
KYE 3/2022 Edustajiston kokous

Aika: Keskiviikko 19.1.2022 klo 18.00
Paikka: Saha, Konemiehentie 1, 02150 Espoo (etäkokous)

Läsnä Lappalainen Sanni kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja

Wallis-Brown Minea edustajiston jäsen
Blinnikka Mikael “
Ollanketo Juho “
Rauvala Elina “
Koponen Iida “
Adrianzen Rebecca “
Jokinen Kim “
Haapanen Jesse “
Suikkanen Eero “
Nissinen Paavo edustajiston varajäsen
Aaltio Juhana “
Halttunen Erik “
Lautanala Nestori “
Laihonen Suvi “
Savola Roosa “
Ailinpieti Henri “
Suomela Verneri “
Paunonen Eemeli “
Oksanen Saara

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä
KY-Säätiön hallituksen jäseniä
Emilia Silius Edustajiston varapuheenjohtaja
Heidi Riihimäki kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:54.



2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 12.1.2022 ja toimitetuksi

samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna.

Todettiin kokous lailliseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Esteellisten toteaminen

Sääntöjen mukaan yhdistyksen työntekijät ja hallituksen jäsenet sekä Aalto-yliopiston

kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat esteellisiä

toimimaan edustajiston jäseninä. Todettiin, että jäsenet Weixin Niemi, Otso Lammi, Petra

Weiste, Maria Karesoja, Topias Turppa, Aino Hakkarainen, Onni Syvälahti, Laura Nikola, ja

Minni Koivumäki ovat näistä syistä esteellisiä.

Todettiin esteellisyydet edellä mainitun mukaisesti.

3.2. Esteen ilmoittaneet

Sihteeri totesi, että tähän kokoukseen on varsinaisista jäsenistä esteen ilmoittanut liitteen

mukaiset henkilöt (liite 1). Heidän tilalleen on kutsuttu varaedustajat liitteen mukaisesti

(liite 1).

Todettiin esteen ilmoittaneet.

3.3. Läsnäolevien jäsenten toteaminen

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 19 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1).

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.



4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Jesse Haapanen and Kim Jokinen ja
ääntenlaskijoiksi edustajat Rebecca Adrianzen and Mikael Blinnikka.
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varajäseninä.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. ILMOITUSASIAT

Lappalainen ilmoitti, että edustajiston koulutus tullaan pitämään helmikuun aikana.

7. TOIMISTOKUULUMISET

Merkitään tiedoksi toimistokuulumiset (liite 3).

8. ATALENTIN KUULUMISET

KY:n hallituksen jäsen Mariapori esitteli asian. Merkitään tiedoksi aTalentin kuulumiset.



9. EDUSTAJISTON TYÖRYHMIEN PERUSTAMINEN

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian. Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen

muistutti, että edustajiston työryhmiä voidaan perustaa myös kesken edustajistokauden.

9.1. Sääntötyöryhmä

Puheenjohtaja Lappalainen ehdotti Sääntötyöryhmän perustamista. Valitaan

Sääntötyöryhmään edaattorit Suvi Laihonen, Eemeli Paunonen ja Juho Ollanketo.

Toiminnanjohtaja Riihimäki ehdotti koollekutsujaksi Eemeli Paunosta.

9.2. Hupityöryhmä

Puheenjohtaja Lappalainen ehdotti Hupityöryhmän perustamista. Valitaan

Hupityöryhmään edaattorit Kim Jokinen, Jesse Haapanen, Paavo Nissinen ja

Nestori Lautanala. Toiminnanjohtaja Riihimäki ehdotti koollekutsujaksi Kim Jokista.

9.3. Muut mahdolliset työryhmät

Puheenjohtaja Lappalainen kertoi, että aiemmin edustajistolla on ollut

Kansainvälisyystoimikunta ja Otaniemi-työryhmä. Haapanen kommentoi, että

strategiaa varten voisi olla hyvä perustaa työryhmä. Ei tällä hetkellä muita

työryhmiä.

10. KESKUSTELU KY111-VUOSIJUHLASTA

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian (liite 5). Edustajiston jäsen Jokinen kysyi, onko
syksyn päivämääriä harkittu. Edustajiston jäsen Blinnikka sanoi, että myöhempi ajankohta
on parempi. Edustajiston jäsen Aaltio kommentoi, että on parempi lykätä vuosijuhlia,
kunnes on parempi tilanne. Edaattori Rauvala kysyi, voiko vuosijuhlia perua vielä
myöhemmin, jos myöhempi päivämäärä valitaan. KY:n hallituksen jäsen Piipponen kertoi,
että aikaraja perumiselle on nyt 25.1., mutta jos valitsemme myöhemmän päivämäärän,
saatamme saada uuden aikarajan sille.

Edaattori Haapanen kysyi, mikä on vuosijuhlatoimikunnan mielipide asiasta. Hallituksen
jäsen Piipponen vastasi, että vuosijuhlatoimikunnan kanssa puhuttuaan hän on saanut



käsityksen, että toimikunta järjestäisi mieluummin vuosijuhlat perinteisessä muodossa
vaikka hieman myöhemmin.

Edaattori Blinnikka kysyi vuosijuhlien perumisen tai siirtämisen vaikutuksista muihin
ryhmiin. Piipponen mainitsi, että isoimpana painaa vapaaehtoisten tekemä työ. Edaattori
Jokinen kysyi, onko vuosijuhlien järjestäjillä odotuksia kevään myöhemmille päivämäärille,
vai pitäisikö vuosijuhlat siirtää syksylle. Edaattori Rauvala muistutti, että tapahtuma on
hyvin perinteinen ja sen vuoksi sen lykkäämistä pitää harkita.

Toiminnanjohtaja Riihimäki kysyi edustajiston mielipidettä siihen, pitäisikö vuosijuhlat
lykätä syksylle, vai pitäisikö ne pyrkiä järjestämään keväällä, vaikka rahoituksellinen riski
olisi suuri.

Edaattori Jokinen kommentoi, että syksylle siirtäminen ei haittaa. Edaattori Rauvala
muistutti, että syksy on hyvin lyhyt ja kiireinen, ja lisäsi, että vuonna 2021 vuosijuhlat
toimivat hyvin kevään etätapahtumana. Edaattori Blinnikka kommentoi, että syksy on liian
kaukana alkuperäisestä päivämäärästä, ja että kannattavaa olisi valita myöhäisin näistä
päivistä ja pitäytyä siinä, jotta jatkuva lisätyö ei rasita toimijoita pitkin kevättä. Tähän
mielipiteeseen yhtyi edaattorit Aaltio. Edaattori Blinnikka totesi vielä, että kesät ovat
kahtena edellisenä vuonna olleet parempia koronan kannalta.

Merkitään tiedoksi keskustelu aiheesta.

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Edaattori Haapanen kysyi, miten informaatioflow ylläpidetään hallituksen ja edarin välillä
vuoden aikana, ja ehdotti kanavaksi Telegramia. Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen
sanoi, että nyt on hyvä aika käydä asiasta keskustelua.

Hallituksen puheenjohtaja Turppa vastasi, että Telegram voisi toimia hyvin. Tätä komppaa
edaattori Blinnikka. Puheenjohtaja Lappalainen sanoi, että perustetaan Telegram, ja
tehdään siitä yhteinen kanava KY:n hallitukselle, edustajistolle ja KY:n työntekijöille.
Puheenjohtaja Lappalainen muistutti myös, että jokaisen tulee käydä vastaamassa
äänestykseen koulutuspäivästä edustajiston Telegramissa. Varapuheenjohtaja Silius
mainitsi, että koulutus voidaan toivon mukaan järjestää lähitapaamisena, ja sen jälkeen on
tarkoitus järjestää edustajiston yhteinen virkistys.



12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Lappalainen päätti kokouksen ajassa 18:53.

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

____________________ _____________________

Sanni Lappalainen Heidi Riihimäki

Pöytäkirjan tarkastajat

____________________ _____________________

Jesse Haapanen Kim Jokinen


