
KYE 3/2020 Edustajiston kokous 
 
Aika:  Keskiviikko 26.2.2020 klo 17:00 
Paikka:  Tuomela-kabinetti, Konemiehentie 4, 02150 Espoo 
 
Läsnä Halsas Anna kokouksen äänivallaton puheenjohtaja 
 

Hiltunen Mikko edustajiston jäsen, paikalla kohdasta 10 klo 18:06 
lähtien 

Gröndahl Julian “ 
Aalto Maria “, paikalla kohdasta 8 klo 17:35 lähtien 
Halinen Iiro “ 
Hakola Roni “ 
Virtanen Elettra “ 
Niiranen Pettiina “ 
Friman Asta “ 
Ylä-Poikelus Niko “ 
Nissinen Paavo “ 

 
Ganoo Apurva edustajiston varajäsen, paikalla kohdasta 10 klo 

18:06 lähtien 
Haapanen Jesse “ 
Erkko Elsi “ 
Järvinen Katariina “, paikalla kohdasta 6 klo 17:13 lähtien 
Kulikoff Joel “ 
Bergius Aino “, paikalla kohdasta 6 klo 17:13 lähtien 
Koikkalainen Ville “ 
Seppälä Emmi “, paikalla kohdasta 10 klo 18:06 lähtien 
Kivihuhta Pihla “ 
Nikola Laura “ 

 
 

 
Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä 

KY-säätiön hallituksen jäseniä 
Juho Paavola KY-säätiön asiamies 
Nina Pitkänen kokouksen sihteeri 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Sihteeri totesi esityslistat julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 19.2.2020 ja ne on toimitettu 

samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna. 
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Todettiin kokous lailliseksi. 

 

 

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 Heikki Helaniemi, Antti Perttula, 

Pauli Pihlajamäki, Touko Aroheikki, Rasmus Ylinen, Jarkko Kosunen, Elina Anttalainen ja 

Topi Ronkainen 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 liitteen mukaisesti. 

 

3.3  Läsnäolevien jäsenten toteaminen 

 

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 14 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1), 

paikalla 20. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 

 
Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi edustajat Iiro Halinen ja Niko Ylä-Poikelus ja 
ääntenlaskijoiksi varaedustajat Joel Kulikoff ja Ville Koikkalainen. Henkilöt toimivat 
toistensa varahenkilöinä. 

 

Doc ID: 84cd9d7a12831b1913b77f2ce73c23f0bbca2c79



 

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 

 

6. EDUSTAJISTON ALAISTEN TYÖRYHMIEN TÄYDENNYS 

 

Viime kokouksessa edustajisto valitsi jäseniä sääntötyöryhmään, kansainväliseen 

työryhmään sekä hupityöryhmään.  

 

Bergius ja Järvinen saapuivat kokoukseen klo 17:13. 

 

Pihla Kivihuhta ja Ville Koikkalainen ilmoittivat kiinnostuksensa kansainväliseen 

työryhmään. Katariina Järvinen ilmoitti kiinnostuksensa hupityöryhmään.  

 

Emmi Seppälää ehdotettiin hupityöryhmään. 

 

Päätettiin valita Kivihuhta ja Koikkalainen kansainväliseen työryhmään, ja Järvinen ja 

Seppälä hupityöryhmään Seppälän osalta ehdollisesti niin, että häneltä varmistetaan 

vielä, onko hän käytettävissä tehtävään. 

 

7. TOIMISTOKUULUMISET 

 

Hallitus ja toiminnanjohtaja esittelivät edustajistolle sektoreiden ja toimiston kuulumisia. 

 

Edustajisto halusi kuulla lisää Jodelin kanssa pidetystä tapaamisesta, ja hallituksen jäsen 

Ritala kertoi, että Jodelin kanssa on tavattu nyt kerran, ja tapaamisesta tuodaan 

lisätietoja, kunhan linjat selkenevät. 

 

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

 

8. KYLTERI-LEHDEN TULEVAISUUS, 2. käsittely 

 

Kylterin päätoimittaja Jenni Toivosen oltua estynyt toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli 

ehdotuksen Kylteri-lehden toimitukseen liittyvistä muutoksista. 
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Aalto saapui kokoukseen klo 17:35. 

 

Edustajisto halusi tietää lisää muutosten mahdollisista budjettivaikutuksista, ja asiamies 

Paavola kertoi viime vuoden toteuman perusteella arvion vaikutuksista. 

 

Edustajisto halusi muistuttaa, että Kylterin mainosmyynnit vähenevät, jos lehtien määrä 

vähenee. 

 

Päätettiin antaa Kylterille vapaus tehdä uudistusta näkemyksensä mukaisesti ja merkittiin 

tiedoksi käyty keskustelu (liite 4). 

 

9. KY:N HUOMIONOSOITUKSET 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli pohjaehdotuksen vuonna 2020 jaettavista edustajiston

alaisista huomionosoituksista. 

 

Päätettiin hyväksyä huomionosoitukset pohjaesityksen mukaisesti (liite 5). 

 

Siirryttiin kokoustauolle klo 17:41. 

 

Palattiin kokoustauolta klo 18:06. 

 

Hiltunen, Ganoo ja Seppälä saapuivat kokoukseen klo 18:06. 

 

10. KY ALUMNIN VIERAILU 

 

KY Alumnin edustaja Riikka Nieminen kertoi KY Alumnin kuulumisista edustajistolle. 

 

Mentorointi herätti paljon positiivisia ajatuksia edustajiston keskuudessa. Myös 

suhtautuminen KY Alumnin yhdistykseksi muuttumiseen oli lähtökohtaisesti positiivista. 

 

Edustajisto jää odottamaan, miten uudistusta viedään eteenpäin. 

 

Merkittiin saatu informaatio ja siitä käyty keskustelu tiedoksi (liite 6). 
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11. TOIMISTO-OHJELMA 2020 

 

Hallituksen puheenjohtaja Helaniemi esitteli hallituksen valmisteleman toimisto-ohjelman 

vuodelle 2020. 

 

Kysyttiin, missä vaiheessa KY:n KPI-hanke on. Hallituksen puheenjohtaja Helaniemi kertoi, 

että KPI:tä valmistellaan ja niistä tullaan kertomaan edustajistolle, kunhan niistä on 

lisätietoa. 

 

Käytiin keskustelua töiden uudelleenallokoinnista ja kerrottiin, että tarkoituksena on 

antaa työntekijöille mahdollisuus keskittyä enemmän niihin töihin, joihin heidät on 

palkattu. Toivottiin, että edustajisto saisi myös numeerisessa muodossa tietoa 

mahdollisista budjettivaikutuksista. 

 

Kysyttiin, miksei yhteistyöstä AYY:n kanssa ole toimisto-ohjelmassa mainintaa. 

Hallituksen puheenjohtaja Helaniemi kertoi, ettei toimisto-ohjelmassa ole mainintaa 

yhteistyöstä, koska kyseessä jatkuva prosessi, mutta KY:n toimiston eri toimijat ovat 

säännöllisesti yhteydessä AYY:n toimiston jäsenten kanssa ja tekevät yhteistyötä. 

 

Vinkattiin, että toimisto-ohjelmaa tehtäessä olisi hyvä benchmarkata myös Itä-Suomen 

yliopistoa. 

 

Edustajisto esitti toivomuksen, että edustajisto otettaisiin mahdollisimman hyvin mukaan 

edunvalvonnan linjapaperin tekoon.  

 

Kysyttiin, onko AYY:n kanssa keskusteltu, että KY on tekemässä omaa linjapaperia, ja 

Helaniemi kertoi, että tänä vuonna ei ole vielä keskusteltu asiasta, mutta asiasta tullaan 

keskustelemaan. 

 

Edustajisto esitti toivomuksen, että myös linjapaperin päivittämiselle tehtäsiin selkeä 

suunnitelma. 

 

Edustajisto esitti toivomuksen, että edustajisto pidettäisiin tietoisena, jos jotain 

toimisto-ohjelman asioita ei saadakaan tehtyä vuoden aikana. Lisäksi muistutettiin, että 
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kun tekemistä on paljon, on tärkeää pitää myös itsestään huolta eikä olla jatkuvasti 

saatavilla. 

 

Edustajisto esitti toivomuksen, että jatkossa keskityttäisiin enemmän dokumenttien 

huoliteltuun ulkoasuun ja kielen oikeellisuuteen. 

 

Merkittiin tiedoksi esitelty toimisto-ohjelma (liite 7). 

 

12. BUDJETTI 2020 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli kaksi vaihtoehtoista budjettiluonnosta vuodelle 2020. 

 

Edustajisto esitti toivomuksen, että jatkossa esitettäisiin vertailua toteuman ja budjetin 

välillä, ei vain budjetin ja budjetin. Toiminnanjohtaja Pitkänen kertoi, että uuden 

talousseurannan työkalun tulisi mahdollistaa tämä ja syksyllä on tarkoitus muuttaa 

esitystapaa. 

 

Edustajisto kannatti yksimielisesti versiota 2. 

 

Vahvistettiin ehdotetuista budjeteista versio 2 KY ry:n budjetiksi vuodelle 2020 (liitteet 8, 

9, 10, 11 ja 12).

 

13. ILMOITUSASIAT 

 

Edustajiston jäsen Virtanen toivotti kaikille hyvää KY-viikkoa. 

 

Edustajiston jäsen Hiltunen toivoi, että jatkossa voitaisiin suosia kokouspaikkana Sahaa 

Tuomelan sijaan. 

 

Varapuheenjohtaja Sunnari toivoi, että nyt jo tiedossa olevat esteet tuleviin kokouksiin 

ilmoitettaisiin hänelle mahdollisimman pian. 
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14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Edustajisto esitti toivomuksen toimisto-ohjelmaan liittyen, että Code of 

Conduct-ohjesääntö tehtäisiin mahdollisimman pian. Toiminnanjohtaja Pitkänen ja 

hallitus muistuttivat, että on toimisto aina käytettävissä ja pienissäkin asioissa saa aina 

olla yhteydessä myös ennen kuin ohjesääntö saadaan tehtyä. Ohjesääntö on tarkoitus 

tehdä mahdollisimman pian, mutta niin että prosessi on kuitenkin kunnollinen ja ei 

hätiköity. 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Halsas päätti kokouksen kello 20.29 

 

 

 
 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 
 
 
____________________ _____________________ 

Anna Halsas Nina Pitkänen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________ _____________________ 

Iiro Halinen Niko Ylä-Poikelus  
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