
KYE 8/2022 Edustajiston kokous

Aika: Torstai 15.9.2022 klo 18.00
Paikka: Lecture hall T003, Ekonominaukio 1, 02150 Espoo

Läsnä Lappalainen Sanni kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja

Blinnikka Mikael
Koponen Iida “
Jokinen Kim “
Haapanen Jesse “
Suikkanen Eero “
Juuvinmaa Janina edustajiston varajäsen
Kainulainen Kiti “
Niemi Toni “
Savola Roosa “
Ailinpieti Henri “
Paunonen Eemeli “
Karesniemi Tero “

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä
Heidi Riihimäki kokouksen sihteeri
Teemu Lehtinen KY:n hallintokoordinaattori

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 8.9.2022 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, Laura Nikola, Minni Koivumäki, Kanerva

Mäkikoskela, 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 Mikael Blinnikka ja Kim Jokinen, ja
ääntenlaskijoiksi edustajat Henri Ailinpieti ja Eemeli Paunonen. Pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat toimivat toistensa varajäseninä.
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5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu kokouskutsun liitteenä, ja esityslistaan on tullut yksi lisäyspyyntö

KY:n hallitukselta. Esitetään, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi sillä

muutoksella, että kohdaksi 11 lisätään “KY:n saunan hankkiminen”, ja loput kohdista

jatkuvat kronologisesti. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin

muutoksin (liite 2).

6. ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

7. TOIMISTON KUULUMISET

Puheenjohtaja Turppa esitteli asian (liite 3). Hallituksen jäsenet sekä toiminnanjohtaja

Riihimäki esittelivät toimiston kuulumiset omilta osiltaan. Avataan asiasta keskustelu.

Edaattori Haapanen kysyi tarkentavan kysymyksen opiskelijakeskuksen budjetin

maksimisuuruudesta, ja hallituksen jäsen Heikkinen vastasi, että kustannusarvio tulee

luultavasti vielä muuttumaan. Edaattori Blinnikka kysyi projektin aikataulusta, ja Heikkinen

vastasi, että rakennusprojekti tulee hieman viivästymään suunnitteluvaiheen venyessä.

Edaattori Jokinen kysyi, tullaanko varainhankintaa tekemään yhdessä vai erikseen, ja

Heikkinen vastasi, että molemmat vaihtoehdot ovat käytössä. Edaattori Kainulainen kysyi,

millaiset tilat MMK:n kolmannessa kerroksessa on. Heikkinen vastasi, että tilassa on

kerhokaappeja ja isompi kokoushuone. Edaattori Haapanen kysyi, kasvaako Sahan

kapasiteetti kun ilmastointi valmistuu. Heikkinen vastasi, että kasvaa, mutta wc-tilat

rajoittavat kapasiteettia.

Edaattori Haapanen kysyi, kuka nettisivut on tehnyt. Hallituksen jäsen Nikola vastasi, että

KY:n viestintäsektori on tehnyt nettisivut, ja erityisessä roolissa tässä ovat olleet Rasmus

Räsänen ja Valtteri Häkkinen.

Edaattori Blinnikka kysyi, mikä Mursupassi on. Hallituksen jäsen Piipponen vastasi, että

mursupassissa näkyvät erilaiset mursutapahtumat, ja mursut voivat kerätä pisteitä

käymällä niissä.
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Edaattori Blinnikka kysyi, kuinka monta osallistujaa vuosijuhlille on aiemmin ollut, ja

kuinka paljon suuremmat tulevista juhlista on odotettavissa. Piipponen vastasi, että

aiemmin vuosijuhlille on osallistunut noin 400 henkilöä ja tuleville vuosijuhlille

osallistujamäärästä on kaavailtu 600 henkilöä.

Edaattori Blinnikka kysyi, keitä Muut kerhot- kerhoissa olevat “muut kuin KY-jäsenet ovat”.

Lammi vastasi, että pääosin muista Aallon kouluista, ja jonkin verran Helsingin

yliopistosta.

Hallituksen jäsen Piipponen kysyi tarkentavan kysymyksen korkeakoulupoliittisista

sidosryhmistä. Hallituksen jäsen Niemi vastasi, että tärkeimmät tapaamiset syksyn alussa

ovat olleet Kauppakorkean kanssa, Aalto-yliopiston kanssa ja AYY:n kanssa.

Edaattori Kainulainen kysyi, milloin syksyn juhlaviikko on. Puheenjohtaja Turppa vastasi,

että juhlaviikko on lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Edaattori Blinnikka kysyi, mitä Kunniavaltuuskunta tekee, ja keitä siihen kuuluu.

Toiminnanjohtaja Riihimäki vastasi, että valtuuskunta kokoustaa kahdesti vuodessa, ja

valtuuskunnan jäsenet ovat entisiä KY:n opiskelijoita, jotka ovat olleet aktiivisia

opiskelijaelämänsä aikana sekä tehneet pitkän uran opiskelujen jälkeen.

Päätettiin merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. TOIMINTASUUNNITELMA 2023, 1. LÄHETEKESKUSTELU

Hallituksen puheenjohtaja Turppa esitteli asian (liite 4). Hallituksen jäsenet esittelivät

toimintasuunnitelman kohdat omilta osiltaan. Avataan asiasta keskustelu.

Hallituksen jäsen Kainulainen kysyi, onko ajatus ehdottaa strategiasalkkua tietylle

hallituslaiselle. Hallituksen jäsen Nikola vastasi, että on mahdollista, että strategiasalkku

olisi yhdellä hallituslaisella, sillä strategia vaatii vielä paljon työtä toteuttamispuolella,

mutta on myös mahdollista, että vastuu olisi koko hallituksella tasaisesti. Kainulainen

lisäsi, että strategian omistajuus on hyvä olla jollakulla, ja että vastuun voisi jakaa

esimerkiksi siten, että kokonaisuudessaan strategia olisi puheenjohtajan vastuulla, ja

pienemmät osa-alueet siinä jaettaisiin hallituslaisille.
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Blinnikka kysyi, mitä yhdistyksiä hinnoittelussa ollaan benchmerkattu. Hallituksen jäsen

Piipponen vastasi, että hänen ymmärryksensä mukaan muiden Aallon piirissä toimivien

yhdistysten ja muiden kylteriyhdistysten tekemistä. Haapanen kysyi, onko KY:llä halu

kasvattaa partnerien määrää vai kasvattaa partnerien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Puheenjohtaja Turppa vastasi, että asiasta on puhuttu jonkin verran, mutta tästä tulee

keskustella lisää. Tällä hetkellä KY:n yrityssuhdesektori on todella työllistetty, joten se

tulee ottaa huomioon. Haapanen lisäsi, että on tärkeää pohtia toimintasuunnitelmassa

sitä, mikä uusien partnereiden arvo työmäärään nähden on.

Edaattori Blinnikka kysyi, miten uudet tai suuremmat tapahtumat saadaan rahoitettua.

Hallituksen jäsen Piipponen vastasi, että tällä hetkellä keskitytään tapahtumien

osallistujamäärien skaalaamiseen ylöspäin. Edaattori Juuvinmaa lisäsi, että myös

tutorkoodinaattorin tukeminen on myös iso osa-alue, johon tarvitaan tukea koululta, ja

siihen on mahdollisesti tulossa positiivinen muutos tutorkoodinaattorin perehdyttämisen

osalta. Edaattori Haapanen kommentoi, että haluaisi nähdä toimintasuunnitelmassa lisää

yhteistyötä AYY:n kanssa. Edaattori Kainulainen kommentoi, että haluaisi nähdä

toimintasuunnitelmassa lisää inklusiivisuuden teemaa erityisesti vapaaehtoistoiminnan

osalta. Edaattori Blinnikka kommentoi, että yhteistyö AYY:n suuntaan paranisi, jos olisi

olemassa KY Events-kanavan tapainen viestintäkanava, jossa KY ja KY:n piirissä toimivat

yhdistykset voisivat mainostaa tapahtumiaan helposti.

Edaattori Karesniemi poistui ajassa 19:25.

Edaattori Kainulainen kommentoi, että BeWell-koordinaattorin lopettamisesta

marraskuussa 2023 voisi lisätä pointin toimintasuunnitelmaan. Edaattori Kainulainen

kommentoi, että voisi olla hyödyllistä luoda ohjeet opiskelijoille sitä varten, jos esimerkiksi

kurssilla ei julkaista arviointikriteereitä tai kohtelee heitä huonosti, ja hyödyntää myös

AYY:ta tässä. Edaattori Blinnikka kommentoi, että ainejärjestöjä voisi aktivoida tässä

entistä enemmän.

Edaattori Karesniemi palasi ajassa 19:36.

Merkitään tiedoksi toimintasuunnitelman ensimmäinen lähetekeskustelu. Siirrytään

kokoustauolle ajassa 19:36.

Palataan kokoustauolta ajassa 19:43.
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9. BUDJETTI 2023, 1. LÄHETEKESKUSTELU

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian (liite 5). Edaattori Niemi kysyi, onko uusi

KY-pakettiauto korvaamassa vanhan vai onko vierelle tulossa toinen, ja Riihimäki vastasi,

että uusi pakettiauto korvaa vanhan. Edaattori Haapanen kysyi, onko markkinatilanteen

vuoksi syytä odottaa, että säätiön avustus laskee tästä vuodesta, ja Riihimäki vastasi, että

tällä hetkellä voidaan olettaa, että avustus pysyy melkolailla samana. Edaattori Blinnikka

kommentoi, että SHN:n alustavissa materiaaleissa tuen suuruutta ei ole pienennetty.

Edaattori Haapanen kommentoi, että toivoo budjettiin lisää joustavuutta, ja toivoo lisäksi,

että vanhan strategian osat poistetaan budjetista (Digital KY ja Societal Impact). Edaattori

Blinnikka kysyi, mihin tarkoitukseen Kunniavaltuuskunnan budjetti on. Riihimäki vastasi,

että pääosin kokoustarjoiluihin ja vuosijuhlaosallistumiseen.

Edaattori Ailinpieti kommentoi, että on vaikea sanoa tässä kohtaa budjetista, kun ei vielä

ole tietoa miten budjetti on toiminut tänä vuonna. Varapuheenjohtaja Silius kysyi,

koskeeko palkan tarkistus myös Bewell-koordinaattoria. Riihimäki vastasi, että kyllä

koskee.

Edaattori Haapanen kysyi, onko hallituspalkkiota kaavailtu koko vuodelle kesäkuukaudet

mukaanlukien. Riihimäki vastasi, että kyllä on, sillä se on toiminut hyvin tänä vuonna.

Päätetään merkitä tiedoksi budjetin ensimmäinen lähetekeskustelu.

10. HALLITUSTENVALINTATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Turppa esitteli asian (liite 6). Avataan asiasta keskustelu.
Edaattori Savola kysyi, onko hallituksenmuodostajan hakuaika todella niin lyhyt.
Puheenjohtaja Turppa vastasi, että kyllä on, johon edaattori Kainulainen kommentoi, että
on hyvä ottaa huomioon se, että aikataulu voidaan kuitenkin julkistaa jo etukäteen.
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Puheenjohtaja Turppa esitti hallituksenvalintatyöryhmän jäseniksi itseään, Arttu

Lääkkölää, Rasmus Ylistä, KY Techin edustajaa sekä kahta edaattoria. Halukkuutensa

valintatyöryhmässä toimimiseen osoittivat edaattorit Ailinpieti ja Paunonen. Päätetään

valita valintatyöryhmään esityksen mukainen kokoonpano ja edaattorit Ailinpieti ja

Paunonen.

11. KY:N SAUNAN HANKKIMINEN

Hallituksen jäsenet Lammi ja Heikkinen esittelivät asian (liite 7). Edaattori Blinnikka kysyi,
onko suunnitelmissa valita myös saunamestari. Edaattori Kainulainen kysyi, onko tässä
kohtaa mietitty sitä, miten saunan huolto ja kunnossapito järjestettäisiin. Hallituksen
jäsen Heikkinen vastasi, että tähän ei menisi paljoa resursseja, sillä jokainen käyttäjä olisi
itse vastuussa saunan kunnossapidosta. Kainulainen kysyi, miten peseytyminen saunassa
hoidettaisiin. Lammi vastasi, että tilaan voi kiinnittää letkun. Edaattori Juuvinmaa kysyi,
voiko saunan kiinnitys mennä rikki. Lammi vastasi, että traileri on suunniteltu kestämään
todella suurta massaa, ja sen ei pitäisi rikkoutua tästä. Juuvinmaa kysyi, voiko sauna
kaatua, kun se on pyörillä. Lammi vastasi, että ei voi, ja että se on todella jämäkästi tehty.

Edaattori Karesniemi kysyi, onko saunan värejä jo mietitty. Heikkinen vastasi, että
tummanvihreä on melko hyvä väri. Blinnikka kommentoi, että saunan voi myös myydä, jos
se ei menesty. Piipponen kommentoi, että Otaniemessä kysyntää saunalle joten vuokraus
voisi menestyä hyvin. Ailinpieti kysyi, miten nopeasti sauna toimitettaisiin. Lammi vastasi,
että jos sauna tilataan tällä viikolla, viikko 50 olisi takaraja toimitukselle. Suikkanen
kommentoi, että KY on käyttänyt tyhmempäänkin enemmän rahaa. Nikola kommentoi,
että koska opiskelijamäärä nousee, tämä sauna voi olla suuressa käytössä vaikka
Opiskelijakeskuksen sauna valmistuu.

Päätetään antaa KY:n hallitukselle valtuus nostaa sijoitusomaisuudesta 10 000 euroa
saunaprojektia varten.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

Doc ID: 551ca1e16e31d6a2bf4bce02752328d1a14c73a7



13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Lappalainen päätti kokouksen ajassa 20:25.

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

____________________ _____________________

Sanni Lappalainen Heidi Riihimäki

Pöytäkirjan tarkastajat

____________________ _____________________

Mikael Blinnikka Kim Jokinen
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