Jesper
 
Ahonen Iisakki
Vanhapelto Tuuli
 
Fellman Nicholas
Decarolis Riccardo
 
Juselius Anna
Savolainen Mikko
 
1500 euron arvoisia KY-säätiön tunnustuspalkin-
toja erinomaisista pro gradu – tutkielmista jaettiin 
kolmelle henkilölle:
 
Ylén Mira
Tomunen Tuo
Melgin Tapio

kuntaa, stipendi- ja apurahatoimikunta sekä toiminta-
avustustoimikunta, joista vuoden 2016 aikana ensinnä 
mainitun toiminta sulautettiin osaksi säätiön hallituksen 
alaista työvaliokuntaa.

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

 

Toiminta-avustuksia jaettiin kauppatieteilijöiden yhdis-
tyksille, kerhoille ja muille toimijaryhmille vuonna 2016 
pääsääntöisesti keväällä järjestetyn varsinaisen haku-
kierroksen kautta. Varsinaisen toiminnan avustuksien 
lisäksi säätiö jakoi jatkuvalla periaatteella projektiluon-
toisia toiminta-avustuksia vuoden ympäri. Yhteensä 
avustuksia myönnettiin vuoden aikana noin 50:lle eri 
taholle noin 99 000 euroa.
 
Lisäksi säätiö tuki KY ry:n toimintaa 425 000 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.
 
Vuonna 2016 jaettiin myös kaksi kappaletta Vuoden 
kylteriteko-palkintoja erityisen hyvistä kauppakorkea-
koulun opiskelijoiden keskuudessa yhteishenkeä ja po-
sitiivista asennetta lisänneistä teoista. Palkinnot myön-
nettiin KYllä Oluelle –kerholle sekä AYY:n edustajiston 
kauppatieteilijöiden edustajistoryhmä Kylterirenkaalle 
#KYTKY –kampanjasta.

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

 
Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on tu-
kea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden 
tutkintoon sisällytettäviä vaihto-opintoja.
 
Vuonna 2016 säätiö myönsi apurahan yhteensä 281  
opiskelijalle. Apurahoja myönnettiin yhteensä noin 200 
000 euroa ja hakijoiden saamat apurahat jakautuivat 
vaihtokohteista riippuen seuraavasti: Eurooppa 570 
euroa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 741 euroa sekä 

Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 912 euroa.

KY-säätiö
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KY-säätiö

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

 

Vuodesta 2016 ennustettiin haastavaa sijoitusvuotta ja 
näin myös tapahtui. Sijoitustoimintaa leimasivatkin eri-
laiset poliittiset yllätykset ympäri maailmaa. Säätiö on-
nistui sijoitustoiminnassaan haasteista huolimatta hy-
vin. Rahastosalkun vuosituotto vuodelle 2016 oli 6,7%. 
Koko toimintahistoriansa ajalta säätiön vuosittainen 
tuotto on 7,9% p.a. (vertailuindeksi 6,9% p.a.).
 
Säätiö teki vuonna 2016 muutoksia kiinteistöportfoli-
oonsa ja -strategiaansa Aalto-yliopiston keskittäessa 
opetustoimintansa Otaniemeen pitkällä aikavälillä. Sää-
tiö käynnisti kesällä myyntiprosessin omistamastaan 
Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:sta. Prosessi saatiin pää-
tökseen 22.12.2016, jolloin säätiö allekirjoitti kauppa-
kirjan kiinteistön myynnistä. Kiinteistön myynnin myötä 
säätiön on mahdollista varautua Otaniemen tilojen eri-
laisiin kehityshankkeisiin. Säätiö omistaa edelleen toisen 
kiinteistön Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asun-
to Oy:n eli KY-talon, joka palvelee kauppatieteilijöitä ja 
opiskelijatoimintaa tiloillaan sekä säätiötä ylipäätänsä 
ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta.

Säätiön koko omaisuuden markkina-arvo vuoden 2016 
lopussa oli noin 46,5 miljoonaa euroa.

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

Korkein oikeus antoi ratkaisunsa AYY:n valituslupaha-
kemukseen liittyen 5.2.2016 ja päätti olla myöntämät-
tä AYY:lle valituslupaa. Näin ollen AYY:n vuonna 2012 
aloittama siviilioikeudellinen prosessi on päättynyt ja 
Helsingin hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Päätöksen 
myötä KY-ylioppilaskunnan KY-säätiölle vuonna 2008 
tekemät lahjoitukset on todettu lopullisesti päteviksi ja 
lainmukaisiksi.

K Y - S Ä Ä T I Ö N  H A L L I T U S 
V U O N N A  2 0 1 6

Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää 
suurimmaksi osin säätiön hallitus. KY-säätiön 
hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja edus-
taa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- ja 
asiantuntijajäsenistä. Hallituksen puheenjoh-
tajana toimii aina opiskelija.

OPISKELIJAJÄSENET

Valtteri Ahonen - puheenjohtaja
Taneli Kontiainen
Emma Mieskonen
Max Mononen
Laura Vuorelma
Henrik Kekarainen - KY ry:n puheenjohtaja

ASIANTUNTIJAJÄSENET

Juhana Brotherus
Eeva Grannenfelt
Harri Hiltunen
Atro Mäkilä
Jani Nokkanen
Kaisa Vikkula

SÄÄTIÖN ASIAMIES

Antti Melander

K Y - S Ä Ä T I Ö N  M U U  T O I M I N T A 
V U O N N A  2 0 1 6



30

Seniorikilta järjestää muutaman kerran vuodessa 
erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, joihin ovat ter-
vetulleita kaikki KY-seniorit. Vuonna 2016 kilta 

järjesti perinteiseen tapaan kaksi isompaa tapahtumaa: 
kevätretken 13.5. Ravintola Saaressa sekä vuosikokouk-
sen ja vuosijuhlan 7.10. KY:n Yläkertsillä. Lisäksi Seniori-
kilta järjesti myös omat glögietkot KYL:n joulukonserttiin 
22.12.

Seniorikillan omien tapahtumien ohella joitakin killan jä-
seniä osallistui myös KY:n 15.4. järjestämään All Stars 
-lauluiltaan. Lisäksi raadin puheenjohtaja Riku Oksman 
osallistui Seniorikillan edustajana KY:n 105. vuosijuhlaan 
28.2. sekä KY:n uuden brändin julkistustilaisuuteen 26.5.

Seniorikillan 20 euron vuotuisen jäsenmaksun maksanei-
ta jäseniä killalla oli vuonna 2016 yhteensä 113. Heistä 
killan eri tapahtumiin osallistui yhteensä n. 40 henkilöä. 
Vuoden 2016 aluksi killan jäsenille tehtiin jäsenkysely, 
jossa kartoitettiin jäsenten odotuksia ja toiveita Senio-
rikillan tulevaa toimintaa kohtaan. Jäsenille lähetettiin 
vuoden aikana kaikkiaan neljä jäsenviestiä sähköpostit-
se, minkä lisäksi jäsenet saivat tietoa killan tapahtumista 
myös Seniorikillan oman Facebook-ryhmän kautta.

Seniorikillan raatiin kuuluivat vuonna 2016 puheenjoh-
taja Riku Oksman ja jäsenet Aleksi Martamo, Saana Mä-

SENIORIKILLAN RAATI 2016

Riku Oksman - puheenjohtaja
Aleksi Martamo
Saana Mäkijärvi
Olli Tolkki
Ari Vänskä
Henrik Kekarainen - KY:n puheenjohtaja
Julia Österlund - KY:n hallituksen jäsen

KY Seniorikillan  
vuosi 2016

KY:n Seniorikilta on entisten KY:läisten – eli KY-senioreiden – oma vapaa-ajan 
yhteisö. Se tarjoaa kaikille KY-henkisille kauppisalumneille mahdollisuuksia 

tavata toisiaan myös opiskeluvuosien jälkeen ja olla yhteydessä KY:hyn ja 
sen aktiivitoimijiin. Vastaavasti se tarjoaa myös KY:n varsinaisille jäsenille 

mahdollisuuksia kohdata aiempien KY-sukupolvien edustajia.

Seniorikilta

kijärvi, Olli Tolkki sekä Ari Vänskä. Lisäksi raatiin kuului 
KY:n edustajina puheenjohtaja Henrik Kekarainen ja hal-
lituksen jäsen Julia Österlund. Joihinkin raadin kokouksiin 
osallistui myös KY:n pääsihteeri Karri Tuominen. Raati 
kokoontui vuonna 2016 yhteensä kolme kertaa.

Seniorikillan vuosikokouksessa 7.10. käsiteltiin KY:n se-
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Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen ja säätiön 
vuoden 2015 tilinpäätöksiä ja merkittiin tiedok-
si yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Henrik 

Kekaraisen antama katsaus ajankohtaisiin asioihin. Kes-
kustelua herätti mm. varainkeruukampanjassa kerätty-
jen rahojen käyttö, kauppiksen tuleva päärakennus sekä 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kokouksessa keskus-
teltiin myös varapuheenjohtaja Leinosen kertomasta 
Otaniemen rakennusprojektista. Säätiön asiamies Me-
lander esitteli toimintaa ja omaisuuslahjoitusasiaa. Vil-
kasta keskustelua herätti mm. KY-talon tulevaisuuden 
käyttötarkoitus ja apurahat erinäköiseen opiskelijatoi-
mintaan.

Syyskokouksessa keskusteltiin monista hallituksen pu-
heenjohtaja Kekaraisen esille tuomista aiheista, mm. 
Nordic Forum -tapahtumasta, Tempaus2016 -hank-
keesta ja kauppiksen päärakennuksen tiloista. Keskus-
telua herätti myös alumnitoiminta sekä kunniavaltuus-
kunnan rooli. KY:n varapuheenjohtaja Leinonen kertoi 
KY:n pitkän aikavälin tilojen rakennusprojekteista sekä 
arkkitehtikilpailusta. Säätiön asiamies Antti Melander 
kertoi säätiön sääntö- ja nimenmuutoksesta. Keskustel-
tiin apurahojen jakamisesta, sijoitustoiminnan tuotoista 
sekä Arkadia 28:n kiinteistökaupasta.

Joulukuussa saimme suru-uutisen. Pitkäaikainen kun-
niajäsen ja KY:n puheenjohtaja Pentti Keijola oli meneh-
tynyt 99 vuoden ikäisenä.

KUNNIAVALTUUSKUNTA 2016

Vuorineuvos Jukka Härmälä - puheenjohtaja
KTM Olle Koskinen - varapuheenjohtaja
Vuorineuvos Kari Jordan
KTT Eero Kasanen
Kamarineuvos Jaakko Salonoja
KTL Matti Purasjoki
Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto
KTT Kaisa Vikkula

Kunniavaltuuskunnan  
vuosi 2016

Kunniavaltuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kunniavaltuuskunnan 
puheenjohtajana toimi edelleen vuorineuvos Jukka Härmälä ja 

varapuheenjohtajana KTM Olle Koskinen.

Kunniavaltuuskunta
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Merkit ja huomionosoitukset

PIENOISLIPPU
Antti Korpelainen

KUNNIAMERKIT
Tapani Väljä
Harri Tilli

ANSIOMERKIT
Essi Myllymäki

SENIORISTIPENDI
Matias Alhanen
Alexander Pihlainen

KY-VIIRI
Riitta Peltonen

VUODEN OPETTAJA
Kari Hoppu

HARRASTUSMERKIT
Hermanni Vanha-Jaakkola
Katariina Helaniemi
Anna Savisaari
Sanna Pitkänen
Antti Korpelainen
Anssi Panula
Mikko Kaivola
Karri Tuominen
Jussi Kaistinen
Joni Lehtelä
Karita Tronberg
Noora Haraholma
Anna Korpela

AKTIIVIMERKIT
Niina Palm
Oliver Rotko
Katriina Alaspää
Sofia Pitkänen
Aira Seuna
Eemeli Paksuniemi
Elina Virtanen
Elli Hakkarainen
Johanna Tirkkonen
Josefiina Kotilainen
Juho Paavola
Kalle Pirinen
Kenny Ronkainen
Lotta Mäki
Maija Kirveennummi
Mikko Snäkin
Petra Airas
Sanna Laininen
Alexander Pihlainen
Harri Sundell
Jan Peder
Jing Zhao
Joona Orpana
Julius Jauhiainen
Minna Rissanen
Riikka Yli-Opas
Sanna Silvennoinen
Eero Mäkinen
Katariina Helin
Villeveikka Koivumaa
Iiro Heinonen
Henrik Kekarainen

KY:n 105. vuosijuhlassa 27.2.2016 jaettiin seuraavat huomionosoitukset:

Merkit ja huomionosoitukset



33

AD  
Jesse Salo (31.8. asti)

AD  
Antti Ukkonen (15.8. alkaen)

Kulttuurisihteeri 
Niina Palm (31.8. asti)

IT-koordinaattori 
Joni Kariluoto

Kulttuurisihteeri 
Saara Kolari  (15.8. alkaen)

Isäntä 
Topi Soivio (31.5.2016 asti)

Hallintopäällikkö 
Sari Rautiainen

Toimistoapulainen 
Tuomas Helminen (17.10.alkaen)

Pääsihteeri 
Karri Tuominen

Neuvontalakimies 
Matti Marttunen

Säätiön asiamies 
Antti Melander

Kylterin päätoimittaja 
Emilia Mäenmaa

Henkilökunta, KY-säätiö

Henkilökunta, KY ry

Kerhosihteeri  
Liisa Helle (31.8. asti)

Kerhosihteeri  
Maija Kirveennummi  
15.8. alkaen)

Myyntikoordinaattori 
Katariina Karttunen (31.8. asti)

Myyntikoordinaattori 
Matilda Saarinen (15.8. alkaen)

Tiedottaja 
Anna Elo  (31.8. asti)

Tiedottaja 
Hilda Ruuskanen (15.8. alkaen)
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KY ry:n talous
2016
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Toimintakertomus, KY ry

Vuosi 2016 oli Aalto-yliopiston kauppatieteiden yli-
oppilaat ry:n (myöhemmin tekstissä KY-yhdistys 
tai KY) seitsemäs täysipainoinen toimintavuosi. 

Vuoden aikana erityistä huomiota sai kesällä tapahtunut 
nimenmuutos (aiemmin Helsingin kauppatieteiden yli-
oppilaat ry) sekä aiempien vuosien aikana vakiintuneen 
toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

Toimintakertomus koostuu varsinaisen toiminnan kuva-
uksesta, yhdistyksen taloudellisen tilan kuvauksesta, ti-
likauden päättymisen jälkeisten oleellisten tapahtumien 
raportoinnista ja yhdistyksen kehitysnäkymien arvioin-
nista vuodelle 2017.

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

Vuosi 2016 oli toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin 
aiemmat vuodet. Nykymuotoisen KY:n toiminta alkaa 
olla hyvinkin vakiintunutta - isoimpana muutoksena toi-
minnallisesti oli syksyllä 2015 vahvistetun strategian 
jalkauttaminen sekä brändityön myötä syntynyt nimen-
muutos. Varsinaisen toiminnan kokonaiskulujäämä oli 
417 000 euroa (427 000 euroa vuonna 2015). Vuoden 
päätteessä yhdistyksessä todettiin olevan 3542 opiske-
lijajäsentä ja 436 seniorijäsentä.

Yhdistyksen toimintaa johti Henrik Kekaraisen kahdek-
sanhenkinen hallitus apunaan neljä valiokuntaa. Keväällä 
valmistui KY:n brändistrategia, jonka tuloksena KY:n vi-

suaalinen ilme sekä nimi vaihdettiin. KY:n pitkäaikaisten 
tilojen rakennusprojekti alkoi saada konkretiaa tilaoh-
jelman ja arkkitehtikilpailuun osallistumisen muodossa. 
Syksyllä järjestettiin normaalin toiminnan lisäksi yhteis-
työssä SHS:n kanssa Nordic Forum.

KY:n uudistetulla edustajistollla oli ensimmäinen kah-
desta toimintavuodestaan. Kokouksia järjestettiin kaik-
kiaan 10. Osallistumisaktiivisuudessa havaittiin paran-
nusta ja voitiin todeta, että vuoden 2015 aikana päätetyt 
kokoonpanomuutokset olivat toimivia. Syksyn 2016 
talousarviotyöstössä KY:n talousarvion rakennetta uu-
distettiin helpottamaan seuraavan vuoden toimijoiden 
työskentelyä. Lisäksi säännöstöä tarkennettiin edellis-
vuoden tapaan useampaan otteeseen.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana keskimää-
rin 9 työntekijää. Henkilöstökulut olivat yhteensä 263 
000 euroa (261 000 euroa vuonna 2015) jakaantuen 
aatteellisen toimiston osalta 145 000 euroon ja palvelu-
toimiston osalta 118 000 euroon.

KY-yhdistys toimii edelleen KY-säätiön omistamissa tai 
vuokraamissa tiloissa ja rahoittaa suurimman osan toi-
minnastaan säätiön toiminta-avustuksella. KY-yhdistyk-
sen työntekijöistä osa tekee joustavasti töitä myös KY-
säätiön hyväksi aatteellisissa, suunnittelun ja käytännön 
asioissa. Kulujen jakautumisesta toiminnan mukaisesti 
huolehditaan KY-yhdistyksen ja KY-säätiön välisellä las-
kutuksella.

KY ry:n toimintakertomus  
2016
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Y H D I S T Y K S E N  T A L O U D E L L I N E N  T I L A

Yhdistys rahoitti toimintaansa KY-säätiön 425 000 euron 
suuruisella toiminta-avustuksella ja yhteensä 111 000 
euron suuruisilla yritysyhteistyöstä syntyneillä tuloilla. 
Yrityssuhteissa tuottoja toi vuosittaisten yhteistyöso-
pimusten lisäksi aiempien vuosien tapaan erityisesti 
Career Catalogue -projekti sekä opiskelijahaalareiden 
mainosmyynti.

EVLI Pankki Oyj jatkoi KY-yhdistyksen sijoitusvarallisuu-
den hallinnointia. Vuoden 2016 lopulla sijoitusten arvo 
oli noin 495 000 euroa, ja niistä kirjattiin vuodelta 2016 
noin 7 000 euron tuotto. Sijoitusvarallisuuden tarkoitus 
on turvata toiminnan jatkuvuus, mutta edustajiston syk-
syisen päätöksen mukaan osalla vuosittaisista tuotoista 
voidaan järjestää kertaluonteista, strategian ja sijoitus-
suunnitelman mukaista toimintaa. Joulukuussa 2016 
kuluvan vuoden tuottoja eriytettiin pitkäaikaisiin yritys-
lainoihin 10 500 euroa.

KY osti vuonna 2012 osuuden aTalent Recruiting Oy:stä. 
Tämän aatteellisen sijoituksen tarkoitus on osallistua 
KY:n jäseniä työllistävään rekrytointitoimintaan. Edusta-
jiston keväällä 2014 hyväksymän omistajuusstrategian 
mukaan pitkällä aikavälillä sijoituksesta halutaan myös 
tuottoa, mutta toistaiseksi KY on linjannut, että voitot 
on käytettävä kasvuun voitonjaon sijasta. KY:n hallitus 
nimittää kaksi jäsentä yrityksen hallitukseen, ja edusta-
jisto hyväksyy linjat omistajaohjaukselle. Vuonna 2016 
aTalentin omistajatahojen kesken vahvistettiin omista-
jastrategia, joka toimii suuntaviivoina yrityksen hallituk-
sen toiminnalle.

KY ei perinyt vuonna 2016 opiskelijajäseniltä jäsenmak-
sua. Edustajisto päätti seniorikillan raadin esityksestä 
kerätä seniorijäseniltä 20 euron jäsenmaksun, jolla killan 
toimintaa on määrä rahoittaa.

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

Alkuvuonna kolmatta kertaa järjestetty seminaaritapah-
tuma sai uuden nimen ja ilmeen, kun Helsinki Business 
Symposiumista luovuttiin ja tilalla järjestettiin Annex 
Aalto. Tapahtuma oli kävijämäärän ja heiltä saadun pa-

lautteen perusteella onnistunut mutta konseptin mah-
dollista tulevaisuutta pohditaan vuoden 2017 aikana.

N Ä K Y M Ä T  V U O D E L L E  2 0 1 7

Edustajisto on perinteiseen tapaan vahvistanut hallituk-
sen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Niiden pohjalta vuoden 2017 hallitus on luonut toimisto-
ohjelman ja budjetin, joilla tavoitteet ja toimenpiteet sel-
kenevät eri päättäjille ja toimijoille.

Vuonna 2016 aloitettua henkilöstökartoitusta jatke-
taan keväällä tehtävän strategiapäivityksen yhteydes-
sä. Keväällä tärkeä projekti on myös uuden pääsihteerin 
valinta seuraavaksi 2 vuodeksi. Syksyllä on vuorossa 
edustajistovaalit, joissa KY:n päällimmäinen tavoite on 
saada mahdollisimman hyvä äänestysprosentti ja edus-
tus AYY:n edustajistoon.

KY-säätiön vuokrasopimus nykyisiin toimitiloihin 
Otaniemessä päättyy vuonna 2019. Tulevana vuon-
na jatketaan vuoden 2015 syksyllä aloitettua pit-
kän aikavälin tilaprojektia, jossa KY on yhdessä 
muiden opiskelijatahojen kanssa rakentamassa opis-
kelijakeskusta Otaniemen kampukselle. Tavoite on 
saada rakennustyöt aloitettua vuoden 2018 aikana. 

Toimintakertomus, KY ry
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Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, KY ry

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Varsinainen toiminta

LuottamushenkiLötoiminta

Kulut

  Edustajisto -2.978,54 -4.125,17

  Hallitus

    Henkilöstökulut -77.840,87 -73.555,85

    Toimintakulut -24.899,97 -28.795,59

    Hallitus yhteensä -102.740,84 -102.351,44

  Muu luottamushenkilötoiminta

    Kunniavaltuuskunta -1.508,85 -1.636,39

    Seniorikilta -3.679,19 -3.445,63

    Muu luottamus-
    henkilötoiminta yhteensä -5.188,04 -5.082,02

Luottamushenkilötoiminta yhteensä -110.907,42 -111.558,63

aatteeLLinen toiminta

Tuotot 116.092,35 99.963,15

Kulut

  Henkilöstökulut -145.516,74 -146.110,87

  Edunvalvontatoiminta -7.466,67 -12.134,31

  Kulttuuritoiminta -42.122,07 -28.734,80

  Liikuntatoiminta -2.791,77 -8.817,45

  Yrityssuhdetoiminta -16.315,51 -5.177,55

  Tiedotustoiminta -17.393,85 -16.458,62

  Uudet opiskelijat -5.098,11 -5.673,46

  Vapaaehtoistoimijat -13.006,54 -10.728,70

  Yhteiset toimintakulut -78.098,32 -79.602,91

Kulut yhteensä -327.809,58 -313.438,67

Aatteellinen toiminta yhteensä -211.717,23 -213.475,52

ToimisTon yhTeiseT TuoToT/kuluT

Tuotot 22 804,21 16 902,90
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1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Tuloslaskelma, KY ry

Kulut

  Palvelutoimisto

    Henkilöstökulut -118.139,37 -114.532,63

  Palvelutoimisto yhteensä -118.139,37 -114.532,63

  KY-talo, toimitilakulut

  Toimistokerros -1.120,90 866,98

  Muut kulut 1.943,66 -5.073,43

Kulut yhteensä -117.316,61 -118.739,08

Toimiston yhteiset kulut yhteensä -94.512,40 -101.836,18

Varsinainen toiminta yhteensä -417.137,05 -426.870,33

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot 2 260,00 2.745,00

Varainhankinta yhteensä 2 260,00 2.745,00

Sijoitustoiminta

Tuotot 13 165,47 39.078,49

Kulut -6 478,45 -3.211,81

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 6 687,02 35.866,68

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 0,92 9,29

Rahoituskulut -429,08 -216,25

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -428,16 -206,96

Poistot

Poistot koneista ja kalustosta

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista

Poistot yhteensä

Yleisavustukset 425.000,00 413.500,00

Tilikauden yli-/alijäämä 16 381,81 25.034,39
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Tase

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Tase, KY ry

Vastaavaa

pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja kalusto

  Muut aineelliset hyödykkeet

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 92.602,81 92.623,81

Sijoitukset yhteensä 92.623,81 92.623,81

Pysyvät vastaavat yhteensä 92.623,81 92.623,81

vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

  Tavarat 29 320,00 9.582,00

Vaihto-omaisuus yhteensä 29 320,00 9.582,00

Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 14 500,30 15.563,41

  Siirtosaamiset 21 026,87 5.655,93

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 35 527,17 21.219,34

Rahoitusarvopaperit

  Muut arvopaperit 495 249,89 488.564,39

Rahoitusarvopaperit yhteensä 495 249,89 488.564,39

Rahat ja pankkisaamiset 159 436,14 192.223,58

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 719 533,20 711.589,31

                          

Vastaavaa yhteensä 812.157,01   804.213,12
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1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Tase KY ry

vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

  Siirtovelat 0 287,60

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0 287,60

Lyhytaikainen vieras pääoma

  Ostovelat 12 645,46 9.278,30

  Muut velat 2 610,36 3.036,07

  Siirtovelat 34 261,08 45.352,85

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 57.667,22 57.667,22

Vieras pääoma yhteensä 49 516,90 57.954,82

Vastattavaa yhteensä 812.157,01                804.213,12          

Vastattavaa

oma pääoma

Edellisten tilikausien ylijäämät 746 258,30 721.223,91

Tilikauden ylijäämä 16 381,81 25.034,39

Oma pääoma yhteensä 762 640,11 746.258,30
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Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka laatii tilin-
päätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaan.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n edustajisto nimittää Aalto-yliopiston 
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.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä 2.544,12 euroa leasingvas-
tuuta.

Eläkevastuut

Yhdistyksen pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhtiön hoidettavaksi eikä lisäelä-
keturvajärjestelyjä ole toteutettu. 

Liitetiedot, KY ry
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Tuloslaskelmaa koskevaT liiTeTiedoT

Henkilöstökulut 2016 2015

Palkat, palkkiot 284.215,13 283.103,43

Luontaisedut 720,00 720,00

Eläkekulut, TyeL 38.978,57 39.414,80

Muut lakisääteiset sivukulut 6.931,79 7.032,56

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 9 (2016) ja 9 (2015).

Taseen vasTaavia koskevaT liiTeTiedoT

Rahastosijoitukset 2016 2015

Kirjanpitoarvo 495.249,89 488.564,39

Markkina-arvo 540.227,10 516.032,53

Muut osakkeet

Kirjanpitoarvo 92.623,81 92.623,81

vasTuuT

Leasingvuokrasopimusvastuut 2016 2015

Avoimien leasingvuokrasopimusten nimellismäärät 2.554,12 2.731,34

omisTukseT muissa yriTyksissä

25 % omistus aTalent Recruiting Oy, jonka vuoden 2016 tulos oli 
108.435,33 ja oma pääoma 363.063,22 euroa.

TiedoT TyTäryhTiösTä

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2016 2015

Oma pääoma 43.475.446,72 48.520.648,20

Tilikauden yli-/alijäämä -2.217.346,92 -174.684,85

  

Oman pääoman erittely 2016 2015

Edellisten tilikausien voitto/tappio 746.258,30 721.223,91

Tilikauden voitto/tappio 16.381,81 25.034,39

Oma pääoma yhteensä 762.640,11 746.258,30

Liitetiedot, KY ry
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsingissä 23.3.2017

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 23.3.2017
KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus

Tilinpäätösmerkintä

Turo Koila, KHT

Liitetiedot, KY ry
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KY-säätiön talous
2016
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Varsinainen toiminta

tuotot

Tuotot 496.047,61

Tuotot yhteensä 496.047,61

kuLut

Luottamushenkilötoiminta

  Hallitus -28.094,10 -24.318,93

  Hallintoneuvosto -2.559,15 -6.804,95

  Luottamushenkilötoiminta yhteensä -30.653,25 -31.123,88

Henkilöstö, hallinto ja tilat

  Henkilöstökulut -67.426,05 -62.009,89

  Poistot -22.982,82 -26.304,39

  Hallintokulut -130.811,61 -127.893,72

    Kellari -23.136,08 -20.574,21

    4. kerros -4.168,93

    Vuokratilat Otaniemi -277.200,36 -235.674,76

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Talous, KY-säätiö

Tuloslaskelma

  Tilakulut -339.605,40 -309.671,17

  Henkilöstö, hallinto ja tilat yhteensä -560.825,88 -525.879,17

Toiminta

  Toiminta -21.275,26 -303.064,91

  Kylteri-lehti -16.353,01 -17.139,41

  Toiminta yhteensä -37.628,27 -320.204,32

Avustukset ja apurahat

  Muut avustukset -513.840,98 -512.127,00

  Apurahat -210.401,99 -198.465,84

  Stipendit ja tunnustuspalkinnot -10.000,00 -10.500,00

  Avustukset ja apurahat yhteensä -734.242,97 -721.092,84

Kulut yhteensä -1.363.350,37 -1.598.300,21

Varsinainen toiminta yhteensä -1.363.350,37 -1.102.252,60
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Talous, KY-säätiö

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

kiinteistösijoitukset

  Vuokratuotot 1.404.989,20 1.346.363,87

  Vastikkeet -798.334,53 -806.803,60

  Kiinteistöjen hoitokulut -182.897,37 -84.239,18

  Kiinteistösijoitukset yhteensä 423.757,30 455.321,09

rahastosijoitukset

  Myyntivoitot 200.980,47 439.759,20

  Muut tuotot 36.522,72 -39.086,79

  Muut kulut -8.192,79 -3.124,38

Rahastosijoitukset yhteensä 229.310,40 397.548,03

osakesijoitukset

  Myyntitappiot -1.513.003,94

Osakesijoitukset yhteensä -1.513.003,94

muu rahoitustoiminta

  Rahoituskulut -5,00 -11,74

  Korkotuotot 7.046,88 74.712,42

  Korkokulut -1.102,19 -2,05

  Muu rahoitustoiminta yhteensä 5.939,69 74.698,63

Sijoitus ja rahoitustoiminta  yht. -853.996,55 927.567,75

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2.217.346,92 -174.684,85
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Tase

Talous, KY-säätiö

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Vastaavaa

pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

  Muut pitkävaikutteiset menot 199.461,29 288.430,11

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 199.461,29 288.430,11

Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja kalusto 15.597,64 23.273,27

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 15.597,64 23.273,27

Sijoitukset

  Osuudet saman konsernin yrityksissä 13.438.551,86 13.438.551,86

  Muut osakkeet ja osuudet 25.404.244,79 25.767.476,34

  Sijoitukset yhteensä 38.842.796,65 39.206.028,20

Pysyvät vastaavat yhteensä 39.057.855,58 39.517.731,58

vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2.200.000,00 8.278.000,00

  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2.200.000,00 8.278.000,00

  Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 1.859,30 320,40

  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4.983,96

  Muut saamiset 20,73 11,49

  Siirtosaamiset 146.024,62 84.834,55

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 147.904,65 90.150,40

Rahat ja pankkisaamiset

  Pankkisaamiset 3.325.374,55 634.766,22

  Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 3.325.374,55 634.766,22

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5.673.279,20 9.002.916,62

Vastaavaa yhteensä 44.731.134,78 48.520.648,20
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Talous, KY-säätiö

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Vastattavaa

oma pääoma

Peruspääoma 200.000,00

Edellisten tilikausien ylijäämät (alijäämät) 45.492.793,64 45.667.478,49

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2.217.346,92 -174.684,85

Oma pääoma yhteensä 43.475.446,72 45.692.793,64

pakoLLiset varaukset

Muut pakolliset varaukset 2.777.767,11

Pakolliset varaukset yhteensä 2.777.767,11

vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

  Lainat rahoituslaitoksilta 1.002.767,85

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1.002.767,85

Lyhytaikainen vieras pääoma

  Lainat rahoituslaitoksilta 65.397,96

  Ostovelat 124.849,95 7.795,40

  Velat saman konsernin yrityksille 4.512,13 725,44

  Muut velat 43.212,30 32.332,45

  Siirtovelat 14.947,87 9.234,16

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 252.920,21 50.087,45

Vieras pääoma yhteensä 1.255.688,06 50.087,45

Vastattavaa yhteensä 44.731.134,78 48.520.648,20




