
KYE 5/2021 Edustajiston kokous

Aika: Torstai 20.05.2021 klo 18.00
Paikka: Saha, Konemiehentie 4, 02150 Espoo (etäkokous Zoomissa)

Läsnä Lääkkölä Arttu kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja

Hukkanen Topi edustajiston jäsen, kohdasta 8 klo 17.42 alkaen
Häikiö Hannu “
Ronkainen Topi “, kohdasta 9 klo 18.32 alkaen
Saari Maija “
Gröndahl Julian “
Huotari Aapo “
Hakola Roni “ kohtaan 17 klo 20.20 saakka
Virtanen Elettra “
Niiranen Pettiina “
Karttunen Kari “
Nissinen Paavo “

Pihlajamäki Pauli edustajiston varajäsen
Koikkalainen Ville “
Soivio Topi “
Halsas Anna “

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä
Kim Jokinen Edustajiston varapuheenjohtaja
Nina Pitkänen kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 13.5.2021 ja toimitetuksi

samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna.

Todettiin kokous lailliseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Esteellisten toteaminen
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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 13 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1),

paikalla 15.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin KY Alumnin hallituksen jäsen Riikka Niemiselle läsnäolo- ja puheoikeus

kokoukseen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi varaedustaja Halsas ja edustaja Virtanen, ja
ääntenlaskijoiksi edustajat Karttunen ja Huotari. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
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Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2) sillä muutoksella, että lisättiin

kohdaksi 17 APPROVING THE BRAND UPDATE. Muut esityslistan kohdat siirtyivät

kohdasta 17 alkaen yhden kohdan eteenpäin.

6. ILMOITUSASIAT

Varaedustaja Soivio totesi, että KY 110-vuosijuhlia juhlittiin viime viikolla

menestyksekkäästi striimin välityksellä.

7. TOIMISTOKUULUMISET

Hallitus ja toiminnanjohtaja esittelivät eri sektoreiden ja toimiston kuulumisia.

Kerrottiin, että maisterimursujen orientaatiosta on tänä vuonna keskusteltu hyvissä ajoin

ja pyritään pitämään huolta siitä, että myös heille on laadukasta ohjelmaa orientaation

aikana.

Merkittiin tiedoksi toimistokuulumiset (liite 3) ja niistä käyty keskustelu.

8. KY ALUMNIN KUULUMISET

KY Alumnin hallituksen jäsen Riikka Nieminen esitteli KY Alumnin kuulumisia.

Edustaja Hukkanen saapui kokoukseen 17.42.

Kiitettiin hyvästä presentaatiosta sekä siitä, että KY:n alumnitoimintaa on nyt suunniteltu
vähän pidemmällä aikajänteellä.

Kysyttiin, olisiko mentorointitoiminnassa mukana olleilta opiskelijoilta mahdollista saada
jotain kevyttä raporttia siitä, miten mentorointi on heitä hyödyttänyt. Nieminen kertoi,
että idea ei missään nimessä ole poissuljettu, ja että jotain dataa parien toiminnasta on
myös jo kerätty. Nieminen kertoi, että mentorointiohjelmassa on ollut ennakoitua
enemmän keskustelua ura-asioista, mutta sitä ei ole koettu silti kilpailevaksi koulun
mentorointitoiminnan kanssa, koska alumnin ohjelmaan osallistuu myös alempien
vuosikurssien opiskelijoita, joilla ei ole mahdollisuutta vielä hakeutua koulun tarjoamaan
mentorointiohjelmaan.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (liite 4) sekä niistä käyty keskustelu.

9. TOIMINNANJOHTAJAN VALINTA
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Siirryttiin käsittelemään asiakohtaa suljetuin ovin.

Edustajiston puheenjohtaja Lääkkölä esitteli valintaprosessia sekä
toiminnanjohtajavalintatyöryhmän esityksen toiminnanjohtajaksi.

Häikiö poistui kokoustauolle 18.15.

Kiitettiin työryhmää hyvästä työstä sekä siitä, että rekrytointiprosessia on tehty yhdessä
aTalentin kanssa.

Kiitettiin myös siitä, että toiminnanjohtajan työsopimus tehdään ensimmäistä kertaa
toistaiseksi voimassaolevaksi. Toivottiin, että sama tehtäisiin pian myös muiden
työntekijöiden työsopimusten osalta.

Palattiin käsittelemään asiakohtaa avoimeen kokoukseen.

Häikiö palasi kokoustauolta 18.32

Ronkainen saapui kokoukseen klo 18.32.

Toiminnanjohtajan tehtävään esitetty Heidi Riihimäki esittäytyi ja edustajisto kyseli
häneltä tarkentavia kysymyksiä.

Päätettiin yksimielisesti valita Heidi Riihimäki KY:n toiminnanjohtajaksi esityksen
mukaisesti (liite 5). Onniteltiin Riihimäkeä!

Siirryttiin kokoustauolle klo 18.47.

Palattiin kokoustauolta klo 18.55.

10. UUSIEN TILOJEN TILANNEPÄIVITYS

Hallituksen jäsenet Haapanen ja Takanen esittelivät asian.

Merkittiin tiedoksi saatu tilannepäivitys (liite 6).

11. TOIMISTO-OHJELMA, 1. PÄIVITYS

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli asian.

Toivottiin, että hallitus ei jättäisi suoraan seuraavalle hallitukselle perintönä niitä
projekteja, mitä tänä vuonna ei tehty, vaan tekemättä jääneitä asioita tarkasteltaisiin
kriittisesti ennen mahdollista siirtoa seuraavalle vuodelle. Ylä-Poikelus kiitti huomiosta ja
totesi, että syksyllä tosiaan tullaan käymään tekemättä jääneet toimintasuunnitelman ja
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toimisto-ohjelman kohdat kriittisesti läpi. Huomautettiin, että pandemiatilanteella on
varmasti ollut vaikutusta siihen, että jotkin asiat ovat siirtyneet hallituskausien yli.

Kysyttiin, miten hallituksella menee. Hallituksen jäsenet kertoivat kokemuksiaan
pandemia-ajan hallituksessa toimimisesta.

Merkittiin tiedoksi toimisto-ohjelman 1. päivitys (liite 7) ja siitä käyty keskustelu.

12. TALOUSINFORMAATIO

Toiminnanjohtaja Pitkänen ja hallituksen varapuheenjohtaja Rauvala esittelivät
talousinformaation.

Pitkänen kertoi, että KY ry:n budjetissa ei ole varauduttu ulkopuolisten tilojen vuokriin
syksylle, mutta säätiöllä on valmius tukea KY:n alaisuudessa toimivia yhdistyksiä heidän
mahdollisissa tapahtumien tilavuokrissa projektirahan kautta.

Merkittiin tiedoksi saatu talousinformaatio (liitteet 8 ja 9) ja siitä käyty keskustelu.

13. LÄHETEKESKUSTELU HALLITUSTENVALINNAN AIKATAULUSTA

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus esitteli asian.

Kysyttiin vaihtoehtoisista tavoista valita hallitus. Ylä-Poikelus esitteli erilaisia
vaihtoehtoja, mutta korosti että ei suoraan ehdota jonkun niistä käyttöönottoa, vaan
kertoi nykyisen hallituksen kokevan nykyisen tavan onnistuneeksi ja sopivaksi.
Kommentoitiin, että pienet viilaukset aikatauluun ovat tervetulleita ja edustajisto ei
varmasti vastusta prosessia parantavia muutoksia niin kauan, kun muutokset ovat pieniä
eivätkä muuta koko prosessin rakennetta.

Korostettiin sitä, että prosessin pitää olla mahdollisimman yhdenvertainen kaikille
hakijoille, eikä se saa suosia toimistolta tulevia hakijoita.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (liite 10) ja siitä käyty keskustelu.

14. VAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Hallituksen jäsen Kainulainen esittelivät asian.

Päätettiin valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jesse Haapanen ja jäseniksi Kiti
Kainulainen (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Asta Friman ja Oona Sunnari, sekä
varajäseniksi Pauli Pihlajamäki, Tuomas Takanen ja Paavo Nissinen. Merkittiin tiedoksi
asiasta käyty keskustelu.
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15. TYÖNTEKIJÄVALINNAT 2021-2O22

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian.

Kysyttiin, miten CORE:n account manager -projekti on sujunut. Hallituksen jäsen Takanen
kertoi, että projekti on sujunut hyvin ja vapauttanut jonkin verran aikaa
myyntikoordinaattoreilta, mutta toki aikaa ja resursseja menee myös vuosittaiseen
valiokuntalaisten kouluttamiseen.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (liite 11) ja siitä käyty keskustelu.

16. KY:N HUOMIONOSOITUKSET

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian.

Hallituksen puheenjohtaja Ylä-Poikelus onnitteli kaikkia huomionosoitusten saajia.

Merkittiin saatu informaatio tiedoksi (liite 12).

17. BRÄNDIPÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen jäsen Kainulainen esitteli asian.

Edustaja Hakola poistui kokouksesta klo 20.20.

Kiitettiin uudistusta eteenpäinkatsovasta tyylistä. Kysyttiin, onko uudistusta tarkoitus

käyttää myös ulkoisessa viestinnässä vai säilytetäänkö niissä vanhan brändin mukaista

yhtenäisyyttä. Kainulainen kertoi, että uudistus on tarkoitus vielä läpi kautta linjan ja

kertoi uskovansa uuden linjan olevan yhtenäinen ja linjassa myös vanhan brändin

teemojen kanssa.

Kysyttiin, onko värikarttaa ajateltu laajentaa nykyisestä värikartasta. Kainulainen kertoi,

että dokumentaation perusteella aiemmin ei ole ollut tarkoitus ottaa muita värejä

värikarttaan eikä niin ole tarkoitus nytkään tehdä. Murretuilla väreillä on tarkoitus tuoda

lisää skaalaa muuttamatta kuitenkaan värikarttaa.

Kysyttiin, miten nettisivuprojekti on edennyt. Kainulainen kertoi, että uudet nettisivut on

tarkoitus julkaista elokuun alussa ja nyt työstetään sisältöjä nettisivuille.
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Korostettiin sitä, että vapaaehtoisten kouluttamiseen uuden brändin osalta on hyvä

panostaa heti alusta alkaen, jotta brändiä aletaan käyttämään alusta alkaen

tarkoituksenmukaisesti.

Päätettiin vahvistaa KY:n brändipäivitys esityksen mukaisesti (liite 13) ja merkitä tiedoksi

siitä käyty keskustelu.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Lääkkölä päätti kokouksen kello 20.42.

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

____________________ _____________________

Arttu Lääkkölä Nina Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat

____________________ _____________________

Anna Halsas Elettra Virtanen

Doc ID: 35e392f1350384fbc56f403f21389c2ba38c97ee



Audit Trail

Title


File Name


Document ID


Audit Trail Date Format


Status

KYE 5/2021 allekirjoitukseen

KYE 5_2021 Meeting minutes.pdf

35e392f1350384fbc56f403f21389c2ba38c97ee

MM / DD / YYYY

Completed

08 / 27 / 2021

14:35:03 UTC

Sent for signature to Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi),

Arttu Lääkkölä (arttu.laakkola@ky.fi), Anna Halsas

(anna.halsas@aalto.fi) and Elettra Virtanen

(elettra.virtanen@aalto.fi) from nina.pitkanen@ky.fi

IP: 91.159.137.189

08 / 27 / 2021

14:35:17 UTC

Viewed by Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi)

IP: 91.159.137.189

08 / 27 / 2021

14:35:25 UTC

Signed by Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi)

IP: 91.159.137.189

08 / 30 / 2021

19:05:38 UTC

Viewed by Arttu Lääkkölä (arttu.laakkola@ky.fi)

IP: 212.149.211.150

08 / 30 / 2021

19:06:16 UTC

Signed by Arttu Lääkkölä (arttu.laakkola@ky.fi)

IP: 212.149.211.150



Audit Trail

Title


File Name


Document ID


Audit Trail Date Format


Status

09 / 20 / 2021

07:16:31 UTC

Viewed by Elettra Virtanen (elettra.virtanen@aalto.fi)

IP: 86.50.140.240

09 / 20 / 2021

07:20:35 UTC

Signed by Elettra Virtanen (elettra.virtanen@aalto.fi)

IP: 86.50.140.240

10 / 21 / 2021

10:03:21 UTC

Viewed by Anna Halsas (anna.halsas@aalto.fi)

IP: 80.220.73.86

10 / 21 / 2021

10:11:02 UTC

Signed by Anna Halsas (anna.halsas@aalto.fi)

IP: 80.220.73.86

The document has been completed.10 / 21 / 2021

10:11:02 UTC

KYE 5/2021 allekirjoitukseen

KYE 5_2021 Meeting minutes.pdf

35e392f1350384fbc56f403f21389c2ba38c97ee

MM / DD / YYYY

Completed


		2021-10-21T10:11:15+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




