
   

           Oikos ry 

   Hallituksen kokous 1/2017

   Aika: 19.01.2017 klo 17:00 

   Paikka: B-grundi, Talonpojantie 9 

   Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, jaostojen puheenjohtajat 

   Paikalla: Tuulia, Essi, Olli, Johanna, Julia, Tiina, Janina, Anna, Melina, Petra, Roosa, 

   Jenna sekä Kerttu Uusimäki. 

  Pöytäkirja 

         1. Kokouksen avaus

                        Avataan kokous ajassa 17:10. 

          2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                          Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

          3. Kokouksen järjestäytyminen

                         Valitaan koko kauden puheenjohtajaksi Tuulia Pietilä ja sihteeriksi Essi         
Hautalampi. 

          4. Läsnäolo-ja puheoikeuden myöntäminen jaoston edustajille 

                            Puheoikeus myönnetään KE-jaoston edustajalle Janina Ingvesille sekä    
                          RAV-jaoston edustajalle Kerttu Uusimäelle.  

         5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

                            Lisätään kohta 10.3 Sampsa ry:n 110-vuoden avajaisjuhla 24.1 sekä kohta 
                         10.4 Pj-seminaari 30.1. Hyväksytään esityslista muutoksineen. 



         6. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 12/2016.Tuulia sekä Julia 
                            allekirjoittivat pöytäkirjan. 

         7. Jäsenasiat 

                         Ei uusia jäseniä. 

          8. Jaostojen puheenvuorot 

            -             RAV-jaoston toiminta oli viime vuonna aktiivista. Jaosto järjesti enemmän 
työelämäntapahtumia, jotka haluttuja opiskelijoiden keskuudessa. Tulevana 
vuonna on tarkoituksena pitää jälleen Täyttä ravia- tapahtuma sekä muita 
teematapahtumia, kaksi kappaletta keväällä, kaksi syksyllä. Mietinnässä on 
ollut myös teemaruokapäiviä sekä eri luennoitsijoiden alumnipäiviä. Tämän 
ohella jaoston tarkoituksena on myös ylläpitää kertsin viihtyvyyttä mm. 
järjestämällä kakkupäiviä sekä ylläpitää ilmoitustaulua. 

 
-           KE-jaoston toimintasuunnitelmana on jatkaa edellisvuoden tapaan            

                         spontaanisti ja vapaamuotoisesti. Suunnitelmissa on Open mic-iltamia, 
                           pubivisailua, baaribingoa, salabaari-vierailua, saunailta keväällä nyyt-  
                         tärimeiningillä sekä joulukuussa pikkujoulujen viettoa. Jo perinteeksi muo-

dostunut orientoivan viikon fuksipiknik pidetään jatkossa ainakin vanhojen 
opiskelijoiden kesken. Jo menneinä tapahtumina on 17.1 järjestetty

                           risteily Tallinnaan. 

  
           9. Toimintasuunnitelma 2017
               Toimintasuunnitelmien on oltava Dropboxissa viimeistään 2.2. 
                           
                        9.1. Ulkomaan excursio
                          Ulkomaan excursiota suunnitellaan yhdessä Lipidi ry:n kanssa. Tiina  
                          järjestää äänestyksen mahdollisesta matkakohteesta, jotka ovat Espanjan 
                        Valencia, Portugalin Lissabon sekä Serbian Belgrad. Myöhemmin on tar-
                         koituksena selvittää enemmän hotellien ja muiden kulujen hintoja. 
                         9.2  Kulttuuri 
                         Lipidin kulttuurivastaavan kanssa oli alustavia suunnitelmia menosta 
                         Hyvät ja huonot uutiset- ohjelman kuvauksiin. Olli laittaa 
                         Oikoksen Facebookiin kyselylomakkeen, jolla kartoittaa mahdollisia
                         jäsenten toiveita. Alustavina ehdotuksina oli kuvausten lisäksi muunmuassa
                         harrastelijateatterien sekä Viikki-speksin näytelmiä sekä Escape Room.  
                         
         



                        9.3   Urheilu 
                          Aikaisempana vuonnakin ollut beach volleyn pelaus toteutetaan tänäkin 
                       vuonna helmikuussa Salmisaaressa. Johanna laittaa e-lomake-kyselyn
                       ehdotuksistaan Oikoksen Facebook-sivulle. 
                         9.4   Opintotoiminta 
                       Tulossa on ainakin sivuaine-tai muihin vapaavalintaisiin opintoihin kes-
                       kittynyt iltama ensi syksynä. Vaihtoinfon ajoitus on vielä mietinnän alla. Julia 
                       on yhteydessä viime vuoden opintovastaavaan Hanna Walshiin. 
                       9.5   Yritys-ja yhteistyötoiminta

Mahdollisiin sponsoreihin on oltu yhteydessä ja Orcla Caren tiloissa     
järjestetään vuosikokous helmikuussa, jonka yhteydessä myös 

                       vuoden ensimmäinen excu. Suunnitelmissa on myös järjestää kaksi muuta 
                       excua, toinen keväällä ke-painotteisesti mahdollisesti OP-Pohjolaan tai 
                       muuhun pankkiin sekä syksyllä enemmän ravipainotteisesti elintarvike-alan 
                       yritykseen. Myöhemmin tulossa vielä kyselyä kiinnostavista kohteista. 
                       9.6   Muu toiminta ja tapahtumat
        -              Kyselyä Oikoslaisilta heitä kiinnostavista tapahtumista. 
                         9.6.1 Pullatalkoot:  Selvitetään 20.1 mitä aineita omistetaan ja maanantaihin 
                       23.1 mennessä ollaan sponsoreihin yhteyksissä sähköpostilla sekä varataan 
                       keittiötila kaksipäiväisiä pullatalkoita varten. Mietinnässä oli myös laskiais-
                       pullien mainostamista pienimuotoisesti A4-lapuilla, mitä aiempina vuosina ei 
                       ole tehty. 
                       9.6.2  Sitsit:  Tiistaina 24.1 tulossa kokous ystävänpäiväsitseistä, jotka 
                       järjestetään yhteistyössä VV:n sekä Voluntaksen kanssa 14.2. Suunnitelmissa
                       olisi järjestää neljät sitsit hallituskauden aikana, kahdet keväällä sekä kahdet 
                       syksyllä. Keväällä mahdollisesti kaverisitsit, pienimuotoisemmat sitsit
                       Oikos-porukalla syksyllä ja viimeiset ovat vielä mietinnän alla. 

9.6.3  Oikoksen ja VV:n mökkireissu: Mökkireissu on tiedossa    
mahdollisesti toukokuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Myöhemmin 
tiedossa suunnittelua ja toteutusta. 

                         9.6.4  Oikoksen bileet 
                         Perinteiden mukaisesti tulossa, mahdollisesti viime vuoden tapaan juoma-
                       pelien merkeissä. 

9.6.5   Vuosijuhlat: 70-vuotis vuosijuhlien toteutus aloitetaan jo hyvissä 
ajoin. 

           9.  Mennyt toiminta

                             Mennyttä toimintaa ei ole. 
 
          10. Tuleva toiminta 

                          10.1 Karonkka 
                        Vuoden 2017 karonkka järjestetään ravintola Rivoletossa. Oikos 
                        sponsoroi jokaiselle kymmenen euroa heidän ruokakuluistaan. 

                       



                       10.2 Sampsa ry:n 110-vuoden avajaisjuhla 24.1
                       Tuulia ja Olli ovat menossa edustamaan Oikosta. 
                       10.3  Pj-seminaari  30.1
                        Tuulia sekä Tiina osallistuvat. 
                       10.4  Vuosikokous ja yritysexcursio 
                         Viikolla 6 pidetään yritysexcursio Orcla Careen sekä samassa vuosi-
                        kokous heidän tiloissaan. Puheenjohtajaksi on pyydetty vuoden 2015
                        puheenjohtaja Mari Lahti. 

             10.5  Ystävänpäiväsitsit 14.2 
                       14.2 pidetään VV:n ja Voluntaksen kanssa Alina-salissa. Kuten mainintaakin, 
                       ovat työnalla ja tapahtumavastaavat kokoontuvat 24.1.  

      10.6  Pullatalkoot
      Ei lisättävää aiempaan. Ovat työnalla. 

              11. Talousasiat 

                         11.1 Tilinkäyttöoikeudet
Julia Lindbäck soittaa 20.1 Nordeaan tilinkäyttöoikeuksista, jotka siirretään 
uudelle taloudenhoitajalle Petra Svahnille. Uusi kortti saapuu muutaman 
viikon sisällä.  

                         11.2 Budjettisuunnitelma 
Julia, Petra sekä Tuulia ovat tehneet budjettisuunnitelman tulevalle vuodelle. 
Tänä vuonna budjetit ovat hieman viime vuotta pienemmät, sillä ei ole 
varmoja jäsentuloja eikä haalarimaksuja. Juhlatoimintaan pyritään laittamaan 
kaikki mahdollinen tulo ja Oikoksen 70-vuoden vujuille onkin varattu jo 
viime vuodelta rahaa. Opinto-, urheilu-, ja kulttuuritoiminnan sekä ke-jaoston 
budjetteja vähennettiin viime vuoteen nähden. Kokouskuluja vähennettiin 
sekä edustuskuluja maksetaan viime vuoden sadasta prosentista enää 80 
prosenttia ja loput jäävät omakustanteisiksi. Mietimme myös lisää 
mahdollisia tulonlähteitä, kuten toisia talkoita tai myyntituloja myös 
esimerkiksi peli-illan kautta. Harkitsimme myös juhlavuoden 
haalarimerkkien tilausta vujuille, mahdollisesti vuosijuhlien maksuun 
kuuluvana. Seuraavassa kokouksessa lisää ideointia.

                         11.3 Avustushakemukset 
Tuulia hakee HYY:n järjestötukea sekä Tiina hakee projektitukea ulkomaan 
excursiolle. Myös vuosijuhliin mietittiin mahdollista tuenhakua. 

             Palataan kohtaan 11. talousasiat. 

Päätimme, että tulostussaldoa ladataan 10 euroa sekä Petralle että Essille 
henkilökohtaisille tunnuksilleen, sillä Oikokselle ei ole mahdollista saada 
yhteistä tulostuskorttia.He pitävät itse kirjaa kuinka paljon ovat tulostaneet. 

             
           Kerttu poistui ajassa 18:17. 



             12. PR-toiminta  
                            

12.1 Kannattajajäsenet 2017
On otettu yhteyttä 20 eri yritykseen. Tällä hetkellä Valio Oy sekä 
ETL/Elintarviketeollisuusliitto ry ovat mukana. Myös Orcla Care Oy on 
mahdollisesti mukana ja Sel Ry:n kanssa keskustellaan parhaiten toimivasta 
yhteistyöpaketista. Yhteydenotot muihin mahdollisiin kannattajajäseniin 
jatkuu edelleen. 

                         
13. Urheilu 

                         Ei lisättävää. 

            14.Kulttuuri

                         Ei lisättävää. 
 
             15. Oikosulku 
 
                        Toimituskunnan kanssa kokoustetaan 24.1. Suunnittelu on vielä työnalla, 

samalla teema-idealla jatkuu, kuten edellisenä vuonna. 2 painettua lehteä on 
tulossa sekä kolmas lehti alustavasti pelkästään internettiin. 

 
             16.  Tiedotus  
                        Blogin kirjoitus nettisivuille sekä viikottaiset sähköpostitiedotteet ovat tulossa
                      jatkossakin.  
                        16.2 Hallitusesittelyt 
                        Arvomme hallitusesittelyiden kirjoittajat myöhemmin ravintolassa. 
                        16.2. Instagram 
                        Oikoksen instagramtilin (Oikos_ry) salasana muutettiin sekä jaettiin
                      uusille hallituslaisille. Tarkoituksena on lisätä kaikista Oikoksen tapahtumista 
                      kuvia. 

            17. Posti
 
                       Postissa oli tullut Alimenta-,Luonnontieteilijä- sekä Ravitsemusasiantuntija
                     lehdet, sekä Forenom-mainos sekä näytelmäesite ja Zodiak. Sovimme, että 
                       jatkossa Janina hakee postin ja tuo ne kokouksiin.  

            18. META
                        
                        18.1 Kahvit Raisan kanssa

Yritämme sopia kahvittelut Oikoksen esimiehen Raisan kanssa, johon Tiina 
sekä Tuulia osallistuisivat. 

                        18.3 Tilanjako-ja tilatoimikunta 
                         Uudet tilat sijaitsevat Domus Gaudium-rakennuksen Ulrika-klusterissa. 
                       Uusi sopimus on jo tehty sekä Viikki-klusterin avaimet palautettu. Kulkuluvat
                       annetaan kaikille hallituslaisille sekä jaostojen puheenjohtajille sekä 
                        varapuheenjohtajille. Tilatoimikunta koostuu jokaisesta ainejärjestön



                        edustajasta ja valitsimme yhdyshenkilöksemme Olli Mustalahden ja 
                        varaedustajaksi Tuulia Pietilän. 
                        18.3 Nimenkirjoittajien muutos 
                          Uusille hallituksen jäsenille lähetetään e-lomake, joka on täytettävä patentti- 
                        ja rekisterihallitusta varten. Vanhat hallituslaiset ovat jo rekisterissä. 

        18.4 E-lomake jäsenrekisterin päivitys 
                          Jäsenrekisterin päivityksen käytäntöä mietitään. 
    
           19. Seuraava kokous 

                          Seuraava kokous on vuosikokous viikolla 6.  

           20. Kokouksen päättäminen

                          Päätetään kokous ajassa 18:41. 


