
KYE 7/2022 Edustajiston kokous

Aika: Keskiviikko 18.5.2022 klo 18.00
Paikka: Lecture hall T003, Ekonominaukio 1, 02150 Espoo

Läsnä Lappalainen Sanni kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja

Palmqvist Kasper “
Rauvala Elina “
Koponen Iida “
Oksanen Saara “
Jokinen Kim “
Haapanen Jesse “
Laihonen Suvi edustajiston varajäsen
Savola Roosa “
Saari Jatta “
Ailinpieti Henri “
Paunonen Eemeli “
Aaltio Juhana “

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä
Heidi Riihimäki kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 11.5.2022 ja toimitetuksi

samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna.

Esitetään, että kokous todetaan lailliseksi.

Todettiin kokous lailliseksi.
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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, Helmi Nuortimo, Marko Voutilainen ja Tuomas Takanen 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 12 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1).

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Haapanen ja Jokinen, ja ääntenlaskijoiksi
edustajat Palmqvist ja Ailinpieti. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat
toistensa varajäseninä.
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5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. ILMOITUSASIAT

Puheenjohtaja Lappalainen ilmoitti, että edustajisto-oluet tarjoillaan Espilässä

Suomi-Ruotsi-jääkiekko-ottelun merkeissä.

7. TOIMISTON KUULUMISET

Puheenjohtaja Turppa esitteli asian (liite 3). Avataan asiasta keskustelu. Edustaja Rauvala

kysyi, kuinka paljon kustannusarvio opiskelijakeskuksessa kasvaa näillä näkymin.

Hallituksen jäsen Heikkinen vastasi, että kustannusarvion ollessa aiemmin 9 miljoonaa,

voi arvio nykyisellään nousta viidellä miljoonalla eurolla. Edustaja Jokinen kysyi, onko

varainkeruun suhteen tarkempaa suunnitelmaa kuin se, että varoja kerätään säätiöitä.

Heikkinen vastasi, että varainkeruuta varten on tällä hetkellä johtoryhmä mietinnässä, ja

että joukkovarainkeruuta ei lähdetä tekemään. Edustaja Haapanen kysyi, miten

rakentamisen viivästyttäminen vaikuttaisi, johon Heikkinen vastasi, että tällä hetkellä on

olemassa kustannuskatto ja aikataulu, ja että jompikumpi näistä tulee ylittymään, jolloin

kaikilla osapuolilla on mahdollisuus lähteä projektista, mutta että tähän mennessä

kenelläkään ei ole halua lähteä, vaan siinä tapauksessa tulisi kyseeseen uudet

sopimusneuvottelut.

Puheenjohtaja Lappalainen kysyi, paljonko vuosijuhlavieraat lahjoittivat Ukrainalle. Nikola

vastasi, että noin puolet vuosijuhlien kutsuvieraista lahjoitti Ukrainalle, ja että kampanja

sai hyvän vastaanoton.

Edustaja Jokinen kysyi, mikä on innostustaso Project X järjestämiseen työryhmähaun

perusteella. Piipponen vastasi, että oltiin varauduttu että hakijoita olisi enemmän, ja että

rekryä ollaan valmiita jatkamaan jos tarve vaatii. Tavoitteena on saada 50-60 järjestäjää

uudelle projektille.
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Edustaja Aaltio kysyi, miten käytännössä urheilu- ja viralliset kerhot eroavat toisistaan.

Lammi vastasi, että jokainen kerho saa arvioida itse kumpaan kategoriaan he haluavat

kuulua; urheiluksi luokitellaan selkeää urheilutoimintaa ja jaottelu liittyy siihen, tarvitseeko

taho KY:n tiloja ja esimerkiksi audiotekniikkaa tapahtumiinsa.

Rauvala kysyi, onko jossain mainittu kerhojen oikeuksista tiloihin. Lammi vastasi, että

tässä dokumentissa asiaa ei ole suoraan rajoitettu, ja että tilakähmyjen järjestämisestä

vastaavat palveluneuvojat. Rauvala ehdotti, voisiko sanamuotona olla esimerkiksi

tavoitteellinen liikuntatoiminta. Rauvala kysyi kerhojen rekryprosessien läpinäkyvyydestä;

miten tätä ajetaan eteenpäin. Lammi vastasi, että käytännössä kaikilla pitää olla

mahdollisuus hakea, ja kerhojen tulee esimerkiksi ilmoittaa, milloin on hallitushaku. Tässä

tasapuolinen mahdollisuus on tärkeintä. Haapanen kommentoi, että lähtökohtaisesti

näyttää hyvältä, mutta että materiaalit on syytä toimittaa mahdollisimman aikaisin.

Haapanen kysyi, pitäiskö kohta 5 mainita, että on mahdollisuus hakea kerhokaappia, ja

voidaanko tämä luvata jokaiselle. Lammi vastasi, että on tarkoitus että haetaan

nimenomaan tarveperustaisesti. Edustaja Jokinen kysyi, miksi kohdassa 3.1. ei ole kaikille

velvollisuus, että oma toiminta on laadukasta toimintaa. Lammi vastasi, että nämä ovat

ohjenuorana KY:n hallitukselle siihen, millaisia kerhoja hyväksytään rekisteriin. Tällä

hetkellä nähdään, että dokumentissa kerrotut asiat ovat riittävät, ja niiden mukaan voi

tehdä perusteltuja päätöksiä yhdistyskoordinaattorin kanssa yhdessä. Aaltio kommentoi,

että Mikkelin edustajana pitää huomioida se, että Mikkelistä ei voi hakea samalla tavalla

kerhoihin. Lammi vastasi, että se on asia jota pitää käsitellä jotta tasapuolisuus saadaan

toimimaan.

Haapanen kysyi, miten monta BeWell-tutoreiksi haki verrattuna aiempiin vuosiin, ja tuliko

erilaisilla taustoilla porukkaa. Lammi vastasi, että jatkajia on vähemmän, ja että uusia

hakijoita lienee enemmän kuin ennen. Lammi lisäsi, että kokonaisuus on hyvä, sillä

hakijoista löytyy niin kansainvälisiä opiskelijoita kuin, maistereita sekä henkilöitä eri

jaostoista ja Probba-taustalla. Rauvala ehdotti, pitäisikö 6. pykälässä olla muotoiluna

“mahdollisuus hakea” eikä “mahdollisuus liittyä”, sillä yhdistykset voivat karsia hakijoitaan

jatkossakin.  Lammi vastais, että kyllä pitäisi.

Edustaja Haapanen kysyi, paljonko saatiin vastauksia opintokyselyyn. Niemi vastasi, että

noin 200 vastausta. Haapanen kysyi miten kopo-päivä meni. Niemi vastasi, että

kopopäivään kutsuttiin muiden kaupunkien korkeakoulupoliittiset vastaavat ja

puheenjohtajat, ja että päivän aikana tutustuttiin ja keskusteltiin kopoaiheista.
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Rauvala kysyi, näyttääkö orientaatio maisterien osalta melko samalta kuin aiemmin.

Karesoja vastasi, että luvassa on enemmän tekemistä, ja että orientaatioon on

suunniteltu yksi lepopäivä maistereille. Lappalainen kysyi, milloin orientaation aikataulut

julkaistaan. Piipponen vastasi, että ei vielä tiedä tarkkaan, mutta että tutoreille viestitään

hyvissä ajoin.

Päätettiin merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. TALOUSINFORMAATIO

Hallituksen jäsen Heikkinen esitteli asian (liite 4). Avataan asiasta keskustelu.

Rauvala kysyi, miksi sijoituksista on nostettu budjetoitu 8500 euroa. Heikkinen vastasi,

että summa menee juokseviin kuluihin budjetoidun mukaisesti, koska kassatilanne oli

heikentynyt alkuvuodesta ennen säätiön avustuksen myöntämistä. Haapanen kysyi, mikä

on sijoitusrahaston tuotto-odotus. Heikkinen vastasi, että noin 5% odotus, ja että

kyseessä on Morning Star viiden tähden rahasto. Edustaja Ailinpieti kysyi, miksi rahastoon

on valittu 50-50 paino. Rauvala vastasi, että ei ole itse viime vuonna hallituksessa

toimiessaan päättänyt asiaa, vaan että jako tulee KY:n sijoitussuunnitelmasta.

Päätettiin merkitä talousinformaatio tiedoksi.

9. TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTIPROSESSI

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian (liite 5). Avataan asiasta keskustelu. Haapanen

kysyi, saatiinko tänä vuonna kansainvälisiä hakijoita. Riihimäki vastasi, että saatiin, mutta

toivotaan että heitä saataisiin houkuteltua enemmän. Haapanen kysyi, nähtiinkö

ennakkotehtävät hyödyllisinä. Riihimäki vastasi, että tarkkuutta ja valmistautumista

voitiin arvioida siinä, joten kyllä. Edustaja Koponen kysyi, onko otettu huomioon että jos

prosessia myöhäistetään, kesätyöt voivat vaikuttaa hakijoiden määrään. Riihimäki vastasi,

että tämä pitää pyrkiä ottamaan huomioon jotta hakijoiden monipuolisuus voidaan

mahdollistaa.

Päätetään merkitä tiedoksi työntekijöiden rekrytointiprosessi.
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10. CODE OF CONDUCTIN PÄIVITTÄMINEN, LÄHETEKESKUSTELU

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian (liite 6). Avataan asiasta keskustelu.

Haapanen kommentoi, että yhdistysten tukeminen on Code of Conductin käytössä erittäin
tärkeää. Aiheena asia on todella tärkeä, ja edustajiston tulisi keskustella näin isosta
asiasta. Haapanen ja Aaltio kommentoivat, että iltakoulu aiheesta kuulostaa hyvältä.
Aaltio kommentoi, että on tärkeää tarjota tukea siihen, miten tällaisiin asioihin voi puuttua
tapahtumissa ja miten Code of Conductia voidaan käyttää tehokkaasti. Aaltio kommentoi,
että yhdistystasolla voi olla tehokkaampaa kuin yksilötasolla, kun mietitään
kehitysehdotusten keräämistä.

Merkitään tiedoksi Code of Conductin päivittäminen.

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Lappalainen päätti kokouksen ajassa 19:36.

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

____________________ _____________________

Sanni Lappalainen Heidi Riihimäki

Pöytäkirjan tarkastajat

____________________ _____________________

Jesse Haapanen Kim Jokinen
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