
KYE 8/2020 Edustajiston kokous 
 
Aika:  Keskiviikko 14.10.2020 klo 17.00 
Paikka:  Yläkertsi, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B (3. krs), 00100 Helsinki  
 
Läsnä Halsas Anna kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja 
 

Hukkanen Topi edustajiston jäsen, klo 19.14 kohtaan 13 saakka. 
Hiltunen Mikko “ 
Saari Maija “ 
Aalto Maria “ paikalla klo 18.02 alkaen kohdasta 10 eteenpäin 
Halinen Iiro “ 
Virtanen Elettra “ 
Karttunen Kari “ 
Ylä-Poikelus Niko “ 

 
Ganoo Apurva edustajiston varajäsen, paikalla klo 18.02 alkaen 

kohdasta 10 eteenpäin 
Haapanen Jesse “ 
Starck Janne “ 
Jarner Nora “ 
Kulikoff Joel “ 

 
 

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä 
KY-säätiön hallituksen jäseniä 
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 7.10.2020 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 

Heikki Helaniemi, Antti Perttula, Pauli Pihlajamäki, Touko Aroheikki, Rasmus 

Ylinen 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. 

 

3.3 Läsnäolevien jäsenten toteaminen 

 

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 11 edustajiston jäsentä tai varajäsentä, 

paikalla 13 (liite 1). Edustaja Hukkasen poistuttua klo 19.14 loppukokouksen läsnä 

oli 12 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 
Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustaja Ylä-Poikelus ja varaedustaja Haapanen, ja 
ääntenlaskijoiksi edustaja Hiltunen ja varaedustaja Kulikoff. Pöytäkirjantarkastajat 
toimivat ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin. 
 

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
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Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2) niillä muutoksilla, että kohtien 

10-11 osalta päivitetään vuosiluvuksi 2021. 

 

6. ILMOITUKSET 

 

Ilmoitettiin, että haku hallitukseen sekä edustajiston puheenjohtajistoon on auki. 

 

7. TOIMISTOKUULUMISET 

 

Hallitus ja toiminnanjohtaja esittelivät toimiston kuulumiset. 

 

Kerrottiin, että KY on saanut paljon medianäkyvyyttä. Kommentit saivat kiitosta 

edustajistolta. 

 

Kerrottiin, että opiskelijakeskusprojektin suhteen ei tapahu mitään. Edustajisto muistutti, 

että AYY:n edustajisto on ilmaissut vahvaa tahtoa hankkeelle ja toivottiin, että hallitus 

toisi edustajistolle päätösehdotuksen suuntaan tai toiseen reunaehdoin. Hallituksen 

puheenjohtaja Helaniemi kertoi, että kaikki vaihtoehdot halutaan kartoittaa esim 

yliopiston kanssa ennen kuin tehdään mitään radikaalimpia päätöksiä. Tapaaminen 

yliopiston johdon kanssa on tulossa parin viikon päästä ja sen pohjalta päästään 

etenemään suuntaan tai toiseen. Samalla viikolla keskustellaan myös AYY:n kanssa 

asiasta.  

 

Hyvinvointiin liittyen edustajisto ilmaisi huolen siitä, miten uudet opiskelijat jotka tulevat 

ulkopaikkakunnilta pääsevät mukaan toimintaan. Hallituksen jäsen Malka kertoi, että asia 

on otettu huomioon ja aihetta on ajateltu yhdeksi vaihtoehdoksi seuraavaa 

BeWell-ryhmäkeskustelua varten. 

 

Ehdotettiin, että tavallisia tutoreita voitaisiin myös käyttää hyödyksi hyvinvointiasioissa ja 

kouluttaa heille enemmän asiaa. Haasteita saattaa aiheuttaa tutoreiden rajallinen aika, 

koska pesti loppuu syksyn aikana, mutta asiaan voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota 

koulutusvaiheessa. 

 

Kysyttiin siitä, miten kahden myyntikoordinaattorin kanssa on sujunut. Hallituksen jäsen 

Manninen kertoi, että alku on lähtenyt hyvin käyntiin, molemmilla on töitä ja kaksi 
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myyntikoordinaattoria on mahdollistanut sen, että tulossa on paljon tapaamisia  uusien 

kontaktien kanssa. Vuosijuhlia ja Kiljukaulaa on alettu myymään, mutta vuosijuhlien 

ajankohdan ollessa auki ei ole vielä varmasti löyty lukkoon mitään, mutta tilanne näyttää 

lipaavalta. Kiljukaulan suhteen on ollut haasteita saada paketteja myytyä, mutta työtä 

jatketaan ja on mietitty myös vaihtoehtoisia lähetysmistapoja. Edustajistoa kiinnosti 

kuulla myös, onko kahden myyntikoordinaattorin työpanos vähentänyt hallituslaisen 

työmäärää. Manninen kertoi, että jossain määrin kyllä, mutta toki tuntilisäys verrattuna 

yhteen myyntikoordinaattoriin on ollut maltillinen. Syksyllä hallitusvastaavan on kuitenkin 

ollut mahdollista ottaa myös hallitustenvalintatyöryhmän vetovastuu. On hyvä miettiä 

olisiko pestiin mahdollista lisätä ensi vuodelle joku lisäsalkku. 

 

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

 

8. TOIMISTO-OHJELMA, 2. PÄIVITYS 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esitteli päivityksen. 

 

Merkittiin päivitys tiedoksi (liite 4). 

 

9. HALLITUSTENVALINTATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Halsas esitteli asian. 

 

Päätettiin täydentää työryhmän kokoonpanoa valitsemalla Lauri Koskinen TEKNISTÄ :D 

edustajaksi. 

 

Aalto ja Ganoo saapuivat kokoukseen klo 18.02. 

 

10. TOIMINTASUUNNITELMA 2021, 2. KÄSITTELY 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esitteli asian. 

 

Toivottiin, että edustajisto olisi enemmän mukana strategiantekoprosessissa, esimerkiksi 

niin, että edustajiston puheenjohtaja olisi mukana prosessissa tai jopa johtamassa sitä. 

Toivottiin, että edustajistoa osallistettaisiin myös tulevina vuosina niin, että strategiaa 
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päivitettäisiin vuosittain. Lisättiin myös, että ainejärjestöjen kanssa voitaisiin tehdä vielä 

enemmän yhteistyötä, ja ylipäätään ottaa KY:n alaiset toimijat paremmin huomioon ja 

mukaan strategiantekoprosessiin. 

 

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

 

11. TALOUSARVIO 2021, 2. KÄSITTELY 

 

11.1. TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN TARKISTUS 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian. 

 

Toivottiin, että jatkossa korotus tehtäisiin vuosittain. Ehdotus sai kannatusta. 

Ehdotettiin myös, että jos korotus ei mahdu budjettiin, voidaan se aloittaa vasta 

syksystä alkaen. Pyydettiin myös avaamaan tarkemmin, mihin korotus perustuu. 

Ehdotusta kannatettiin. 

 

11.2. HALLITUKSEN PALKKIOT VUODELLE 2021 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian. 

 

Korostettiin, että vapaaehtoiset ovat halvin henkilöresurssi. Todettiin, että 

monella sektorilla ei ole tarpeeksi töitä 12 kuukaudelle. Käytiin keskustelua siitä, 

että kuinka vapaasti hallituslainen voi hakeutua muihin tehtäviin KY:n ulkopuolella. 

 

Edustajisto korosti, että kompensaatio on koko vuodelle, mutta nyt vain haluttu 

jakaa yhdeksälle kuukaudelle. Palkkion maksaminen koko vuodelta lisäisi painetta 

tehdä töitä ja olla saavutettavissa koko vuoden ajan koko ajan.  

 

Ehdotettiin hybridimallia, jossa palkkiota maksettaisiin esim 10 kk ajalta. Ehdotus 

sai kannatusta. Ehdotettiin, että tarvittava budjettilisäys palkkioihin otettaisiin 

muulta hallituksen budjetista. Ehdotettiin, että hallitusmomentit yhdistettäisiin ja 

hallitus voisi päättää itse, miten käyttää koko rahan. Hallituksen puheenjohtaja 

Helaniemi kommentoi, että näkisi mieluummin kompensaatiot edustajiston 
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määritteleminä niin etteivät ne olisi hallituksen päätettävissä, ja hallitus voisi 

käyttää vain edustusbudjettiaan vapaasti. 

 

Ehdotettiin, että kokonaisuudessaan hallitukseen käytetty summa pysyisi 

samana, mutta varoja voitaisiin allokoida vapaasti kahden momentin välillä tai 

yhdistää yhdeksi riippuen miten hallitus parhaaksi näkee. 

 

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

 

12. BUDJETTI 2020 PÄIVITYS 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esitteli päivityksen. 

 

Merkittiin saatu informaatio tiedoksi (liitteet 7 ja 8). 

 

Hukkanen poistui kokouksesta klo 19.14. 

 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Halsas päätti kokouksen kello 19.15. 

 
 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 

 
____________________ _____________________ 

Anna Halsas Nina Pitkänen 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________ _____________________ 

Niko Ylä-Poikelus Jesse Haapanen
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