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1. KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 2016 

Esimies    Ravitsemustieteen yliopistonlehtori 

    Raisa Valve 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja   Pinja Kajavuori 

Varapuheenjohtaja   Sophia Rehn 

Sihteeri    Katri Lyytikäinen 

Taloudenhoitaja   Julia Lindbäck 

Tapahtumavastaavat   Tuulia Pietilä 

    Johanna Tikkanen 

Tiedotusvastaava   Meri Mathlin 

Opinto- ja kansainvälisyysvastaava  Hanna Walsh 

Kulttuurivastaava   Tuuli Salo 

Urheiluvastaava   Tiina Suikki 

PR-vastaava    Amir Bardo 

Oikosulun päätoimittaja   Henriikka Jussila 

 

 

1.1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Vuonna 2016 järjestettiin kaksi yhdistyksen kokousta. Vuosikokous järjestettiin 10.2.2016 Orkla 

Caren excursion yhteydessä. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki Oikos ry:n jäsenet. Vuosikokouksessa 

hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2015 hallitukselle myös 

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa esiteltiin talousarvio ja toimintasuunnitelma 

vuoden 2016 hallituskaudelle, sekä kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen jaostojen 

toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ja talousarvio hyväksyttiin. 

Toinen yhdistyksen kokous, vaalikokous, järjestettiin 25.11.2016. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki 

Oikos ry:n jäsenet ja heillä kaikilla oli vapaa mahdollisuus hakea yhdistyksen seuraavan vuoden 

hallitukseen. Kaikkiin virkoihin löytyi halukas hakija ja kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2017. 

Useamman hakijan ollessa kiinnostunut samasta virasta, järjestettiin suljettu lippuäänestys, jossa 

enemmän ääniä saanut sai viran. Vuodelle 2017 valittiin useita toimihenkilöitä eri toimikuntiin, joita 

olivat tapahtumatoimikunta, vuosijuhlatoimikunta ja Oikosulun toimituskunta. Lisäksi valittiin 
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matkaopas ulkomaan excursiota varten. Kokouksessa valittiin myös vuoden 2017 

toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä. 

 

 

1.2. HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Kaudella 2016 järjestettiin kaksitoista hallituksen kokousta. Kauden ensimmäinen kokous 

järjestettiin 20.1.2016 Uuden ylioppilastalon Viikkiklusterilla. Kokouksessa käytiin läpi 

toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja jaostojen edustajat pitivät omat puheenvuoronsa koskien 

jaostojen toimintasuunnitelmia. Tulevaa vuotta suunniteltiin myös vapaamuotoisemmin ja uudet 

hallituslaiset saivat esittää toiveitaan ja tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Uuden 

hallituskauden tavoitteeksi otettiin verkostoituminen muiden ainejärjestöjen kanssa eli toiveena 

oli, että tapahtumia järjestettäisiin yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Hallituksen kokous 9/2016 järjestettiin avoimena kokouksena 23.9.2016. Kaikkien Oikos ry:n 

jäsenten oli mahdollista tulla seuraamaan ainejärjestön kokousta ja hallituksen toimintaa. 

Tarkoituksena oli, että etenkin fuksit saisivat tulla tutustumaan toimintaan. Avoimessa 

kokouksessa myönsimme opinto- ja kansainvälisyysvastaavallemme Hanna Walshille oikeuden 

jättää toimensa Hollantiin suuntautuvan vaihdon johdosta. Valitsimme kokouksessa Ida Jouhkin 

toimihenkilöksi hoitamaan Hanna Walshilta jäänyttä toimea. Tässä kokouksessa jaostojen 

edustajat kertoivat myös jaostojen syksyn suunnitelmista. 

 

 

2. TIEDOTUS 

Oikoksen kaikki tiedotuskanavat toimivat aktiivisina koko vuoden. Tärkeimpinä tulevien 

tapahtumien tiedostuskanavina nähtiin eritoten viikkotiedote ja Facebook. Viikkotiedotetta 

kehitettiin tänä vuonna etenkin visuaalisesti ja sen luettavuutta selkeytettiin, mutta edelleen 

visuaalisen ilmeen parantamiselle on varaa. Viikkotiedote toimi aktiivisesti koko lukuvuoden, kesää 

lukuun ottamatta, ja sen toimivuudesta saatiinkin paljon positiivista palautetta. 

Facebook-tiedottaminen oli monessa mielessä aktiivista. Yhteisen sopimuksen mukaisesti 

tapahtumajärjestäjät vastasivat omien tapahtumiensa tiedottamisesta ja mainostamisesta. Muista 

tapahtumista tiedotettiin etenkin Oikos ry:n Facebook-ryhmässä, jonne muiden ainejärjestöjen 

järjestämiä kiinnostavia tapahtumia linkitettiin. Lisäksi näistä tiedotettiin myös viikkotiedotteessa. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti suurimmat muutokset tapahtuivat Oikoksen nettisivuilla. 

Nettisivujen koko ilme ja ulkomuoto uudistettiin ja ne aktivoituivat toden teolla siten, että 
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julkaisuja oli vähintään kerran viikossa. Nettisivujen ajatus muutettiin siten, että ne alkoivat toimia 

Oikoksen blogina. Jokaisesta Oikoksen järjestämästä tapahtumasta julkaistiin pieni postaus 

blogissa kuvien kera. Blogia linkitettiin aktiivisesti Facebook-ryhmään aina uuden postauksen 

jukaisun yhteydessä ja nettisivujen kävijämäärät kasvoivatkin huimasti. 

Oikoksen Instagram-tili toimi myös erittäin aktiivisena läpi vuoden. Kaikki hallituksen jäsenet 

huolehtivat, että Instagramiin lisätään kuvia tapahtumista, jotka Oikos oli järjestänyt tai joissa 

jäsenet olivat edustamassa. Instagram-feed lisättiin myös blogin sivupalkkiin, jotta täysin 

vanhentunut kuva-arkisto voitiin poistaa. Kaiken kaikkiaan Oikoksen tiedotusta modernisoitiin ja 

visuaalista ilmettä parannettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2016. 

 

 

3. AINEJÄRJESTÖN LEHTI OIKOSULKU 

Oikoksen ainejärjestölehti Oikosulku ilmestyi vuonna 2016 kolme kertaa: huhtikuussa (25 kpl), 

heinäkuussa (50 kpl) ja joulukuussa (25 kpl). Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan lisäksi Meri 

Mathlin, Kerttu Uusimäki ja Hanna Walsh. 

Vuonna 2016 jokaisella lehdellä oli oma teemansa. Lehdissä keskityttiin ulkoasun uudistamiseen ja 

visuaaliseen ilmeeseen. Ulkokannet painettiin värillisinä, mutta muuten lehti oli mustavalkoinen. 

Lehdissä haastateltiin sekä opiskelijoita että asiantuntijoita ja julkaistiin oikoslaisille suunnattujen 

e-lomakekyselyjen tuloksia. Tarkoituksena oli luoda helppolukuista ja hauskaa luettavaa, joka 

kiinnostaisi sekä ravitsemustieteen että kuluttajaekonomian opiskelijoita. 

Ensimmäisen lehden teemana oli muutos. Lehdessä tiedotettiin tulevista muuttuvista asioista, 

haastateltiin Oikoksen uutta esimiestä Raisa Valvea, julkaistiin e-lomakekyselyn tuloksia 

oikoslaisten unelmista sekä muun muassa jaettiin mielenkiintoisia kännykkäsovelluksia ja 

muisteltiin helmikuun laskiaispullatalkoita. 

Toinen lehti oli fukseille suunnattu fuksinumero. Lehdessä esiteltiin tuutorit sekä neuvottiin, miten 

opiskelussa pääsee alkuun Viikissä ja tiedotettiin tulevista tapahtumista. Edelliset fuksit jakoivat 

vinkkejään. 

Viimeisen lehden teemana olivat haasteet. Lehdessä Visa Heinonen ja Mikael Fogelholm vastasivat 

kysymyksiin koskien asiantuntijuutta sekä työllistymistä opiskelujen jälkeen. Tutkimusprofessori 

Timo Partonen kommentoi nukkumiseen liittyviä haasteita. Lehdessä julkaistiin e-lomakekyselyn 

tulokset oikoslaisten haasteista ja huolenaiheista, kuultiin kokemuksia vaihtovuodesta sekä 

haastateltiin muutamia opiskelijoita heidän harrastuksistaan, joissa he haastavat itseään. 
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Lehdessä oli myös juttu Oikoksen ja Lipidin ulkomaan excursiosta Kroatiaan sekä haastava 

lasagneresepti. 

Painoversiot jokaisesta lehdestä vietiin Oikoksen kerhohuoneelle, jonka lisäksi lehden pystyi 

lukemaan PDF-muodossa Oikos ry:n nettisivuilta. Myös HYY:lle lähetettiin lehdistä painetut 

versiot, samoin kuin kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen professoreille Visa Heinoselle sekä 

Mikael Fogelholmille ja Marja Mutaselle sekä Oikoksen esimiehelle Raisa Valveelle. Lehdet 

taitettiin Adobe InDesign -ohjelmalla niin yliopiston tiloissa kuin päätoimittajan omalla 

kotikoneellakin. Kaikki lehdet olivat B5-kokoisia ja sisälsivät 20 sivua kannet mukaan lukien. 

 

 

4. ULKOMAAN EXCURSIO ZAGREBIIN 

Vuoden 2016 ulkomaan excursio järjestettiin yhteistyössä Lipidi ry:n kanssa. Matkaa alettiin 

suunnitella Lipidin varapuheenjohtajan kanssa heti tammikuussa. Kaikki opiskelijat saivat 

vaikuttaa matkakohteeseen äänestämällä. Kohdeäänestyksen voittaja oli Montenegro, mutta 

lentojen kustannus- ja järjestelysyistä Montenegro tippui valitettavasti pois laskuista. Koska 

kohteen suosio äänestyksessä oli kuitenkin ylivoimainen, päätimme suunnata toiseen lähellä 

olevaan kohteeseen Kroatiaan. Zagrebin yliopisto on Erasmus-vaihtokohde, joten päätimme 

mennä Zagrebiin tutustumaan yliopistoon sekä ympärillä olevaan seutuun. Matka-ajankohdaksi 

valikoitui 5.–10.10.2016. 

Ilmoittautuminen ulkomaan excursiolle oli helmi-maaliskuun vaihteessa. Matkaan ilmoittautui 30 

opiskelijaa, 14 oikoslaista ja 16 lipidiläistä. Lennot ja hostelli varatiin tämän jälkeen. Lähetimme 

viestin Suomen suurlähetystöön ja kysyimme ehdotuksia siitä, mitä matkan aikana kannattasi 

tehdä ja mihin yrityksiin kannattaisi suunnitella vierailua. Kun olimme saaneet suurlähetystöltä 

ehdotuksia, osallistujat saivat elokuussa äänestää, millaista ohjelmaa he haluaisivat. Tavoitteena 

oli löytää vierailukohteita ja vapaa-ajan ohjelmaa, jotka kiinnostaisivat kaikkien pääaineiden 

opiskelijoita. Koska matka-avustusta ei oltu haettu viime vuonna, haimme kevään aikana HYY:ltä 

projektiavustusta tälle matkalle (300 €). 

Lähdimme matkaan keskiviikkona 5.10.2016. Heti ensimmäisenä iltana olimme varanneet 

ravintolasta pöydät koko porukalle yhteistä illallista varten. Tutustuimme paremmin toisiimme ja 

fiilistelimme tulevia päiviä. 

Toisena päivänä vierailimme Ozujsko nimisessä olutpanimossa, joka on yksi Kroatian suurimmista 

ja vie olutta jopa Etelä-Koreaan. Aluksi saimme kuulla yleisesti panimosta, minkä jälkeen 

pääsimme kiertämään koko panimoaluetta ja saimme myös osallistua ohjattuun olutmaisteluun. 
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Perjantaina vierailimme Zagrebin yliopistossa, jossa meidät otettiin hyvin vastaan. 

Elintarviketieteiden ja ravitsemuksen professorit olivat paikalla kertomassa heidän 

kurssitarjonnastaan. Olimme erikseen pyytäneet, että paikalle kutsuttaisiin myös opiskelijoita 

kertomaan heidän kokemuksistaan ja paikalla olikin myös tiedekunnan ainejärjestöjen edustajia, 

jotka kertoivat opiskelijan arjesta. Oli kiinnostavaa kuulla heidän ainejärjestötoiminnastaan, joka 

vaikutti olevan hyvin aktiivista. Vierailun lopuksi pääsimme tutustumaan tarkemmin myös 

yliopiston tiloihin ja tutkimuslaboratorioihin. 

Lauantaina bussi vei meidät etelän luonnonpuistoon Plitviceen. Tämä oli monille matkan 

kohokohta, sillä maisemat olivat uskomattoman kauniit. Sunnuntaina suuntasimme puolestaan 

pohjoisen kauniille kukkuloille ja viinitilamaisemiin. Vierailimme perheomisteisella luomuviinitilalla 

nimeltä Bolfan winery. Saimme omistajalta kierroksen viinikellarissa ja koska sato oli juuri korjattu, 

pääsimme näkemään, miten viinin teko alkaa. Saimme myös nauttia maukkaan viiden ruokalajin 

lounaan heidän suosittelemiensa viinien kanssa. Maanantaina oli vapaa aamupäivä ja porukka sai 

vapaasti tehdä, mitä halusi. 

Hostellillamme oli hyvä sijainti aivan ydinkeskustassa, joten kaikkialle pystyi kävelemään. Läheltä 

löytyi myös iso puisto, jonne porukka lähti lenkille. Zagrebissa olisi riittänyt nähtävä, mutta 

kuitenkin tuntui, että viidessä päivässä ehti tutustua kaupunkiin aika hyvin. 

Excursion jälkeen totesimme, että kaikki onnistui hyvin. Opiskelijat olivat mielissään 

excursiovierailuista ja erityisesti luonnonpuisto nousi suosikkikohteeksi. Pidimme vielä 5.12.2016 

B-grundilla excursion kuvienkatseluillan, jonne koko porukka kokoontui yhteen muistelemaan 

ihanaa matkaa. 

 

 

5. JUHLAT JA TEMPAUKSET 

5.1. SITSIT 

Vuonna 2016 järjestettiin kahdet isommat sitsit sekä pienemmät kaverisitsit ja harjoitussitsit 

uusille fukseille. 

Vuoden ensimmäiset sitsit järjestettiin 11.2.2016 Alina-salissa yhteistyössä Vuorovaikeutus ry:n ja 

Voluntas ry:n kanssa. Teemana oli ystävänpäivä ja paikalla oli noin 80 henkilöä. Sitsien jatkot 

pidettiin myös Alinassa. 

Seuraavaksi järjestettiin kaverisitsit Viikissä C-grundilla 23.3.2016. Jokainen sitseille osallistunut 

oikoslainen sai tuoda avecina sitseille Viikin ulkopuolisen kaverin. Sitsien teema oli ”Mitä minusta 
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ei tullut isona” ja paikalla oli noin 30 henkilöä. Pääsimme näyttämään Viikin ulkopuolisille 

kavereillemme, miten Viikissä sitsataan. 

Syksyllä järjestettiin uusille fukseille harkkasitsit 13.9.2016 Viikissä C-grundilla. Sitseille osallistui 

Oikos ry:n hallitus, tuutorit ja lähes kaikki fuksit ja paikalla oli noin 30 henkilöä. Tarkoitus oli 

harjoitella sitsikäytäntöjä ennen syksyn fuksisitsejä. Fuksit kokivat harkkasitsit hyödyllisiksi. 

Varsinaiset fuksisitsit järjestettiin Alinassa 22.9.2016 Voluntas ry:n ja Vuorovaikeutus ry:n kanssa. 

Paikalla oli noin 80 henkilöä, joista suurin osa oli fukseja. Myös jatkot järjestettiin jälleen Alinassa. 

 

 

5.2. PULLATALKOOT 

Laskiaisena leivottiin perinteisesti laskiaispullia, joiden myynnistä saadut tulot käytettiin vuoden 

aikana oikoslaisten hyväksi. Raaka-aineet ja pakkaukset saimme lahjoituksena Pyrollilta, Arlalta, 

Meiralta, Leipurin Oy:ltä, Helsingin myllyltä ja Dr. Oetkerilta. 

Talkoot järjestettiin kahtena päivänä 8.–9.2.2016. Ensimmäisenä päivänä valmistettiin taikina, 

pyöriteltiin pullat ja jätettiin ne kylmään kohoamaan. Toisena päivänä pullat paistettiin, täytettiin, 

pakattiin ja myytiin. Ennakkotilauksia tuli 39 ja tuloja 842,70€. Talkoissa oli auttamassa noin 15 

oikoslaista. 

 

 

5.3. MISSION IMPOSSIBLE -BILEET 

Tänä vuonna järjestettiin myös Oikoksen ensimmäiset bileet C-grundilla 6.4.2016. Bileet 

toteutettiin yhdessä AVA:n (Academic Vodka Association) kanssa teemalla Mission Impossible eli 

agentit. Bileisiin teetettiin myös haalarimerkki, jota myytiin paikan päällä. Tapahtuma oli erittäin 

onnistunut ja toivottavasti bileet järjestetään myös ensi vuonna. 

 

 

5.4. OIKOKSEN JA VV:N MÖKKIREISSU 

Lukuvuoden päätös oli kolmatta kertaa järjestetty Oikoksen ja VV:n mökkireissu Nuuksioon 5.–

6.5.2016. Reissulle osallistui noin 40 henkilöä Oikoksesta, VV:stä sekä muista ainejärjestöistä. 

Reissupakettiin kuului mökin vuokra, bussikuljetus, illallinen ja aamupala. Ruokatarvikkeita 

saimme lahjoituksina Atrialta ja Froosh:lta. Reissulle sattui erittäin hyvät säät, joten ohjelma 
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koostuikin pääasiassa auringon ottamisesta, saunomisesta, uimisesta, grillaamisesta ja erilaisten 

pelien muun muassa mölkyn pelaamisesta. 

 

 

5.5. VUOSIJUHLAT 

Oikos ry:n 69. vuosijuhlat järjestettiin 19.11.2016 ravintola Sipulin pääsalissa. Paikalla oli 50 

vierasta, joista 5 oli aveceina ja 9 kutsuvierasta: professori Visa Heinonen sekä edustajat 

Agronomiliitolta, MMYL ry:ltä, EKY ry:ltä, Voluntas ry:ltä ja Sampsa ry:ltä. Ohjelmaan kuului 

professorin tervehdys, Agronomiliiton stipendien jako, puhe miehelle, puheenjohtajan puhe, 

vuoden Oikkujen palkitseminen ja Oikoksen kunniamerkkien jako. Ravintola Sipulista siirryttiin 

reiluksi tunniksi Viikkiklusterille ja sieltä jatkoille Capitalin VIP-Roomiin. 

 

 

5.6. MUUT TAPAHTUMAT 

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestettiin Viikissä B-grundilla 25.2.2016 lettukestit, joissa 

käytettiin pullatalkoista ylijääneitä tarvikkeita, hilloja, kermaa yms. B-grundille kokoontui noin 15 

oikoslaista paistamaan lettuja ja hengailemaan rennosti. 

Syksyllä 27.9.2016 järjestettiin Oikoksen Alina-vuorolla peli-ilta yhteistyössä Lipidi ry:n kanssa. 

Tarjolla oli pientä purtavaa ja illan aikana pelattiin muun muassa erilaisia lautapelejä. Paikalla 

Alinassa oli noin 40–50 henkilöä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja sai hyvää palautetta. 

Oikos osallistui myös Viikki GP:hen ja Fuksiaisiin pitämällä molemmissa rastia. 

 

 

6. KULTTUURITOIMINTA 

Kulttuuritoiminnan tavoitteena oli tänä vuonna järjestää mahdollisimman monipuolisia 

tapahtumia kulttuurin eri lajien parissa. Vuosi aloitettiin teatterilla, kun Kansallisteatterin 

Töppöhörö-näytelmään 1.2.2016 hankittiin kahdeksan lippua. Kaikki liput menivät, mutta 

valitettavasti Kansallisteatteri perui näytöksen esityspäivänä sairastapauksen takia. 

2.3.2016 osallistuttiin vuoden 2015 ja 2016 kulttuurivastaavien yhteistyönä Pietarin valtiollisen 

jääbaletin näytökseen Joutsenlammesta. Tapahtuma oli suosittu ja siihen osallistui 18 oikoslaista. 

Näytös pidettiin Kulttuuritalolla lähes täydelle salille. 
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Helsinginkadun approon ostettiin tänä vuonna 30 lippua, jotka kaikki myytiin. Lipuista 24 meni 

oikoslaisille ja loput myytiin muiden ainejärjestöjen opiskelijoille. Appropäiväksi valittiin 

jälkimmäinen eli torstai 14.4.2016. 

Huhtikuun 27. päivä järjestettiin vielä opintoiltaman yhteydessä viininmaistelu. Viininmaistelu 

lisäsi opintoiltaman osallistujien määrää ja toisin päin, joten idea oli toimiva. Viininmaistelun veti 

Reilun kaupan viineihin erikoistunut asiantuntija ja tapahtumassa opeteltiin oikeaoppisen 

viininmaistelun tavat. Viinejä oli kuusi erilaista ja maisteluun osallistui 13 henkilöä. 

Syksyllä käytiin katsomassa stand uppia Apollo Live Clubilla 22.10.2016. Osallistujia oli kymmenen 

ja mukana oli myös uusia fukseja. Esiintyjinä nähtiin Jape Grönroos, Pietari Vihula ja Heli Sutela. 

Lisäksi 7.11.2016 järjestettiin sivuaineiltama kulttuuri- ja opintovastaavien yhteistyönä, vaikka 

varsinaista kulttuuriohjelmaa ei tällä kertaa ollutkaan samassa yhteydessä. Koko vuonna pyrittiin 

myös helpottamaan oikoslaisten omatoimista kulttuurielämää tiedottamalla sähköpostilistalla 

HYY:n kulttuuritarjouksista ja muista tapahtumista. 

 

 

7. URHEILUTOIMINTA 

Oikoksen urheiluvuosi käynnistettiin tekemällä jäsenille kysely, jossa tiedusteltiin, millaiset 

urheilutapahtumat heitä kiinnostaisi vuoden 2016 aikana. Kyselylomakkeella annettiin sekä 

valmiita lajivaihtoehtoja että mahdollisuus omien ehdotusten antamiseen. 19 jäsentä vastasi tähän 

kyselyyn. 

Vuoden ensimmäisenä urheilutapahtumana oikoslaiset lähtivät pakoon talven kylmyyttä 

Salmisaaren liikuntakeskuksen sisäbiitsikentille. Biitsikenttiä oli varattu yksi ja pelaajia osallistui 

yhteensä 11, joista oikoslaisia oli 9. Vierailevina tähtinä oli osallistujia myös Voluntaksesta ja 

MYO:sta. 

Seuraava urheilutapahtuma järjestettiin toukokuun alussa. Siinä välissä oikoslaisia yritettiin 

houkutella osallistumaan joukkueena Kuplafutis-turnaukseen ja MMYL:n järjestämään 

pesisturnaukseen, mutta näihin ei valitettavasti joukkuetta saatu kasattua. Toukokuun alussa 

oikoslaiset lähtivät siis testaamaan ilmajoogaa Helsingin Nordic Yoga-studiolle. Oikokselta 

osallistui tähän tapahtumaan 18 jäsentä. 

Kesän aikana Oikos järjesti yhden urheilutapahtuman, jolloin käytiin testaamassa suppailua. Tätä 

käytiin testaamassa Supregatalla Helsingissä Töölön rannassa. Tapahtumaan osallistui kolme 

oikoslaista sekä yksi Oikoksen ulkopuolinen henkilö. 
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Uusi lukuvuosi käynnistettiin urheilutapahtumien puolesta Rush-trampoliinipuistossa Helsingin 

Pitäjänmäessä. Tänne osallistui 10 oikoslaista. Myöhemmin syksyllä oikoslaisia innostui vielä 

osallistumaan Rush-polttopallokisaan Lipidi ry:n joukkueen mukana. 

Marraskuun alussa lähdettiin valloittamaan Oulunkylän curling-radat. Oikoslaisia osallistui 6 ja sen 

lisäksi mukana oli 3 Oikoksen ulkopuolista henkilöä. Hallista oli varattu yksi rata ja paikan päältä 

saatiin alkuohjeistus lajin tekniikoihin, minkä jälkeen osallistujat jaettiin kahteen osaan ja 

loppuaika pelattiin leikkimielisesti kisaillen. 

Vuoden viimeisenä urheilutapahtumana järjestettiin vielä kiipeily-lajikokeilu Salmisaaren 

kiipeilyareenalla. Oikoslaisia osallistui tapahtumaan 10. Kiipeilytutustumiseen sisältyi sekä 

boulderointia että kiipeilyä itsevarmistavilla laitteilla. 

Vuonna 2016 Oikos järjesti yhteensä 6 urheilutapahtumaa. Lisäksi Oikoksen urheiluvastaava 

osallistui MMYL:n Viikki leikkii-tapahtuman ideointiin ja järjestämiseen. Oikoksella oli myös 

yhdessä Voluntaksen kanssa joukkue MMYL:n pikkujoulusählyihin, mutta vuoden 2016 aikana tätä 

tapahtumaa ei vielä järjestetty. 

 

 

8. OPINTOASIAT JA TUUTOROINTI 

8.1. OPINTOASIAT 

Iso osa opintovastaavan tehtävää on ollut pitää ainejärjestömme jäsenet päivitettyinä opintoihin 

liittyvistä asioista. Opintovastaava on tiedottanut Facebookin ja sähköpostin välityksellä 

oikoslaisille muun muassa rekrytointilaisuuksista, vaihtotilaisuuksista, kansainvälisten 

opiskelijoiden tapatumista sekä opintoihin ja opintotukeen liittyvistä muutoksista. Lisäksi 

opintovastaava on varmistanut Oikos ry:n näkyvyyden vaihto-opiskelijoiden keskuudessa ja 

edustanut ainejärjestöä vaihto-opiskelijoille suunnatussa Suomi Nightissa (15.2.2016). Oikos ry:n 

tapahtumia on mainostettu vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmissä sekä sähköpostilistoilla ja 

lisäksi Oikos ry:n nettisivuille kirjoitettiin englanninkielinen esittelyteksti. 

26.4.2016 järjestettiin opinto-ja kulttuurivastaavan yhteistyönä opinto- ja viini-iltama, jossa 

puhujat kertoivat kuluttajaekonomian vaihdosta ja harjoittelusta sekä ravitsemustieteen vaihdosta 

ja sivuaineista. Osallistujia oli 15 ja saimme luotua mukavan keskustelutilaisuuden samalla nauttien 

ruoasta. 



 

12 
 

Syksyllä opintovastaava päätti luopua tehtävistään alkavan opiskelijavaihdon vuoksi. Hänen 

tilalleen valittiin toimihenkilöksi Ida Jouhki, joka hoiti Oikos ry:n opintovastaavan tehtäviä syksyn 

ajan. Väistyvä opintovastaava perehdytti seuraajansa tehtävään. 

Syyslukukaudella järjestettiin 7.11.2016 kulttuurivastaavan kanssa Viikin C-grundilla 

sivuaineiltama, johon osallistui 17 ihmistä. Sivuaineopinnoista oli kertomassa 4 henkilöä ja 

kuuntelemassa 13 henkilöä, enimmäkseen fukseja. Oli hienoa, että tänä vuonna osallistujia oli 

viime vuotta enemmän. Tapahtumaan kuului rentoa jutustelua sivuainevalinnoista sekä tietysti 

tarjoiluista nauttimista. Kertojat vastailivat vuorollaan valmiiksi mietittyihin kysymyksiin ja 

kysymyksiä sai esittää myös vapaasti. Sekä kuuntelijoissa että kertojissa oli molempien 

pääaineiden edustajia. Syyslukukauden alussa järjestettyyn Suomi Nightiin ei valitettavasti päästy 

osallistumaan, sillä se osui samalle illalle Oikoksen ja Lipidin peli-illan kanssa. 

Koko vuoden ajan tehtiin yhteistyötä alumni-iltoja järjestäneen ravitsemustieteen jaoston kanssa. 

Alumni-iltoihin kutsuttiin ravitsemusalan asiantuntijoita kertomaan ja jakamaan kokemuksiaan 

alasta ja omasta työstään. Lisäksi on oltu yhteydessä hallopediin, ravitsemustieteen jaoston 

opintovastaavaan ja kuluttajaekonomian jaoston puheenjohtajaan. Myös Oikosulku-lehteen on 

kirjoitettu kolme opintoihin liittyvää juttua. Ensimmäinen juttu käsitteli sitä, mitä muutoksia on 

odotettavissa opintojen ja Ison Pyörän suhteen, toiseen juttuun haastateltiin oikoslaisia alan 

kesätöissä ja kolmannessa jutussa opintovastaava kertoi omasta opiskelijavaihdostaan. 

Opinto- ja kansainvälisyysasioita on seurattu Facebookin ja sähköpostilistojen välityksellä muun 

muassa HYY:n opintoasiainvaliokunnan listan ja Facebook-sivun sekä Viikki-International-ryhmän 

kautta. Myös MMYL:n opintovastaavien kanssa on kommunikoitu Facebook-ryhmän kautta. 

Tärkeitä tiedotteita on välitetty oikoslaisille eteenpäin Facebookissa ja sähköpostilla. 

 

 

8.2. TUUTOROINTI 

Ravitsemustieteen tuutoreina toimivat Tuulia Pietilä sekä Tuuli Salo ja kuluttajaekonomian 

tuutoreina Johanna Tikkanen ja Julia Lindbäck. Fukseja aloitti ravitsemustieteellä 15 ja 

kuluttajaekonomialla 11. Fukseille järjestettiin päiväohjelmaa kampuksella ja myös yhteishenkeä 

luovaa iltaohjelmaa. Pääaineiden fuksit tutustuivat toisiinsa heti ensimmäisenä päivänä ja 

myöhemmin viikolla yhteistä ohjelmaa oli myös muiden ainejärjestöjen fuksien kanssa muun 

muassa elintarviketieteiden, elintarvike-ekonomian, markkinoinnin ja ympäristöekonomian. Myös 

vanhemmat opiskelijat pääsivät tutustumaan fukseihin ravitsemustieteen kertsikahveilla ja 

kuluttajaekonomien ke-piknikillä. 
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Tiedekunnassa vielä kesken ollut opintouudistus herätti paljon kysymyksiä fuksien keskuudessa. 

Mahdollisimman ajankohtainen ja tarkka tieto varmistettiin ohjaamalla fuksit näissä kysymyksissä 

opinto-ohjaajien puheille, jotta väärä informaatio ei päässyt kiertämään. 

Fuksit osallistuivat orientoivan viikon tapahtumiin aktiivisesti ja ovat sen jälkeen lähteneet 

innokkaasti mukaan jaostojen ja Oikoksen toimintaan. 

 

 

9. YHTEYDET JÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE 

PR-toiminnan saralla Oikos hankki muun muassa kannattajajäseniä, excursiokohteita, 

ViikkiAreenan osallistujia sekä muita yhteistyökontakteja. 

Saimme neljä kannattajajäsentä: Orkla Care, Valio Oy, Vaasan Oy ja ETL. Vastineeksi jäsenyydestä 

tarjottiin muun muassa mahdollisuutta lähettää Oikokselle sidoslehti toimitettavaksi 

kerhohuoneelle tai uutiskirje Oikoksen postituslistalle. Kaikki kannattajajäsenet saivat myös 

näkyvyyttä Oikoksen internetsivuilla ja ainejärjestömme lehdessä Oikosulussa. 

Kannattajajäsenmaksuilla, joita saatiin tänä vuonna 1300€, rahoitettiin Oikoksen toimintaa. 

Excursioita oli tänä vuonna kaksi kappaletta. Helmikuussa vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin 

excursio Orkla Carelle sekä marraskuussa järjestettiin excursio SOK:n pääkonttorille 

Ässäkeskukseen. Molemmat excursiot olivat erittäin onnistuneita. Myös Altian excursiota yritettiin 

järjestää, mutta se ei valitettavasti tänä vuonna toteutunut. 

Oikos osallistui myös työelämätapahtuma ViikkiAreenan järjestämiseen yhteistyössä muiden 

MMYL:n ainejärjestöjen kanssa. ViikkiAreena onnistui tänä vuonna todella hyvin. Tapahtumaa 

markkinoitiin aiempia vuosia paremmin ja yritysten osallistumismaksuja nostettiin. Tapahtumaan 

osallistui paljon kiinnostuneita opiskelijoita. 

Tämän lisäksi teimme koko vuoden ajan yhteistyötä Agronomiliiton kanssa. 

 

 

10. TALOUS JA JÄSENET 

Vuoden 2016 tavoitteena oli, että kokonaistulos olisi -105€. Vaikka tavoitteena olikin hieman 

alijäämäinen tulos, siinä ei kuitenkaan pysytty pääosin juhlatoiminnan syödessä varoja odotettua 

enemmän ja talous jäi alijäämäiseksi 617,84€. 

Oikos keräsi vuonna 2016 odotettua enemmän yritysyhteistyöavustuksia, yhteensä 1300€ verran 

(Vaasan Oy:ltä 400€, Valio Oy:ltä 350€, Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä 350€ ja Orkla Care 
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Oy:ltä 200€). Toiminta-avustuksia Oikos sai HYY:ltä 892€ ja Agronomiliitolta 607,50€. Lisäksi 

Oikos sai HYY:ltä järjestölehtitukea 165,09€. Ulkomaan excursioon Oikos sai odotettua vähemmän 

tukea 300€. Maksuvaikeuksien vuoksi projektituki on odotettavissa tulevan tilikauden 2017 aikana. 

Vuoden 2015 ViikkiAreenan tulot 677,70€ tulivat tämän vuoden tuloina. Vuoden 2016 

ViikkiAreenan tulot maksetaan 2017, mutta vaikeasti määritettävän summan takia niitä ei ole 

merkitty vuoden 2017 tuloiksi. Odotettavissa on kuitenkin noin 800€. Oikos päätyi vuonna 2016 

keräämään jo valmiiksi rahaa vuoden 2017 70-v. vuosijuhlia varten 1200€. 

Oikoksen jokavuotisissa pullatalkoissa rahaa tuli hieman odotettua vähemmän 842,70€, mutta 

olosuhteisiin nähden summa oli erittäin hyvä. Ongelmat perustuivat juuri muutama päivä aiemmin 

olleeseen Tahkon matkaan ja liian pieneen työvoimaan. Pullatalkoisiin kului rahaa 33,71€.    

Jäsenmaksu-, haalari-, laulukirja- ja merkkituotoista kerättiin rahaa 1665,05€. 

Haalareita ja laulukirjoja ei vuonna 2016 hankittu lisää toiminnan jatkumisen epävarmuuden takia. 

Samasta syystä varastosta annettiin lahjaksi sekä keltaiset että vanhat merkit (yht. 18 kpl). Oikos 

järjesti ensimmäiset omat C-grundi-bileet, joihin luonnosteltiin oma ainutlaatuinen merkki. Vanha 

teltta, joka oli kulunut käyttökelvottomaksi, heitettiin pois. 

Kulttuuri- ja urheilutoimintaan kului rahaa hieman suunniteltua vähemmän, yhteensä 489,40€. 

Tämä kuitenkin kompensoi juhlabudjettiin kulunutta yli 600€:lla budjetin ylittänyttä summaa: 

1887,37€. Ylitys johtui ongelmista sitsibudjeteissa ja muiden tapahtumabudjettien 

määrittämisessä. Opintotoimintaan kului rahaa 65,83€ eli arvioitua vähemmän. Tiedotuskulut 

ylittivät reilusti budjetoidun ja niihin kului rahaa 439,49€. Tämä kuitenkin näkyi Oikosulun 

värikkäänä ulkoasuna, joka oli tervetullutta. Toimisto- ja puhelinkulut olivat 15,10€. Kokouskulut 

440,85€ ja edustuskulut 479,98€ ylittivät muutamilla kympeillä budjetin, kun taas pankkikulut 

214,37€ ja korkotuotot 18,58€ olivat hieman arvioituja pienemmät. Jaostoille sponsoroitiin aiotut 

rahamäärät (RAV 160€ ja KE 190€). 

Ulkomaan excursion järjesti tänä vuonna Lipidi ry, joten siihen varattu summa 1000€ ja HYY:ltä 

tukena myönnetty, myöhemmin saatava avustus 300€ annettiin etukäteissiirtona Lipidille. 

Uusia jäseniä liittyi Oikokseen 26 ja vuoden lopussa virallinen jäsenmäärä oli 217. Jäsenmäärä ei ole 

kuitenkaan täysin tarkka sillä rekisterin ylläpito on edelleen ongelmallista. Mahdollisesti uuden e-

lomakkeen kehittäminen vuonna 2017, mitä vuonna 2016 ei saatu aikaiseksi, ratkaisisi ongelman. 
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11. JAOSTOT 

11.1. RAVITSEMUSTIETEEN JAOSTO 

Ravitsemustieteen jaoston toimihenkilöt vuonna 2016: 

Puheenjohtaja  Tiina Roine 

Varapuheenjohtaja  Karoliina Roivas 

Sihteeri   Hanna Walsh 

Taloudenhoitaja  Kerttu Uusimäki 

Tiedotusvastaava  Sophia Rehn 

Opintovastaava  Aliisa Hyvönen 

Virkistysvastaava  Siiri Kuusjärvi 

Tapahtumavastaavat   Aliisa Hyvönen, Hannele Sorvari ja Emma Kynkäänniemi 

Senior Advisor  Vesa Lapinkero 

Virallinen maskotti  Amir Bardo 

Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa ravitsemustieteen opiskelijoiden yhteistyö- ja 

toimintaelimenä vuonna 2016. Jaosto on lisännyt yhteyttä työelämään ja ajanut opiskelijoiden etua 

luomalla suhteita jo valmistuneisiin ravitsemustieteilijöihin. Oikos ry on ollut vuonna 2016 erityisen 

aktiivinen vapaa-ajan tapahtumien sekä excursioiden järjestämisessä, eikä jaoston vastaaviin 

tapahtumiin ole valitettavasti riittänyt osallistujia. Sen takia jaosto on keskittynyt perinteitä 

unohtamatta työelämätapahtumiin, kerhohuoneen viihtyisyyden lisäämiseen sekä 

ravitsemustieteilijöitä kiinnostavista tapahtumista tiedottamiseen. Jaoston tärkeimmät 

tapahtumat on listattu taulukkoon 1. 

Taulukko 1.-Jaoston tärkeimmät tapahtumat vuonna 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtuma Päivämäärä 

Avoin yleiskokous 17.2.16 

Täyttä RAVia - yrittäjäksi! 14.3.16 

Avoin yleiskokous 8.4.16 

Opintopalaveri 14.4.16 

Täyttä RAVia - viestimään! 10.5.16 

Ravin kesäpiknik 4.8.16 

Avoin yleiskokous 6.9.16 

Kakkupäivä 21.9.16 

Täyttä RAVia - tutkimaan! 29.9.16 

Ravitsemuspäivien jatkot Retikan kanssa 12.10.16 

Kekrijuhlat 13.10.16 

Täyttä RAVia - yritysmaailmaan! 14.11.16 

Vaalikokous ja pikkujoulut 24.11.16 
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Vuoden 2016 alussa toimihenkilöt kehittivät uuden konseptin, jonka pohjalta järjestettiin neljä 

Täyttä ravia -iltaa eri teemoilla. Teemoja olivat yrittäjyys, viestintä, tutkimus ja 

elintarviketeollisuus. Toimihenkilöt kontaktoivat jokaiseen iltaan 3–4 työelämässä vaikuttavaa 

ravitsemustieteilijää puhumaan ja keskustelemaan ravitsemustieteen opiskeluun, työelämään 

siirtymiseen sekä erilaisiin työtehtäviin liittyvistä aiheista. Tarkoituksena oli kutsua iltoihin aina 

sekä kokeneempia että hiljattain valmistuneita ravitsemustieteilijöitä. 

Illat olivat rentoja keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijoilla ja kutsuvierailla oli mahdollisuus 

keskustella yhdessä pienryhmissä. Täyttä ravia -illat saivat hyvää palautetta ja useampi kutsuvieras 

kertoi, että olisi kaivannut vastaavanlaista toimintaa myös omana opiskeluaikanaan. Toiveena 

onkin, että iltojen järjestämistä jatketaan jatkossakin. Tulevaisuuden varalle harkittavia teemoja 

ovat ainakin kolmas sektori sekä valtionhallinto. Vieraat tulivat mielellään puhumaan opiskelijoille, 

eivätkä saaneet palkkiota tilaisuudesta. Tulevalle jaostolle ehdotamme kuitenkin, että mikäli rahaa 

ei budjetoida muihin tapahtumiin, vieraille voisi ojentaa tapahtumien päätteeksi pienenä 

kiitoksena esimerkiksi paketit hyvää kahvia tai teetä. 

Vuonna 2016 jaosto otti kantaa opintoasioihin. Keväällä järjestettiin opetushenkilökunnan kanssa 

opintopalaveri, jossa keskusteltiin hyvässä hengessä erityisesti Ison Pyörän tuomista muutoksista 

ravitsemustieteen opintoihin. 

Jaosto on pyrkinyt tapahtumiensa avulla ja kerhohuonetta piristämällä edistämään 

kanssakäymistä eri vuosikurssien opiskelijoiden välillä. Myös kuopiolaisia tavattiin, kun jaosto 

järjesti Ravitsemuspäivien jatkot Retikkalaisten toiveesta. Jatkoilla vietettiin rennosti iltaa uuden 

ylioppilastalon Viikki klusterilla pienen purtavan parissa. 

Syksyllä järjestettiin perinteinen kekrijuhla fukseille, jossa vanhemmat opiskelijat ja fuksit yhdessä 

voivat laittaa ruokaa ja tutustua toisiinsa. Opiskelijoiden kohtauspaikkana toimivan kerhohuoneen 

viihtyisyyttä lisättiin muun muassa tarjoamalla laadukkaampaa kahvia ja teetä, järjestämällä 

kakkukahvipäiviä ja käyttämällä ilmoitustaulua yhä enemmän. Taululle lisättiin tulevat 

tapahtumat, ja avoimien kysymysten pohjalta opiskelijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa tuleviin 

jaoston tapahtumiin. Ilmoitustaululle lisättiin myös tila, jossa on mahdollista jakaa 

opiskeluvinkkejä. Kertsillä oli myös vaihtuva “Kuukauden pähkinä” -kysymys, johon vastaamalla 

osallistui yritysekskursiolta ylijääneiden tuotekassien arvontaan. 

Facebookissa toimivassa “Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat” -ryhmässä aloitettiin 

tapahtumakalenterin ylläpito, johon päivitettiin opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavia 

tapahtumia messuista kilpailuihin ja festivaaleihin. 
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Avoimia yleiskokouksia pidettiin vuoden aikana neljä ja kuukausittaisten kokousten sijaan 

keskityttiin tapahtumien järjestämiseen ja muihin vapaamuotoisempiin suunnittelukertoihin. 

Vaalikokousta lukuun ottamatta avoimissa kokouksissa oli paikalla ainoastaan jaoston 

toimihenkilöitä, joten useammille avoimille kokouksille ei näyttäisi olevan tarvetta. Jaoston 

sisäiseen viestintään käytettiin vuoden aikana Slackia sekä WhatsApp-ryhmää. 

 

 

11.2. KULUTTAJAEKONOMIAN JAOSTO 

Kuluttajaekonomian jaoston toimihenkilöt vuonna 2016: 

Puheenjohtaja  Tuomas Soila 

Varapuheenjohtaja  Nora Tanner 

Taloudenhoitaja  Janne Airaksinen 

Sihteeri   Sara-Ellen Laitinen 

Viestintävastaava  Veera Kyheröinen 

PR-vastaava   Roosa Luukkainen 

Fuksivastaava  Johanna Tikkanen 

Virkistysvastaava  Sampo Kuurne 

Emäntä/Isäntä  Julia Lindbäck 

Kuluttajaekonomian jaoston vuosi 2016 oli aktiivinen. Vuoden aikana jaoston hallitus kokousti 

viidesti, ja järjestimme lukuisia tapahtumia. Kuluttajaekonomin jaosto sai Oikos ry:ltä jaostotukea 

190 euroa. Tukea saatiin hieman edellisvuotta enemmän, mikä mahdollisti erilaisia uusia 

toimintoja. Koska KE-jaoston haalarimerkkejä oli vuoden alussa nelisenkymmentä jäljellä, 

päätimme, että käytämme rahaa ensisijaisesti tapahtumiin emmekä kuluvan vuoden aikana tee 

uutta merkkitilausta. 

Kuluttajaekonomian jaosto piti kuluneen vuoden aikana tiiviisti yhteyttä kuluttajaekonomian 

oppiaineen henkilökuntaan. Hallituksen jäsenet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan osallistumaan 

henkilökunnan järjestämiin kahvihetkiin. Excursioita vuoden aikana ei järjestetty. KE-jaosto järjesti 

Kuluttajaekonomian 70 v. juhlaseminaarin yhteydessä kuohuviinitarjoilun ja yhteisen illallisen 

ravintola Denniksessä. Paikalla oli opiskelijoita, tohtorikoulutettavia ja opetushenkilökuntaa. 

Viestintävastaava oli tiiviisti yhteydessä Oikoksen tiedottajaan ja lähetti jaoston tapahtumista 

tiedon viikkotiedotetta varten, mikä osoittautui toimivaksi käytännöksi. Jaoston tärkeimmistä 

tapahtumista pyrittiin luomaan Facebook-tapahtuma näkyvyyden lisäämiseksi ja tapahtumista 

julkaistiin kuvia Keijot-Facebook-ryhmässä. Myös sähköpostikanavaa käytetiin tapahtumista 

viestimiseen. 
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Jatkoimme viime vuonna uudistetun KE-kaljojen konseptin kehittämistä erilaisten tapahtumien 

kautta. Vuoden aikana kuluttajaekonomian jaosto osallistui muun muassa ravintola Toverin 

pubivisaan, sekä Ølhus Oslon ilmaisiin Stand up -iltoihin (tämä ei tosin ollut jaoston virallisesti 

järjestämä tapahtuma). Kuluneen vuoden aikana järjestimme biljardi-illan, brunssin sekä 

kevätkauden päättäjäiset Kattosauna Kekkosessa, mihin myös suurin osa budjetistamme kului. 

Järjestimme myös jo aikaisemmin mainitun illallisen juhlaseminaarin päätteeksi.  

Kuluttajaekonomian jaosto on tehnyt strategisen päätöksen kehittää toimintaansa 

vapaamuotoisempaan suuntaan. Esimerkiksi tänä vuonna aktiiviset kuluttajaekonomit ovat 

omatoimisesti järjestäneet tapahtumia ja kutsuneet muita KE:läisiä mukaan näihin tapahtumiin. 

Tähän kannustetaan ja pyritään muutenkin pitämään jaoston toiminta mahdollisimman kevyenä. 

Tällaisia tapahtumia olivat esimerkiksi stand up Ølhus Oslossa ja Ha-Joon Changi luennolle 

osallistuminen syksyllä. 

Orientoivalla viikolla järjestimme perinteisen fuksipiknikin. Fukseja saapui hyvin paikalle, mutta 

saimme myös fukseilta palautetta, että hektinen ja uutta tietoa pursuava orientoiva viikko ei 

välttämättä ole tapaamiseen paras mahdollinen aika. Pohdimme, että ensi vuonna fuksien 

tapaamisen voisi siirtää esimerkiksi orientoivan viikon jälkeiselle viikolle, jolloin muita tapahtumia 

ei ole niin paljon. 

Syksyllä 2016 jaoston puheenjohtaja osallistui yhdessä muiden ainejärjestöjen edustajien kanssa 

dekaanin tapaamiseen, jossa keskusteltiin resursoinneista. 

Vaalikokous järjestettiin pikkujoulujen yhteydessä ja uusi hallitus saatiin hyvin kasaan. Myös 

fukseja innostui lähtemään mukaan toimintaamme. 

 

 

12. YHTEENVETO 

Oikoksen vuosi 2016 oli erittäin onnistunut. Vuoden aikana jatkettiin vanhoja tuttuja ja hyväksi 

havaittuja perinteitä, mutta tehtiin myös monia uudistuksia. Heti vuoden aluksi ainejärjestömme 

internetsivut päivitettiin blogimuotoon vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Uudistuksessa 

huomioitiin myös kansainväliset opiskelijat, kun nettisivuille kirjoitettiin ensimmäistä kertaa 

englanninkielinen esittelyteksti. Myös ainejärjestömme lehti Oikosulku sai uuden ilmeen kun 

siirryimme värillisiin kansiin ja teemanumeroihin. Huhtikuussa järjestettiin puolestaan 

ensimmäiset Oikoksen bileet C-grundilla. Bileet olivat erittäin onnistuneet ja toivottavasti ne 

järjestetään myös ensi vuonna. 
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Vuonna 2016 merkittäväksi aiheeksi nousi käynnissä oleva opintouudistus. Seurasimme koko 

vuoden ajan tarkasti uudistuksen etenemistä ja pyrimme parhaamme mukaan huolehtimaan 

molempien pääaineidemme opiskelijoista. Jäsenistölle muun muassa tiedotettiin aktiivisesti 

uudistusten etenemisestä aina sitä mukaa kun uutta tietoa saatiin. Kannustimme jäseniämme 

myös osallistumaan uusien opinto-ohjelmien suunnitteluryhmiin. Opintouudistus tulee 

todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös ainejärjestöissä ja olemmekin vuoden aikana 

keskustelleet tiiviisti muiden Viikin järjestöjen kanssa myös ainejärjestöjen tulevaisuudesta. 

Yksi keskeisimmistä tälle vuodelle asetetuista tavoitteista oli verkostoituminen muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Onnistuimme tässä hyvin ja olemmekin vuoden aikana järjestäneet paljon 

erilaisia tapahtumia yhdessä muiden viikkiläisten ainejärjestöjen kanssa. Esimerkkejä yhteistyönä 

järjestetyistä tapahtumista ovat esimerkiksi sitsit, mökkireissu, peli-ilta ja ulkomaan excursio. 

Tämän lisäksi olemme edustaneet Oikosta useiden eri ainejärjestöjen tapahtumissa sekä 

esimerkiksi Viikin merkkimarkkinoilla. Muiden ainejärjestöjen jäseniä on osallistunut myös 

Oikoksen järjestämiin tapahtumiin. Näin ollen olemme päässeet tutustumaan myös muiden 

pääaineiden opiskelijoihin. 

Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut erittäin aktiivinen ja olemme järjestäneet monenlaisia tapahtumia 

muun muassa juhlien, urheilun, kulttuurin, opintojen, excursioiden sekä rennon yhdessäolon 

merkeissä. Olemme koko vuoden ajan pyrkineet huolehtimaan jäsenistämme ja lisäämään 

jäsenistömme yhteishenkeä entisestään. Kaikessa toiminnassa on kuunneltu jäsenten toiveita ja 

uskommekin, että Oikoksen vuosi on tarjonnut jokaiselle jotakin. 

Oikos ry kiittää kaikkia oikoslaisia sekä yhteistyökumppaneita hienosta vuodesta 2016! 

 


