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KY-Piste ry:n anomus AYY:n erityisasemayhdistykseksi
Haemme tällä hakemuksella AYY:n erityisasemayhdistykseksi. Kuulumme tällä hetkellä AYY:n yhdistysrekisterin
ensimmäiseen luetteloon ja täytämme näkemyksemme mukaan kaikki erityisasemayhdistyksen vaatimukset.
KY-Piste ry on Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö. Edustamme sekä liiketoiminnan
teknologian (Business Technology, BT) kandidaattiohjelman sekä tieto- ja palvelujohtamisen (Information and Service
Management, ISM) maisteriohjelman opiskelijoita. Vaikka ohjelmat ovat erinimisiä, muodostavat ne yhdessä
kokonaisen opintokokonaisuuden kandidaatintutkinnosta maisteriin. Jäsenikseen Ky-Piste ry hyväksyy jäsenikseen
kaikki AYY:n opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita tietojärjestelmätieteistä.
Uskomme, että erityisasemayhdistyksenä voimme kehittää niin omaa, kuin Aalto-yliopistonkin toimintaa. Kuulumme
jo AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon ja koemme täyttävämme myös kaikki erityisasemayhdistyksen
vaatimukset.
Pisteen tarkoitus on edistää koulutusohjelman opiskelijoiden asemaa niin yliopistossa kuin työelämässäkin. Pisteellä
on hallituksen jäsen esimerkiksi KY:n ainejärjestöjen pyöreässä pöydässä, Helsingin Ekonomien Digiekonomien
johtokunnassa sekä Tieto- ja palvelutalouden laitoksella kehittämässä tutkinto-ohjelmia. Tämän lisäksi meillä on hyvät
suhteet moniin alan työnantajiin ja järjestämme heidän kanssaan paljon erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Haluamme
saada erityisasemayhdistyksen statuksen voidaksemme ajaa paremmin opiskelijoidemme asiaa myös Aalto-yliopiston
pöydissä.
Pisteellä on jatkuvaa yhteistyötoimintaa alan työnantajien kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi ekskursion, uraillat
sekä casekilpailut. Piste yrittää jatkuvasti tehdä opiskelijoistaan tunnettuja uusille potentiaalisille työnantajille.
Opiskelijat saavat lisäksi kuulla kauttamme avoimista työpaikoista.
Pisteen puheenjohtaja on joka vuosi opiskelijajäsenenä Helsingin Ekonomien (HEKO) Digiekonomien johtokunnassa.
Hänen tehtävänään on ensisijaisesti valvoa, että myös opiskelijanäkökulma tulee kuultua Digiekonomien johtokunnan
kokouksissa. Tämän lisäksi järjestämme yhteistyössä paljon erilaisia tapahtumia yhteistyössä Digiekonomien ja HEKOn
kanssa.
Tällä hetkellä olemme mukana koordinoimassa toimintaamme niissä pöydissä, joihin olemme päässeet jo mukaan.
Pisteellä on ollut viimevuosien aikana yhteistyötoimintaa paitsi muiden kauppakorkeakoulun ainejärjestöjen kanssa,
myös esimerkiksi teekkarikiltojen kanssa. Eniten tapahtumia olemme järjestäneet yhteistyössä
informaatioverkostojen killan Athenen kanssa. Erityisasemayhdistysasema mahdollistaisi nykyistä laajemman
yhteistyön useamman Aalto-yliopiston yhdistyksen kanssa.
Kauppakorkeakoulun puolella opiskelijoiden pääaine valitaan vasta ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Tästä
syystä roolimme uusien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden integroimisessa on jäänyt erilaisten infoiltojen
pitämiseen. Olemme kuitenkin olleet vahvasti mukana integroimassa uusia pääaineopiskelijoitamme mukaan
yliopistomaailmaan. Syksyllä 2016 Piste järjesti ensimmäisen kerran uusien BT-kandi- ja ISM-maisteriopiskelijoiden
tutorointi-illan yhdessä Tieto- ja palvelutalouden laitoksen kanssa. Tapahtuma sai hyvää palautetta ja tätä perinnettä
on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Haluamme ehdottomasti syventää yhteistyötämme laitoksen kanssa ja
kehittää tutorointi-iltaa nykyistä pidemmälle.

Piste järjestää paljon erilaisia tapahtumia yksin ja yhteistyössä useiden muiden toimijoiden kanssa. Näitä ovat
Aalto-yliopiston muut kerhot, Tieto- ja palvelutalouden laitos, KY, HEKO sekä useat eri työnantajat. Uskomme, että
erityisasemayhdistysaseman avulla voisimme olla paremmin entistä paremmin mukana kehittämässä paitsi
omaamme, myös Aalto-yliopiston toimintaa.
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