
KYE 4/2022 Edustajiston kokous

Aika: Keskiviikko 23.2.2022 klo 17.00
Paikka: Tuomela, Konemiehentie 4, 02150 Espoo (etäkokous)

Läsnä Lappalainen Sanni kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja

Wallis-Brown Minea edustajiston jäsen
Blinnikka Mikael “
Palmqvist Kasper “
Ollanketo Juho “
Rauvala Elina “
Jokinen Kim “
Nissinen Paavo edustajiston varajäsen
Savola Roosa “
Ailinpieti Henri “
Suomela Verneri “
Paunonen Eemeli “

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.11.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 16.2.2022 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 11 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1).

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Palmqvist ja Ollanketo ja ääntenlaskijoiksi
edustajat Paunonen ja Jokinen. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa
varajäseninä.



5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. ILMOITUSASIAT

Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen ilmoitti, että hänen äidillään on tänään

syntymäpäivä. Edustajisto onnittelee äiti Lappalaista!

7. TOIMISTO-OHJELMA 2022

Hallituksen puheenjohtaja Topias Turppa esitteli asian. Hallituksen jäsenet Piipponen,

Karesoja, Lammi, Mariapori, Niemi, Nikola ja Heikkinen esittelivät sektorikohtaiset

osuutensa toimisto-ohjelmassa. Avataan asiasta keskustelu. Edustaja Blinnikka kehui

uuden toimisto-ohjelman muotoa ja käytettävyyttä. Edustaja Rauvala kysyi, onko

korkeakouluvaliokunnalle suunniteltu erityisiä projekteja, ja hallituksen jäsen Niemi

vastasi, että pienempiä projekteja kyllä, mutta niitä ei ole erikseen kirjattu

toimisto-ohjelmaan. Edustaja Jokinen kysyi, onko KY Alumni nyt eriytynyt virallisesti KY

ry:stä omaksi yhdistyksekseen, ja mikä on hallitussalkkuna alumnin rooli. Hallituksen

jäsen Mariapori vastasi, että KY Alumni on eriytynyt virallisesti, ja että hän toimii

mandaattina KY Alumnin hallituksessa ja pitää näin tiivistä yhteyttä KY Alumniin. Edustaja

Ollanketo kysyi varainkeruusta ja sen tavasta, ja hallituksen jäsen Heikkinen vastasi, että

varainkeruu keskittyy säätiöihin. Edustaja Jokinen kysyi, onko varainkeruussa mietitty

alumnisuhteiden hyödyntämistä. Heikkinen vastasi, että alumnisuhteita ei ole ajateltu

hyödyntää varsinaisesti nykyisenlaisen varainkeruun suunnittelussa. Heikkinen lisäsi, että

alumnisuhteita pyritään hyödyntämään eri säätiöiden ja muiden tahojen tavoittamisessa

verkoston kautta. Edustaja Blinnikka kysyi, onko mielessä jo tiettyjä säätiöitä joita

osallistaa tässä, ja minkä vuoksi juuri säätiöitä on ajateltu tähän projektiin.



Heikkinen vastasi, että myös erilaisia yrityksiä voidaan hyödyntää myöhäisemmässä

vaiheessa, mutta säätiöt voivat auttaa suurella volyymilla jo nyt, ennen kuin rakennustyö

on alkanut. Heikkinen lisäsi, että on luotu lista säätiöistä ja kerätty tietoa siitä, paljonko

nämä säätiöt jakavat rahaa vuosittain. Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen

kommentoi, että Aalto BIZ käytti Ekonominaukion rakennuksessaan laajasti

yksityishenkilöiden lahjoituksia ja tämä on vaikuttanut toimivan hyvin. Edustaja Jokinen

kommentoi, että tällainen tapa kerätä lahjoituksia voi tuoda kaivatun ryhmäpaineen

lahjoittamiseen. Heikkinen kertoi, että tällä hetkellä ollaan vaiheessa, jossa mietitään

miten varoja kerätään, ja esimerkiksi sitä, perustetaanko erillinen entiteetti joka kerää

varoja. Edustaja Rauvala kysyi, miten saavutettavuuskartoitus etenee. Nikola vastasi, että

yhteistyö konsulttiyritys Riesan kanssa on saatu päätökseen, ja loppuraportista on

noussut paljon huomioita tapahtumamarkkinointiin ja tapahtumatiloihin liittyen.

Toiminnanjohtaja Riihimäki lisäsi, että keskustelut ja toimenpiteet tiloihin liittyen on

aloitettu KY-säätiön kanssa, ja raportissa nousseita kohtia pyritään toteuttamaan

mahdollisuuksien puitteissa. Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen kysyi, minkälaisia

ongelmia raportissa nousi esiin. Nikola vastasi, että Metallimiehenkujaan liittyen

ongelmakohtia ovat tilan sisäänkäynnin sekä vessojen fyysinen saavutettavuus sekä tilan

audiosaavutettavuus, johon ratkaisuna suositeltiin induktiosilmukan asentamista.

Päätetään merkitä tiedoksi toimisto-ohjelma 2022.

Suljetaan kohta 7 ja siirrytään kokoustauolle ajassa 18:04.

Palataan kokoustauolta ajassa 18:10.

8. STRATEGIA, LÄHETEKESKUSTELU

Hallituksen strategiavastaava Nikola esitteli asian. Hallituksen jäsen Nikola esitti, että KY:n

uusi strategia olisi valmis sellaisenaan ja suuria muutoksia ei enää tehtäisi, ja että

useamman vuoden projektit sisällytetään strategian pohjalta toimintasuunnitelmiin

tulevina vuosina. Avataan aiheesta keskustelu. Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen

kysyi, mikä rooli task forcella on strategian kannalta. Nikola vastasi, että implementointi ja

KY ways of working rakennus,sekä yhteisöaspektin korostaminen.



Edustaja Suomela kysyi, onko jotain konkrettisia pitkiä projekteja ajateltu strategian

puitteissa. Nikola vastasi, että ei varsinaisesti, mutta esimerkiksi opiskelijoiden

sisäänottomäärä koskettaa monia sidosryhmiä. Puheenjohtaja Lappalainen kysyi Action

planin ja pitkän aikavälin suunnitelmien suhteesta. Nikola vastasi, että ei ole täysin selvää

miten nämä tulevat jaottumaan, mutta pyritään laittamaan strategiaan isompia linjoja,

joista on helppo rakentaa joka vuodelle ja ottaa osaksi toimintasuunnitelmaa eli Action

plania. Puheenjohtaja Turppa lisäsi, että pyritään pitämään omistajuus jokaisella vuodella,

ja että strategiaan tehdään vain isoja linjoja, ei konkreettisia ideoita. Turppa korostaa sitä,

että joka vuosi tehdään parhaat päätökset ja sitoutuminen tämän strategisen päämäärän

taakse. Edustaja Suomela kommentoi, että jako kuulostaa hyvältä ns. higher level

missionin ja operatiivisten toimien välillä. Nikola muistutti, että hänelle voi aina laittaa

viestiä, ja että hän toivoo kommentteja strategiaan. Edustaja Rauvala kysyi, onko

tarkoitus muodostaa tänä vuonna kaikki nk. multi-year projects, vai vain muutama ja

kannustaa seuraavaa vuotta keksimään myös omansa. Nikola vastasi, että tätä ei ole vielä

saatu keskusteluun, mutta ensin keskitytään 1-3 tärkeimpään projektiin, ja sen jälkeen

katsotaan miltä näyttä. Nikola toivoo, että pääsee antamaan seuraavallekkin hallitukselle

mahdollisuuden muodostaa omat projektinsa. Rauvala kysyi, ovatko kaikki tuttuja

strategia-aiheen kanssa. Lappalainen kysyi, halutaanko lykätä päätöstä tästä

kokouksesta. Edustaja Jokinen ehdotti, että otettaisiin enemmän keskustelua, ja että

asiasta voitaisiin päätetään myöhemmin. Nikola sanoi, että voidaan ottaa päätös

myöhemmin, esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Edustajiston varapuheenjohtaja Silius

sanoi, että on tärkeää, että kaikki ehtivät käydä läpi strategian kunnolla. Lappalainen

totesi, että käydään keskustelua ennen seuraavaa kokousta, jotta kaikki ovat tarpeeksi

informoituja asiasta. Merkitään tiedoksi lähetekeskustelu strategiasta.

9. EDUSTAJISTON JÄSEN(T)EN VALINTA STRATEGIA-TYÖRYHMÄÄN

Hallituksen strategiavastaava Nikola esitteli asian. Avataan aiheesta keskustelu. Edustaja

Jokinen kysyi, voiko tiedon laittaa edustajiston Telegram-ryhmään, jos kaikki eivät ole

päässeet kokoukseen. Lappalainen esitti, että ryhmä voitaisiin muodostaa kokousten

välissä. Riihimäki vastasi, että koska työryhmä on hallituksen alla, voidaan

muodostaminen pitää kevyempänä, ja edaattorit voivat laittaa Lauralle viestiä, mikäli

haluavat liittyä työryhmään.



Nikola tarkensi, että edustajistosta etsitään 1-4 henkilöä strategiatyöryhmään DEI-asiota

työstämään. Merkitään tiedoksi strategiatyöryhmän jäsenten tarve.

10. KY:N TAPAHTUMAPORTFOLIO

Hallituksen kulttuurivastaava Piipponen esitteli asian. Avataan asiasta keskustelu.

Blinnikka kysyi, onko KY-kalenteri turha, koska sitä ei käytetä. Piipponen vastasi, että

yleisen kalenterin tärkeyttä tulee korostaa, jotta se on oikeasti ajantasalla.

11. EDUSTAJISTON KÄYTÄNNÖT

Edustajiston puheenjohtaja Lappalainen esitteli asian. Avataan asiasta keskustelu.
Edustaja Palmqvist kysyi, onko koulutusmateriaali jaettu. Lappalainen vastaa, että
varmistaa, onhan kaikilla materiaali, ja jakaa vielä erikseen mikäli ei ole. Edustaja Blinnikka
kommentoi, että tietoa on nyt monesta lähteestä, ja voisi olla selkeämpää, mistä tiedon
löytää, esimerkiksi nk. walk through Drivessa. Lappalainen kommentoi, että voi jakaa
selkeämmin tiedon linkkeinä edustajistolle. Lappalainen kysyi, ovatko jotkin asiat liian
pitkiä, ja mitkä asiat ovat edustajiston mielestä tärkeitä kuulla. Nissinen kommentoi, että
toimistokuulumisia pitäisi tehdä konkreettisemmaksi ja keskittyä projekteihin, jotka
oikeasti ovat nyt työpöydällä, jotta on jotain mihin tarttua. Lappalainen kysyi, preferoiko
edustajisto lyhyempiä vai pidempiä kokouksia. Silius tarkensi, että vaihtoehtojen olevan
joko harvoin pitkiä tai usein lyhyitä. Edustaja Ailinpieti kommentoi, että voi vaikeuttaa
hallituksen tekemistä, jos kokouksia on vain todella harvoin. Edustaja Blinnikka
kommentoi, että kumpi vaan toimii, ja Telegramin aktiivinen käyttö ja joustavuus on
tärkeää. Jokinen kommentoi, että todella pitkät kokoukset eivät ole toivottavia. Palmqvist
kommentoi, että lyhyemmät, useammin järjestettävät kokoukset ovat motivoivampia kuin
todella pitkät. Palmqvist lisäsi, että KY:n edustajiston kokoukset ovat kuin kävelyjä
puistossa joihinkin muihin kokouksiin verrattuna. Ailinpieti kommentoi, että olisi järkevää
lukea materiaalit kunnolla ennen kokousta, eikä käydä niitä niin yksityiskohtaisesti.
Jokinen kommentoi, että lyhyemmät ovat toimivia, koska silloin kaikkia väsyttää vähän
vähemmän. Blinnikka komppasi Jokista ja kommentoi, että lyhyemmät kokoukset ovat
toimivia, ja hän toivoo, että edustajisto pääsee tutustumaan kunnolla ja juttelemaan
rennosti. Suomela kommentoi, että on toivottavaa saada enemmän materiaalia
etukäteen, ja tehdä enemmän päätöksiä itse kokouksissa. Jokinen pyysi materiaaleja
aikaisemmin etukäteen, jotta edustajisto ehtii lukea ne kunnolla ja tehdä päätöksiä.

Puheenjohtaja Lappalainen ehdotti edustajiston merch-tuotteita, jotka olisivat itse
maksettavia. Lappalainen ehdottaa, että jatketaan tästä keskustelua telegramissa.



12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ailinpieti kysyi, oliko itse strategiadokumentti erikseen liitteissä. Hallituksen
strategiavastaava Nikola vastasi että ei ollut, vain linkki itse dokumenttiin. Edustajiston
varapuheenjohtaja Silius lisäsi, että nyt on hyvää aikaa tutustua strategiadokumenttiin
joka jaetaan edustajistolle, sillä strategiasta puhutaan seuraavassa kokouksessa.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Lappalainen päätti kokouksen ajassa 19:17.

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

____________________ _____________________

Sanni Lappalainen Heidi Riihimäki

Pöytäkirjan tarkastajat

____________________ _____________________

Juho Ollanketo Kasper Palmqvist


