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Toimintakertomus 2017
AYY – maailman parasta opiskelijan elämää
Toimintojen selkeyttäminen, brändityö, muutokset yliopiston johdossa ja itsenäisyyden juhlavuosi värittivät
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuotta 2017. Aikaisempien strategiamuutosten mukaisesti
ylioppilaskunnan toimintaa kehitettiin kolmella osa-alueella: yhteisö, edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä
palvelut.
Jatkona edellisvuonna määritellyille kehityssuunnille, luotiin AYY:lle brändistrategia. Se määrittää toiminnan
vision, ylioppilaskunnan näkemyksen aaltolaisesta identiteetistä sekä sen, mihin toiminnan osa-alueilla
pyritään. Lisäksi ylioppilaskunnalle valittiin uusi graafinen ilme, joka otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.
Aalto-yliopiston ensimmäisen rehtorin Tuula Teerin siirtyminen Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden
akatemian toimitusjohtajaksi merkitsi taitekohtaa yliopiston kehityksessä. Uudeksi rehtoriksi valittiin
aikaisemmin Aalto-yliopiston provostina toiminut Ilkka Niemelä, joka aloitti tehtävässään heinäkuussa.
Tämän johdosta uutta provostia haettiin syksyllä, ja tehtävässä aloitti Kristiina Mäkelä joulukuussa.
Nimitykset teki Aalto-yliopiston hallitus hakukomitean esityksestä. Ylioppilaskunnan hallituksella oli edustus
molemmissa hakukomiteoissa. Lisäksi ylioppilaskunta lausui Aalto-yliopiston hallituksen jäsenistä
erovuoroisten tilalle.
Merkittävä muutos ansaitsi aaltolaisen huomionosoituksen. Ylioppilaskunnan hallitus järjesti molemmille
rehtoreille kierrokset opiskelijayhteisön parissa. Tuore rehtori muun muassa kisaili ovelta ovelle
Jätkäsaaren uusilla opiskelija-asunnoilla sekä lennätettiin helikopterilla vierailulle Mikkelin kampukselle.
Itsenäisyyden juhlavuotta juhlittiin Otaniemessä historiallisesti, kun ylioppilaskunnan vapaaehtoiset
järjestivät yhdessä alumnien kanssa Dipolin itsenäisyyspäivän vastaanoton. Sama juhla järjestettiin
edellisen kerran KY:n, TKY:n ja TOKYO:n toimesta 30 vuotta aikaisemmin. Paikalle saapui 2 000 opiskelijaa
sekä alumnia, ja tapahtumasta muodostui merkittävä virstanpylväs koko Aalto-yhteisölle. Entinen
teekkarien ylioppilaskuntatalo Dipolin peruskorjaus valmistui kesällä, ja sen avajaisia Aalto-yliopiston
päärakennuksena vietettiin juhlavasti lukuvuoden avajaisten yhteydessä syyskuussa.

Yleistä
AYY:n henkilöstössä tapahtui vuoden aikana useita muutoksia. Ylioppilaskunnan johtoryhmään valittiin uusi
palvelupäällikkö. Aikaisemmin siviilipalvelustehtävinä tarjottujen paikkojen sijaan AYY:lle palkattiin
vakituiset kiinteistönhoitaja sekä AD. Kaiken kaikkiaan erilaisia rekrytointeja tehtiin toista kymmentä ja
vaihtuvuus oli suurta. Lisäksi loppuvuonna päätettiin avata haku uuteen vaikuttamisen ja viestinnän
päällikön tehtävään.
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Merkittävimmät taloudelliset muutokset tapahtuivat kiinteistöomistuksissa. Ylioppilaskunta osti Senaatilta
tontteja Otaniemessä. Uusia opiskelija-asuntoja valmistui 122 kpl, ja käynnissä on useampi peruskorjaussekä yksi uustuotantohanke.
Edustajistovaalit kaudelle 2018–2019 käytiin marraskuussa. Äänestysprosentti nousi ylioppilaskunnan
ennätyslukemiin, kun 33,7 % jäsenistä antoi äänensä sähköisesti. Lisäksi AYY:n kunniavaltuuskuntaan
valittiin uusiksi jäseniksi Linda Liukas ja Timo Löyttyniemi kaudelle 2018–2020.

Yhteisö
Laadukkaat tapahtumat saivat jatkoa, kun AYY:n jaostot ja toimikunnat vapaaehtoisineen järjestivät
perinteisiä ja uusia menoja aaltolaisten riemuksi. Vapaaehtoiset kautta Aalto-yhteisön ovat korvaamaton
resurssi ylioppilaskunnan tapahtuma- ja yhteisötoiminnan järjestämiseksi.
Esimerkkeinä tapahtumista mainittakoon Kampusjaoston Wappuriehan julistus, jonka avasi tasavallan
presidentti Sauli Niinistö, yhteisöjaosto Aavan ensimmäiset Akateemiset huispauksen MM-kilpailut,
Teekkarijaoston Teekkariperinneviikko 145-vuotiaalle teekkariudelle, Yrityssuhdejaoston My Career in
Finland -kansainvälisten opiskelijoiden uratapahtuma, Mosaicin World Dinner:t sekä Museojaoston
Marmon-auton 90-vuotissyntymäpäivät.
Yhteisöasioissa keskustelua herättivät ylioppilaskunnan tukemat järjestörakenteet, sekä erityisesti
teekkarikulttuuriin liittyvistä asioista päättäminen. Myös jaostojen tehtävien tarkentamisesta avattiin
keskustelua. Merkittäviä muutoksia ei vuoden aikana tehty ja keskustelun odotetaan jatkuvan.
Opiskelijakeskuksen suunnittelu yhdessä Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) ja
Teknologföreningen (TF) kanssa on ylioppilaskunnan kannalta keskeisin yhteisön rakentamiseen ja
tukemiseen liittyvä hanke pitkällä aikavälillä. Toteutuessaan talo tarjoaisi Aalto-yhteisön toiminnalle uudet
puitteet Otaniemen kampuksen keskeisimmällä paikalla. Hankkeella on yliopiston ja Espoon kaupungin tuki.
Lisäksi Aalto-yliopiston alumnitoiminta sai uuden alun, kun merkittävät alumnit, rehtori ja ylioppilaskunta
käynnistivät yhdessä työn aaltolaisen alumnitoiminnan kehittämiseksi. Rehtorin alainen alumneista
koostuva työryhmä aloitti toimintansa alkuvuonna 2018 ja sen jäseninä on myös AYY:n edustaja.
Vuodeksi 2018 varauduttiin taiteeseen ja luovuuteen monipuolisesti keskittyvään toimintaan, kun Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulu muuttaa kokonaisuudessaan Otaniemeen Väre-rakennukseen.
STOPSTOPSTOP

Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Ylioppilaskunnan hallitus tapasi aktiivisesti yliopiston johtoa kaikilla tasoilla. Säännöllisten tapaamisten
lisäksi toimintatavat kehittyivät yhä arkipäiväisemmiksi kohtaamisiksi. Yhteistyötä ja vuoropuhelua
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paransivat erityisesti yliopiston johdon siirtyminen lähemmäksi Dipoliin, toimivat henkilösuhteet ja useat
yhteiset tavoitteet. Myös opiskelijoiden osallistaminen Aalto-yliopiston hallituksen työhön oli tiiviimpää
kuin aikaisemmin. Opiskelijat saivat edustuksen johdon hakukomiteoihin ja asiantuntijan aseman
hallituksen nimityskomiteaan, mutta eivät paikkaa yliopiston johtoryhmässä tai hallituksessa.
Lisäksi ylioppilaskunnan yhteydet olivat erityisen hyvät Espoon kaupungin poliitikkoihin ja virkamiehiin,
Tekniikan Akateemisiin ja Suomen Ekonomeihin, elinkeinoelämän keskeisiin vaikuttajiin sekä merkittäviin
alumneihin. Kansainvälisiä yhteyksiä vaalittiin Pekingin Tsinghuan yliopiston opiskelijoiden sekä Chalmersin
yliopiston opiskelijoiden vieraillessa Otaniemessä. Vastavuoroisesti AYY:n hallitus loi suhteita ja haki ideoita
menestyneimmistä pohjoismaisista yliopistoista ja niiden opiskelijayhteisöistä.
Kansalliseen keskusteluun ja lakimuutosten valmisteluun yliopisto ja ylioppilaskunta ottivat kantaa useasti
yhdessä. Lausuntoja annettiin muun muassa korkeakouluvisiosta, ylioppilastutkinnon paremmasta
hyödyntämisestä ja yliopistolain muutoksista korkeakoulujen opetusyhteistyöhön. AYY suhtautui kriittisesti
yliopiston päätökseen myöntää stipendejä opintojen sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi yliopiston johto ja
ylioppilaskunnan hallitus edustivat Aaltoa yhteistyönä kesän SuomiAreenassa.
Opiskelijoiden hyvinvointi nousi keskeiseksi kehitysalueeksi, kun AllWell? -hyvinvointikyselyn tulokset
julkaistiin. Kyselyn mukaan viidesosa Aalto-yliopiston opiskelijoista kärsii burnoutista tai on sen
riskiryhmässä, mikä on korkeakouluopiskelijoiden keskiarvoa korkeampaa. Tilanteen parantamiseksi
tehtävä työ jatkuu yhteistyössä yliopiston kanssa.
Lukuvuoden 2017–2018 alussa käyttöön tulivat EU/ETA -alueen ulkopuolisten opiskelijoiden
lukukausimaksut. Ensimmäisenä syksynä kansainvälisiä opiskelijoita aloitti Aalto-yliopistossa viidennes
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. EU/ETA -maista hakevien osuus nousi merkittävästi.
Opiskelijoiden toimeentuloon astuivat voimaan aikaisemmin päätetyt leikkaukset. Perheelliset opiskelijat
saivat tukeensa opiskelijajärjestöjen ajaman korotuksen. Yleinen asumistuki ja siihen liittyvä
ruokakuntakohtaisuuden määritelmä aiheuttivat käytännön haasteita opiskelijoille. AYY pyrki viestimään
muutoksen vaikutuksista jäsenilleen sekä parantamaan omia asumiseen liittyviä käytäntöjään.
Kevään 2017 kuntavaalit näkyivät ylioppilaskunnan viestinnässä monipuolisesti. AYY:n vaikuttamisteemoja
olivat opiskelija-asuminen, joukkoliikenne, nuorten ehkäisy sekä yrittäjyys. Vaikuttamisen tavoitteena oli
jäsenistön äänestysaktiivisuuden lisääminen sekä ehdokkaiden ja valittujen valtuutettujen vakuuttaminen
ylioppilaskunnan tavoitteista.
Vuodelle 2018 ajankohtaiseksi nähtiin seuraavan vuoden eduskunta- ja EU-parlamenttivaaleihin
valmistautuminen. Niin Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kuin poliittiset järjestöt ja puolueet päättävät
vaalitavoitteistaan vuoden aikana. Osana tätä työtä AYY:n koettiin tarpeelliseksi jatkaa linjojensa
tarkastelua ja päivittämistä.
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Palvelut
Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen on tärkeimpiä ylioppilaskunnan jäsenilleen tarjoamia
palveluita. Järjestöille tarjotaan puolestaan muun muassa kerho- ja kertavuokrattavia tiloja toimintansa
järjestämiseksi. Etenkin näiden palveluiden kehittämiselle on selkeät tavoitteet vuoteen 2020. Vuonna 2017
resurssit kohdentuivat kuitenkin ulkoisten muutosten haltuun ottamiseen, kuten yleiseen asumistukeen
siirtymiseen.
Jätkäsaareen valmistuneiden 122 opiskelija-asunnon lisäksi AYY päätti lähes 300 opiskelija-asunnon
rakentamisesta Otaniemeen yhdessä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa. Kohteesta
puolet siirtyy AYY:n omistukseen. Urakka käynnistyi kesällä ja peruskiven muurausta vanhalla Poliisiopiston
tontilla vietettiin syksyllä.
Merkittävimmät tulevaisuuden projektit ovat Otakaarelle, Kemistin kortteliin sekä Servinniemen kärkeen
suunnitellut opiskelija-asunnot. Nämä tarjoaisivat yli tuhat uutta opiskelijan kotia, joita kaivataan kovasti
Otaniemen kampuksen opiskelijamäärän noustua huippuunsa.
Jäsenille tarjottavat palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä ylioppilaskunnalle. Jotta asetettuihin tavoitteisiin
päästään, päätettiin kehitystyöhön varata lisäresursseja vuodelle 2018. Kestävät kiinteistöt ja hyvät palvelut
takaavat ylioppilaskunnan tulevaisuutta myös taloudellisesti.
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TALOUSKATSAUS
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta -konsernin rakenne
Konserniin kuuluvat ylioppilaskunnan lisäksi 14 täysin omistettua yhtiötä ja neljä osakkuusyhtiötä. Uusi yhtiö
Kiinteistö Oy Espoon Miestentie 2B rekisteröitiin elokuussa 2017 uutta asuinrakennus hanketta varten.
Ylioppilaskunnan omistamat asuinkiinteistöt Helsingin alueella hallinnoidaan omina kiinteistöyhtiöinä.
Kiinteistöyhtiöiden lisäksi 100 % omistettu AYY-Palvelu Oy harjoittaa isännöintipalvelua omille
kiinteistöyhtiöille ja toimittaa Ylioppilaslehti AINOa.

Järjestötoiminta
Järjestötoiminnan kaikki kulut vuonna 2017 olivat yhteensä 2 650 t€, joka on 5 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna (v 2016 vastaavat kulut olivat 2 791 t€). Kulujen lasku johtui ennen kaikkea siitä, että avustuksia
myönnettiin 42 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Järjestötoiminnan kuluista 39 % eli 1 031 t€ oli henkilöstökuluja ja 10 % eli 272 t€ yhdistysten avustuksia.
Muut merkittävät kuluerät ovat tapahtumiin liittyvät kulut, vuokrat ja jäsenmaksut (esim. SYL).
Järjestötoimintaan liittyviä tuottoja oli yhteensä 744 t€ (724 t€). Tuotot olivat yritysyhteistyösopimusten
tuottoja, kertavuokrattavien tilojen vuokratuottoja sekä tapahtumiin liittyviä pääsylipputuloja.
Varainhankintana kerättiin jäsenmaksuja yhteensä 848 t€ (860 t€). Jäsenmaksutuottojen lasku johtui
jäsenmäärän pienestä laskusta.
Ne järjestötoiminnan kulut mitä ei katettu jäsenmaksujen tuotolla, katettiin sijoitustoiminnan tuotoilla.
Stipendeinä ja avustuksina jaettiin opiskelijoille vuoden 2017 aikana yhteensä 272 t€ (471 t€).
Ylioppilaskunnalla on kaksi omakatteista rahastoa Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) ja
Teekkarikylän kappelirahasto. Teekkaritoiminnan edistämisrahasto jakoi avustuksia vuonna 2017 yhteensä
113 t€ (304 t€), kappelirahasto 13 t€ (8 t€). Omakatteisten rahastojen varoja hoidettiin osana AYY:n
ulkoistettua varainhoitoa. Teekkaritoiminnan edistämisrahaston pääoma 31.12.2017 oli 4 883 t€ (4 723 t€).
Muut avustukset ja stipendit olivat toiminta-avustuksia yhdistyksille sekä stipendejä opiskelijoille.

Opiskelija-asuntotoiminta
Ylioppilaskunnalla on yhteensä noin 82 500 m2 asuinkiinteistöjä. Asuntoja on noin 2500 kpl. Espoossa
sijaitsevat asuintalot ovat yhtä lukuun ottamatta suoraan ylioppilaskunnan omistuksessa. Yksi Leppävaarassa
sijaitseva kiinteistö ja Helsingin kiinteistöt ovat tytäryhtiöiden omistuksessa.
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Koko asuinkiinteistötoiminnan tuotot olivat vuonna 2017 yhteensä 12 885 t€ (12 365 t€) ja kirjanpidolliset
kulut 11 502 t€ (11 225 t€). Tuotot nousivat 4 % vertailuvuoden 2016 lukuihin verrattuna. Tämä johtui enne
kaikkea siitä, että syksyllä 2017 valmistui Helsingin Jätkäsaareen uusi asuinrakennus, jossa on 122 asuntoa.
Asukkaat pääsivät uusiin asuntoihin 1.9.2017 ja vuokratuottoja ehti kertyä neljän kuukauden ajan.
Kaikki asumiseen liittyvät hoitokulut kasvoivat 2,5 % kokonaisuudessa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
johtui kulujen kasvusta Helsingin kohteissa. Uusi Jätkäsaaren kohde nosti kuluja suhteessa vertailuvuoteen.
Lisäksi Helsingin kohteissa parannettiin nettiyhteyksiä vetämällä valokaapelia ja uusimalla kytkimet. Näin
yhteydet saatiin saman tasoisiksi kuin Espoon kohteissa.
Vuonna 2016 aloitettu merkittävä peruskorjaus Otaniemessä osoitteessa Jämeräntaival 3,5,7 eteni
suunnitelmien mukaan. Kokonaisurakka tullee kestämään 36 kuukauden ajan (urakka alkoi loppusyksystä
2016) ja urakan ARA tuettaviksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 20,7 m €. Ensimmäinen
peruskorjattu talo eli Jämeräntaival 7 valmistui tammikuussa 2018.
Alkuvuonna 2017 ylioppilaskunnalle tuli päätettäväksi pitkäaikaisten määräaikaisten vuokrasopimusten
loppuessa vaihtoehtoisesti joko uusia vuokrasopimukset selkeästi aikaisempaa kalliimpaan hintaan tai ostaa
kolme määräalaa Senaatilta. Tontit, jotka sijaitsevat Servin Maijantiellä, ovat kohteita missä sijaitsee
ylioppilaskunnan omistamat asuintalot. Asiaa käsiteltiin useissa kokouksissa ja valmisteltiin pitkään.
Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2017 toukokuussa, että ylioppilaskunta ostaa tontit Senaatilta noin 9 m€
hintaan.
Toukokuussa 2017 edustajisto pääsi päättämään myös pitkän valmistelun jälkeen uuden asuintalon
rakennuttamisesta Otaniemen Miestentielle. Urakkakilpailutuksen voitti Jatke Uusimaa Oy. Kohteeseen
rakennetaan talo, johon tulee 131 asuntoa, pääosin yksiöitä. Talon on määrä valmistua vuoden 2018 ja
vuoden 2019 vaihteessa.

Sijoitustoiminta
Sijoitustoimintaan on kirjattu kiinteistösijoitusten ja korko- ja osakesijoitusten tuotot ja kulut. Konsernin koko
sijoitustoiminnan tuotto oli yhteensä 1 269 t€ (4 639 t€). Edellisenä vuonna pääosa tuotosta tuli Kiinteistö Oy
Aalbergintien osakkeiden myynnistä Sato Oyj:lle ja kaupan tuotto oli 4 m€. Vuonna 2017 ei vastaavia
kiinteistökauppoja ollut. Muu sijoitustoiminnan tuotto, joka tuli varainhoidosta, lähes kaksinkertaistui ja oli
yhteensä 1 299 t € (676 t€).
Ylioppilaskunnalla on kolme täyden mandaatin varainhoitajaa, joiden sijoitustoimintaa ohjaa sama
sijoituspolitiikka ja allokaatiotavoite.

Rahoitus
Vuoden lopussa korollista velkaa oli yhteensä 90 974 t€ (71 011 t€). Lainat ovat pitkäaikaisia
asuinkiinteistöihin liittyviä pääosin korkotuettuja lainoja. Uusia lainoja nostettiin vuonna 2017 konsernissa
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yhteensä 22 252 t€ (11 900 t€). Uusilla lainoilla rahoitettiin tonttien osto ja Jämeräntaival 3,5,7
peruskorjaus sekä Jätkäsaaren urakka. Konsernitasolla lainoja lyhennettiin 1 290 t€ (1 284 t€).
Ylioppilaskunnan ja konsernin vakavaraisuus on hyvää tasoa, konsernin vakavaraisuusaste on 35,6 % (v.
2016 vastaavasti 40,8 %).

Tilikauden tulos
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintavuosi päätyi konsernitulokseen ennen rahastosiirtoja, joka oli
yhteensä 1 108 t€ (+ 4 151 t€). Kirjanpidollinen tulos rahastosiirtojen jälkeen oli voitollinen 892 t€ (+ 4 315
t€). Konsernitase kasvoi 17 % uuden Jätkäsaaren kohteen valmistumisen vuoksi ja loppusumma oli 148 729
t€ (126 895 t€).
Ylioppilaskunnan tilikauden tulos oli ennen rahastosiirtoja + 1 175 t€ (+ 4 094 t€) ja rahastosiirtojen jälkeen
ylijäämä 946 t€ (+4 274 t€). Ylioppilaskunnan taseen loppusumma oli 102 860 t€ (86 234 t€).

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Alkuvuonna 2018 ylioppilaskunta on uuden hallituksen johdolla jatkanut suunniteltua strategiatyötä.
Painopistealueet vuodelle 2018 ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen, taidevuosihanke ja
opiskelijakeskushanke.
Edustajiston valiokuntien työ jatkuu edellisen vuoden tapaan. Edustajisto valitsi vuodelle 2018 uudet
kokoonpanot seuraaviin valiokuntiin: talous- ja kiinteistövaliokunta, vaikuttamisen valiokunta ja
yhteisövaliokunta.

Tulevaisuuden näkymät
Ylioppilaskunta panostaa vuonna 2018 valittujen strategioiden toteuttamiseen. Keskeisenä tavoitteena on
edelleen lisätä opiskelija-asuntotuotantoa Otaniemessä ja sen lähistöllä. Vuoden 2018 aikana edistetään
hanketta, jossa suunnitellaan Otakaarelle uusia opiskelija-asuntoja. Kaavoituksen on tarkoitus edetä vielä
kevään aikana.
Tulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät liittyvät vuokraustoimintaan. Mikäli asuntojen vuokrausaste laskisi
selvästi, sillä olisi vaikutusta konsernin tulokseen. Konsernin asuntojen vuokrausaste on kuitenkin pysynyt
muutamaa yksittäistä kohdetta lukuun ottamatta erittäin hyvänä. Kiinteistökannan kehittämisellä ja muilla
kiinteistöstrategisilla toimenpiteillä vaikutamme aktiivisesti kohteidemme haluttavuuteen.
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Hallinto 2017
AYY:n hallitus
Joona Orpana
Petteri Heliste
Katariina Helin
Pyry Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Ville Myllylä
Oskar Niemenoja
Noora Vänttinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
koulutuspolitiikka ja taiteellinen toiminta
yrityssuhteet, kaavoitus- ja alumniasiat
yhteisö, vapaaehtoiset ja tapahtumat
kansainväliset asiat ja uudet opiskelijat
asuminen ja kiinteistöt
järjestöasiat ja tilat
sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen ja liikunta
viestintä ja brändi

Edustajiston puheenjohtajisto
Ilkka Särkiö
Tapio Hautamäki
Säde Palmu

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Taloustoimikunta
Jukka Havia
Kari Vatanen
Hanna Hiidenpalo
Joona Reunanen
Mika Savolainen
Petri Valkama
Valtteri Ahonen
Olli Halminen
Heikki Koponen
Joonas Tietäväinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tilintarkastajat
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullinen tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT

Hallituksen ehdotus vuoden 2017 ylijäämän käyttämisestä
Hallitus ehdottaa, että vuoden 2017 ylijäämä, 946 442,95 euroa, jätetään yli- ja alijäämätilille
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Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Y 0101365-5
Tilinpäätös 31.12.2017
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Espoossa __________kuun _____päivänä 2018
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Noora Vänttinen
hallituksen puheenjohtaja

Tapio Hautamäki
hallituksen varapuheenjohtaja

Hilja Korhonen
hallituksen jäsen

Mikhael Koufos
hallituksen jäsen

Mikael Liimatainen
hallituksen jäsen

Julius Luukkanen
hallituksen jäsen

Emma Savela
hallituksen jäsen

Lauri Seppäläinen
hallituksen jäsen

Noora Tanska
hallituksen jäsen

Suvi Vendelin
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Espoossa _________kuun______ päivänä 2018
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

Heidi Vierros, KHT

