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Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus 

 Avataan kokous ajassa 18.21. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on myös Ida ja ensi vuoden 

 hallitus. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 Lisätään kohta 11.1. Tilinkäyttöoikeuksien siirto uudelle taloudenhoitajalle. 

 Hyväksytään esityslista muutoksineen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 11/2016 sekä 25.11.2016 

 järjestetystä vaalikokouksesta. 

 

5. Jäsenasiat 

 Ei uusia jäseniä. 

 

6. Mennyt toiminta 

 6.1. Vuosijuhlat 19.11. 

 Vuosijuhlat olivat onnistuneet ja kaikki sujui hyvin. Saimme positiivista palautetta 

 ravintolan henkilökunnalta. Osallistujia oli 50. Kaikki ovat maksaneet vuosijuhlat. 

 6.2. Oikoksen vaalikokous ja pikkujoulut 25.11. 

 Vaalikokouksessa oli mukavan paljon osallistujia ja kaikki pestit saatiin täytettyä 

 nopeasti. Vuoden 2017 hallitukseen valittiin: 

 Puheenjohtaja: Tuulia Pietilä 

 Varapuheenjohtaja: Tiina Suikki 

 Sihteeri: Essi Hautalampi 

 Taloudenhoitaja: Petra Svahn 

 Tiedotusvastaava: Janina Ingves 

 Tapahtumavastaavat: Roosa Joutsi ja Jenna Rahkola 

 Kulttuurivastaava: Olli Mustalahti 



 Urheiluvastaava: Johanna Tikkanen 

 PR-vastaava: Melina Latvala 

 Opinto- ja kansainvälisyysvastaava: Julia Lindbäck 

 Oikosulun päätoimittaja: Anna Kontula 

 Tapahtumatoimikuntaan valittiin Petra Svahn, Janina Ingves, Emma Nylund ja Leevi 

 Nykänen. Vuosijuhlatoimikuntaan valittiin Melina Latvala, Johanna Tikkanen, 

 Henriikka Jussila, Tiina Suikki, Julia Lindbäck ja Tuulia Pietilä. Oikosulun 

 toimituskuntaan valittiin Meri Mathlin, Ida Jouhki ja Henriikka Jussila. Lisäksi vuoden 

 2017 matkaoppaaksi valittiin Meri Mathlin. 

 Kokouksen jälkeen jäimme Uudelle ylioppilastalolle viettämään pikkujouluja ruoan, 

 juoman ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Pikkujoulut olivat kivat. 

 6.3. MMYL vaalikokous ja liittokokous 30.11. 

 Paikalla oli yhteensä 8 hallituslaista, joista 7 oli Oikoksen virallisia edustajia. Yksi 

 edusti valtakirjalla. Kokouksessa valittiin MMYL ry:n hallitus vuodelle 2017 ja 

 valituksi tuli myös oikoslaisia. Henriikka valittiin MMYL:n tapahtumavastaavaksi ja 

 Veera Kyheröinen MMYL:n opintovastaavaksi. 

 6.4. Zagrebin kuvienkatseluilta 5.12. 

 Tapahtuma oli hauska ja oli kivaa muistella matkaa. Reissun aikana kuvatuista 

 videoista tykättiin erityisen paljon. Paikalla oli noin 20 exculle osallistunutta. 

  

7. Tuleva toiminta 

 7.1. Kiipeily 15.12. 

 Kiipeilyn osallistujamäärä on täynnä. Innokkaita osallistujia olisi ollut enemmänkin. 

 7.2. Karonkka 

 Tuulia ottaa vastuun karonkan järjestämisestä. Karonkkaa on mietitty joulukuun 

 loppuun tai tammikuulle. Tuulia tekee doodlen sopivasta ajankohdasta. 

 

8. Perehdytykset vuoden 2017 hallitukselle 

 Kaikkien nykyisten hallituslaisten vastuulla ottaa yhteyttä seuraajaansa ja sopia 

 perehdytys, jos ei ole sitä jo tehnyt. Perehdytys voi olla joko joulukuun lopussa tai 

 tammikuun alussa ennen uuden hallituksen ensimmäistä kokousta. 

 

9. Toimintakertomus 2016 ja toiminnantarkastus 

 Kaikki kirjoittavat toimintakertomuksen omasta vastuualueestaan. Mallia voi katsoa 

 aiempien vuosien toimintakertomuksista, jotka löytyvät dropboxista. Ida on 

 yhteydessä Hannaan ja keskustelee opintoasioiden toimintakertomuksesta. Jokainen 

 lataa oman toimintakertomuksensa dropboxiin myöhemmin päätettävään 

 ajankohtaan mennessä. Katri kokoaa toimintakertomuksen valmiiksi ja Julia tekee 

 tilinpäätöksen. Tämän vuoden toiminnantarkastajat ovat Mari ja Reetta. 

 Varahenkilöt ovat Tuomas ja Jani. Katri ja Julia hoitavat toimintakertomuksen sekä 

 tilinpäätöksen Marille ja Reetalle tarkastettavaksi. 

 

 

 



10. Oikoksen tulevaisuus – muistio tulevalle hallitukselle 

 Ensi vuonna alkavat uudet opinto-ohjelmat. Kummankin pääaineemme 

 kandiohjelmat loppuvat ja molemmille tulee myös uudet maisteriohjelmat. 

 Ainejärjestöjen tulevaisuutta on alettu jo pohtia. Sallylla on hyvä näkemys Viikin 

 ainejärjestöistä kokonaisuutena. Hän on kaavaillut, että Oikoksen kohtalona olisi 

 siirtyä RAV-maisteriohjelman ainejärjestöksi ja samalla tiivistää yhteistyötä Lipidin ja 

 muiden ravin maisteriohjelmaan johtavien kandiohjelmien ainejärjestöjen kanssa. 

 Ravin uusi maisteriohjelma Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen alkaa vuonna 

 2018. KE:n on suunniteltu siirtyvän kokonaan ViTaan. Tällaisten järjestelyjen 

 toteuttaminen vaatii sääntömuutoksia. 

 Keskustelimme siitä, että muutokset eivät kuitenkaan vielä ole ajankohtaisia vaan 

 Oikos voi vielä muutaman vuoden toimia tällaisenaan nykyisten RAV- ja KE-

 opiskelijoiden voimin. Muutoksia tulee todennäköisesti silloin kuin uudet 

 maisterivaiheen opiskelijat aloittavat parin vuoden kuluttua. Uudet fuksit tulevat 

 kuitenkin todennäköisesti jo ensi syksynä menemään muihin ainejärjestöihin. 

 Erityisesti ravitsemustieteestä kiinnostuneita fukseja voidaan mahdollisesti yrittää 

 saada mukaan myös Oikokseen. Oikoksen pääasiallinen rekrytointimahdollisuus tulee 

 tulevaisuudessa olemaan uuden maisterivaiheen alussa oleva orientoiva 

 jakso. 

 Esiin tuli myös se, että Oikosulkua pitää uudistaa, sillä kesällä ilmestyneen 

 fuksinumeron tilalle pitää ensi vuonna miettiä jotain muuta. 

 Jonkun ensi vuoden hallituslaisista olisi hyvä mennä maisteriohjelman 

 suunnitteluryhmään, jotta hallitus saa reaaliaikaista tietoa tilanteesta. Tästä 

 tehtävästä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Sallyyn. 

 Tiivistettynä sanottuna Oikoksen tulevaisuutta on hyvä alkaa miettiä, mutta ensi 

 vuoden hallituslaisten ei vielä tarvitse tehdä suuria muutoksia. Myös väistyviin 

 hallituslaisiin voi olla yhteydessä muutoksiin liittyen. 

 

11. Talous 

 Katrille maksetaan 9,25 € kokoustarjoiluista. 

 11.1. Tilinkäyttöoikeuksien siirto uudelle taloudenhoitajalle 

 Verkkopankkitunnukset, pankkikortti ja tilinkäyttöoikeudet siirretään vuoden 2016 

 taloudenhoitajalta Julia Lindbäckiltä vuoden 2017 taloudenhoitajalle Petra Svahnille 

 tammikuussa. 

 

12. Tiedotus 

 Tiedotus alkaa olla paketissa tämän vuoden osalta. Meri toivoo vielä Sophialta ja 

 Tiinalta blogitekstejä kuvienkatseluillasta ja kiipeilystä. Niiden jälkeen blogi ja muukin 

 tiedotus alkaa siirtyä uuden tiedottajan vastuulle. Muistutetaan ensi vuoden 

 hallituslaisia jatkamaan aktiivista kuvien lisäilyä Oikoksen Instagramiin. 

 

13. Posti 

 Postissa on tullut KOM-teatterin mainos. Lisäksi olemme saaneet 3568 €:n laskun 

 vuosijuhlista Royal ravintoloilta ja 121,51 €:n laskun Oikosuluista. 



 

14. Oikosulku 

 Vuoden viimeinen Oikosulku ilmestyi juuri. Lehti on todella hieno ja siitä on saatu 

 hyvää palautetta. 

 

15. PR-asiat 

 Kaikki PR-asiat on hoidettu tältä vuodelta. 

 

16. Opintoasiat 

 Ei enää uusia opintoasioita. Puhutaan, että keväällä voisi järjestää esimerkiksi 

 vaihtoinfon, mutta se on uuden hallituksen ja Julian päätettävissä. 

 

17. Urheilu 

 Tällä viikolla on vielä kiipeily Salmisaaressa, mutta sen jälkeen Oikoksen urheiluvuosi 

 on paketissa. 

 

18. Kulttuuri 

 Tuuli oli suunnitellut, että joulukuussa olisi ollut vielä yksi kulttuuritapahtuma. 

 Päivämäärät eivät kuitenkaan tällä kertaa olleet sopivia, joten tänä vuonna ei ole 

 enää kulttuuritapahtumia. Näin ollen kulttuuribudjetista jäi vähän yli. 

 

19. Tapahtumat 

 Tällä hallituskaudella ei ole enää tapahtumia. 

 

20. ViikkiAreena 

 ViikkiAreena oli kiva ja hyödyllinen. Saamme siitä tulevat rahat todennäköisesti vasta 

 ensi vuoden puolella. 

 

21. META 

 Viikki-speksiin tarvitaan yhteyshenkilö. Valitaan ensi vuoden kulttuurivastaava Olli 

 yhteyshenkilöksi. 

 Sovitaan, että ensi vuoden hallituslaiset lisätään hallituksen dropboxiin jo nyt. 

 

22. Seuraava kokous 

 Tämä oli nykyisen hallituksen viimeinen kokous ja seuraava kokous on jo uuden 

 hallituksen. Uusi hallitus kokoustaa tammikuussa Tuulian johdolla. 

 

23. Kokouksen päättäminen 

 Päätetään kokous ajassa 19.01. 

 


