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1. YLEISTÄ 
Oikos ry:n tavoitteena on ajaa jäsentensä, kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijoiden 
yhteistä etua. Oikos ry pyrkii kehittämään omien alojensa opetusta ja tutkimusta yhdessä 
laitosten, tiedekunnan ja yliopiston kanssa, sekä toimimaan jäsentensä yhdyssiteenä alan 
kotimaisiin ja ulkomaisiin ammattiryhmiin sekä muihin opiskelijajärjestöihin. Pyrimme myös 
kannustamaan jäseniämme liittymään ammattiliittoomme. 
 
Samalla pyrimme edistämään jäsenistömme yhteenkuuluvuutta ja tarjoamaan heille virikkeitä 
opiskeluun ja vapaa-aikaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Oikos ry järjestää erilaisia 
tapahtumia jäsenilleen. Näiden tapahtumien järjestämisessä kuunnellaan jäsenten ideoita ja 
toiveita ja tapahtumia pyritään järjestämään siten että kaikille olisi jotakin. Oikos ry hoitaa myös 
jäsentensä edunvalvontaa ja on opiskelijan tukena. 
 
Vuosi 2017 tuo tullessaan muutoksia, sillä opintouudistuksien myötä ravitsemustieteen ja 
kuluttajaekonomian pääaineet loppuvat, eikä uusia fukseja enää syksyllä aloita. Vuoden aikana 
joudumme pohtimaan ainejärjestömme roolia Viikissä uusiksi ja muuttamaan toimintaamme 
uuteen ympäristöön sopivaksi. Tarkoitus on kuitenkin jatkaa toimintaa ja vaalia perinteitä niin 
hyvin kuin olosuhteiden pakosta on mahdollista. Haluamme tarjota jäsenillemme samoja asioita, 
kuin edellisinä vuosina, emmekä halua, että esimerkiksi viime vuonna aloittaneet fuksit jäävät 
jostain paitsi uudistusten myötä.  
 

2. YHDISTYSTOIMINTA 
 
Kokoukset  
Yhdistyksen kokouksia pidetään yliopistollisten lukukausien aikana kaksi kertaa vuodessa, sekä 
tarvittaessa myös useammin. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuun 15. 
päivään mennessä ja vaalikokous järjestetään marraskuussa. Vaalikokouksessa valitun uuden 
hallituksen perehdytyksestä vastaa vanha hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja varmistaa vuoden 
alussa, että jokainen hallituksen jäsen on saanut asianmukaisen perehdytyksen pestiinsä. Hallitus 
kokoontuu noin 2-3 viikon välein, tarvittaessa myös useammin. Akuuteissa ja kiireisissä 
tapauksissa hallitus voi kokoontua sähköpostitse tai Facebookin tai Whatsapp:n välityksellä. 
Yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan osallistua hallituksen kokouksiin, jolloin heille myönnetään 
läsnäolo- ja puheoikeus.  
 

Jaostot  
Oikos ry:n alaisuudessa toimii kaksi jaostoa: kuluttajaekonomian sekä ravitsemustieteen jaosto. 
Jaostojen tehtävä on järjestää erityisesti omille pääaineopiskelijoillensa kohdennettua toimintaa. 
Tavoitteena on yhdessä jaostojen kanssa ideoida molempia pääaineita kiinnostavat tapahtumat, 
sekä vastavuoroisesti ohjata selvästi vain toiselle pääaineelle profiloituvia tapahtumia jaostojen 
järjestettäväksi. Tarkoitus on myös parantaa yhteydenpitoa jaostojen välillä.  
 

Kuluttajaekonomian jaosto 
Jaoston tavoitteena on luoda yhteishenkeä kuluttajaekonomian opiskelijoiden 
keskuudessa, sekä huolehtia opettajien ja opiskelijoiden välisestä yhteydenpidosta. 
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Kuluttajaekonomian jaosto aikoo vuonna 2017 tiedottaa tapahtumista ja avoimista 
kokouksistaan sähköpostilistallaan ja Facebookissa. 

 
Kuluttajaekonomian jaosto aikoo järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen 
kuukausittain ja siirtyen yhä spontaanimpaan toimintaan. Vuodelle 2017 
suunnitteilla ovat tammikuussa KE-risteily Tallinnaan, helmikuulle pubvisa, 
huhtikuulle perinteinen saunailta, syksylle yhteinen piknik ja loppuvuodelle 
pikkujoulut. Tapahtumiin hankitaan myös tarjoilut. Yritysvierailukohteita kartoitetaan 
ja opetushenkilöstön kanssa järjestetään palaveri, jossa on mahdollisuus keskustella 
opintouudistuksista ja tulevaisuuden opinnoista. Kuluttajaekonomian jaosto 
harkitsee myös osallistumista ViikkiAreenan järjestämiseen Oikos ry:n rinnalla. 
 
Ensi syksynä uusia kuluttajaekonomian opiskelijoita ei enää tule, joten vanhat merkit 
pyritään myymään sivuaineopiskelijoille, eikä uusia enää tilata. 

 
Ravitsemustieteen jaosto 
Ravitsemustieteen jaoston tulevan vuoden tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä tekemistä ravitsemustieteen opiskelijoiden keskuudessa, sekä luoda 
yhteyksiä jo valmistuneisiin ravitsemustieteilijöihin. Jaosto aikoo järjestää neljä 
avointa yleiskokousta vuodelle 2017. Jäsenten on mahdollista osallistua näihin 
kokouksiin joko paikan päällä tai antaa ideoita kerhohuoneen ideaseinälle etukäteen 
tai ottamalla yhteyttä toimihenkilöihin ennen kokousta. Tapahtumista on tarkoitus 
tiedottaa perinteiseen tapaan Facebook-ryhmässä ”Helsingin yliopiston 
ravitsemustieteen opiskelijat”, sekä Oikos ry:n viikkotiedotteessa. Toiveena olisi 
myös toteuttaa opiskelijoille keskustelualusta, jossa olisi matala kynnys kysyä mitä 
tahansa opintoihin, kursseihin tai muuhun liittyvää. Alustavasti tähän on otettu 
käyttöön Slack.  
 
Jaoston päätavoitteena on jatkaa vuonna 2016 aloitettuja työelämään keskittyviä 
Täyttä RAVia -iltoja. Kuhunkin tapahtumaan kutsutaan 3-5 ravitsemusalan 
asiantuntijaa, jotka on valittu illan teeman mukaisesti. Kiinnostaviksi teemoiksi on 
nostettu tänä vuonna esimerkiksi ulkomailla työskentelyn, EFSA:n, järjestöt, 
yliopistolla työskentelyn ja työnhaun. Täyttä RAVia-tapahtumien lisäksi jaosto aikoo 
jatkaa perinteisten kakkupäivien järjestämistä kerhohuoneella, noin kerran kuussa. 
Kakun sijasta tänä vuonna on tarkoitus keksiä myös muita tarjottavia esimerkiksi 
smoothieta. Erilaisten tarjoilujen avulla pyritään houkuttelemaan enemmän 
opiskelijoita samanaikaisesti kerhohuoneelle ja edistää siten eri vuosikurssien ja 
myös tiedekuntien välistä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Fukseille perinteisesti 
järjestetty kekrijuhla järjestetään myös tänä vuonna. Lisäksi ruokailtoja on toivottu ja 
niitä pyritään järjestämään vuoden 2017 aikana. 
 
Jaosto haluaa olla mukana opintojen kehittämisessä, ja aiomme järjestää 
opintopalaverin sekä sitä edeltävän pre-opintopalaverin maalis-huhtikuussa. 
Haluaisimme luoda vahvemman yhteyden myös Kuopion ravitsemustieteen 
opiskelijoihin ja olemme suunnittelemassa excua Kuopioon. Lisäksi suunnitelmissa on 
järjestää vuoden 2017 aikana ravitsemustieteen opiskelijoille suunnattu, mutta 
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kaikille avoin luentopäivä, jota varten olemme saaneet jo rahoitusta Opettajien 
akatemian rahoituksesta.  
 

 

Tiedotus 
Tiedotus tapahtuu aikaisempien vuosien tapaan sähköpostilistan, Facebook-ryhmän, Oikosulku-
lehden, Instagramin, nettisivujen ja viikkotiedotteen kautta. Tärkeimmät väylät ovat Facebook ja 
viikkotiedote. Tiedote laaditaan joka sunnuntai ja siihen sisällytetään sekä viikkiläisten järjestöjen, 
että muuten mahdollisesti Oikoksen jäseniä kiinnostavia tapahtumia. Blogiin kirjoitetaan 
jokaisesta Oikoksen tapahtumasta postaus, jossa kerrotaan tiivistetysti tapahtuman kulku ja 
julkaistaan kuvia. Jos tiedottaja ei itse pääse tapahtumaan paikalle, joku muu paikalla ollut 
kirjoittaa postauksen. Oikoksen sähköpostilistalle ja hallituksen listalle tulevat asialliset 
sähköpostit pyritään välittämään mahdollisimman nopeasti. 
 
Viikkotiedotteen ilmettä on muutettu vuoden 2017 alussa. Nettisivujen ilmettä ja sisältöä 
muutetaan tarvittaessa, mutta ne ovat näyttäneet toimivan hyvin vuoden 2016 aikana, joten 
todennäköisesti samaan malliin jatketaan. Instagram pyritään pitämään aktiivisena ja jokaisesta 
tapahtumasta, niin pienestä kuin isosta pyritään lisäämään sinne kuva. Helmikuussa pidetään 
MMYL:n alaisten järjestöjen tiedottajien kokous, jossa muita ilmaantuvia ideoita mahdollisesti 
toteutetaan. 
 

Ainejärjestölehti Oikosulku 
 

Vuonna 2017 Oikosulku ilmestyy kolme kertaa. Ensimmäinen numero ilmestyy 
keväällä ennen vappua, toinen numero kesällä ja kolmas ennen joulua. Ensimmäinen 
ja kolmas numero ilmestyvät kirjallisina ja ne ovat nähtävillä ravitsemustieteen 
opiskelijoiden kerhohuoneella sekä myös Oikos ry:n nettisivuilla PDF-muodossa. 
Toinen numero ilmestyy ainoastaan PDF-muodossa, ja on nähtävissä Oikos ry:n 
nettisivuilla. Tämä muutos viimevuosiin johtuu siitä, ettei ravitsemustieteen ja 
kuluttajaekonomian uusia opiskelijoita aloita syksyllä 2017 ja perinteisesti tämä ns. 
fuksinumero on kesällä lähetetty heille kotiin. Lehtien numerot lähetetään myös 
HYY:lle, Visa Heinoselle, Mikael Fogelholmille ja Raisa Valveelle. 
 
Oikosulku on kokoa B5, ja sivuja siinä on 20. Ensimmäinen ja kolmas numero 
toteutetaan etu- ja takakansia lukuun ottamatta mustavalkoisina. Viime vuonna 
lehteä tilattiin 25,50,25 kappaletta. Tänä vuonna tilataan luultavasti 20 kappaletta 
keväällä ja syksyllä. Lehdet taitetaan todennäköisesti Adobe InDesing-ohjelmalla 
Aleksandriassa.  
 
Julkaisu on poliittisesti sitoutumaton ja pyrkii vastaamaan aiheiltaan molempien 
Oikos ry:n pääaineiden kiinnostuksen kohteita. 
 
Päätoimittajan lisäksi lehden sisällöstä vastaa toimituskunta, johon kuuluu kolme 
oikoslaista. Lisäksi muut ainejärjestön jäsenet pääsevät vaikuttamaan lehden 
sisältöön oman mielenkiintonsa mukaan.  
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Ekskursiot ja retket 
Ekskursioita on suunniteltu vuodelle 2017 kolme. Keväälle on tarkoitus tehdä kuluttajaekonomiaa 
opiskeleville attraktiivinen ekskursio, kun taas syksyllä vastaavanlainen ravitsemustieteilijöille. 
Viimeisen ekskursion teemaa ei ole vielä päätetty, mutta se tullaan todennäköisesti toteuttamaan 
syksyllä. 
 
Tänä vuonna ulkomaan ekskursio järjestetään viimevuoden tapaan yhdessä Lipidi ry:n 
(elintarviketieteen opiskelijoiden ainejärjestö) kanssa. Järjestely aloitetaan tekemällä kysely 
toivekohteesta sekä Oikoksen että Lipidin jäsenille. Vaihtoehdoiksi annetaan tänä vuonna Serbia 
(Belgrad), Portugali (Lissabon) sekä Espanja (Valencia). Matkan ajankohdaksi olisi suunniteltu syys-
lokakuun vaihdetta. Tarkemmat vierailukohteet varmistuvat, kun kohdemaa on varmistunut, 
mutta pyrkimyksenä on löytää vierailukohteita, jotka sopivat molempien ainejärjestöjen 
opiskelijoille. Helmi-maaliskuun aikana avataan ilmoittautuminen ekskursiolle ja paikkoja on 
yhteensä 30, joista puolet on varattu Lipidi ry:n jäsenille ja puolet Oikos ry:n jäsenille. Huhti-
toukokuun aikana olisi tarkoitus varata lennot sekä majoitus. Muut tarkemmat matkan 
yksityiskohdat hoidetaan loppukesästä/alkusyksystä. Molemmat ainejärjestöt aikovat rahoittaa 
opiskelijoidensa matkaa ja Oikos ry aikoo hakea matkarahoitusta varten HYY:n projektitukea. 
 

Vapaa-ajan toiminta 
Opintoihin ja työelämään liittyvien tapahtumien lisäksi Oikos haluaa tarjota jäsenilleen 
mahdollisuuden virkistäytymiseen opintojen vastapainoksi. Rentoa yhdessäoloa on tarkoitus 
tarjota kulttuurin, liikunnan, juhlien ja muiden tempausten merkeissä. Toimintaa pyritään 
järjestämään monipuolisesti ja edullisesti, jotta jokaiselle löytyy jotakin ja myös alkoholittomaan 
toiminataan pyritään panostamaan, perinteisen opiskelijatoiminnan ohella. Vapaa-ajantoiminnan 
suunnittelusta ja sisällöstä vastaa Oikoksen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumavastaavat, sekä 
tapahtuma- ja vuosijuhlatoimikunnat.  
 

Kulttuuri  
Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota Oikos ry:n jäsenille monipuolisia ja uusia 
kulttuurikokemuksia, sekä tuoda opiskelijoita yhteen riippumatta vuosikurssista tai 
elämäntilanteesta. Tapahtumia pyritään valitsemaan laidasta laitaan ja opiskelijoiden 
toiveita kuunnellen, jotta jokaiselle löytyisi jotakin.  
 
Vuoden alussa mennään seuraamaan Noin viikon uutisia Lipidi ry:n kanssa ja 
suunnitelmissa on myös toinen samankaltainen tapahtuma loppukeväästä. Keväällä 
Oikos osallistuu myös Helsinginkadun approille. Lisäksi keväällä on suunnitelmissa 
mennä katsomaan ainakin Viikki-speksiä sekä mahdollisesti muita 
harrastelijateattereita. Suunnitelmissa syksylle on myös viininmaistelu ja lisää 
harrasteteatteria. Tarkoituksena on tarjota jäsenille uudenlaisia kulttuurikokemuksia 
sopivaan hintaan. 

 
Urheilu 
Oikos Ry:n tavoitteena tänä vuonna on järjestää monipuolisia liikuntatapahtumia. 
Tavoitteena on innostaa oikoslaisia liikkumaan ja testaamaan uusia lajeja, joita ehkä 
muuten ei tulisi kokeiltua. E-lomakkeella selvitetään, mitkä lajit oikoslaisia voisivat 
kiinnostaa, ja näiden toiveiden pohjalta järjestetään kohtuuhintaisia tapahtumia. 
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Vuodelle 2017 suunnitelmissa olevia lajeja ovat beachvolley, jolle on jo päivämäärä 
tiedossa. Tämän lisäksi mahdollisia lajeja ovat mm. megazone, paintball, suppailu, 
trampoliinipuisto, carting ja kiipeily. Tämän lisäksi tarkoituksena olisi järjestää 
ilmaisia ja matalankynnyksen tapahtumia, kuten erilaisia penkkiurheilutapahtumia ja 
yhteistä ulkoilua. Toiveita kokeiltavista lajeista, kysellään pitkin vuotta, jotta 
mahdollistetaan kaikkia innostavia urheilutapahtumia.  

Niin kuin aikaisemminkin, tänäkin vuonna Oikos ry on kiinnostunut järjestämään 
urheilutapahtumia myös muiden ainejärjestöjen kanssa ja muiden ainejärjestöjen 
jäsenet ovat tervetulleita Oikoksen urheilutapahtumiin, mikäli niissä on tilaa. Tämän 
lisäksi Oikos ry mainostaa muidenkin ainejärjestöjen avoimia liikuntatapahtumia 
jäsenilleen ja rohkaisee osallistumaan niihin. Tarkoituksena olisi myös osallistua 
mahdollisesti järjestettävään pikkujoulun sählyturnaukseen joko Oikoksen omalla 
joukkueella tai toisen ainejärjestön kanssa muodostetulla yhteisjoukkueella.   

 
Juhlat ja muut tapahtumat 
Tämä vuosi on Oikoksen 70-vuotisjuhlavuosi ja samalla ehkä viimeinen, joten haluamme ottaa 
tästä kaiken irti. Tavoitteenamme on järjestää perinteisiä tapahtumia, mutta myös tuoda jotain 
uutta. Keväällä aiomme noudattaa viime vuoden linjaa ainakin isompien tapahtumien suhteen. 
Lisäksi haluamme järjestää pienempiä tapahtumia, jotta saataisiin enemmän oikoslaisia mukaan 
toimintaan. Aiomme kysellä oikoslaisilta toiveita ja ideoita, jotta kaikille löytyisi mieluista 
toimintaa. Syksy on muutoksia täynnä, joten mitään selkeitä suunnitelmia ei sille ajalle vielä ole, 
vuosijuhlia lukuun ottamatta. 
 

Pullatalkoot 
Syksyn uudistusten vuoksi pullatalkoot ovat tänä vuonna erityisen tärkeä tulonlähde. 
Järjestämme pullatalkoot jälleen kaksipäiväisinä 27.-28.2. Pullia myydään Viikin 
opiskelijoille ja henkilökunnalle tiistaina 28.2. Lisäksi aiomme mahdollisesti myydä 
ylijääneitä pullia myös Ullanlinnanmäen laskiaisriehassa, sekä Lipidin Jellybileissä. Jos 
kaikkia pullia ei saada myytyä, jaetaan niitä talkoisiin osallistuneille, sekä viedään 
ravitsemustieteen kerhotilaan, vapaasti syötäväksi. 
 
Sitsit 
Keväällä järjestämme kahdet sitsit. Ensimmäiset ovat perinteiset ystävänpäiväsitsit 
14.2. ympäristö- ja luonnonvaraekonomian ainejärjestö VV:n ja markkinoinnin 
ainejärjestö Voluntaksen kanssa. Myöhemmin keväällä, luultavasti maaliskuussa, 
järjestämme toiset sitsit mahdollisesti Oikoksen kaverisitsit, jonne jokainen 
oikoslainen saa tuoda Viikin ulkopuolisen avecin.  
Syksyllä aiomme järjestää vähintään yhdet sitsit lukukauden alussa, mahdollisesti 
toisen ainejärjestön kanssa. Aikaisemmista vuosista poiketen fuksisitsejä ei 
todennäköisesti tule. 
 
Vuosijuhlat 
Loppuvuoden tärkein tapahtuma on 70. vuosijuhlat. Aiomme panostaa niihin 
mahdollisimman paljon ja tehdä juhlista hienoimmat vuosiin. Aiomme kutsua juhliin 
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myös Oikos ry:n alumneja, sekä hankkia juhlavieraille jaettavan Oikos ry:n 
juhlavuoden haalarimerkin. 
  
Muut 
Huhtikuussa aiomme järjestää viime vuoden tapaan kaikille Viikin kampuksen 
opiskelijoille tarkoitetut teemajuhlat C-grundilla, Viikissä. 
Toukokuussa järjestämme VV:n kanssa perinteisen yhden päivän mökkireissun 
Nuuksioon, joka on ikään kuin kevätlukukauden päätöstapahtuma.  
Keväällä tai syksyllä aiomme järjestää peli-illan lipidien kanssa, jonka tarkoituksena 
on tutustuttaa elintarviketieteen fuksit Oikos ry:n toimintaan, sillä osa heistä voi 
suuntautua ravitsemustieteeseen.  

 

3. OPINTOJEN KEHITTÄMINEN 
 
Vuonna 2017 opintoihin liittyvät asiat ja muutokset ovat edelleen tapetilla, ja muutoksista perillä 
oleminen sekä niistä kertominen on tärkeää. Tänä vuonna tavoitteena on tiedottaa ja muistuttaa 
ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista sekä pitää ainejärjestömme jäsenet ajan tasalla 
Helsingin yliopistoon kohdistuvista muutoksista. MMTDK:n fuksiasiat muuttuvat alkaneena vuonna 
täysin, kun kandi- ja maisteriohjelmat muuttuvat ja täten kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede 
eivät enää kuulu samaan kandiohjelmaan. Myös esimerkiksi opintotukiin liittyvät muutokset ovat 
vuoden 2017 puheenaihe. Opintovastaava pyrkii ottamaan erityisesti näistä asioista kevään 
mittaan selvää. Koemme myös tärkeäksi tehdä yhteistyötä jaostojen ja MMYL ry:n 
opintovastaavien kanssa, jolloin tiedot siirtyvät myös edestakaisin kattoainejärjestön, jaostojen ja 
Oikoksen välillä. Tiedotuskanavina toimii tänäkin vuonna perinteisesti Facebook ja sähköposti. 
 
Opintovastaavan toimenkuvaan on myös kuulunut kahden tapahtuman järjestäminen: vaihto- ja 
harjoitteluinfo sekä sivuaineiltapäivä. Koska sivuaineet tulevat katoamaan, pyritään kevään aikana 
selvittämään, millaisia muita opiskelijoille hyödyllisiä tapahtumia voisi järjestää. Tämä voisi 
esimerkiksi liittyä uuden kandiohjelman kurssisuorituksiin ja määrättyyn opintosuunnitelmaan tai 
uuden maisterivaiheen suorittamiseen ja siihen liittyvistä muutoksista tiedottamiseen. Vaihto- ja 
harjoitteluinfossa opiskelijavaihdon suorittaneiden vanhempien opiskelijoiden olisi mahdollisuus 
kertoa omista kokemuksistaan vaihdossa ja hakuprosessiin liittyvistä asioista. Näin opiskelijamme 
voisivat saada lisää innostusta ja kiinnostusta vaihtoon lähtemiselle. Tarkoitus on, että molemmat 
tapahtumat olisivat maksuttomia ja matalankynnyksen tapahtumia, jolloin mahdollisimman moni 
haluaisi osallistua. 
 
 
4. YHTEYDET AINEJÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE 
 
Opiskelijajärjestöt 
Oikos ry osallistuu SYL:n, HYY:n, MMYL ry:n, Agronomiliiton ja elintarvikeylioppilaiden Mentor-
klubin järjestämiin tilaisuuksiin, infoihin ja koulutuksiin. Ainejärjestömme puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja aikovat osallistua aktiivisesti maatalous- ja metsäylioppilaiden liiton MMYL ry:n 
järjestämiin puheenjohtajailtapäiviin, jotka toimivat tiedonvälitys- ja tukikanavana tiedekuntamme 
ainejärjestöille. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös MMYL ry:n ja Agronomiliiton 
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ainejärjestöiltapäiviin, sekä HYY:n järjestämiin koulutuksiin. Pidämme näissä tapahtumissa 
tapahtuvaa verkostoitumista erityisen tärkeänä ja tavoitteenamme onkin luoda uusia suhteita 
uusiin ainejärjestöihin, sekä syventää yhteistyötä jo tuttujen järjestöjen kanssa.  
Oikoslaisia on myös edustamassa Agronomiliiton Opiskelijavaliokunnassa, sekä MMYL ry:n 
hallituksessa. 
 

Muut järjestöt 
Oikos ry pitää yhteyttä molempien pääaineidensa koulutusalajärjestöihin, joita ovat 
Kuluttajaekonomistit ja -teknologit Cotes ry, Ravitsemusterapeuttien Yhdistys RTY ry ja Suomen 
ravitsemustieteen yhdistys SRY. Oikos ry:llä on edustaja RTY:n johtokunnassa sekä SRY:n 
hallituksissa vuorovuosin Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö 
Retikka ry:n kanssa. Vuonna 2017 vuorossa on RTY:n edustustehtävä, johon valitaan 
ravitsemustieteen opiskelija. Pyrimme pitämään yhteyttä myös muihin kuluttajaekonomian ja 
ravitsemusalan oppiaineita lähellä oleviin järjestöihin 
 

Työmarkkina-asiat 
Työmarkkinoiden kehitystä seuraamme pääasiassa Agronomiliiton välityksellä. Rohkaisemme 
jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin työelämätilaisuuksiin, kuten liiton järjestämiin urailtoihin ja 
CV-työpajoihin. Lisäksi aiomme jatkaa yhteistyötä yhdistyksen esimiehen, ravitsemustieteen 
lehtorin Raisa Valveen kanssa.  
 
Vuonna 2015 tavoitteenamme on myös jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä oppiaineisiimme 
läheisesti liittyvillä aloilla toimivien yritysten kanssa, sekä pyrkiä löytämään uusia potentiaalisia 
yhteistyökumppaneita. Yhteistyösopimuksia pyritään sopimaan esimerkiksi Valion, Vaasan Oy:n ja 
Orkla Caren kanssa. Yhteistyöllä pyritään saamaan aikaan kontakteja yrityselämään ja tuleviin 
työnantajiin. Oikos ry hyötyy yhteistyöstä jossain määrin rahallisesti tai esimerkiksi pullatalkoiden 
lahjoituksien muodossa. Tällöin yritykset saavat näkyvyyttä Oikos ry:n kautta mm. 
sähköpostilistallamme, internetsivuillamme tai ainejärjestölehti Oikosulussa.  
 

Kansainvälisyys 
Koska opintoasiat ovat tänä vuonna niin suuren muutoksen kohteena, opinto- ja kv-vastaavan 
tarkoitus on kiinnittää huomiota erityisesti tulevista opintoihin liittyvistä muutoksista 
tiedottamiseen ja niistä ajan tasalla pysymiseen. Tämän vuoksi emme tänä vuonna keskity niin 
vahvasti kansainväliseen toimintaan. Pyrimme kuitenkin perehtymään ja tiedottamaan 
kansainvälisyystoiminnan toiminnasta sekä kannustamaan kaikkia oikoslaisia osallistumaan heidän 
tapahtumiin, esimerkiksi Suomi-Night -tapahtumaan ja IAAS-toimintaan.  
 
5. YMPÄRISTÖOHJELMA 
Oikos ry pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöä säästäen. 
Olemme siirtyneet jokaisen vastaavan kansioista ja niihin printattavista papereista muistitikkuihin, 
jonne tulevaisuudessa kaikki vuoden tiedot tallennetaan. Jaettavat tiedostot löytyvät hallituksen 
Dropbox -kansiosta, jonka käyttöoikeus siirretään aina seuraavan vuoden hallitukselle.  
Oikos ry ei enää tulosta esityslistoja kokouksiinsa. Hallituksen jäsenet pystyvät seuraamaan 
esityslistan kulumista esimerkiksi tietokoneiltaan tai puhelimiltaan. Myös joulutervehdykset ja 
mahdolliset juhlakutsut pyritään lähettämään sähköpostitse, jolloin paperia säästyy. Vuonna 2015 
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Oikos ry sai ensimmäisen laulukirjansa, jonka myötä myös sitseille printattavien lauluvihkojen 
määrä vähenee.  
 
Valmistamme tapahtumiimme ruokaa vastuullisesti ja vältämme ruokajätteen syntymistä, 
arvioimalla mahdollisimman tarkkaan ruuan todellisen tarpeen. Ruokavalinnoillamme pyrimme 
tukemaan kestävää kehitystä, suosimalla kotimaista, lähellä tuotettua ruokaa, sekä 
sesonkituotteita. Ylimäärän, syömäkelpoisen ruuan poisheittoa pyrimme välttämään, viemällä ne 
ravitsemustieteen kerhohuoneelle tai antamalla opiskelijoille mukaan, tapahtuman jälkeen. 
Syntyvät ruoka- ja muut jätteet pyrimme kierrättämään ja lajittelemaan niin hyvin kuin 
mahdollista. Lisäksi suosimme oikeiden astioiden käyttöä, mutta jos joudumme turvautumaan 
kertakäyttöastioihin, pyrimme ottamaan niiden valinnassa huomioon ympäristön kuormituksen, 
sekä kierrättämään ne asianmukaisesti. Kuljetuksia vaativissa tilanteissa, pyrimme suosimaan 
julkista liikennettä, sekä kimppakyytejä.  

 
6. YHDENVERTAISUUSOHJELMA 
Oikos ry pyrkii toiminnallaan aktiivisesti edistämään ja tukemaan yhdenvertaisuutta 
tapahtumiensa ja muun toimintansa yhteydessä kaikkien sukupuolten, kansalaisuuksien, 
uskontojen ja taustojen osalta. Sitoudumme vastustamaan rasismia sekä korkeakoulukiusaamista, 
kaikissa niiden muodoissa. Tänä vuonna aiomme entistä enemmän keskittyä mahdollisen 
kiusaamisen esiintymisen kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Tarkoituksena on keväällä järjestää 
jäsenille anonyymi kysely, jossa kartoitetaan korkeakoulukiusaamisen olemassaoloa 
yhdistyksessämme, ja pohtia keinoja reagoida siihen.  
 
Yhdistyksemme jäsenillä on laaja ikähaitari, ja myös hyvin erilaisia elämäntilanteita. Siksi 
haluamme panostaa tapahtumien monipuolisuuteen, jotta kaikille löytyisi jotakin.  
 
Oikos ry huolehtii yhdenvertaisuuden toteutumisesta toiminnassaan, siten että: 
- Kaikki ovat tervetulleita Oikos ry:n tapahtumiin taustastaan, sukupuolestaan, iästään tai 
vakaamuksestaan huolimatta 
- Alkoholia sisältävät tapahtumat on suunniteltu niin, että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi, 
vaikkei alkoholia nauttisikaan. 
- Tapahtumissa huomioidaan esimerkillisesti myös erikoisruokavalioiden noudattajat. Esim. sitsien 
yhteydessä on aina mahdollista saada ruoka vegaanina niin toivottaessa. 
- Emme harjoita ikäsyrjintää. Myös vanhemmat, mahdollisesti perheelliset, uudet opiskelijat 
löytävät tiensä Oikoksen toimintaan ja kokevat kuuluvansa joukkoon. 
- Pyrimme järjestämään tapahtumia myös keskustakampuksen läheisyydessä ja muualla 
Helsingissä. Kaikki viikkiläiset opiskelijat eivät asu Viikissä. 
- Vaikka ainejärjestössämme onkin kaksi eri pääainetta, tämä harvoin tulee esiin 
tapahtumissamme. Kaikki tapahtumat, myös yritysvierailut, suunnataan tasavertaisesti molempien 
pääaineiden opiskelijoille.  
- Mainostamme tapahtumiamme myös englanniksi, jotta niistä kiinnostuneet vaihto-opiskelijatkin 
kokisivat itsensä tervetulleiksi. 
 
Oikos ry:n hallitus 2017 
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