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KYH 1/2021 
  
 
Aika:  keskiviikko 16.12.2020 klo 14.07-15.42 
Paikka:  Espilä, TuoMela, Konemiehentie 4, Espoo (etäkokous Zoomissa) 
  
Läsnä:  Niko Ylä-Poikelus  hallituksen puheenjohtaja 
  Elina Rauvala hallituksen jäsen 

Tuomas Takanen “ 
Helmi Nuortimo “ 
Jesse Haapanen “ 
Kiti Kainulainen “ 
Aleksi Huhtamäki “ 
Mia Lundström “ 
Nina Pitkänen kokouksen sihteeri 

    
   
1.      KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
  

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07, totesi kokouksen lailliseksi  
ja päätösvaltaiseksi. 

  
2.      KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 
  

Valittiin kokouksen sihteeriksi Nina Pitkänen.  
  
3.      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 
  

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jesse Haapanen ja Tuomas Takanen. 
  
 4.      KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
  

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1) sillä muutoksella, että 
kohdaksi 16 lisättiin KOLMEN (3) EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KY-SÄÄTIÖN 
TOIMINTA-AVUSTUSTOIMIKUNTAAN. Alkuperäisen esityslistan kohtia 16-22 
siirrettiin kutakin yksi eteenpäin. 
 

5.      HALLITUKSEN SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2021 
  
  Valittiin hallituksen sihteeriksi vuodelle 2021 toiminnanjohtaja Nina Pitkänen. 
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6.      HALLITUKSEN KOKOONTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN 
  
  Päätettiin, että hallitus pitää aamukoulut tiistaisin klo 10.00-12.00 ja  

torstaisin klo 10.00-12.00 ja kokoukset torstaisin klo 12.00. Asiat kokouksen  
esityslistalle tulee toimittaa edellisenä päivänä klo 13.00 mennessä ja  
aamukouluun tulevat materiaalit edellisen maanantain aikana. 

  
7.      HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
  

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Elina Rauvala. 
 
8.      HALLITUKSEN TALOUSVASTAAVAN VALINTA 
  
  Valittiin hallituksen talousvastaavaksi Elina Rauvala. 
 
9.      TALOUSVASTAAVAN TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
  
  Myönnettiin talousvastaava Elina Rauvalalle oikeudet yhdistyksen tileihin ja  

samalla päätettiin lopettaa Rasmus Ylisen käyttöoikeus yhdistyksen tileihin. 
   

10.     HALLITUKSEN TYÖNJAOSTA PÄÄTTÄMINEN 
   
  Niko Ylä-Poikelus puheenjohtaja 

Elina Rauvala varapuheenjohtaja, opintoasiat, ainejärjestöt,  
vapaaehtoiset, talous 

Jesse Haapanen uudet tilat, koulutuspolitiikka 
Aleksi Huhtamäki kulttuuri, uudet opiskelijat, digitaalinen KY 
Kiti Kainulainen viestintä, brändi, digitaalinen KY, Probba 
Mia Lundström kampusasiat, maisteriopiskelijat, alumnit, kansainvälisyys 
Helmi Nuortimo liikunta ja hyvinvointi, kerhot, kestävä kehitys 
Tuomas Takanen yrityssuhteet, työ ja ura, omistajaohjaus, väistötilat 
 
Päätettiin, että edustajistovaalien osalta työnjakoon palataan toimisto-ohjelman 
valmistelun yhteydessä. 
 

11.     KY:N EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HEKO:N HALLITUKSEEN 
  
  Päätettiin nimetä KY:n edustajaksi HEKO:n hallitukseen Niko Ylä-Poikelus. 
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12.     PROBBA-VASTAAVAN VALINTA 
  

Päätettiin nimetä KY:n Probba-vastaavaksi Kiti Kainulainen. 
 
13.     ATALENT-VASTAAVAN VALINTA 
  

Päätettiin nimetä KY:n aTalent-vastaavaksi Tuomas Takanen. 
 
14.     KY:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KY ALUMNIN RAATIIN 
  

Päätettiin nimetä KY:n edustajiksi KY Alumnin raatiin Niko Ylä-Poikelus ja Mia 
Lundström. 

  
15.     KY:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN AYY:N KOKOAVIIN TOIMIKUNTIIN 
 

AYY on pyytänyt erityisasemayhdistyksiään nimeämään edustajat kokoaviin toimikuntiin 
vuodelle 2021. Päätettiin nimetä KY:n edustajiksi seuraavat henkilöt: 
 
Hallituksen jäsenistä: 

Niko Ylä-Poikelus Neuvosto 
Elina Rauvala Opintoneuvosto (OPN) 
Helmi Nuortimo Liikuntatoimikunta (LTMK) 
Kiti Kainulainen Viestintätoimikunta (VTMK) 
Tuomas Takanen Yrityssuhdetoimikunta (YTMK) 

Työntekijöistä: 

Joona Huikuri Digitoimikunta (DigiTMK) 
Kylterin uusi päätoimittaja Päätoimittajat (PääTMK) 

 
Todettiin, että KY:n edustajia voidaan vaihtaa, lisätä tai nimetä myös muihin toimikuntiin 
esimerkiksi asiaankuuluvien valiokuntien jäsenten joukosta valiokuntien järjestäydyttyä. 

 
16.  KOLMEN (3) EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KY-SÄÄTIÖN 
TOIMINTA-AVUSTUSTOIMIKUNTAAN 
 

Päätettiin nimetä edustajiksi KY-säätiön toiminta-avustustoimikuntaan hallituksen 
jäsenet Tuomas Takanen ja Helmi Nuortimo sekä KY:n yhdistyskoordinaattori. 
 
 
 



 
 

 
 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 4 (6) 

 
 
17. MUUT JÄRJESTÄYTYMISASIAT 
  

17.1.    Läsnäolo-oikeudet hallituksen kokouksissa 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin KY:n 
toiminnanjohtajajalle, KY-säätiön puheenjohtajalle, KY-säätiön asiamiehelle ja 
edustajiston puheenjohtajalle. 

  
17.2.    Henkilökortit ja käyntikortit 
Myönnettiin henkilökortit vuodeksi 2021 hallitukselle, edustajiston 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, KY:n toimihenkilöille, työryhmien  
puheenjohtajille, sekä KUJ:n, NESU-KY:n, KY-Subin puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille. Hallituksen jäsenille painatetaan käyntikortit tarpeen  
mukaan. 

  
17.3.    Avaimet, kulkukortit ja kulkuoikeudet 
Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenet saavat toimiston avaimen ja 
kulkukortin. 

  
17.4.    Lounassetelit 

  Hallituksen jäsenet saavat lunastaa lounasseteleitä 15 kpl/kk. 
  

17.5.    Verokortit ja pankkiyhteys 
Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenten tulee toimittaa verokorttinsa ja 
ilmoittaa pankkiyhteystiedot toiminnanjohtajalle. Lisäksi hallituksen jäsenten 
tulee täyttää henkilötietolomakkeet. 

  
17.6.    Kokoustarjoilu 
Päätettiin, että pääsääntöisesti ei ole kokoustarjoilua. 

 
18.     HALLITUKSEN KOULUTUSTAPAHTUMAT 
  

Merkittiin tiedoksi, että hallitus kouluttautuu 11.1.2021 alkaen ja tarvittaessa 
15.2.2021 asti. 
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19. VALIOKUNTIEN VAHVISTAMINEN 
 

19.1. Vahvistettiin seuraavat valiokunnat vuodelle 2021: 
 

Kulttuurivaliokunta (KUVA) 
Corporate Relations Committee (CORE) 
Tutor Committee (TC) 
Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta (LiHy) 
Korkeakouluvaliokunta (KOVA) 
Masters’ Committee (MC) 

 
19.2. Valiokuntien varsinaiset jäsenet vuodelle 2021 
Päätettiin valiokuntien kokoonpano liitteen mukaisesti (liite 2). 
 
19.3. Valiokuntien mandaattijäsenet vuodelle 2021 
Päätettiin, että Kulttuurijaoston, Nesu-KY:n ja KY-Subin puheenjohtajat 
osallistuvat mandaattijäseninä Kulttuurivaliokunnan toimintaan. 

 
20.     KORONATILANTEESTA JOHTUVAT RAJOITUKSET 12.1.2021 ALKAEN 
 

Käytiin keskustelua koronatilanteen kehittymisestä pääakaupunkiseudulla, ja 
keskusteltiin siitä, mitä edellisen hallituksen toimista voidaan oppia. 

 
Käytiin keskustelua siitä, millaisilla reunaehdoilla päätöksiä tulisi mahdollisten 
rajoitusten suhteen vuoden 2021 osalta tehdä. Keskusteltiin myös eri 
vaihtoehdoista, joita rajoitusten ja ehtojen osalta on mahdollista ottaa käyttöön. 

Päätettiin, että KY:n tilat pysyvät suljettuina 11.1.2021 asti aiemmin päätetyn 
mukaisesti. Päätettiin lisäksi, että KY:n hallitus päättää uusista tilojen 
käyttörajoituksista ja mahdollisesta sulun jatkamisesta tiistaina 5.1.2021 
viimeisimpien tiedossa olevien viranomaissuositusten pohjalta. 

Merkittiin myös tiedoksi, että hallitus muistuttaa, että jokainen yhdistys on KY:n 
ohjeistusten lisäksi vastuussa voimassa olevien viranomaisten määräysten 
noudattamisesta.  

Päätettiin myös, että vaikka viranomaisrajoitukset joissain tapauksissa niin 
sallisivat, KY:n tiloissa ei tammikuun aikana saa järjestää yli 20 osallistujan 
kokoontumisia. Merkittiin myös tiedoksi, että KY kehottaa varautumaan siihen, 
että kaikki yli 20 osallistujan kokoontumiset järjestetään myös helmikuussa 
kokonaan etäjärjestelyin. Päätettiin myös, että jos koronatilanne ei alueella 



 
 

 
 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 6 (6) 

merkittävästi parane, tai viranomaiset niin määräävät, tiukempia rajoituksia 
jatketaan. 

 
21.  ILMOITUSASIAT 
  

Puheenjohtaja Ylä-Poikelus kertoi, että ensimmäiset tapaamiset koulun kanssa on 
pidetty ja tapaamiset ovat sujuneet hyvin. 

  
18.     MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  

Hallitus kiitti vuoden 2020 valiokuntia heidän tekemästään työstä. 
 
Sovittiin seuraava kokous ti 5.1.2021 klo 12. 

  
19.     KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42. 
 
   
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 

Niko Ylä-Poikelus Nina Pitkänen  
puheenjohtaja sihteeri

 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
 
 

Jesse Haapanen Tuomas Takanen 
 


