
 
 

 
 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen kokous 1 (3) 
 
 
KYH 3/2021 
  
 
Aika:  tiistai 28.1.2021 klo 12.01 - 13.56 
Paikka:  Espilä, TuoMela, Konemiehentie 4, Espoo (etäkokous Zoomissa) 
  
Läsnä:  Niko Ylä-Poikelus  hallituksen puheenjohtaja 
  Elina Rauvala hallituksen varapuheenjohtaja 

Tuomas Takanen hallituksen jäsen 
Helmi Nuortimo “, kohtaan 5 klo 13.15 saakka 
Jesse Haapanen “ 
Kiti Kainulainen “, kohtaan 5 klo 13.05 saakka 
Aleksi Huhtamäki “ 
Mia Lundström “ 
 
Nina Pitkänen kokouksen sihteeri   

   
1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01 ja totesi kokouksen 

lailliseksi  
ja päätösvaltaiseksi. 

  
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 

  
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helmi Nuortimo ja Aleksi Huhtamäki. Nuortimo 
joutui poistumaan kesken kokouksen kohdan 5 aikana, joten hänen tilalleen 
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jesse Haapanen. 

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
  

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1). 
 

4. ILMOITUSASIAT 
 

Hankenin vuosijuhlia vietetään pian ja vuosijuhliin tulisi valmistella KY:n tervehdys. 
 

5. KORONATILANTEESTA JOHTUVAT RAJOITUKSET 
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Keskusteltiin voimassa olevien rajoitusten jatkamisesta. Päätettiin, että pidetään 
KY.n tilat suljettuina helmikuun loppuun saakka (28.2.2021). 
 
Keskusteltiin siitä, voisiko KY:n tiloja käyttää etätapahtumien tukikohtina, vaikka 
tilat muuten pysyisivätkin vielä kiinni. Todettiin, että käyttö tulisi perustella hyvin 
ja siihen tulisi pyytää etukäteen lupaa. Luvan käyttää KY:n tiloja voisi saada vain 
tapahtumiin, jotka ovat julkisia ja avoimia, eli poikkeus ei koskisi sisäisiä 
tapahtumia tai yksityisten henkilöiden järjestämiä tapahtumia. Päätettiin, että 
hallituksen jäsenet Huhtamäki ja Nuortimo jatkavat asian valmistelua. 
 
Keskusteltiin siitä, tulisiko myös maaliskuun osalta tehdä jotain alustavia 
linjauksia. Päätettiin, että ei lähdetä tässä vaiheessa spekuloimaan, vaan palataan 
maaliskuun osalta mahdollisiin rajoitusten jatkumisiin myöhemmin. 
 
Keskusteltiin mahdollisista hybridiratkaisuista valiokuntien tapaamisten osalta. 
Keskusteltiin siitä, voisiko tapaamisia järjestää hyvin fasilioituina pienissä 
ryhmissä tai esimerkiksi ulkona. Huomautettiin, että jos johonkin näkemisen 
muotoihin päädytään, tulee huolehtia siitä, että mahdolliset tartuntaketjut 
pystytään kartoittamaan ja muutenkin hygieniasta ja turvaväleistä pystytään 
pitämään huolta. Nostettiin myös esille huoli siitä, että jos minkäänlaisia 
näkemisiä ei anneta järjestää, jo valmiiksi toisiaan tuntevat valiokuntalaiset ovat 
eri asemassa vähemmän muita tunteviin verrattuna.  
 
Takanen siirtyi kokoustauolle klo 12.49. 
 
Takanen palasi kokoustauolta klo 12.52. 
 
Takanen siirtyi kokoustauolle klo 12.59. 
 
Päätettiin, että KY suosittelee, että vapaaehtoisryhmien mahdolliset 
kokoontumiset järjestetään joko täysin etänä tai tarpeen niin vaatiessa
hybriditapahtumina, joissa ryhmä voi kokoontua etäyhteyden äärelle 
jakautuneena pienempiin ryhmiin, joissa noudatetaan turvavälejä ja muita 
turvallisia periaatteita. 
 
Kainulainen poistui kokouksesta klo 13.05. 
 
Takanen palasi kokoustauolta 13.14. 
 
 
Nuortimo poistui kokouksesta 13.15. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi 
valittiin hallituksen jäsen Haapanen. 
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Huomautettiin, että myös mahdolliset vapaaehtoisryhmien keskinäiset 
ulkotapaamiset tulee järjestää vastuullisesti ja viranomaisten määräyksiä 
noudattaen. Ulkona järjestettävät kokoontumiset eivät ole automaattisesti 
koronaturvallisia, vaan niissä on yhtä lailla noudatettava viranomaisohjeistuksia ja 
kiinnitettävä huomiota turvallisuuden takaamiseen. 
 
Rauvala poistui kokoustauolle klo 13.41. 
 
Rauvala palasi kokoustauolta klo 13.42 
 
Huomautettiin, että yleisötilaisuuksien suhteen tulee noudattaa voimassa olevia 
viranomaismääräyksiä. 

 
6. EDUSTAJIEN VALINTA EKONOMIEN LIITTOKOKOUKSEEN 

 
Todettiin, että ekonomien liittokokous on KY:n 110. vuosijuhlien kanssa samana 
päivänä 22.5.2021. Päätettiin, että hallitus nimeää edustajat seuraavassa 
aamukoulussa. 

 
7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Merkitään tiedoksi, että KY:n viestinnässä voidaan jatkossa käyttää 
englanninkielisiä termejä chair ja vice chair aikaisempien chairman ja vice 
chairman sijaan. 

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.56.

   
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

Niko Ylä-Poikelus Nina Pitkänen  
puheenjohtaja sihteeri  

 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
 

Jesse Haapanen Aleksi Huhtamäki 
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