
Vuoden aikana AYY järjesti yli 100 tapahtumaa

Ylioppilaskunnassa 14 983 jäsentä

Konsernin tuotot yhteensä n. 15 m€

Konsernin tase n. 130 m€

Omavaraisuusaste n. 45 %

AYY omistaa n. 2 500 opiskelija-asuntoa

AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä

 
VUOSI 2017



EDUSTAJISTON VUOSI 2017

EDUSTAJISTOVAALIT 2017

Edustajisto käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa

Loka–marraskuussa 2017 äänestettiin uudet 
edaattorit kaksivuotiskaudelle 2018–19. 

Koostuu 45 edustajasta eli edaattorista. Työskentelee läheisesti AYY:n hallituksen ja muiden toimijoiden kanssa.

Käsiteltiin poikkeuksellisen paljon kiinteistöasioita: Opiskelijakeskus, Servin Maijan tien tonttikaupat ja Aalto Village 
-kohteen käynnistys olivat isoja keskustelun aiheita.

Edustajisto piti vuoden aikana yhdeksän kokousta ja vieraili Mikkelin kampuksella.

Upouudet edustajistovaliokunnat (talous- ja kiinteistövaliokunta, vaikuttamisen valiokunta ja yhteisövaliokunta) aloit-
tivat toimintansa vuoden alussa. Valiokuntien kautta saatiin lisää puhtia valmistelutyöhön. Erityispalkinnon aktiivisuu-
desta sai vaikuttamisen valiokunta upeasta linjapapereiden uudistukseen tähtäävästä työstä!
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Ehdolle asettui 274 ehdokasta, ääntään käytti 4 561 
äänioikeutettua. 

Äänestysprosentti oli 33,67 %. Äänestysprosentti nousi 
3,51 prosenttiyksikköä vuoden 2015 vaaleista. 
Vaalit käytiin kolmatta kertaa kokonaan sähköisesti.

AYY:n edustajistovaalien paikkajako 2015/2017



Vuonna 2017 käynnistettiin sosiaalipoliittinen neuvosto, joka kokoontui kahdesti. 

Kevään ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin opiskelijoiden siirtymistä yleisen asumistuen piiriin. 
Kevään toinen tapaaminen pidettiin yhdessä opintoneuvoston kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin AllWell 
-hyvinvointikyselyn tuloksia ja Nyyti ry:n korkeakoulukiusaamisen ehkäisyhanketta. 
Kansainvälisten opiskelijoiden tutoreille maksetaan syksystä 2018 lähtien 200 euron kompensaatio. 
Muutos yhdenvertaistaa kv-tutorit korkeakoulujen välillä. 
Tehtiin päätös kahden vuoden opintosuunnitelmasta aiemman, vuosittain vaihtuvan opintosuunnitelman sijaan. 
Nostettiin opiskelijahyvinvointi Aallon laajuiseksi keskusteluksi AllWell-kyselyn tulosten myötä.
Varauksia kertavuokrattaviin tiloihin tehtiin yhteensä yli 7 000. 

HALLITUS 2017

Joona Orpana, BIZ – 
Puheenjohtaja

Emmi Kosomaa, ENG 
– Kansainväliset asiat, 
uudet opiskelijat

Petteri Heliste, SCI – 
Edunvalvonnan 
koordinointi, 
koulutuspolitiikka

Onni Lampi, ELEC – 
Asuminen, kiinteistöt

Katariina Helin, BIZ – 
Koulutuspolitiikka, 
taiteellinen toiminta, 
kehitysyhteistyö

Ville Myllylä, ENG – 
Järjestöasiat, tilat, 
neuvosto

Pyry Huhtanen, SCI – 
Yrityssuhteet, kaavoitus-
asiat, alumniasiat

Oskar Niemenoja, ELEC 
– Sosiaalipolitiikka, 
kaupunki, liikunta

Konsta Huuki, SCI – 
Yhteisö, vapaaehtoiset, 
tapahtumat

Noora Vänttinen, ELEC – 
Viestintä, brändi, arkisto 
ja museo

NÄIN VALVOIMME OPISKELIJOIDEN ETUA VUONNA 2017



 

Vuoden 2017 aikana Domo-järjestelmässä oli 
2 802 hakijaa. Vuoden aikana allekirjoitettiin 1 
798 vuokrasopimusta. 
 

Otaniemen jäsenpalvelut siirtyivät yhteisiin 
tiloihin Keskustoimiston toiseen kerrokseen. 
 

Arabian palvelupisteellä ryhdyttiin vuoden 
lopulla valmistautumaan keväällä 2018 koitta-
vaan muuttoon Otaniemeen. 
 

Jätkäsaaren uudisrakennuksessa Atlantinka-
dulla otettiin käyttöön uusi kertavuokrattava 
sauna- ja kabinettitila. 
 

Vuoden aikana aloitettiin asumisen ohjesään-
nön päivittäminen ja jatkettiin Domo-hakujär-
jestelmän kehittämistä. 
 

KUNTAVAIKUTTAMINEN

JÄSENPALVELUT 
JA ASUNNOT

KIINTEISTÖT 

Jaettiin opiskelijoille tuhat kuntavaaleissa äänes-
tämään kannustavaa kondomia!
 

Pidettiin vaalipaneeli ehdokkaille yhdessä Tekno-
logföreningenin kanssa.
 

Kuntavaaleissa Otaniemen äänestysprosentti 
nousi 52,1 prosenttiin. Nousua oli 2,8 prosenttiyk-
sikköä edellisiin vaaleihin verrattuna.
 

Yhteensä Otaniemessä äänensä antaneita oli 1 
783.
 

Espoon uuden valtuuston jäseniä vieraili syys-
kuussa 2017 Otaniemessa tutustumassa ylioppi-
laskunnan uusiin opiskelija-asuntokohteisiin.
 

AYY oli aktiivisesti yhteydessä Espoon virkamie-
hiin ja valtuutettuihin edistääkseen tavoitteitaan 
Espoon kehittämiseksi entistä opiskelijamyöntei-
semmäksi kaupungiksi.
 

Jätkäsaaren uudisrakennus valmistui ja uudet 
asukkaat muuttivat sisään 122 uuteen asuntoon 
1.9.2017.
 

Teekkarikylässä hankittiin kolme tonttia omaan 
omistukseen.
 

Miestentiellä aloitettiin vuosien suunnittelun 
jälkeen uusi rakennustyömaa. Taloon tulee 131 
opiskelija-asuntoa ja se 
valmistuu alkuvuonna 2019.

“The best student's    
life in the world”   

“The best student's    
life in the world”   

“The best student's    
life in the world”   



KAAVOITUS

OPINTOKESKUS

18.1. hyväksyttiin Otaniemen alueelle kevennetty 
opiskelija-asuntojen autopaikkanormi. Uudistunut 
normi mahdollistaa uusien opiskelija-asuntohank-
keiden toteuttamisen entistä pienemmällä auto-
paikkamäärällä, joka vastaa todellista tarvetta.
 
Otakaaren, Servinniemen ja Kemistin kohteiden 
kaavahankkeet etenevät kevään 2018 aikana 
lautakunnan käsittelyyn.

Opiskelijajärjestöjen käyttöön on suunnitteilla 
uusi opiskelijakeskus, joka on AYY:n, Aalto-yliopis-
ton kauppatieteiden ylioppilaiden ja Teknologfö-
reningenin yhteisprojekti. Tavoitteena on tehdä 
opiskelijakeskuksesta poikkitieteellinen kohtaamis-
paikka ja opiskelijakulttuurin keskus.
 
Aallon järjestämä, opiskelijakeskuksen paikan 
sisältävä korttelisuunnittelukilpailu Mountain Man 
päättyi keväällä. 21.6. AYY:n edustajisto hyväksyi 
kaikkien hankeosapuolten reunaehdot hankkeelle.
 
Syksyllä 2017 käynnistettiin opiskelijakeskuksen 
hankesuunnitelman ja viitesuunnitelman tekemi-
nen.
 
Vuoden 2018 aikana on tarkoitus saada han-
kesuunnitelma valmiiksi ja rakennussuunnittelu 
käyntiin. Rakennus valmistunee vuonna 2021.



KULTTUURIN, TAPAHTUMIEN JA JAOSTOJEN VUOSI 2017

Tapahtumia yli  100 Osallistujia tapahtumissa 
yhteensä yli 20 000

Vapaaehtoisia mukana 
toiminnassa koko vuoden 

ajan n. 150

Lisäksi n. 300 vapaaehtois-
työntekijää tapahtumissa

Kymmeniä tuhansia tunteja 
vapaaehtoistyötä

AYY:n vuosijuhlia vietettiin karne-
vaalitunnelmissa Linnanmäellä 

lauantaina 20.5.2017

Suomen satavuotista taivalta 
juhlistettiin kävijämäärältään 

Suomen suurimmalla itsenäisyys-
päivänvastaanotolla Dipolissa 

6.12.2017

Akateemisen Huispauksen MM / Kuva: Henri Heilala 





Kampusjaosto 

Aava 

Mosaic 

Polyteekkarimuseo 

Teekkarijaosto 

Kampusjaoston työn tulok-
sena tasavallan president-
ti Sauli Niinistö oli paikalla 
Wappuriehan julistuksessa 
30.4.2017. 
 
Lisäksi Kampusjaosto 
järjesti Kukanpäivän yh-
teydessä Kylän 65-vuotis-
juhlat, useampia kampus-
saunoja ja siivoustalkoita 
sekä kylän pikkujoulut.  
 
OK20 ja Ossinsauna sai-
vat uuden ilmeen Kampus-
jaoston remonttitaitoisissa 
käsissä. Asumisviihtyvyyttä 
parannettiin mm. Siistein 
seinämaalaus -kilpailulla.  
 
 

Teekkarijaoston johdol-
la juhlittiin Teekkariuden 
145-vuotisjuhlaa mm. Escape 
Roomilla, historiatapah-
tumalla Wanhalla Polilla 
ja suurilla pöytäjuhlilla 
Dipolissa.
 
Dipoli valmistui remontis-
ta, joten Teekkarijaoston 
perinteisistä tapahtumista 
Teekkarielämää ja Lakin-
laskijaiset pääsivät takaisin 
”kotiin” muutaman evakko-
vuoden jälkeen. 
 
Vuoden ohjelmaan kuuluivat 
myös muut perinteisem-
mät tapahtumat, kuten 
Jämeränjälki, Gravitaatio, 
Teekkarilaulukilpailu ja Polin 
Appro.
 
Fuksitoimikunta, ISOtoimi-
kunta ja Kansainvälisyystoi-
mikunta huolehtivat uusien 
opiskelijoiden sulauttamises-
ta yliopistomaailmaan.
 
Teekkarijaosto järjesti 
ensimmäistä kertaa Wap-
puvaihdon yhdessä Tam-

Yhteisöjaosto Aava järjesti 
jälleen aimo liudan jo tutuksi 
tulleita tapahtumia. Vuoden 
ohjelmaan mahtuivat muun 
muassa vuosijuhlaviikko tou-
kokuussa, Aalto Afterparty 
syyskuussa orientaatiovii-
kolla, Aaltositsit yhteistyös-
sä Teekkarijaoston, KY:n 
kulttuurivaliokunta KUVA:n 
ja TOKYOn kanssa, Aalto 
Amazing Race yhteistyös-
sä Teekkarijaoston ja KY:n 
kulttuurivaliokunta KUVA:n 
kanssa, TalviAalto ja 
HelleAalto...

Kansainvälisyysjaosto Mosaic 
kehitti vaihto-opiskelijoiden 
yhteyksiä kohdemaihin Aallon 
kv-opiskelijoiden avulla.

Museojaosto isännöi ja 
opasti lähes 250 tapahtu-
maa 

Uusia oppaita koulutuksessa 
27
 
Vaihtuvia näyttelyitä neljä: 
keväällä Fyysikkokilta 70 
vuotta, Joutomiehet 25 
vuotta ja syksyn näyttelyt 
Julkku 40 vuotta ja Vuori-
mieskilta 70 vuotta 

Museon kävijämäärä kasvoi 
n. 18 %

Ensimmäistä kertaa järjes-
tettiin Akateemisen Huis-
pauksen MM-kisat, Wapun 
käynnistävä Aalto Open Air 
-festivaali ja Ulkoilmalef-
failta.

pereen teknillisen yliopiston 
ylioppilaskunnan Teekkarija-
oston kanssa. Tapahtumassa 
bussilastillinen innokkaita 
pääsi tutustumaan toisen 
yliopiston wapunviettoon. 



Gravitaatio / Kuva: Atte Mäkinen 



Yhdistyksille jaettiin yhteensä noin 97 000 € jatkuvan toiminnan avustuksia. 
 
Yhdistyskoulutuksissa palkittiin kuusi yhdistystä kansainvälistymisen eteen tehdystä työstä ensimmäisen kerran järjestetyn 
yhdistysten kv-kilpailun tuloksena. Voittajaksi valittiin Akva, ja kunniamaininnan saivat Arkkitehtikilta, Automaatio- ja 
systeemitekniikan kilta, Koneinsinöörikilta, Kemistikilta ja Vista ry. 
 
Kokonaan uudelleen kehitetty yhdistysrekisterijärjestelmä otettiin käyttöön. Aiempaan järjestelmään nähden yhdistyksien 
toiminta-avustushaku järkevöityi ja nopeutui. Lisäksi uusi järjestelmä mahdollisti ylioppilaskunnan järjestösektorin entistä 
tehokkaamman työskentelyn. 
 
Yhdistystoimijoiden kiittämissä yhdistyskoulutuksissa koulutettiin uusia ja vanhempiakin aktiiveja yhteisössä toimimisesta, 
kansainvälisyyden huomioimisesta, yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta sekä vapaaehtoisten johtamisesta, edun- 
valvonnasta ja viestinnästä. Lisäksi koulutettiin yhdistysten taloudenhoidosta, oikeuksista, velvollisuuksista, säännöistä, 
varainhankinnasta ja yrityssuhteista. Koulutuksia järjestettiin myös englanniksi.

JÄRJESTÖT

YRITYSSUHTEET
Emilia Mäenmaa aloitti Ainon päätoimittajana alkuvuodesta. 

Ainon linjapaperi päivitettiin vuoden aikana Ainon ohjesäännöksi.
 
Jäsenistön suomea puhumattomat 20 % huomioon ottaen Ainossa 
julkaistaan nykyään myös englanninkielistä materiaalia.

Vuoden aikana tehtiin 22 sopimusta 

Arvioidut tuotot 110 000 €, toteutuneet tuotot 113 191 €
 
Arvioidut kulut 44 470 €, toteutuneet kulut 35 675,70 €
 
Tavoite 65 530 €, toteuma 77 533,30 €
 
Tehtiin kehityssuunnitelma seuraavalle vuodelle, jotta 
kasvu voi jatkua!

AINO

ORGANISAATIO JA HR
Henkilöstö

Rekrytointeja ja uusien työntekijöiden perehdytyksiä yhteensä kymmenen. Vuoden päättyessä suunnitteilla tai kesken lisäksi 
viisi muuta rekrytointia!  
Aloitettiin palvelupäällikön tehtävä vuoden 2017 alussa. Vaikuttamisen ja viestinnän päällikön tehtävä aloitetaan vuoden 2018 alussa.  
Hallintopäällikön tehtäviä laajennettiin HR-tehtäviin.  
Luovuttiin kahdesta siviilipalveluhenkilöstä ja palkattiin tilalle vakinaiset työntekijät AD:n ja kiinteistönhoitajan tehtäviin.  
Rekrytoitiin myyntikoordinaattori.  



AYY:n pääsektori (hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, pääsihteeri, talousjohtaja, hallinto- ja hr-päällikkö ja palvelu-
päällikkö; vuoden 2018 alusta lähtien lisäksi vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö) muutti nimensä vuonna 2017 johtoryhmäksi. 
Ryhmän työskentelyä terävöitettiin ja viikoittaisissa palavereissa alettiin keskustella mm. strategian toteutumiseen, esimiestyöhön, 
työyhteisöön ja henkilöstöhallintoon liittyvistä teemoista.  
Johtoajatuksena on kokonaisvaltaisempi näkemys koko AYY:n organisaation toiminnasta.
 
 
 
 
Vuoden 2017 tavoitteena oli luoda AYY:n työyhteisölle arvot, joihin kaikki Keskustoimistolla työskentelevät voisivat sitoutua. 
Pidettiin työyhteisön arvopäivä Riitta Jauhiaisen johdolla (to 13.4.). Työskentelyn pohjalta valikoitui neljä arvoa, jotka kirjoitettiin 
auki ja hyväksyttiin toukokuussa Keskustoimiston yhteisiksi arvoiksi. 
 

 
Syksyn aikana sektorit pohtivat, miten arvot jalkautetaan.  
Joulukuussa käytiin yhdessä läpi kunkin sektorin suunnitelmat arvojen jalkauttamisesta työpaikan arkeen. 
Arvojen toteutumisen seurantaa tekee erityisesti johtoryhmä, mutta myös jokainen sektori itse.

Edustajisto

Hallitus

Aino

Taloustoimikunta

Pääsihteeri

Palvelut

Talousjohtaja

KiinteistötYhteisöArkisto ja 
museo

TalousVaikuttaminen 
ja viestintä

Yrityssuhteet

Johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Organisaatiokaavio

Työyhteisön arvotyön suunnittelu ja jalkautus

Arvoiksi valikoituivat reiluus, kestävyys, rohkeus sekä luottaminen ja arvostus.



AYY yhteisön pohjana: Aaltolaisuus mahdollistaa itsensä toteuttamisen sekä 
intohimon kanavoimisen uuden luomiseen, oppimiseen ja kehittämiseen

Identiteetti: Aaltolaisuus on ikuista

Visio: AYY – Maailman parasta opiskelijan elämää

AYY vaikuttajana: Aallon opiskelijat tekevät parhaan yliopiston, yhteisön ja 
yhteiskunnan

AYY palveluntarjoajana: Onnellinen ja ikimuistoinen opiskeluaika syntyy AYY:n 
palveluista

Vuoden 2017 aikana AYY:lle tehtiin uusi brändistrategia, joka jalkautetaan 
alkuvuoden 2018 aikana. 

Katse vuoteen 2018... UUSI BRÄNDISTRATEGIA! 


