
KYE 2/2021 Edustajiston kokous 
 
Aika:  Tiistai 16.2.2021 klo 17.00 
Paikka:  Saha, Konemiehentie 4, 02150 Espoo (etäkokous Zoomissa) 
 
Läsnä Arttu Lääkkölä kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja 
 

Hukkanen Topi edustajiston jäsen 
Helaniemi Heikki “ 
Ronkainen Topi “ 
Hiltunen Mikko “ 
Saari Maija “ 
Gröndahl Julian “ 
Aalto Maria “ 
Friman Asta “ 
Karttunen Kari “ 

 
Ganoo Apurva edustajiston varajäsen, kohdasta 9 klo 18.14 

alkaen 
Pihlajamäki Pauli “ 
Koikkalainen Ville “ 
Ganoo Tulika “, kohdasta 8 klo 17.48 alkaen 

 
 

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

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:04. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 9.2.2021 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. 

 

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), 

paikalla 13. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 
Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi varaedustajat Pihlajamäki ja Koikkalainen, ja 
ääntenlaskijoiksi edustajat Karttunen ja Hukkanen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin. 
 

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2) sillä muutoksella, että kohta 

13 muutetaan ESTABLISHING THE EXECUTIVE DIRECTOR SELECTION COMMITTEE. 
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6. ILMOITUSASIAT 

 

Edustaja Hiltunen kysyi, olisiko mahdollista saada porkkanana wolt-krediittejä 

kokoukseen osallistuville edaattoreille ja näin myös motivoida edaattoreita osallistumaan 

kokouksiin. Hiltunen peräänkuulutti edustajiston aktivointia, jotta kokouksissa olisi 

riittävästi edaattoreita paikalla. 

 

Lääkkölä kertoi, että myös toimiston puolella ollaan oltu kokousaktiivisuudesta huolissaan 

ja tähän tullaan puuttumaan. 

 

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

7. TOIMISTOKUULUMISET 

 

Hallitus ja toiminnanjohtaja Pitkänen esittelivät toimiston kuulumiset. 

 

Edustajistoa kiinnosti kuulla Suomen Ekonomien kanssa suunnitellusta yhteistyöstä. 

Varapuheenjohtaja Rauvala kertoi, että suunnittelu on vielä alkutekijöissä, mutta tarkoitus 

on keskustella myös ainejärjestöjen kanssa mahdollisista yhteistyön paikoista. 

 

Hallituksen jäsen Huhtamäki kertoi, että tarkoituksena on tehdä vapun osalta yhteistyötä 

esimerkiksi AYY:n tahojen kanssa ja käyttää hyväksi mahdollisia valmiita 

tapahtumakonsepteja. 

 

Edustajistoa kiinnosti kuulla, miksi brändin uudistamisprojektiin on päätetty lähteä, vaikka 

edellinen iso muutos on tehty vasta 2016. Hallituksen jäsen Kainulainen kertoi, että 

projektia on lähdetty edistämään, koska koettiin, että nykyinen brändi ei vastaa kaikkiin 

nykytilan tarpeisiin ja siitä on saatu vapaaehtoisilta palautetta vaikeasti käytettävyydestä. 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus täydensi, että lisäksi brändin uudistaminen on 

kirjattu toimintasuunnitelmaan ja se on myös yksi muutosjohtamisen väline nyt, kun 

olemme myös strategiaprosessin kanssa uuden äärellä. Kainulainen kertoi vielä, että 

projektissa on konsultoitu vanhoja viestintäsektorin toimijoita, ja heidän palautteensa on 

ollut pääosin positiivista ja erityisesti hyvää palautetta on tullut brändin jalostamisesta 

käytettävämmäksi. 
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Edustajistoa kiinnosti kuulla, miten kolmen kopon työnjako on toiminut. Kopot Lundström 

ja Rauvala kertoivat, että tähän mennessä jaosta on ollut positiivinen fiilis ja on ollut kiva, 

että asioita on voitu pallotella isommalla porukalla, vaikka kaikki kopot eivät olisikaan 

olleet kaikissa tapaamisissa. 

 

Kysyttiin myös, onko koulun kanssa ollut puhetta maisteriopiskelijoiden hyvinvoinnista ja 

sen huomioimisesta. Hallituksen jäsenet Lundström ja Nuortimo kertoivat, että 

keskusteluissa ollaan puhuttu yleisellä tasolla uusista opiskelijoista eikä erityisesti 

maisteriopiskelijoista, mutta tämä voisi olla tulevaisuudessa hyvä nosto ottaa esille 

keskusteluissa koulun kanssa. 

 

Kysyttiin, mitä vanhoille arkistoille ja tavaroille on tarkoitus tehdä. Toiminnanjohtaja 

Pitkänen kertoi, että suurin osa tavaroista on tarkoitus siirtää Otaniemen tiloihin ja 

esimerkiksi osan arkistoista osalta päätöksiä lopullisista säilytyskohteista tehdään 

myöhemmin. 

 

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

 

8. TOIMISTO-OHJELMA 2021 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli toimisto-ohjelman vuodelle 2021. 

 

Toimisto-ohjelmapohjan päivittäminen ja uusiminen sai ristiriitaista palautetta; se sai 

toisaalta hyvää palautetta siitä, että on tehty omannäköinen työkalu sisäiseen työhön ja 

toisaalta palautetta sekavuudesta. Lisäksi kiitettiin siitä, että “selvitetään”-tyyppisesti 

muotoiltuja kirjauksia oli edellisvuosia huomattavasti vähemmän, ja toivottiin että 

loputkin vastaavat kirjaukset muotoiltaisiin toisin. 

 

Tulika Ganoo saapui kokoukseen klo 17.48. 

 

Vaihdettiin kokouskieli englanniksi. 

 

Kysyttiin, miten hallitus aikoo pitää huolen hyvinvoinnistaan lukuisten kirjausten kanssa. 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että toimisto-ohjelma on pohjannut 

vahvasti toimintasuunnitelmaan, ja hyvinvoinnista ja eri hallituksen jäsenten työmääristä 
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ja vastuualueista keskustellaan jatkuvasti sekä 1 on 1 -keskusteluissa, että koko 

hallituksen kesken. Ylä-Poikelus kertoi, että hyvinvointi on yksi hallituksen prioriteeteista.  

 

Edustajisto esitti huolensa myös siitä, ettei taulukosta tule tulostaulukko, josta voi käydä 

katsomassa, miten paljon muut ovat tehneet ja verrata itseään muihin. Korostettiin, että 

on tärkeää, että taulukon käytöstä ollaan samalla viivalla ja tiedetään, miten taulukkoa on 

tarkoitus käyttää.  

 

Hallituksen jäsen Rauvala kertoi, että osasyy sille, että taulukossa on useita kirjauksia on 

se, että isompia tehtäviä on pilkottu pienempiin, helpommin ymmärrettäviin osatehtäviin. 

Rauvala myös korosti, että toimisto-ohjelmaa on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä koko 

hallituksen kesken, vaikka tietyissä asioissa joku yksittäinen hallituksen jäsen on kirjattu 

päävastuuseen. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että toimisto-ohjelmaa päivitetään 

tilanteen mukaan vuoden mittaan, ja toimisto-ohjelman on tarkoitus olla 

johtamisvälineenä vuoden aikana. 

 

Merkittiin toimisto-ohjelma 2021(liite 4) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

 

9. STRATEGIAN PÄIVITYS 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli prosessia. 

 

Hukkanen poistui kokoustauolle 18.04. 

 

Hukkanen palasi kokoustauolta 18.05. 

 

Apurva Ganoo saapui kokoukseen klo 18.14. 

 

Edustajisto kiitti hyvin valmistellusta prosessista ja siitä, että prosessiin tullaan 

osallistamaan laajasti eri sidosryhmien edustajia. 

 

Merkittiin saatu informaatio (liite 5) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 
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10. JÄSENEN VALINTA STRATEGIATYÖRYHMÄÄN 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli asian ja kertoi, että pesti veisi noin 4 tuntia 

kuussa allokoituna eri tavoin riippuen strategiaprosessin vaiheesta. 

 

Apurva Ganoo kertoi olevansa käytettävissä edustajiston edustajaksi 

strategiatyöryhmään. 

 

Päätettiin yksimielisesti valita Apurva Ganoo strategiatyöryhmään edustajiston 

edustajaksi. 

 

11. PÄIVITYS OPISKELIJAKESKUSPROJEKTISTA 

 

Hallituksen jäsen Haapanen esitteli päivityksen opiskelijakeskusprojektista. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että maaliskuun loppuun määritellyt 

aikarajat tulevat todella pian vastaan, ja näin ollen edustajistolle kerrotaan mahdollisista 

päivityksistä asioissa myös kokousten välillä. 

 

Edustajisto korosti viestinnän ja kommunikoinnin tärkeyttä. Lisäksi kysyttiin, onko 

budjettia ajatellen mahdollista tehdä vielä muutoksia pohjapiirrustuksiin ja näin vapauttaa 

lisätilaa käyttöön. Hallituksen jäsen Haapanen vastasi, että nykyiset laskelmat ovat 

KY-säätiön asiantuntijoiden hyväksymiä ja ACRE:n kanssa neuvoteltuja. Kysyttiin myös, 

onko suunniteltu tapahtumatila riittävän kokoinen. Haapanen vastasi, että nykyinen 

suunnitelma on mahdollisimman realistinen ja luonnollisesti isomman tilan rakentaminen 

lisäisi budjettia entisestään. Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että budjetista 

käydään vielä keskustelua ja esimerkiksi rakentamisen elinkaarikustannukset ovat myös 

keskustelunaiheina. 

 

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (liite 6) ja siitä käyty keskustelu. 

 

12. BUDJETIN 2021 HYVÄKSYMINEN JA PÄÄTÖS ORGANISAATIOMUUTOKSEN 

BUDJETTIVAIKUTUKSISTA 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli ehdotuksen budjetiksi vuodelle 2021. 
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Siirryttiin käsittelemään osa asiakohdasta suljettujen ovien taakse. 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Rauvala esitteli ehdotuksen organisaatiomuutoksen 

budjettivaikutuksista. 

 

Päätettiin hyväksyä budjetti vuodelle 2021 sekä esitys organisaatiomuutoksen 

budjettivaikutuksista (liitteet 7, 8 ja 9). 

 

Palattiin jatkamaan kokousta avoimin ovin. 

 

13. TOIMINNANJOHTAJAN VALINTATYÖRYHMÄN MUODOSTAMINEN 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen kertoi, ettei hae jatkokautta toiminnanjohtajana ja avasi 

edustajistolle syitä päätöksensä takana.  

 

Edustajisto kysyi, miten tulevan toiminnanjohtajan jaksamisesta voitaisiin pitää vielä 

paremmin huolta. Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus ja toiminnanjohtaja Pitkänen 

kertoivat, että asiasta on keskusteltu ja asian valmistelua jatketaan yhdessä. 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli ehdotuksen toiminnanjohtajan valintatyöryhmän 

kokoonpanoksi ja edustajiston puheenjohtaja Lääkkölä esitteli tarkemmin 

valintatyöryhmän tehtäviä. 

 

Asta Friman, Heikki Helaniemi ja Kari Karttunen ilmoitti olevansa käytettävissä 

valintatyöryhmään. 

 

Päätettiin valita valintatyöryhmään varsinaisina jäseninä edustajiston puheenjohtaja Arttu 

Lääkkölä (koollekutsuja), hallituksen puheenjohtaja Niko Ylä-Poikelus ja edustajiston 

edustajina Asta Friman, Heikki Helaniemi ja Kari Karttunen, sekä äänivallattomana 

jäsenenä nykyinen toiminnanjohtaja Nina Pitkänen. 

 

 

 

 

Doc ID: 2fc03620f64f9bf98d6adf9cefcca09ac8923bcc



14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Hallituksen jäsen Kainulainen kertoi, että he ovat valmistelleet hallituksen jäsen Haapasen 

kanssa tulevia edustajistovaaleja, ja että kampanjaa valmistelemaan tullaan valitsemaan 

pari vapaaehtoista, jotka haetaan suljetun haun kautta. Tähän valituksi tuleminen ei 

tarkoita, että olisi osa vaalilautakuntaa, eli valitut henkilöt voivat edelleen asettua ehdolle 

vaaleissa. 

 

Edustajiston hupityöryhmä ehdotti, että edaribisset tuotaisiin takaisin kokousten 

yhteyteen niin, että edaribisset pidettäisiin pienissä porukoissa kasvokkain tavaten (max 

10 henkilöä/paikka) ja etäyhteydellä yhteyttä muihin ryhmiin pitäen. Ehdotus sai 

kannatusta edustajistolta, ja toivottiin lisäksi, että edaribisseille voisi osallistua myös 

kokonaan etänä. Hupityöryhmä kiitti kommenteista ja kertoi palaavansa asiaan. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi terveiset Helsingin Ekonomien 

kokouksesta. 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Lääkkölä päätti kokouksen kello 19.14. 

 

 
 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 
 
 
____________________ _____________________ 

Arttu Lääkkölä Nina Pitkänen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________ _____________________ 

Pauli Pihlajamäki Ville Koikkalainen 
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