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1. Katsaus toimintakauteen 

2. Oikos ry vuonna 2009 

Esimies Yliopistonlehtori Minna Autio 
 
Hallitus  Puheenjohtaja  Lotta Stenman 
 Varapuheenjohtaja  Alpo Martikainen 
 Sihteeri   Sanja Laitila/Pauliina Solanne 
 Taloudenhoitaja  Tomi Ronkainen 
 Emäntä   Jemina Kivelä 
 Oikosulun päätoimittaja  Heidi Poikonen 
 Tiedotusvastaava  Sauli Jäppinen 
 Kulttuurivastaava   Arja Heinonen 
 Urheiluvastaava  Henri Hölttä 
 Opintovastaava  Saila Paavola 
 

2.1    Yhdistyksen kokoukset 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Uuden Ylioppilastalon kokoustilassa 10.2.2009. 
Kokouksen jälkeen vanha ja uusi hallitus viettivät karonkkaa ravintola Villettassa. 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 2.4.2009 varapuheenjohtaja Alpon luona. 
Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäisen kerran sääntömuutosehdotukset. Toinen 
ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 4.5.2009 puheenjohtaja Lotan luona. 
Kokouksessa hyväksyttiin sihteeri Pauliina Solanteen ero tehtävästään ja valittiin uudeksi 
sihteeriksi Sanja Laitila. Samalla hyväksyttiin toiseen kertaan Oikos ry:n sääntömuutokset. 
 
Sääntömääräinen syksyn yleiskokous eli vaalikokous pidettiin 24.11.2009 agronomiliiton 
kokoustilassa (Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 9). Läsnä oli 20 yhdistyksen jäsentä. 
Kokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2010, tilintarkastajat ja heidän 
henkilökohtaiset varaedustajansa vuodelle 2010, MMYL:n hallitukseen edustaja, hänen 
varaedustajansa, MMYL:n liittokokousedustajat sekä edustaja Viikin Monitoimitalon 
talotoimikuntaan.  

2.2    Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 18 kokouksen merkeissä. Kokouspaikat vaihtelivat 
suuresti, mutta muutamia kokouksia pidettiin Hyy:n kokoustiloissa, Wayne’s coffee –
kahvilassa ja puheenjohtaja Lotan luona. Alkuvuodesta pidettiin suunnittelukokous, jossa 
hahmoteltiin tulevan vuoden toimintaa.  
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Hallituksen kokouksissa suunniteltiin ja organisoitiin erilaisten ja monipuolisten 
tapahtumien järjestämistä, jotka innostaisivat jäsenistöä osallistumaan toimintaan. 
Kokouksissa keskusteltiin mm. laskiaistiistain perinteisten pullatalkoiden ja vuosijuhlien, 
urheilu- ja kulttuuritapahtumien sekä ekskursioiden järjestämisestä. Näiden lisäksi 
kokouksissa hoidettiin yhdistyksen taloutta ja tutustuttiin postin mukana tulleisiin 
julkaisuihin ja tiedotteisiin.  

2.3    Jaostot   

2.3.1 Ravitsemustieteen jaosto  

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2009: 
 
Lotta Stenman / puheenjohtaja 
Sanja Laitila / varapuheenjohtaja 
Jemina Kivelä / sihteeri 
Heli Luoma-Halkola / taloudenhoitaja 
Hanna Laurikainen / tiedotusvastaava 
Heidi Poikonen / virkistysvastaava 
 
 
Vuonna 2009 ravitsemustieteen jaosto piti yllä viikoittaista kertsikahvitoimintaa, joiden  
lisäksi järjestettiin 21 tapahtumaa. Suosituimmat tapahtumat olivat kuitenkin ruokaillat,  
joita oli yhteensä seitsemän. Teemat olivat tex mex, sushi, Venäjä, etninen fuusio,  
fondue, jenkki ja Suomi. Fondue-ruokailtaan yhdistettiin perinteinen uusien ilta, jossa  
fuksit tapaavat vanhempia opiskelijoita. Etninen fuusio sisälsi Hämeentien appron, jonka  
aikana kierrettiin Hämeentien etniset ruokakaupat. Tämän jälkeen saaliista tehtiin mitä  
omituisinta ruokaa. Etnisen fuusion jälkeen päätettiinkin palata perinteisempään  
ruokailtatyyliin. Ravitsemustieteen jaoston pikkujoulut järjestettiin Suomi-illan  
yhteydessä. Ruokailloissa oli paikalla noin 10-20 opiskelijaa. 
 
Ruokakulttuurin lisäksi ravitsemustieteen jaosto perehtyi hyvien siiderien, viinien ja  
oluiden maailmaan. Siiderit ja viinit kiinnostivat ja vetivät 15 osallistujaa, mutta  
syksyn olutmaistelussa nähtiin vain muutama herkkusuu. 
 
Kuten akateemiseen ruoka- ja juomaperinteeseen kuuluu, jaosto osallistui teekkarien  
järjestämille ystävänpäiväsitseille. Sitsejä edelsi sitsilauluharjoitukset, jotta  
pääsimme näyttämään teekkareille, että osaamme laulaa. Sitseillä vahvistettiin  
poikkitieteellisiä kontakteja, joiden perässä muutama osallistuja lähti seuraavana aamuna  
Tampereen Hervantaan Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin. 
 
Maaliskuun lopussa jaosto järjesti perinteikkään opintopalaverin, jossa ravitsemustieteen  
osaston opettajat saivat kiitosta hyvästä opetuksesta. Esityslista koottiin keräämällä  
opiskelijoilta opintoihin liittyviä mielipiteitä ja muutosehdotuksia. Mielipiteitä  
kerättiin mm. ravitsemustieteen sähköpostilistan kautta. Yhteensä opintopalaveriin  
osallistui noin 15 henkilöä mukaan lukien molemmat professorit ja suuri osa  
ravitsemustieteen osaston muusta henkilökunnasta. Palaverissa opiskelijat pääsivät  
kertomaan, mitä opinnoissa voisi parantaa. 
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Kesän jaosto aloitti vuoden tärkeimmällä urheilutapahtumalla – varjoysillä, jota edelsi  
kisapaitojen askarteluilta. Varjoysiin osallistuvat kävelivät naisten kympin reitin –  
tosin ensimmäiset ja viimeiset 500 metriä jätettiin pois. Alkulämmittelyn oli vetämässä  
ammattimainen urheiluohjaaja. 
 
Kesälläkään ravitsemustieteen opiskelijat eivät malttaneet olla näkemättä toisiaan. Kesän  
aikana pidettiin jäätelötasting, RAVlympialaiset, joissa pelattiin kyykkää, sekä  
veneretki Porvooseen. Porvooseen matkustettiin kahdeksan opiskelijan voimin M/S J. L.  
Runebergilla. Porvoossa sattui olemaan kesän kaunein päivä sekä sopivasti  
elintarvikemarkkinat. Lisäksi reippailtiin Brunbergin tehtaalle hakemaan namia sekä  
nautittiin kauniista säästä ja kavereiden seurasta. 
 
Syksyllä ruokailtojen lisäksi jaosto tapasi kollegansa retikat Valtakunnallisten  
ravitsemuspäivien yhteydessä sekä lähti heidän kanssaan Tampereelle excursiolle.  
Tampereella tutustuttiin kahden päivän aikana UKK-instituuttiin, Saarioisiin sekä  
Diabetesliittoon. Matkat oli järjestetty autokyydein ja majoitus Omena-hotellissa. Retki  
oli niin suosittu, että autokyytejä jouduttiin etsimään lisää, ja lopulta matkaan lähti  
20 innokasta osallistujaa. Ravitsemustieteen jaosto sponsoroi opintomatkaa niin, että  
matka kustansi vain noin seitsemän euroa per henki. 
 
Syksyllä jaosto päätti myös tilata uusia haalarimerkkejä, sillä edelliset olivat jo  
muutamaa vaille myyty. Haalarimerkin piirsi tiedotusvastaava, ja se noudatti edellisenä  
vuonna keksittyä liikennevaloteemaa, jossa merkit esittelevät opiskelijan tärkeimmät  
energiaravintoaineet. Merkkejä tilattiin taas sadan kappaleen erä. 
 
Vaalikokous järjestettiin 10.12. EE-talon kerhohuoneella. Kokoukseen leivottiin  
joulutorttuja ja ostettiin glögiä. Samalla osaston henkilökunnalle leivottiin  
joulutervehdykseksi torttuja sekä tehtiin joulukortti. Vaalikokoukseen valittiin  
toimihenkilöt vuodelle 2010. Lisäksi huomattiin, että jaoston säännöt ovat  
laajentuneeseen toimintaan nähden vanhentuneet, joten uudelle toimihenkilöstölle  
annettiin tehtäväksi uudistaa jaoston säännöt vastaamaan nykyistä toimintaa. 
 
 
Vuoden 2010 toimihenkilöt ovat: 
 
Puheenjohtaja Hanna Laurikainen 
Varapuheenjohtaja Jemina Kivelä 
Sihteeri Sanna Roito 
Taloudenhoitaja Heli Luoma-Halkola 
Virkistysvastaava Sanja Laitila 
Tiedotusvastaava Annette Göransson 

2.3.2 Kuluttajaekonomian jaosto  

Toistaiseksi jaostolla ei ole omaa toimintaa, mutta kuluttajaekonomit pitävät yhtä muilla 
tavoin. 
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3. Tiedotus 

Vuosi 2009 jatkui tiedottamisen osalta monin paikoin edellisvuosien tapaan, mutta toi  
vuosi mukanaan muutamia muutoksiakin. Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimi edelleen  
Oikoksen sähköpostilista (oikos-ry@helsinki.fi), jossa tiedotettiin niin Oikos ry:n  
omista kuin muiden ainejärjestöjen tapahtumista sekä välitettiin eteenpäin mm. HYY:ltä,  
Agronomiliitolta ja MMYL:sta sekä muilta yhteistyötahoilta tulleita tiedotteita.  
Sähköpostilista toimi kanavana myös opintoasioiden tiedotuksessa. Hallituksen jäsenten  
omaa sähköpostilistaa, oikos-hallitus@helsinki.fi, käytettiin myös ahkerasti vuoden 
aikana mm. keskusteltaessa tapahtumien järjestelyistä. Ylioppilaslehden järjestöpalsta  
lopetettiin keväällä ja lisäksi Oikos ry:n uusiin sääntöihin kirjattiin, että yhdistyksen  
kokouksista tiedotetaan sähköpostilistalla. Nämä muutokset siirsivät siis yhdistyksen  
kokouksista tiedottamisen sähköpostilistalle. Viikin kampuksella Ladonlukon ja A-talon  
remontista johtuen Oikoksen ilmoitustaulu siirtyi B-taloon MMYL:n kerhohuoneen viereen;  
joskin sen rooli tiedotuskanavana pieneni, koska remontin vuoksi opiskelijoita ei juuri  
liiku kerhohuoneen lähettyvillä. 
 
Tärkeänä tiedonvälityskanavana jatkoivat Oikos ry:n internetsivut  
(www.helsinki.fi/jarj/oikos). Kotisivuja uudistettiin tänä vuonna siten, että sivuille  
perustettiin arkisto, josta löytyvät mm. viime vuosien vuosi- ja vaalikokousten  
pöytäkirjat sekä vuoden 2009 hallituksen kokousten pöytäkirjat. Oikokselle perustettiin  
internetkuvapankki (picasaweb.google.com/oikosry), jonne lisättiin kuvia kuluneen vuoden  
tapahtumista. Aikaansa seuraavana ainejärjestönä Oikos ry:lle perustettiin myös oma  
Facebook-yhteisö, jonka kautta jäsenet saivat tietoa tapahtumista. Alustavia valmisteluja  
tehtiin myös kotisivujen laajempaa uudistamista varten, mikä helpottaisi mm. sivujen  
päivittämistä. 
 
Edellä mainittujen tehtävien lisäksi tiedotusvastaava toimitti vuoden alussa 
yhteistyökumppaneille uuden hallituksen yhteystiedot ja vuoden loppupuolella näitä  
kiitettiin yhteistyöstä joulukortein. 

3.1 Oikosulku 

Oikos ry:n ainejärjestölehti Oikosulku ilmestyi vuonna 2009 neljä kertaa: kaksi numeroa 
kevään aikana, fuksinumero loppukesästä ja viimeinen numero joulun alla. Lehteä oli 
päätoimittajan ja toimituspäällikön lisäksi tekemässä vakituinen toimituskunta, joka koostui 
alkuvuodesta neljästä henkilöstä. Kahta viimeistä lehteä tehdessä toimituskunta kutistui 
kolmeen henkilöön. Vakituisten toimittajien lisäksi Oikosulkuun kirjoittivat ajoittain 
pyynnöstä muutkin oikoslaiset. Myös Oikos ry:n puheenjohtaja kirjoitti jokaiseen lehteen 
omaa palstaansa.  
 
Oikosulku pysyi ulkoasultaan ja sisällöllisesti samantyylisenä kuin aikaisempina vuosina, 
tosin fuksinumero koki suuria uudistuksia. Aiempina vuosina ilmestynyt perinteinen 
fuksinumero korvattiin entistä laajemmalla lehdellä, joka sisälsi lehden normaalin sisällön 
lisäksi runsaasti uusille opiskelijoille suunnattuja artikkeleita. Fuksinumeron myötä teimme 
yhteistyötä sekä ravitsemustieteen että kuluttajaekonomian opintoneuvojien kanssa, jotka 
kirjoittivat tervetulokirjoituksensa uusille opiskelijoille. Lisäksi Agronomiliitto esittäytyi 
fuksinumerossa.  



 7

4. Opintoretket 

4.1 Ulkomaanexcursio: Berliini 

Oikos ry:n opintomatka Berliiniin toteutettiin ajalla 24.-29.9.2009. Matka järjestettiin 
yhdessä Lipidi ry:n kanssa. Osallistujia oli kaikkiaan 25, joista 11 oli oikoslaisia. 
Oikoslaisista neljä oli kuluttajaekonomian opiskelijoita, 5 ravitsemustieteen opiskelijoita ja 
yksi englantilaisen filologian opiskelija. 
 
Matkalla vierailtiin Berliinin teknillisessä yliopistossa, jossa tutustuttiin yliopiston 
rakenteeseen ja panimoteknologian opintosuuntaan. Siellä osallistujat saivat erittäin 
kattavan esittelyn yliopiston historiasta, oluen valmistuksesta sekä vaihto-opiskelu 
mahdollisuuksista. He tutustuivat  myös jatko-opiskelijoihin ja heidän tutkimusaiheisiin. 
Vierailu huipentui yliopiston omaan keopanimoon, jossa päästiin konkreettisesti näkemään 
oluen valmistuksen eri osa-alueet ja maistamaan heidän panemiaan oluita. Matkan toinen 
vierailu liittyi myös olueen. Ekskursiolla käytiin kiertämässä Berliner-Kindl-Schultheiss -
panimossa. Kyseinen yritys on kolmen berliiniläisen suuren oluenvalmistajan 
yhteenliittymä. Osallistujat pääsivät kiertämään Berliner-Kindl-Schultheissin tehtaassa ja 
nauttimaan heidän tekemistään oluista sekä saksalaisista perinneruuista. Matka oli oikein 
onnistunut ja mieleenpainuva. 

5. Juhlat ja tempaukset  

5.1. Laskiainen ja pullatalkoot 

Laskiaistiistain Oikos aloitti perinteisesti aikaisin aamulla pullatalkoilla. Talkoot järjestettiin 
EE-talolla viljateknologian koekeittiössä. Päivän aikana oikoslaiset pyöräyttelivät yli 600 
pullaa. Pullatalkoot onnistuivat lahjoitusten avulla. Lahjoituksina saatiin pullataikina-aines, 
hiiva, mantelimassa ja mantelilastut. Jonkin verran Oikos joutui itse hankkimaan aineksia, 
mutta suuren menekin ansiosta voittoa tuli kaikesta huolimatta mukavasti. 
 
Oikoslaisia oli pullien leipomisessa, pakkaamisessa, kuljettamisessa ja myynnissä 
talkootyövoimana noin 20. Pullia myytiin EE-talon aulassa, mutta niitä oli saanut myös 
ennakkotilata sähköpostitse. Ennakkotilauksia tuli yli 450 pullaan! Suuren suosion takana 
on tietenkin erinomainen laatu ja pitkään jatkuneet perinteet. Kun aamun suuri urakka oli 
saatu päätökseen, lähtivät reippaat oikoslaiset vielä työpäivän jatkoksi Ullanlinnanmäelle 
laskemaan mäkeä ja nauttimaan pakkassäästä. 

5.2. Vuosijuhlat  

Oikos juhli 62-vuotissyntymäpäiväänsä 13. marraskuuta ravintola Pianissimossa 
Lauttasaaressa. Vuosijuhliin osallistui 40 oikoslaista ja kutsuvierasta. Illan ohjelmaan 
kuului hyvää ruokaa Pianissimon upeassa miljöössä, Oikoksen puheenjohtajan Lotta 
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Stenmanin puhe, varapuheenjohtaja Alpo Martikaisen kaunis puhe naiselle, vuoden Oikku 
palkinnon jako ja lopuksi vieraita viihdytti DJ. 
 
Iltaa jatkettiin tilausbussin kuljettamana ravintola Crushissa Kampissa. Ilta oli onnistunut, 
Oikos juhli 62-vuotispäiväänsä rennossa tunnelmassa, tyylistä ja glamourista tinkimättä.  

5.3. Sitsit 

 
Oikos järjesti jäsenilleen ainejärjestö Lipien kanssa Glamour-sitsit Uudella Ylioppilastalolla 
16. maaliskuuta. Glamour sitseillä tarjottiin teemaan mukaisesti vähän hienompia herkkuja: 
helmimozzarella-tomaattisalaattia, naudan entrecôteta paahdetuilla bataateilla ja 
punaviinikastikkeella, sekä mascarponevaahtoa ja mustaviinimarjamelbaa. Iltaa vietettiin 
kauniisti koristellussa salissa noin 15 oikoslaisen ja 35 lipidin seurassa. 
 
Vuoden toiset sitsit järjestettiin syksyllä 2. lokakuuta. BadTaste-teeman mukaisesti 
tapahtuma järjestettiin Viikissä C-grundilla, tarjoiltavana oli hernerokkaa ja pätkiksiä ja 
ennen kaikkea oikoslaiset olivat antaneet kaikkensa pukeutuakseen teemaa noudattaen. 
Eräskin oikoslainen sanoi, että tälläisellä tapahtumalle oli tarve, ihmiset todella halusivat 
olla vaihteeksi BadTaste.  

6. Kulttuuri- ja urheilutoiminta  

Oikoksen kevään kulttuuriohjelmaan kuului kaksi päätapahtumaa: Lääkiksen speksi sekä 
Helsingin Kaupunginteatterin kevään kohumusikaali Spring Awakening. Molemmat 
tapahtumat olivat täynnä, eli speksiä oli katsomassa 20 ihmistä joista yksi ei ollut 
oikoslainen ja musikaalia 10 oikoslaista. Lisäksi maaliskuussa pidettiin C-grundilla leffailta, 
jonne Oikos sponssasi leffat sekä ruokaa ja juomaa. 
 
Syksyn kulttuuritoiminta alkoi lokakuussa viininmaisteluillalla. Marraskuussa suunnattiin 
suklaafestivaalille, jossa oli mukana 10 oikoslaista. Joulukuussa yritettiin vielä järjestää 
retki Hurjaruuthin Talvisirkus Tuikkeeseen, mutta vähäisen kiinnostuksen vuoksi tämä 
vuoden viimeinen kulttuuritapahtuma peruttiin. 
 
Oikoksen urheiluvuosi 2009 käynnistyi maaliskuussa, kun kymmenisen oikoslaista 
muutamalla ulkopuolisella vahvistuksella voimistuneena suuntasi katseensa kohti 
Oulunkylän curling-hallia. Ohjatun alkuharjoittelun ja sääntöihin perehtymisen jälkeen 
varsinaiset pelit laitettiin käyntiin kahdella radalla. Jokainen mukana ollut näytti viihtyvän 
pelien tiimellyksessä. Muutamaa selälleen lentoa lukuun ottamatta kukaan ei myöskään 
satuttanut itseään, joten tapahtuma onnistui loistavasti. Kukaan paikalla olleista ei 
tiettävästi ollut ennen lajia kokeillut, mutta muutamat innostuivat niin, että ovat käyneet 
curlingia pelaamassa tämänkin jälkeen. Kevään aikana oli tarkoitus järjestää vielä 
talviurheilureissu Leville sekä talvipäivä Serenassa, mutta osallistujien puutteen takia 
nämä jäivät toteuttamatta. 
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Syksyn alussa Oikos päätti ottaa koko loppuvuoden ajaksi viikoittaisen vakio-
sulkapallovuoron Viikin kuplahallista. Ensimmäinen vuoro oli syyskuun lopulla ja pelaajia 
oli ensimmäisen kuukauden aikana joka viikko lähes kymmenen, joten pelejä pyöritettiin 
kolmella kentällä. Loppuvuotta kohden pelaajamäärät vähenivät hieman, mutta muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta pelit saatiin joka kerta pystyyn. Joulukuussa Oikoksen 
urheiluvuosi oli tarkoitus päättää reissulla uuteen talviurheilukeskukseen Ylläs-Halliin, 
mutta osallistujien puutteen takia tapahtuma jouduttiin perumaan.   

7. Opintoasiat  

Vuosi 2009 lisättiin taas haalarivarastoa, koska edellisestä erästä olivat kaikki suuret koot 
loppuneet. Haalareiden tilauksesta ja sponsoreiden hankinnasta vastasivat 
haalarivastaavat Kai Mathias ja Antti Lassila. Opintovastaava Saila Paavola vastasi 
haalareiden hankinnasta viime kädessä, mutta tehtävään nimetyt toimihenkilöt hoitivat 
tehtävänsä kunnialla, joten heidän toimintaansa ei tarvinnut lainkaan puuttua. Haalarit 
tilattiin Aries Sportswearilta. Tilauksen loppusumma oli 800 euroa. Sponsoreiksi saimme 
agronomiliiton ja Uranus oy:n. 
 
Syksyn 2009 loppupuolella alkoi opiskelijajäsenten rekrytointi uudistuneisiin 
laitosneuvostoihin. Laitosuudistus muutti myös valintamenettelyä, ja lopullinen valintatapa 
oli vaalit. MMYL:n opintovastaavat pitivät asian tiimoilta muutaman palaverin. Tavoitteena 
oli saada mahdollisimman innostunut ja pääaineet monipuolisesti kattava edustus.  

7.1. Tuutorointi 

Kuluttajaekonomian tuutoreina toimivat syksyllä 2009 Markus Malmberg ja Kai Mathias. 
Ravitsemustieteen opiskelijoita kaitsivat Jemina Kivelä ja Heidi Poikonen. Kaikkien neljän 
aktiivisuus ainejärjestötoiminnassa sai monen uuden fuksin innostumaan Oikoksen 
toiminnasta. Orientoivalla viikolla Oikos oli mukana ainejärjestöiltapäivässä Viikin 
Monitoimitalolla, jossa järjestöesittelyn lisäksi jaettiin haalarit uusille jäsenille ja myytiin 
haalarimerkkejä. Syksyn alussa Oikos ja Lipidi ry järjestivät perinteisen Uusien illan Alina-
salissa Uudella ylioppilastalolla. Fuksiaisissa Oikoksen ennennäkemättömän hieno rasti 
sijaitsi Narinkka-torilla ja veti puoleensa runsaasti fukseja, myös muista korkeakouluista. 
Syksyn fuksitapahtumiin kuului lisäksi jo perinteeksi muodostunut fuksiristeily Tallinnaan. 

8. Yhteydet yhdistyksen ulkopuolelle 

Oikoslaisilla oli edustajansa tiedekunnan laitosjohtoryhmissä sekä tiedekuntaneuvostossa. 
 
Tiedekunnan kattoainejärjestö MMYL ry on toiminut menneellä kaudella aktiivisesti eri  
opiskelijajärjestöjen välisen yhteishengen luomisessa sekä erityisesti tiedekunnan  
yhteisen imagon ja itsetunnon kohentamisessa. MMYL on mm. antanut lausuntoja 
opintojen rakenteiden ja sisällön kehittämisestä. Oikos ry:n edustajana ja hallituksen 
jäsenenä MMYL:ssä kaudella 2009 toimi puheenjohtaja Lotta Stenman ja hänen 
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henkilökohtaisena varaedustajanaan varapuheenjohtaja Alpo Martikainen. Oikos osallistui 
luonnollisesti innokkaasti myös tiedekunnan kattojärjestön organisoimiin tapahtumiin kuten 
vapunviettoon ja fuksiaisiin sekä muihin oheistapahtumiin, niin järjestäjinä kuin iloisina  
juhlijoinakin. 
 
Viikin kampuksen muihin ainejärjestöihin pidettiin yhteyttä muun muassa ottamalla  
aktiivisesti osaa oman kampuksen ainejärjestöjen vuosijuhliin ja Oikos tiedotti jäsenille  
muistakin viikkiläisten ainejärjestöjen tapahtumista vuoden mittaan. Yhteyksiä pidettiin  
myös Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa toimivaan kotitalousopettajien  
ainejärjestöön Kopedaan ja Kuopion ravitsemustieteiden opiskelijoiden Retikkaan. 
 
Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kuulumisia seurattiin sähköpostitiedotteiden ja  
Ylioppilaslehden välityksellä. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) tiedotteita ja  
ajankohtaisia asioita käsiteltiin kokouksissa. HYYn palveluja ja avustuksia hyödynnettiin  
runsaasti vuoden mittaan. HYYn tiloja käytettiin monipuolisesti erilaisiin tilaisuuksiin,  
kuten kokouksiin ja saunailtoihin. Samoin tavaralainauspalvelua käytettiin vuoden mittaan  
eri tilaisuuksissa hyväksi. 
 
Agronomiliittoon pidettiin tänäkin vuonna tiiviisti yhteyttä. Agronomiliiton Opiskelijat  
ry:n johtokunnassa Oikosta edusti Pinja Pesonen. Oikoksen edustaja osallistui  
aktiivisesti vuoden kuluessa pidettyihin opiskelijajohtokunnan kokouksiin ja oli mukana  
pohtimassa Agronomiliiton opiskelija- ja ainejärjestötoiminnan kehittämismahdollisuuksia.  
Vuoden lopuksi Oikos ry allekirjoitti Agronomiliiton kanssa yhteistyösopimuksen, jotta  
vanhasta avustushakemusten täyttämisestä päästiin siirtymään järjestelmään, joka 
palvelee paremmin kumpaakin tahoa. 

9. Talous ja jäsenet 

Vuonna 2009 saimme avustuksia enemmän kuin viime vuonna. Avustuksia saatiin 
HYY:lta, Agronomiliitolta sekä Helsingin yliopiston rahastoista. Tämän lisäksi toimimme 
yritysyhteistyössä rekrytointiyritys Uranus Oy:n kanssa, joka avusti meidän uusien 
haalareiden hankintaa 500 eurolla. Oikos Ry:n perinteiset pullatalkoot toivat tänä vuonna 
reilut 700 euroa kassaan ja tällä summalla rahoitettiin vuoden 2009 toimintaa.  
 
Tänä vuonna ulkomaan excursio suuntautui Berliiniin. Reissun budjetti pukkui melko 
runsaastikin yli. Toinen merkittävä menoerä vuonna 2009 oli vuosijuhlat, jotka järjestettiin 
ravintola Pianissimossa.  
 
Yleisen toiminnan budjetti ylittyi hieman suunnitellusta. Tänä vuonna syntyi hieman 
enemmän erilaisia sekalaisia kuluja verrattuna viime vuoteen. Myös edustus- ja 
pankkikulut olivat hieman budjetoitua suurempia. Tiedotuskulut, jotka muodostuvat 
Oikosulun painatuksen laskuista, toteutuivat lähes täsmällisesti kun taas kokouskuluissa 
pihisteltiin hieman. 
 
Varsinaisen toiminnan budjetti jäi kokonaisuudessaan suunniteltua pienemmäksi. 
Juhlabudjetti ja excursiotoiminta ylittyivät selkeästi suunnitellusta, muissa tapauksissa 
jäätiin enenmmän tai vähemmän alle suunnitelman. Esimerkiksi uusien haalareiden 
tilaamiseen oli varattu lähes 2500, mutta niitä tilattiin 800 eurolla. Urheilutpahtumia 
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rahoitettiin vajaalla 300 eurolla ja kulttuuria noin 350 eurolla. Tuloja ei saatu niin paljon 
kuin oltiin vuoden alussa arveltu. Merkittävin puute tuloissa oli haalarisponsoreiden 
puuttuminen. Saimme vain yhden uuden yrityksen mukaan, mikä on ymmärrettävää 
talouden taantuman aikana. Sponssien puuttuminen selittää osaltaan tilikauden noin 800 
euron alijäämää.  
 
Vuonna 2009 Oikokseen liittyi 19 uutta jäsentä ja jäsenrekisteriä päivitettiin 
mahdollisimman täsmälliseksi. Rekisterin mukaan Oikoksella on vuoden 2009 päättyessä 
126 jäsentä.  
 
 
. 
 
 


