
KYE 11/2020 Edustajiston kokous 
 
Aika:  Keskiviikko 9.12.2020 klo 17.00 
Paikka:  Saha, Konemiehentie 4, 02150 Espoo (etäkokous Zoomissa) 
 
Läsnä Halsas Anna kokouksen äänivallaton  puheenjohtaja 
 

Hiltunen Mikko edustajiston jäsen 
Saari Maija “, kohdasta 8 klo 17.29 eteenpäin 
Aalto Maria “ 
Halinen Iiro “ 
Huotari Aapo “ 
Virtanen Elettra “, kohdasta 8 klo 17.44 eteenpäin 
Friman Asta “ 
Karttunen Kari “ 
Ylä-Poikelus Niko “ 
Nissinen Paavo “ 

 
Ganoo Apurva edustajiston varajäsen, kohtaan 14 klo 20.44 asti 
Haapanen Jesse “ 
Kulikoff Joel “ 
Päivärinta Pyry “ 
Koikkalainen Ville “ 
Seppälä Emmi “, kohdasta 9 klo 18.00 eteenpäin 
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 esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 2.12.2020 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 14 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (liite 1), 

paikalla 17. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 
Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Apurva Ganoo ja Ville Koikkalainen, ja 
ääntenlaskijoiksi Mikko Hiltunen ja Pyry Päivärinta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin. 
 
Ganoon jouduttua poistumaan kokouksesta kesken, toimii kokouksen toisena 
pöytäkirjantarkastajana varatarkastaja Päivärinta. 
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5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 

 

6. ILMOITUSASIAT 

 

Ei ilmoitusasioita. 

 

7. SÄÄTIÖN HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENEN VALINTA 

 

KY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Roope Paju esitteli ehdotuksen KY-säätiön 

hallituksen uudeksi asiantuntijajäseneksi. Ehdotettu Ira van der Pals esitteli itsensä. 

 

Päätettiin valita esityksen mukaisesti KY-säätiön hallituksen asiantuntijajäseneksi Ira van 

der Pals, sekä Petri Ala-Härkönen jatkokaudelle asiantuntijajäsenenä. 

 

8. TOIMISTOKUULUMISET 

 

Hallitus ja toiminnanjohtaja esittelivät toimiston kuulumisia. 

 

Keskusteltiin siitä, olisiko tarvetta saada hallituksen puheenjohtajalle ja 

toiminnanjohtajalle lisäkoulutusta kriisi- ja mediaviestintään liittyen. Hallituksen 

puheenjohtaja Helaniemi kertoi, että lisäkoulutusta ei ole mietitty, mutta vanhoilta 

KY-toimijoilta on saatu tukea viestinnässä ja jatkossakin tulee pitää huolta siitä, että 

hyvät suhteet pysyvät yllä. Lisäksi kriisiviestintään on koottu kattava paketti avuksi 

tulevia tilanteita ajatellen. Nykyinen hallituksen, toiminnanjohtajan ja 

viestintäkoordinaattorin käymä koulutus nähtiin tässä tilanteessa riittäväksi. 

 

Saari saapui kokoukseen 17.29. 

 

Edustajisto kiitti siitä, miten median kanssa on kommunikoitu vaikeissakin tilanteissa. 

 

Virtanen saapui kokoukseen 17.44. 

 

Merkittiin saatu informaatio (liite 3) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 
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9. KY-SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2021 

 

Edustajisto oli etukäteen saanut Antti Perttulan hakemuksen KY-säätiön hallituksen 

puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Puheenjohtaja Halsas sulki ehdokasasettelun. 

 

Perttula esitteli itsensä ja paneelinvetäjä Iiro Heinonen esitti hänelle ennalta valmisteltuja 

kysymyksiä. 

 

Seppälä saapui kokoukseen klo 18.00. 

 

Päätettiin valita Antti Perttula KY-säätiön puheenjohtajaksi vuodelle 2021. 

 

10. KY-SÄÄTIÖN OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2021 

 

Halinen jääväsi itsensä kokouskohdan ajaksi. 

 

Edustajisto oli etukäteen saanut Rasmus Mäkisen, Iiro Halisen, Rasmus Ylisen sekä Ronja 

Kouvon hakemukset KY-säätiön hallituksen jäseniksi vuodelle 2021. Puheenjohtaja 

Halsas sulki ehdokasasettelun.  

 

Hallitustenvalintatyöryhmän jäsen Ganoo esitteli, miten ehdokaspaneeli toteutetaan. 

 

Paneelinvetäjä Heinonen pyysi ehdokkaita yksitellen esittelemään itsensä sekä esitti 

heille ennalta valmisteltuja kysymyksiä. 

 

Karttunen poistui kokoustauolle klo 18.30. 

 

Karttunen palasi kokoustauolta klo 18.32. 

 

Myös edustajisto esitti ehdokkaille omia kysymyksiään. 

 

Siirryttiin äänestämään. Läsnäolevat edaattorit, toiminnanjohtaja, edustajiston 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siirtyivät erilliseen Zoom-kokoukseen äänestyksen 

ajaksi. Edustajiston varapuheenjohtaja Sunnari esitteli äänestysprosessin 

Opavote-järjestelmällä. Kerrottiin lisäksi, että äänestyksessä valitaan kaksi jäsentä 
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kaksivuotiskaudeksi ja yksi yksivuotiskaudeksi Antti Perttulan kauden jäätyä kesken 

hänen tultua valituksi KY-säätiön puheenjohtajaksi. Kaikki neljä ehdokasta asetettiin 

ehdolle ja heitä sai äänestää. 

 

Ensin äänestettiin kaksivuotiskausiksi valittavat kaksi henkilöä. 

 

Ääntenlaskijat ja edustajiston varapuheenjohtaja Sunnari siirtyivät erilliseen breakout 

roomiin laskemaan äänet ensimmäisestä äänestyksestä. 

 

Ääntenlaskijat palasivat ja laskivat 16 kokonaista ja 16 puolikasta ääntä: 

 

Mäkinen 11 

Halinen 3 

Ylinen 5 

Kouvo 5 

Tyhjiä 0 

 

Valitaan kaksivuotiskaudeksi Rasmus Mäkinen. 

 

Ylisen ja Kouvon saatua kummankin 5 ääntä suoritettiin heidän välillään arvonta. 

 

Ylinen 1 

Kouvo 2 

 

Arvonnan tulos oli 1, valitaan kaksivuotiskaudeksi Rasmus Ylinen. 

 

Siirryttiin äänestämään yksivuotiskaudeksi valittavaa henkilöä. Ääntenlaskijat ja 

edustajiston varapuheenjohtaja Sunnari siirtyivät erilliseen breakout roomiin laskemaan

äänet toisesta äänestyksestä. 

 

Ääntenlaskijat palasivat ja laskivat 16 ääntä: 

 

Halinen 10 

Kouvo 6 

Tyhjiä 0 
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Valitaan yksivuotiskaudeksi Iiro Halinen. 

 

Palattiin yleiseen Zoom-kokoukseen. 

 

Ääntenlaskijat kertoivat äänestystuloksen kokoukselle. 

 

Päätettiin valita KY-säätiön hallituksen opiskelijajäseniksi Rasmus Ylinen ja Rasmus 

Mäkinen kaksivuotiskaudeksi ja Iiro Halinen yksivuotiskaudeksi.  

 

Halinen palasi takaisin kokousvahvuuteen. 

 

11. ATALENTIN PÄIVITYS 

 

Kokouksen oltua myöhässä aikataulusta aTalentin hallituksen jäsen Simo Suoheimo ei 

voinut jäädä esittelemään kuulumisia. Päätettiin pöydätä asiakohta 11. 

 

Siirryttiin kokoustauolle klo 20.13. 

 

Palattiin kokoustauolta klo 20.22 

 

12. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021 

 

Hallituksen puheenjohtaja Helaniemi esitteli luonnoksen toimintasuunnitelmaksi 2021. 

 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 4). 

 

13. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen ja hallituksen jäsen Ritala esittelivät luonnoksen 

toimintasuunnitelmaksi 2021. 

 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 (liitteet 5, 6 ja 7). 
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14. OPISKELIJAKESKUSPROJEKTIN TILANNEPÄIVITYS 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esitteli opiskelijakeskusprojektin tilannepäivityksen. 

 

Ganoo poistui kokouksesta klo 20.44. 

 

Keskusteltiin siitä, että uusi vaihtoehto tuli pöydälle todella nopeasti. Ylinen kertoi, että 

vaikka uudessa suunnitelmassa on haasteensa, se antaa ainakin mahdollisuuden siihen, 

että jos tämäkin vaihtoehto kariutuu, avautuu ACRE:n suuntaan uusia mahdollisuuksia, 

kun KY voi sanoa, että tämäkin vaihtoehto on katsottu. 

 

Keskusteltiin siitä, mitä yliopiston mukaan tuleminen käytännössä tarkoittaisi ja miksi 

suhtautuminen yliopiston mukana oloon on muuttunut. Hallituksen puheenjohtaja 

Helaniemi kertoi, että yliopiston ottaessa riskin rakentamisesta ja KY:n säilyttäessä 

mahdollisuuden ostaa omat tilansa, ovat hyödyt riskejä suuremmat. 

 

Ylinen kertoi, että jos näyttäisi siltä, ettei KY:n tarpeisiin vastattaisi, olisi KY:llä vielä 

mahdollisuus vetäytyä projektista. 

 

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (liite 8) ja siitä käyty keskustelu. 

 

15. SIJOITUSSUUNNITELMAN 2021-2025 HYVÄKSYMINEN 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esitteli varainhoidon kilpailutusprosessia ja 

luonnoksen sijoitussuunnitelmaksi 2021-2025 sisältäen ehdotuksen uudeksi 

varainhoitajaksi vuosille 2021-2025. 

 

Ylinen kertoi, että kilpailutuksen tuloksia arvioitiin yhdessä säätiön asiamies Paavolan 

kanssa. 

 

Ehdotettiin, että varainhoidon kilpailutus tehtäisiin vielä uudelleen ja käytettäisiin säätiön 

sijoitus- ja rahoitusvaliokuntaa (sira) hyödyksi valintaa tehtäessä. 
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Kysyttiin, miksi likvideissa kohteissa tulisi olla niin paljon painoa. Ylinen kertoi, ettei 

likvidejä ole tarkoitus nostaa tulevaisuudessa, mutta olisi hyvä, että joustoa olisi. Muutos 

50 prosenttiin on jo kehitystä viime sijoitusuunnitelmaan verrattuna. 

 

Vaihdettiin kokouskieli englannista suomeen. 

 

Ehdotettiin, että tehdään ehdollinen päätös, jossa esitetty varainhoitajavalinta ja saadut 

tarjoukset käytettäisiin sirassa ja jos sieltä tulisi puoltoa, voitaisiin ehdotus hyväksyä. 

Ehdotus sai kannatusta. 

 

Vastaehdotus sai yksimielisen kannatuksen. Todettiin, että puoltamiseen riittää esim. 

sähköpostitse käyty keskustelu. 

 

Hyväksyttiin sijoitussuunnitelma vuosille 2021-2025 ylläkuvatusti ehdollisena (liitteet 9 ja 

10). 

 

16. TALOUSINFORMAATIO 2020 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen ja hallituksen varapuheenjohtaja Ylinen esittelivät 

talousinformaation. 

 

Hallituksen jäsen Manninen kertoi, että vuosi on tilanteeseen nähden mennyt hyvin 

yrityssuhdesektorilla ja isompia sopimuksia on vielä laskuttamatta. Pitkittynyt 

koronatilanne on toki vaikeuttanut myyntiä myös ensi vuodelle erityisesti tapahtumiin 

liittyen, ja tilannetta on sopimuksissa kierretty sillä, että normaalisti defaultina olleita 

kohtia on nyt laitettu optioina ja ne voidaan käyttää tilanteen mukaan. Tapaamisia 

potentiaalisten uusien kumppaneiden kanssa oli syksyllä paljon ja niistä ei saatu ihan niin 

paljon sopimuksia kuin olisi toivottu, mutta kiinnostusta oli paljon. Tämä lupaa hyvää 

tulevaisuutta ajatellen, mutta ei tosiaan valitettavasti realisoidu vielä ensi vuoden 

sopimuksissa pitkittyneen koronatilanteen takia. 

 

Merkittiin saatu informaatio (liite 11) ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 
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17. KOULUTUSPOLIITTISEN LINJAPAPERIN HYVÄKSYMINEN 

 

Hallituksen jäsen Pihlajamäki esitteli linjapaperin luonnoksen. 

 

Päätettiin hyväksyä koulutuspoliittinen linjapaperi esityksen mukaisesti (liite 12). 

 

18. KUNNIAVALTUUSKUNNAN PÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli asian. 

 

Keskuseltiin siitä, että kunniavaltuuskuntaa voisi jatkossa hyödyntää vielä enemmän 

asiantuntijoina ja apuna päätöksenteossa. Toiminnanjohtaja Pitkänen kertoi, että tätä 

lähdetään edistämään alkuvuodesta lisää. 

 

Päätettiin vahvistaa kunniavaltuuskunnan kokouksessaan tekemät päätökset (liite 13). 

 

19. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2021 

 

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli ehdotuksen tilintarkastajiksi vuodelle 2021. 

 

Päätettiin esityksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 KPMG ja 

vastuulliseksi tilintarkastajaksi Turo Koila (liite 14). 

 

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Hallituksen jäsen Pihlajamäki kertoi, että Probban kanssa on keskusteltu siitä, miten he 

voisivat käyttää vielä loppuvuonna heille tarkoitettua KY:n tukea. Keskusteltiin, että 

viimeisimmässä budjetissa tuki oli laskettu 2000 eurosta 600 euroon, mutta edustajisto 

voi antaa luvan käyttää alunperin budjetoidun summan verran käytettäväksi.  

 

Pihlajamäki kertoi, että Probba haluaisi käyttää rahat omaan pakettiautoon. Pihlajamäki 

perusteli valintaa sillä, ettei Probba pääse käyttämään KY-pakua ja pakettiautolle olisi 

suora tarve. Pakettiauton hankinta kuitenkin poikkeaa rahan alkuperäisestä 

käyttötarkoituksesta, joten siksi asia tuodaan edustajiston keskusteltavaksi. Toisena 

vaihtoehtona rahojen käyttötarkoitukseksi Probba on esittänyt tilojensa remontoimisen. 
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Edustajisto puolsi sitä, että Probba voi käyttää alkuperäisesti budjetoidusta jäljellä olevan 

1400e halutessaan pakettiauton hankintaan. 

 

Edustaja Karttunen esitti toivomusponnen hallitukselle: 

 

“Millä keinoilla hallitus ja KY:n toimisto voivat luoda keväällä paremmin 

yhteisöllisyyttä KY:n jäsenistön keskuudessa erityisesti uudet opiskelijat mielessä 

pitäen?” 

 

Päivärinta ja Halinen kannattivat toivomuspontta. Äänestyksessä ponsi sai yksimielisen 

kannatuksen. 

 

Puheenjohtaja Helaniemi kiitti kuluneesta vuodesta ja edustajiston aktiivisuudesta myös 

etäkokouksissa.  

 

Myös edustajiston puheenjohtaja Halsas kiitti kuluneesta vuodesta. Hän muistutti myös 

21.12. pidettävästä SHN:n vuoden viimeisestä kokouksesta. 

 

Edustaja Karttunen kiitti myös kunniavaltuuskunnan puheenjohtajan tehtävistä väistyvää 

Jukka Härmälää niistä lukuisista vuosista, joita hän on käyttänyt KY:n hyväksi.  

 

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Halsas päätti kokouksen kello 22.05 

 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 
 
 
____________________ _____________________ 

Anna Halsas Nina Pitkänen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________ _____________________ 

Ville Koikkalainen Pyry Päivärinta  
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