
KYE 1/2021 Edustajiston kokous 
 
Aika:  Tiistai 26.1.2021 klo 18.00 
Paikka:  Saha, Konemiehentie 4, 02150 Espoo (etäkokous Zoomissa) 
 
Läsnä Arttu Lääkkölä kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja 
 

Hukkanen Topi edustajiston jäsen 
Helaniemi Heikki “ 
Ronkainen Topi “ 
Hiltunen Mikko “ 
Zhao  Nina “ 
Saari Maija “ 
Gröndahl Julian “ 
Aalto Maria “ 
Hakola Roni “ 
Virtanen Elettra “ 
Friman Asta “ 
Karttunen Kari “ 

 
Pentikäinen Antti edustajiston varajäsen 
Pihlajamäki Pauli “ 
Jarner Nora “ 
Nikola Laura “, kohdasta 8 klo 18.34 alkaen 
Halsas Anna “ 

 
 
Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä 

KY-säätiön hallituksen jäseniä 
Kim Jokinen edustajiston varapuheenjohtaja 
Nina Pitkänen kokouksen sihteeri 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:42. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 19.1.2021 ja toimitetuksi 

samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna. 

 

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 Iiro Halinen, Niko Ylä-Poikelus, 

Jesse Haapanen, Antti Perttula, Rasmus Ylinen ja Aleksi Huhtamäki ovat näistä syistä 

esteellisiä. 

 

Lisäksi todetaan, että Joel Kulikoff on ilmoittanut valmistuneensa ja ei näin ollen voi enää 

toimia edustajiston varajäsenenä. 

 

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 17 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1), 

paikalla 16. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 
Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Topi Ronkainen ja Antti Pentikäinen, ja 
ääntenlaskijoiksi Kari Karttunen ja Asta Friman. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin. 
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5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 

 

6. ILMOITUSASIAT 

 

Onniteltiin varaedustaja Kulikoffia valmistumisen johdosta! 

 

7. TOIMISTOKUULUMISET 

 

Hallitus ja toiminnanjohtaja Pitkänen esittelivät toimiston kuulumiset. 

 

Toivottiin, että mahdollisten termien ja lyhenteiden käytön osalta kiinnitettäisiin huomiota 

siihen, että termit ja lyhenteet avattaisiin, jotta edustajistolle on selvää mistä 

keskustellaan. 

 

Edustajistoa kiinnosti kuulla, mitä suunnitelmia KY-talon jäähyväistapahtuman suhteen 

on. Hallituksen jäsen Huhtamäki kertoi, että paljon riippuu uusista koronarajoituksista ja 

valitettavasti näyttää epätodennäköiseltä, että saataisiin järjestettyä isompia 

juhlallisuuksia ennen maaliskuun loppua, mutta tarkoituksena on saada kuitenkin jollain 

tavalla KY-talolle arvoisensa jäähyväiset järjestettyä. 

 

Kysyttiin hallituksen jäsen Takaselta, miten uusi salkkujako (yrityssuhteet ja väistötilat) on 

toiminut. Takanen kertoi, että alkuvuosi on ollut työntäyteinen, mutta uskoo, että jatkossa 

tilanne tasaantuu ja aikaa jää myös kehittämiselle. 

 

Merkittiin saatu informaatio (liite 3) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

 

Siirryttiin kokoustauolle klo 18.07. 

 

Palattiin kokoustauolta klo 18.14. 

 

8. LÄHETEKESKUSTELU ORGANISAATIOMUUTOKSEN BUDJETTIVAIKUTUKSESTA 

 

Siirryttiin käsittelemään asiakohta suljetuin ovin. 
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Helaniemi, Ronkainen ja Pihlajamäki jääväsivät itsensä asiakohdan ajaksi. 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen ja hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esittelivät asian. 

 

Kysyttiin, kattaako esitetty korvaussumma kaikki mahdolliset kulut. Pitkänen ja 

Ylä-Poikelus kertoivat, että summa käsittää kaikki mahdolliset kulut eikä lisävaateita 

korvausten suhteen voi enää esittää, koska asiasta on sovittu pätevällä sopimuksella. 

 

Kysyttiin, onko työtaakka noussut ja miten huolehditaan hyvinvoinnista. Toiminnanjohtaja 

Pitkänen kertoi, että monilla työntekijöillä työtehtävät ovat muuttuneet, mutta suurelta 

osin ne liittyvät jo aiemmin heillä olleisiin tehtäviin. Hyvinvointi on ollut muutenkin paljon 

esillä etätyöskentelyaikana, ja tähän tullaan ehdottomasti kiinnittämään huomiota myös 

työtehtävien muutoksen yhteydessä. Työntekijöiltä kysytään tasaisin väliajoin oman 

jaksamisen tilaa ja keskustellaan siitä, millainen työtilanne on ja onko työtaakka sopivan 

suuruinen. 

 

Nikola saapui kokoukseen klo 18.34. 

 

Kommentoitiin, että kuulostaisi järkevältä käyttää ry:n sijoitusvarallisuutta summan 

kattamiseen. 

 

Merkittiin saatu informaatio ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

 

9. HALLINTOPÄÄLLIKÖN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN 

 

Käsiteltiin asiakohta suljetuin ovin. 

 

Helaniemi, Ronkainen ja Pihlajamäki jääväsivät itsensä asiakohdan ajaksi. 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian. 

 

Päätettiin lakkauttaa hallintopäällikön toimi (liite 4). 

 

Helaniemi, Ronkainen ja Pihlajamäki palasivat kokousvahvuuteen. 
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10. ATALENTIN KUULUMISET 

 

Käsiteltiin viime kokouksessa pöydätty asiakohta. Hallituksen jäsen Takanen esitteli 

aTalentin kuulumiset. 

 

Kysyttiin, onko aTalentilla nyt mahdollisuuksia siirtyä isomman luokan toimeksiantoihin. 

Takanen kertoi, että välittää kysymyksen edelleen aTalentin hallituksen puheenjohtaja 

Simo Suoheimolle. Kysyttiin, olisiko edustajiston mahdollista kuulla myös aTalentin 

edustajalta lisää tulevaisuuden näkymistä. Takanen kertoi, että aTalentin toimistusjohtaja 

Niklas Huotari tulee vierailemaan kevään aikana edustajiston kokouksessa. 

 

Merkittiin saatu informaatio ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.  

 

11. PONSIVASTAUS 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli hallituksen ponsivastauksen. 

 

Kysyttiin, onko konkreettisia askelia suunnitelmien edistämiseksi jo mielessä. Hallituksen 

puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että suunnitelmia ja konkretiaa on, mutta niiden 

julkistaminen tapahtuu myöhempänä ajankohtana. Hallituksen jäsen Huhtamäki kertoi, 

että KUVA:n kanssa on tarkoitus kehittää keväälle myös etätapahtumia ja muutenkin 

varmistaa KY:n kulttuuriperinteen siirtyminen myös uusille vuosikursseille. 

 

Kysyttiin, miten yhdistyskenttää on tarkoitus tukea konkreettisesti. Hallituksen 

puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että toimijoita muistutetaan KY-säätiön 

projektiavustuksen hakemisesta. Hallituksen jäsen Nuortimo korosti tähän liittyen myös 

toiminta-avustustoimikunnan roolia. Nuortimo lisäsi myös, että vapaaehtoisten 

kiittämistä on pohdittu ja on mietitty kiittämisen toteuttamista etäaikana. 

 

Merkittiin saatu informaatio (liite 5) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

 

12. EDUSTAJISTON ALAISTEN TYÖRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN 

 

Edustajiston puheenjohtaja Lääkkölä ja toiminnanjohtaja Pitkänen esittelivät edustajiston 

alaiset toimikunnat ja niiden tämänhetkisen kokoonpanon. 
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Helaniemi ilmoitti olevansa kiinnostunut liittymään sääntö- ja hupityöryhmään. 

Ronkainen ilmoitti olevansa kiinnostunut liittymään sääntö- ja hupityöryhmään. Hiltunen 

ilmoitti olevansa kiinnostunut liittymään sääntötyöryhmään. Pihlajamäki ilmoitti olevansa 

kiinnostunut liittymään kansainväliseen työryhmään.  

 

Päätettiin valita Helaniemi, Hiltunen ja Ronkainen sääntötyöryhmään, Helaniemi ja 

Ronkainen hupityöryhmään ja Pihlajamäki kansainväliseen työryhmään. 

 

Todettiin, että edellä päätettyjen lisäksi myös muut edustajiston jäsenet ja varajäsenet 

voivat vielä ilmaista kiinnostuksensa pesteihin. 

 

13.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen huomautti, että hänen kaksivuotiskautensa on loppumassa 

syksyllä ja kysyi edustajistolta, miten he toivoisivat toiminnanjohtajan pestin jatkosta 

keskusteltavan. Pitkänen kertoi, millainen aikataulu aikaisempina vuosina asian suhteen 

on ollut. Sovittiin, että Pitkänen tuo helmikuun kokouksen tiedon mahdollisesta 

jatkohalukkuudestaan. 

 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Lääkkölä päätti kokouksen kello 19.43. 

 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 
 
 
____________________ _____________________ 

Arttu Lääkkölä Nina Pitkänen 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________ _____________________ 

Topi Ronkainen Antti Pentikäinen
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