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1. Katsaus toimintakauteen

1.1 Oikos ry vuonna 2011

Esimies   Tutkija, ETT Heli T. Viljakainen  

Hallitus    Puheenjohtaja     Mirka Puputti 
Varapuheenjohtaja   Sauli Jäppinen
Sihteeri      Jemina Kivelä
Taloudenhoitaja    Kai Mathias 
Emäntä      Helmi Kärjä
Isäntä       Samuli Tuominen 
Oikosulun päätoimittaja  Henri Saxén 
Tiedotusvastaava   Janne Purhonen
Kulttuurivastaava    Annette Göransson
Urheiluvastaava    Mikko Linnola
Opintovastaava    Sonja Hakala
Yritysvastaava     Maija Uotila 

1.2 Yhdistyksen kokoukset

Vuoden 2011 järjestettiin kaksi yhdistyksen kokousta. Ensimmäinen näistä oli vuosikokous 
joka järjestettiin 15.2.2011 Unilever Finland Oy:n tiloissa Helsingin Vallilassa. 
Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Kokouksessa oli muistelemassa vuotta 2010 yhteensä 21 yhdistyksen jäsentä. 
Vuosikokouksen jälkeen uusi ja vanha hallitus viettivät karonkkaa ”spelaillen” Viikin B-
grundilla.

Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous, vaalikokous, järjestettiin Uudella 
Ylioppilastalolla kokoustila Cajsassa 1.12.2011. Vaalikokous järjestettiin poikkeuksellisesti 
joulukuun puolella aikatauluongelmien takia. Kokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöt 
sekä toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa vuodelle 2012. 
Kokouksen jälkeen juhlittiin Oikoksen pikkujouluja, joissa pukkikin pääsi käymään. 
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1.3 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 14 kertaa eri kokouspaikoissa kuten HYY:n 
kokoustiloissa Uudella Ylioppilastalolla, Viikin Tiedekirjastossa, Viikin Monitoimitalon 
takkahuoneessa, Wanhan Kuppilassa sekä puheenjohtaja Mirkan luona. 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa suunniteltiin vuoden toimintaa ja budjettia. 
Suunnitelmat esiteltiin yhdistyksen jäsenistölle vuosikokouksessa. Hallituksen kokouksissa 
suunniteltiin ja organisoitiin toimintakauden tapahtumien, vierailujen ja juhlien 
järjestämistä. Tavoitteena oli tuottaa vuoden aikana kattavasti erityyppisiä tapahtumia, 
jotka innostaisivat jäsenistöä osallistumaan toimintaan. 

Kokouksissa keskusteltiin mm. laskiaistiistain perinteisten pullatalkoiden, vuosijuhlien, 
opinto-, urheilu- ja kulttuuritapahtumien sekä ulkomaan ekskursion ja kotimaan 
yritysvierailujen järjestämisestä. Järjestettyjen tapahtumien jälkeen kokouksissa puitiin 
niiden onnistumista ja houkuttelevuutta hallituslaisten sekä tapahtumiin osallistuneiden 
jäsenten esittämien mielipiteiden perusteella sekä kirjattiin ylös huomioita seuraavien 
vuosien varalle. 

Tapahtumien lisäksi kokouksissa keskusteltiin mm. ajankohtaisista opintoasioista, kuten 
opiskelijaedustajien valinnoista, pääaineiden ja laitosneuvostojen kuulumisista, laitosten ja 
opiskelijoiden yhteistyöstä (esim. MMYL ry, Agronomiliitto ja muut ainejärjestöt) sekä 
tutortoiminnasta. Näiden lisäksi kokouksissa käytiin läpi yhdistyksen talousasioita sekä 
tutustuttiin postin mukana tulleisiin julkaisuihin ja tiedotteisiin.

2. Jaostot

2.1 Ravitsemustieteen jaosto

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2011: 

Puheenjohtaja:   Heli Luoma-Halkola 
Varapuheenjohtaja:  Annette Göransson
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Sihteeri:    Sanna Roito
Taloudenhoitaja:   Janne Purhonen
Tiedostusvastaava:  Jonna Fredman 
Opintovastaava:   Leena Valta
Ruokailtavastaava:  Jemina Kivelä
Virkistysvastaava:   Petra Luostarinen
Virkistysvastaava:   Laura Korpipää

Oikos ry:n alaisuudessa toimiva ravitsemustieteen jaosto on vuonna 2011 järjestänyt 
vapaa-ajan toimintaa sekä ylläpitänyt yhteyksiä työelämään ja Itä-Suomen yliopiston 
ravitsemustieteen opiskelijoihin.

Vuonna 2011 ravitsemustieteen jaosto on järjestänyt Kuopion ekskursion sekä 
lähiekskursion Fazerin makeistehtaalle ja Maku-lehteen. Kuopion ekskursiolla vierailtiin 
Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen osastolla, Foodfilesissä, Terve Kuopio –
ohjelmassa ja kalakukko Hanna Partanen -pienleipomossa. Lisäksi ekskursiolla tutustuttiin 
Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoihin yhteisen ravintolaillallisen ja 
illanvieton muodossa. Ravitsemustieteen jaosto on myös järjestänyt tutustumisvierailun 
Suomen ravitsemustieteilijöiden yhdistykseen, jonka tavoitteena on tukea ja edistää 
ravitsemustutkimusta. Ravitsemustieteen jaosto osallistui ansiokkaasti 
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n Bolus-lehden opiskelijanumeron kirjoittamiseen 
kirjoittamalla kolme opiskelu-, gradu- ja harjoitteluaiheista artikkelia.

Ravitsemustieteen jaosto on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ravitsemustieteen 
osaston opetushenkilökunnan kanssa. Ravitsemustieteen jaosto on osallistunut Helsingin 
yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämään alumnipäivään, jossa 
jaosto esitteli toimintaansa ravitsemustieteen alumneille suunnatussa osiossa. 
Ravitsemustieteen jaosto on myös järjestänyt opetushenkilökunnan kanssa 
opintopalaverin ja media-aiheisen tapaamisen. Opintopalaverissa keskusteltiin tulevista 
tutkintovaatimusuudistuksista. Media-aiheisessa tapaamisessa taas pohdittiin 
ravitsemusasiantuntijoiden kohtaamia haasteita mediassa. Opintovastaava, Leena Valta, 
on ahkerasti osallistunut tiedekunnan laitoskokoukseen.

Ravitsemustieteen jaosto aloitti kevätlukukauden järjestämällä salaattiruokaillan 
jäsenilleen. Kevättä ja lukuvuoden päättymistä juhlittiin piknikin ja kuohuviinin parissa. 
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Jaosto toivotti uudet opiskelijat jaoston toimintaan mukaan lähettämällä fuksipostituksessa 
kutsun kekrijuhliin. Kekrijuhlissa syötiin syksyistä ruokaa ja esiteltiin ravitsemustieteen 
jaoston toimintaa. Ravitsemustieteen jaoston toimintakausi huipentui pikkujouluihin, jossa 
nautittiin ruokaa ja viiniä hyvässä seurassa.

2.2 Kuluttajaekonomian jaosto

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2011:

Puheenjohtaja:   Inkeri Hakala
Varapuheenjohtaja:  Leena Glücker
Sihteeri:    Saara Antell
Taloudenhoitaja:   Heini Rask
Tiedotusvastaava:   Henri Saxén
Virkistysvastaava:   Pihla Yrttiaho
Emäntä:    Asta Vilkkilä 
Isäntä:    Tomi Husa

Oikos ry:n alaisuudessa toimiva kuluttajaekonomian jaosto käynnisti toimintansa pitkän 
tauon jälkeen edellisvuonna. Vuoden 2011 aikana oli tarkoitus vakiinnuttaa jaostotoiminta. 
Toiminnan keskiössä haluttiin pitää kuluttajaekonomian opiskelijoita kiinnostavien 
yritysvierailujen toteutus. Myös opiskelijoiden tutustumista eri vuosikurssien välillä haluttiin 
edistää järjestämällä vapaamuotoisia tapahtumia. 

Kuluttajaekonomian jaosto järjesti keväällä kaksi yritysvierailua. Ensimmäinen järjestettiin 
16.3. Helsingin Pasilassa sijaitsevaan Kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta toimii 
Maistraatin alaisuudessa. Paikalla kuluttajaneuvonnasta ja omasta urastaan kertomassa 
oli kuluttajaekonomian oppiaineesta valmistunut Kirsi Näkki. Kevään toinen yritysvierailu 
tehtiin toukokuussa 11.5. Vallilassa sijaitsevaan S-ryhmän Ässäkeskukseen. Paikalla olivat 
kuluttajaekonomiasta valmistuneet vastuullisuusviestinnän asiantuntijana toimiva Outi 
Hohti ja S-ryhmän hankintayhtiön Inex-partnersin tuotealuepäällikkö Eero Linna. 

Helmikuussa jaosto toimi vahvasti kuluttajaekonomian oppiaineen yliopistonlehtorin Minna 
Aution ehdottamiseksi Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyvä opettaja –palkinnon 
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saajaksi. Lopullinen ehdotus tehtiin Oikoksen nimissä. Panostus kannatti, sillä Autiolle 
myönnettiin Hyvä opettaja –palkinto tiedekuntailtapäivässä 9.5. 

Keväällä ponnisteltiin myös kuluttajaekonomian oppiaineen varjo-opinto-oppaan 
toteuttamiseksi. Idea ja vinkkejä toteutukseen saatiin ravitsemustieteen jaostolta. Wiki 
Confluence -alustaan tutustuttiin 17.2. Sauli Jäppisen avustuksella ja tietojen kerääminen 
toteutettiin jaoston virkistysvastaavan luona 19.4. 

22.2. jaosto kutsui kuluttajaekonomian opiskelijat yhteiseen tapaamiseen ravintola 
Kaislaan. Keskustakampuksella järjestettyjen kuluttajaekonomian oppiaineen luentojen 
myötä paikalla oli runsas osanotto ja eri vuosikurssien opiskelijat vaihtoivat muun muassa 
kuulumisia sekä ajatuksia opinnoista. Toukokuussa 13.5. jaosto järjesti keilailuiltaman 
Ruusulankadun keilahallissa. Ilta alkoi hohtokeilauksen merkeissä. Paikalla oli kolme 
radallista eli yhteensä 12 innokasta keilaajaa. Keilailun jälkipeli suoritettiin ravintola William 
K.:ssa historiaan jäänyttä Granlundin ilmaveiviä ihastellen livemusiikin tahdissa.

Syksyn ensimmäinen yritysvierailu järjestettiin 10.11. Helsingin Haapaniemessä 
sijaitsevaan Kuluttajavirastoon, jossa tutustuttiin erityisesti viraston tietoryhmän toimintaan. 
Tilaisuus oli erityisen suosittu, sillä paikalla oli 15 opiskelijaa. 

Jaosto otti uudet fuksit vastaan järjestämällä jo toista vuotta peräkkäin fuksi-illan. Paikkana 
oli Viikin Pasteurinkadulla sijaitsevien uusien opiskelijatalojen kerhohuone. Mukana oli 
opiskelijoita viideltä vuosikurssilta, yhteensä noin kaksikymmentä. Ilta sujui iloisesti 
seurustellen ja Aliasta pelaten. Viikistä jatkettiin muutaman opiskelijan voimin vielä 
ravintola Kaislaan. Marraskuussa 8.11. kuluttajaekonomistit kutsuttiin kevään tapaan ”KE-
treffeille” luentopäivän päätteeksi tällä kertaa ravintola Marian Helmeen Kruununhaassa. 
Eri vuosikurssit olivat jälleen hyvin edustettuina. 

Jaoston tiedotusta parannettiin luomalla kuluttajaekonomian opiskelijoille oma Facebook-
ryhmä. Ryhmä luotiin marraskuussa tiedotusvastaavan toimesta nimellä KEijot ja se on 
muodostunut heti vilkkaaksi keskusteluareenaksi.

Vuoden viimeisenä tapahtumana järjestettiin 7.12. yritysvierailu Tapiolaan Samuli 
Tuomisen avustuksella. Espoon Tapiolassa sijaitsevassa pääkonttorissa paikalla olleille 

7



kerrottiin muun muassa Tapiolaan kuuluvista yhtiöistä sekä yrityksen vastuullisuudesta ja 
uramahdollisuuksista.

Vaalikokous järjestettiin 22.11. Viikin infotalolla. Kokouksessa käsiteltiin kulunutta vuotta 
sekä pohdittiin hieman odotuksia tulevalle ja lisäksi jaostolle valittiin uusi toimikunta.

3. Tiedotus 

Vuonna 2011 pääasiallisena tiedotuskanavana jäsenille toimi edelleen sähköpostilistamme
(oikos-ry@helsinki.fi). Listan välityksellä ilmoitettiin kaikki omat tapahtumamme, mutta 
myös muiden ainejärjestöjen tapahtumia, sekä jäseniämme koskevia muita ilmoituksia. 
Kotisivujen merkitys tiedotuksessa on vähentynyt ja facebook-ryhmämme osuus taas 
kasvanut.  

Vuoden alussa pohdittiin kotisivujen kehittämistä. Kotisivuille kaivattiin esimerkiksi 
tapahtumakalenteria ja nätimpää ulkoasua. Hanketta päätettiin toistaiseksi kuitenkin 
lykätä. Perusteena oli, että kotisivumme ajavat edelleen asiansa, vaikka ulkoasu on 
vanhentunut ja niitä on hankala päivittää.  Sieltä löytyy yhteistietomme, tiedot tapahtumista 
ja siellä on myös tärkeätä tietoa järjestöstämme etenkin fukseille. Uudet toimivammat 
kotisivut vaatisivat ammattilaisen palkkaamisen, joka maksaa. Rahat olisivat olleet pois 
muusta toiminnasta. Kotisivujen päivittämistä mietitään uudelleen ensi vuonna.
Oikoksen facebook-ryhmässä ilmoitettiin lähes kaikki tapahtumamme ja mainostettiin 
esimerkiksi myös MMYLin tapahtumia. Tapahtumista otettujen kuvien katselussa 
facebook-ryhmällä on ollut myös merkittävä rooli Picasa-kuvapankin ohella. Hallituksen 
sisäistä viestintää parannettiin luomalla hallitukselle oma facebook-ryhmä.

Yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihimme pidettiin yllä lähettämällä vuoden alussa uuden 
hallituksen terveiset ja yhteystiedot. Vuoden lopussa muistimme heitä jouluterveisin. 
Vuoden aikana viestien vaihtoa käytiin Viikin ainejärjestöjen ja kattojärjestömme MMYLin 
kanssa, mutta myös muiden kampusten järjestöihin kuten Kopeda ry:hyn. Lisäksi pidettiin 
suhteita yllä työelämään esimerkiksi Agronomiliittoon, RTY:hyn ja Cotesiin.
Erittäin runsasta tiedonvaihtoa käytiin Lipidi ry:n kanssas, jonka kanssa järjestettiin 
kesäsitsit ja yhteinen ulkomaan ekskursio Lissaboniin. MMYL ry on toiminut hyvänä 
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yhteislinkkinä ja parantanut tiedotusta Viikin ainejärjestöjen välillä. MMYL otti esimerkiksi 
hoitaakseen Oikoksen aloitteesta lähteneen Helsingin yliopiston järjestöavustuksia 
koskeneen valituksen, joka koski suurinta osaa Viikin ainejärjestöjä. Vuoden alussa 
Cotesin kanssa käydystä sähköpostien vaihdosta kehkeytyi syksyllä järjestetty yhteinen 
työelämäilta.

4. Ainejärjestön lehti Oikosulku

Oikos ry:n järjestölehti ilmestyi vuonna 2011 kolme kertaa; kerran keväällä, kerran kesällä 
ja kerran syksyllä. Tämä poikkesi vuodesta 2010 siten, että silloin keväällä tuli kaksi 
lehteä, toinen maaliskuussa ja toinen toukokuussa. Tämän vuoden painosmäärät olivat 25, 
50 ja 35. 

Vuoden 2011 numeroista ensimmäinen ilmestyi juuri vapun alla, ja lehdessä olikin paljon 
vappuaiheisia juttuja. Kesällä ilmestynyt numero oli tuttuun tapaan fuksinumero, jonka 
perimmäinen tarkoitus oli Oikoksen meininkien etukäteisvalottaminen tuleville opiskelijoille. 
Kolmannessa, joulukuussa ilmestyneessä numerossa ei ollut selkeää teemaa. Juttuja 
lehtiin loihtivat päätoimittaja, toimituspäällikkö, seitsemän muuta toimituskunnan jäsentä 
sekä suuri osa hallituksen jäsenistä, joista puheenjohtaja kirjoitti jokaiseen numeroon. 

Vuoden 2011 Oikosulut painettiin Unigrafialla Helsingissä, vuoden 2010 tamperelaisen 
Juvenes printin sijaan. Myös Oikosulun koko vaihtui (kokoon B5), mikä muutti ulkoasua 
melkoisesti. Lehden tekemiseen käytettiin viime vuoden tapaan taitto-ohjelma Scribusta. 

Sekä kevään että syksyn numerojen painosta tulemisen ympärille oli rakennettu 
tapahtuma, jossa kokoonnuttiin ravitsemustieteen kerhohuoneelle lukemaan uutta lehteä, 
tapaamaan ystäviä ja juomaan kahvia. Kesällä julkaisutilaisuutta ei sattuneesta syystä 
järjestetty. 
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5. Ulkomaanekskursio Lissaboniin

Oikos ry:n ulkomaanekskursio järjestettiin tänä vuonna Lissaboniin 3.10. – 8.10.2011 
yhdessä Elintarvikeylioppilaat Lipidi ry:n kanssa. Yhteismatka haluttiin järjestää, sillä 
molempien järjestöjen jäsenet opiskelevat elintarvike-, ravitsemus- ja talousaloilla, joten 
uskoimme monien vierailukohteiden kiinnostavan molempien järjestöjen jäseniä. Matkaan 
osallistui 32 Lipidin jäsentä ja Lipidi ry:n kuraattori, sekä 15 Oikoksen jäsentä, joista 8 
kuluttajaekonomian ja 7 ravitsemustieteen opiskelijaa. 

Matkan aikana vierailimme Lissabonin teknillisen yliopiston (Technical University of Lisbon) 
maataloustieteellisessä (School of Agriculture) ja taloustieteellisessä (School of Economics 
and Management) tiedekunnissa. Vierailut tehtiin samaan aikaan, joten ekskursiolle 
osallistujat saivat jakautua oman kiinnostuksensa mukaan tiedekuntiin. Molemmissa 
tiedekunnissa vierailijat tutustuivat kampusalueeseen sekä tiedekunnan opetustarjontaan. 
Maataloustieteellisessä tiedekunnassa vierailleet tutustuivat lisäksi tiedekunnassa 
tehtävään tutkimukseen ja tutkimuslaitteistoihin. Taloustieteellisen tiedekunnan edustajat 
kertoivat puolestaan erityisesti tiedekunnan kansainvälisistä opintomahdollisuuksista. 
Lisäksi keskustelimme mahdollisuudesta aloittaa uudelleen Erasmus-yhteistyö oman 
tiedekuntamme ja Teknillisen yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan välillä, ja saimme 
tähän opastusta Teknillisen yliopiston Erasmus-koordinaattorilta. Yliopiston lisäksi 
vierailimme myös Portugalin kansanterveyslaitoksessa, INSA:ssa (The National Institute of 
Health Dr. Ricardo Jorge). Vierailulla kuulimme INSA:n tekemästä tutkimustyöstä, 
yhteistyöstä EU-alueen muiden elintarviketurvallisuusvirastojen kanssa ja tutustuimme 
konkreettisesti elintarvikenäytteiden analysointilaitteistoihin ja INSA:n tutkimustoimintaan. 
Matkamme viimeinen vierailukohde oli puolestaan Bacalhôan viinitila n. 40 km:n päässä 
Lissabonista, jossa kuulimme viininvalmistuksesta, ihailimme rypäleviljelmiä ja pääsimme 
myös maistamaan muutamia viinejä. 

Virallisempien vierailujen lisäksi matkan aikana luonnollisesti tutustuttiin myös Lissaboniin 
kaupunkina, ihailtiin nähtävyyksiä ja matkattiin mm. Unesco:n maailmanperintökohteisiin 
lukeutuvaan Sintran kaupunkiin ja Cascaisin komeille hiekkarannoille. Kokonaisuudessaan 
vierailuja ja yleisesti koko matkaa pidettiin hyvin onnistuneena ja mieleenpainuvana, mistä 
kertoo muun muassa se, että marraskuussa järjestetty matkan kuvienkatselu- ja 
muisteluilta sai myös osakseen suuren suosion.
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6. Juhlat ja tempaukset

Oikoksen tapahtumavuosi alkoi perinteikkäästi pullatalkoilla. Laskiaistiistain sattuessa 
väliviikolle pullat leivottiin jo edellisenä keskiviikkona. Oikkuja oli paljon leipomassa ja 
kaikki tehdyt pullat menivät kaupan, enemmänkin olisi mennyt. Varsinaisena 
laskiaispäivänä oli ohjelmaa; ensin mentiin yhdessä Kaivopihan Unicaféen syömään, siitä 
Ullikselle mäkeen ja jatkoille Punavuoren Ahveneen. Osa jatkoi iltaa vielä teekkareiden 
järjestämässä Gravitaatiossa Circuksessa.

Huhtikuussa saimme vieraiksemme ravitsemustieteilijöitä Kuopiosta ja pidimmekin yhteiset 
sitsit teemalla ”Viinaa ja vaahtokarkkeja”. Retikkalaisia oli kahdeksan ja oikkuja vajaa 
parikymmentä. Avoimille jatkoille C-grundille ilmestyi vielä muutamia oikoslaisia lisää. 

Vappuna Oikos noudatti perinteistä kaavaa: ensin vedettiin Zetoria Kasarmitorilla, sen 
jälkeen käytiin syömässä Unicaféssa ja skumpalla Pikku-parlamentin edustalla. Porukka 
jakaantui jatkoille, osa meni Viikin Vappuun Käärmeenpesään ja osa Vappuallianssiin 
Pohjanhoviin. Vappupäivänä MMYLin alaiset järjestöt kerääntyivät nauttimaan kuplivista 
juomista Kaivariin kattojärjestönsä teltan kupeeseen, näin teki myös Oikos. Tarjoilut 
hoidettiin nyyttäreinä ja teltta tuhoutui lopullisesti toukokuun alun kovissa tuulissa.

Heinäkuun lopulla järjestettiin jo toista kertaa yhteinen kokoontuminen Lipidin kanssa 
kattosauna Sivistyksellä. Tapahtuman ideana oli nähdä pitkästä aikaa ja vaihtaa 
kuulumisia. Syötiin vähän, juotiin vähän ja saunottiin vähän. Sekä oikkuja, että lipidejä oli 
mukana parikymmentä.

Syksy toi mukanaan uudet fuksit ja paljon fuksiohjelmaa. Jo orientoivalla viikolla tutustuttiin 
uusiin ja vanhoihin opiskelijoihin fuksibileissä ja Oikoksen omilla etkoilla. Paikalla oli 
kolmisenkymmentä uutta ja vanhaa tekijää. 

Hieman myöhemmin, lokakuussa, pidettiin yhteiset fuksisitsit Agro-Forstin kanssa. 
Osallistujia tuli ennätysmäärä; 45 oikkua ja 8 agroa! Mexico-teema, tarjoilut ja muu  
meininki saivat kiitosta. Jatkoille siirryttiin Rymy-Eetuun, jossa nähtiin taas muutama oikku-
naama lisää sekä sampsoja, että lipidejä. 
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Vuosi huipentui marraskuisiin 64-vuotisjuhliin. Juhlat pidettiin tällä kertaa ravintola 
Perhossa ja jatkot ravintola Helmessä. Jälleen osallistujia riitti, syöjiä oli 62. Juhliin saatiin 
mukaan jopa pari proffaa ja useampiakin Oikoksen ulkopuolisia aveceja.

7. Kulttuuritoiminta 

Vuosikymmenen toisen kulttuurivuoden ensimmäisenä tapahtumana oikoslaiset 
suuntasivat BioRexiin tutustumaan dokumenttielokuvien ihmeelliseen maailmaan. 
DocPoint eli Helsingin dokumenttielokuvafestivaaleilla seitsemän opiskelijaa kävi 
katsomassa teoksen ”Men Who Swim”. Hyväntahtoinen dokumentti kertoi keski-ikäisten 
miesten taitouintijoukkueesta. Altaanreunalla pohdittiin myös elämän suuria kysymyksiä. 
Dokumentin kerrottiinkin olevan protesti elämän ryppyotsaisuutta vastaan.  

Vuoden seuraavana kulttuuritapahtumana yritimme saada jonkinlaisen kosketuksen 
teekkareiden sielunmaisemaan. Teekkarispeksi Cirquen kävi Gloria-teatterissa 
katsomassa kymmenen oikoslaista. 

Huhtikuussa oikoslaisten oli tarkoitus lähteä opiskelijoiden suosimaan 
kaupunkisuunnistukseen eli Helsinginkadun Approon. Pienten sekaannusten takia 
kulttuurivastaavan varaamat liput menivät kuitenkin parempiin käsiin. Kaikesta huolimatta 
kymmenen oikoslaista pääsi tekemään lähempää tuttavuutta keskustan 
ravintolatarjontaan. 

Viikissä joka vuosi järjestettävät Laidunkauden avajaiset on varma merkki kevään 
saapumisesta. Siellä opiskelijat pääsevät talvihorroksesta herättyään pyörimään heinissä 
sydämensä kyllyydestä. Oikos järjesti jäsenilleen mahdollisuuden kursia haalareitaan 
kasaan ennen varsinaisia juhlia. ”Skumppaa ja haalarimerkkejä” -etkoilla C-grundilla 
ommeltiin haalarimerkkejä ja maisteltiin kulttuurivastaavan valitsemia kuplajuomia. 

Toukokuussa Oikos teki kulttuurimatkan Vantaalle. Heurekan ”Bon Appétit, syödään 
yhdessä” -näyttelyssä kävi kiertelemässä viisi oikoslaista. Planetariossa ihmeteltiin 
”Pätkiikö muisti?” -ilmaisluentoa. Toukokuun toinen tapahtuma oli varsinaista 
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korkeakulttuuria. Kansallisoopperan Romea ja Julia -baletin sulokkuudesta lumoutui 15 
oikoslaista.

Kuluneen kesän jälkeen oli jälleen aika koota joukot yhteen, ja kulttuurivuoden toinen 
puolisko käynnistyikin Arabianrannassa lautapeli-illan merkeissä. 12 oikoslaista otti mittaa 
toisistaan kotitekoisten smoothieiden voimin. Raaka-aineet näihin virvoittaviin herkkuihin 
saatiin Nutricialta. 

Korkeakulttuurin vuosi 2011 jatkui marraskuussa uudella ja uljaalla Musiikkitalolla kun 15 
oikoslaista kävi tutustumassa Sibelius-Akatemian teokseen ”Yhden yön juttu”. Tämän 
mielenkiintoisen, erityisesti nuorille suunnatun oopperan oli säveltänyt Olli Kortekangas. 
Marraskuussa aloitettiin myös henkinen jouluun valmistautuminen revontulien ja 
tuntureiden merkeissä Ateneumin ”Taidetta meille!” -tapahtuman ”Lapin taikaa” -
näyttelyssä. Saameräpistä, leffoista ja taiteesta kävi nauttimassa seitsemän oikoslaista. 
Tämän jälkeen joulumieltä kohotettiin vielä yhteisellä ruokahetkellä Memphis-ravintolassa, 
josta osa oikoslaisista jatkoi vielä matkaansa MMYL:in pikkujouluihin. 

Joulukuussa vuoden viimeisenä kulttuuritapahtumana pahimman tenttisuman uuvuttamat 
opiskelijat rentoutuivat Tennispalatsissa kotimaisen, omaleimaisen Risto-komedian 
parissa. 

8. Urheilutoiminta

Urheilun osalta Oikoksen vuosi käynnistyi 8.2. kuntokickboxinglajikokeiluna Helsingin 
itsepuolustuskoulun tiloissa Metsälässä. Lumipyryn aiheuttaman liikennekaaoksen takia 
ohjaaja ja muutama oikoslainen myöhästyi, mutta kaikesta huolimatta tunti osoittautui 
menestykseksi ja aamuiset aggressiot saatiin varmasti purettua.

Toiminta jatkui 11.–13.3. Oikoksen urheiluvuoden ”päätapahtumalla”, eli laskettelureissulla 
Tahkolle. Olimme varanneet tyylikkään kymmenen hengen huoneiston Tahkonkehdosta 
kilometrin päästä rinteistä ja tulopäivän rankan lumisateen jälkeen pääsimme nauttimaan 
aurinkoisesta laskupäivästä.
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7.5. kahdeksan oikoslaista osallistui Helsinki City Run –puolimaratoniin. Kuudelle 
ensimmäiseksi ilmoittautuneelle saatiin järjestettyä ryhmäalennus ja kaikki osallistujat 
takoivat hienoja aikoja valotaululle.

15.5. Järjestettiin keväinen Nuuksio-hiking. Kiersimme 8 km:n pituisen Korpinkierroksen ja 
paistoimme nuotiolla makkaraa. Mukana viihdyttämässä oli myös Oikoksen puolivirallinen 
maskottikoira Bono.

Kesän jälkeen toiminta jatkui 2.10. yleisön pyynnöstä uudella reissulla Nuuksioon, tällä 
kertaa ruskaretken merkeissä. Kiersimme jälleen Korpinkierroksen, mutta tällä kertaa 
toiseen suuntaan. Paistoimme jälleen makkaraa sekä kasvisvaihtoehtona maissia. 
Jälkkäriksi paistoimme vaahtokarkkeja. 

Lajikokeilut jatkuivat 18.10. Kumpulassa seinäkiipeilyn merkeissä suomen alppikerhon 
ohjaajan vetämänä. 1,5 tunnin aikana 15 oikoslaista pääsi kokeilemaan taitojaan seinällä 
ja muutama kokeneempi kiipeilijä osallistui myös köyden varmistamiseen, jotta saisimme 
täyden hyödyn koko ajasta.

Oikoksen vuoden viimeinen urheilutapahtuma oli aamuinen Hot Jooga –tunti Esportin 
tiloissa Kampissa. Tunti oli menestys ja mukana oli täysi ryhmä eli 20 oikoslaista.

Oikoksen omien tapahtumien lisäksi oikoslaisia osallistui ViPa:n joukkueessa yliopiston 
salibandysarjaan ja pikkujoulusählyssä 23.11. Oikos yhdisti voimansa Voluntaksen kanssa 
joukkueen kasaamiseksi.

9. Opintoasiat ja tutorointi

9.1 Opintoasiat

Opintotoiminta oli kuluneen vuoden toiminnan kehittämiskohteita. Opintotapahtumia varten 
anottiin myös opintopiirirahaa yliopistolta. Alkuvuodesta myönnetty avustus käsitti 5 
tuntipalkkiota, joita maksettiin opintotapahtumissa esiintyneille asiantuntijoille. Palkkio 
määräytyi asiantuntijan koulutustason mukaan.
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Vuoden ensimmäinen opintotapahtuma maaliskuun lopulla oli Vaihto-ilta, joka järjestettiin 
Agronomiliiton tiloissa. Tapahtumaan osallistui n. 20 henkeä kaikilta vuosikursseilta. 
Tiedekunnan kansainvälisistä asioista vastaava Sari Mikkola kertoi vaihtoon hakemisesta 
prosessina ja pääaineidemme suosituista vaihtokohteista. Agronomiliiton edustaja Merja 
Määttä informoi liiton tarjoamasta matka-apurahasta. Lisäksi kolme vanhempaa oikoslaista 
kertoi omista vaihtokokemuksistaan kuulijoille.

Opintotapahtumista toinen, eli sivuaineinfo pidettiin syyskuun lopussa C-grundilla. 12 
opiskelijaa esitteli sivuaineitaan noin viidelletoista kuulijalle speed-dating-konseptilla. 
Kuulijat olivat pääasiassa fukseja ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. 

Kolmas opintotapahtuma, Työelämäinfo järjestettiin yhteistyössä Cotes ry:n kanssa 
marraskuun puolivälissä. Kävijöitä oli noin 30 ja puhujia yhteensä viisi -kaksi kunkin 
pääaineen alumnia ja Cotes ry:n puheenjohtaja Jenni Määttä. Määttä tarjosi myös puitteet 
tapahtumalle, joka järjestettiin hänen työpaikallaan SOL-palveluissa. Cotes ry sponsoroi 
tapahtuman tarjoilut. 

Vuoden aikana opintoasioita seurattiin ja muihin ainejärjestöihin pidettiin yhteyttä MMYL:n 
opintovastaavien sekä Hyy:n koulutuspoliittisen valiokunnan sähköpostilistojen avulla. 
Jäsenille tiedotettiin mm. vaihto-opintojen ja opiskelijaedustuspaikkojen hakuajoista, 
kirjastojen aukioloajoista sekä muun muassa Etappi-järjestelmään ja tulostuskiintiöihin 
liittyvistä muutoksista sähköpostitse. Tiedekunnan kansliaan oltiin yhteydessä mm. opinto-
oppaaseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opintovastaava ja puheenjohtaja osallistuivat 
tiedekunnan kanslian järjestämään opintopalaveriin. Opintovastaava osallistui myös 
mahdollisuuksien mukaan MMYL:n opintovastaavien tapaamisiin ja kokouksiin.
Vuonna 2011 taloustieteen ja elintarvike- ja ympäristötieteen laitosneuvostoissa sekä 
tiedekuntaneuvostoissa oli edellisvuoden tavoin Oikos-edustus. Mirka Puputti edusti 
Oikosta RTY:n johtokunnassa opiskelijajäsenenä. 

Oikos ehdotti yliopistonlehtori Minna Autiota tiedekunnan Hyvä opettaja-palkinnon saajaksi 
keväällä 2011. KE-jaoston puheenjohtaja hoiti osallistumisen perustelukirjeineen. Autio 
voitti palkinnon. 
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Hallitus järjesti Nordean Maatalousrahaston stipendihaun saatuaan aloitepyynnön Nordea-
pankilta. Jäsenille tiedotettiin stipendistä ja hallitus laittoi stipendihakijat järjestykseen 
opintosuoritusten ja arvosanojen perusteella. Kahden hakijan tasavertaisuuden vuoksi 
myös ainejärjestöaktiivisuus otettiin huomioon.  Ehdotus stipendinsaajasta perusteluineen 
lähetettiin Nordean yhteyshenkilölle. 

9.2 Tutor-toiminta

Vuonna 2011 Oikoksen uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopistomaailmaan 
vastasi viisi tutoria. Kuluttajaekonomian tutoreina toimivat Heini Rask ja Maija Uotila. 
Ravitsemustieteen tutoreina toimivat puolestaan Sonja Hakala, Janne Purhonen ja Juho 
Lemmetyinen.

Ennen orientoivan viikon alkua fukseille lähetettiin kotiin Oikosulun fuksinumero, josta he 
saivat esimakua Oikoksen toiminnasta. Orientoivan viikon alussa kuluttajaekonomian 
fukseille esiteltiin järjestön toimintaa kertsikahveilla. Kaksi ravitsemustieteen tutoreista 
olivat ainejärjestön hallituksen jäseniä, ja fukseille kerrottiin Oikoksesta muun toiminnan 
lomassa. 

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen fukseja pyrittiin tutustuttamaan myös toisiinsa jo 
orientoivalla viikolla fuksiolympialaisten ja yhteisten jatkojen merkeissä. Viikin infotalolla 
pidetyssä järjestöiltapäivässä toiminnan esittelyn lisäksi fukseille jaettiin haalarit ja myytiin 
haalarimerkkejä. Tiedekunnan fuksibileiden Oikoksen omilla ”etkoilla” fuksit pääsivät 
tutustumaan muihin ainejärjestötovereihin.

Syksyn aikana järjestettiin myös muita fukseille erityisesti suunnattuja tapahtumia: 
fuksiaiset, joissa Oikoksella oli oma rasti Narinkka-torilla, fuksiristeily Tallinnaan sekä 
Meksiko-aiheiset fuksisitsit Alina-salissa yhdessä Agroforstin kanssa. Lisäksi fukseille 
järjestettiin opintotapahtumana sivuaineinfo.

Tutoroinnin voidaan katsoa onnistuneen, sillä vuoden 2012 hallitukseen valittiin peräti 
kuusi fuksia, sekä yksi tutorointiin osallistunut, erillisvalinnalla valittu opiskelija.
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10. Yhteydet yhdistyksen ulkopuolelle

10.1 Yhteydet ammattijärjestöihin

Oikos on vuoden 2010 lopussa allekirjoittanut Agronomiliiton kanssa yhteistyösopimuksen. 
Monipuoliseen yhteistyöhön kuuluu muun muassa alumniyhteistyön kehittämistä ja 
uraohjausta. Lisäksi Oikoksella on edustaja liiton opiskelijayhdistyksen johtokunnassa. 
Oikos tarjoaa liitolle näkyvyyttä jäsenistölleen esimerkiksi internetsivuillaan sekä 
Oikosulku-lehdessä, sekä tiedottaa liiton toiminnasta jäsenilleen.

Agronomiliiton Opiskelijat ry:n johtokunnassa Oikos ry:tä edusti vuonna 2011 Maija Uotila. 
Oikoksen edustaja osallistui aktiivisesti vuoden aikana pidettyihin opiskelijajohtokunnan 
kokouksiin ja opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestelyihin. Hän oli lisäksi mukana 
suunnittelemassa Agronomiliiton opiskelija- ja ainejärjestötoiminnan 
kehittämismahdollisuuksia.  Vuonna 2011 Oikos piti yhteyttä liittoon myös erilaisten 
tapahtumien kautta.  Maaliskuussa Oikos järjesti liiton tiloissa vaihtoillan. Oikoslaiset 
osallistuivat aktiivisesti Agronomiliiton järjestämiin tapahtumiin, kuten fuksi- ja 
työelämäiltoihin, vapputankkaukseen, opiskelijajäsentapaamiseen ja joululuisteluun.  
Agronomiliiton sääntöuudistuksen myötä yhdistys purettiin marraskuussa, ja opiskelijat 
jatkavat toimintaansa eteenpäin valiokuntana.  

Oikoksella oli vuonna 2011 edustaja myös Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen, RTY:n 
johtokunnassa. RTY:n tehtävänä on järjestää koulutusta ja tapahtumia 
ravitsemustieteilijöille, sekä edistää ammattikunnan näkyvyyttä ja merkitystä 
yhteiskunnassa. RTY:n johtokuntaan valitaan vuorovuosin opiskelijaedustaja Helsingin 
Yliopiston ja Itä-Suomen Yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoista. Tänä vuonna Oikosta 
edusti järjestön puheenjohtaja, Mirka Puputti.

Oikos piti yhteyttä myös Cotes ry:hyn, jonka jäsenet ovat kotitalous- tai ravitsemustiedettä 
tai kuluttajaekonomiaa pääaineenaan opiskelleet. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin tänä 
vuonna siten, että myös opiskelijat voivat nyt liittyä järjestön jäseniksi. Cotes ry tuki 
puheenjohtajansa Jenni Määtän välityksellä myös Oikoksen oman työelämäillan 
järjestämistä marraskuussa.
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10.2 Yhteydet alumneihin

Oikoksen alumneihin pidettiin yhteyttä Facebookin alumniryhmän sekä sähköpostin 
välityksellä. Lisäksi vuonna 2011 aloitettiin kerätä alumnien sähköpostiosoitteita e-
lomakkeella, jotta jatkossa yhteydenpito onnistuisi helpommin.

Alumneja pyydettiin (ja saatiin) puhujiksi Oikoksen omaan työelämäiltaan. Työelämäillassa 
urapolkuaan ja työnkuvaansa pääsivät esittelemään rahoitus-, järjestö-, opetus-, viestintä- 
ja tutkimustehtävissä työskentelevät alumnit. Alumneilta kuultiin inspiroivia ajatuksia niin 
sivuainevalinnoista kuin sattuman kaupan merkityksestäkin uran hahmottumisessa ja 
etenemisessä.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjesti huhtikuussa ensimmäistä kertaa 
Alumnijuhlan tiedekuntansa alumneille. Oikoksella oli oma ständi tapahtumassa.

Yhteistyötä alumnien kanssa aiotaan ilman muuta jatkaa, sillä se on osoittautunut 
kallisarvoiseksi mahdollisuudeksi saada opiskelijoille tietoa työmarkkinoiden tilanteesta ja 
vaatimuksista jo opiskelujen aikana, sekä luoda yhteyksiä yrityksiin ja tuleviin työnantajiin. 

10.3 Yhteydet yliopistoon ja ylioppilaskuntiin

Oikos ylläpiti suhteitaan hallinnon opiskelijaedustajiin Elintarvike- ja ympäristötieteiden 
laitoksen (ravitsemustiede) sekä Taloustieteiden laitoksen (kuluttajaekonomia) 
laitosneuvostoissa sekä MMTDK:n tiedekuntaneuvostossa. Oikoksella oli omat 
opiskelijaedustajansa kaikissa edellä mainituista organisaatioissa. Pääaineidensa 
osastoihin ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön yhteyttä pitivät lisäksi oppiaineiden omat 
jaostot. 

Oikoksen puheenjohtaja ja opintovastaava kävivät toukokuussa tapaamassa Ulla 
Sarajärveä, tiedekunnan opintoasioiden päällikköä sekä Maika Strömbergiä, 
opintoasioiden suunnittelijaa. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa opintoneuvonnan 
tarpeesta ja opintoasioiden hoidosta ainejärjestöissä.
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Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) kuulumisia seurattiin sähköpostitiedotteiden 
välityksellä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) koulutuksiin (mm. pj-seminaari, 
taloudenhoitajien-, urheiluvastaavien-, ympäristö- ja alumnivastaavien koulutukset) 
osallistuttiin ahkerasti. HYY:n tiloja hyödynnettiin niin juhlien kun kokoustenkin 
järjestämisessä. 

Oikos haki HYY:ltä yhdessä muiden viikkiläisten ainejärjestöjen sekä MMYL ry:n ja 
Biosfäärin kanssa yhteistä klusteritilaa Uudelta ylioppilastalolta. Hakemus meni läpi ja tila 
saadaan käyttöön vuoden 2012 alussa. 

HYY:n edustajiston vaaleissa syksyllä 2011 oli ehdolla yksi edustaja Oikos ry:stä, 
puheenjohtaja Mirka Puputti. Hänet valittiin varaedaattoriksi vuodelle 2012.

10.4 Yhteydet yrityksiin - Yritysvierailut

Vuonna 2011 vuosikokous pidettiin Unilever Finland Oy:n toimitiloissa Helsingin Vallilassa. 
Vuosikokouksen yhteydessä Unilever järjesti myös yritysesittelyn oikoslaisille. Vierailun 
yhteyshenkilönä toimi ravitsemusasiantuntija Sara Pohjavuori.

Tammikuussa Oikos tutustui Marttaliiton toimintaan liiton talossa Helsingin Kampissa. 
Oikoslaisia vastaanottamassa olivat ravitsemustieteestä valmistuneet kehittämispäälliköt 
Kaisa Härmälä ja Milla Härkönen sekä kuluttajaekonomiasta valmistunut 
kehittämispäällikkö Teija Jerkku. 

Huhtikuussa oikoslaiset vierailivat Fazer Amica Oy:n pääkonttorissa Helsingin 
Kannelmäessä. Vierailu tarjosi ajankohtaista tietoa ruokailupalveluihin liittyvistä 
ravitsemus- ja kuluttaja-asioista sekä yrityksestä työnantajana.  Vierailun yhteyshenkilönä 
toimi kuluttajaekonomiasta valmistunut asiantuntija Minna Lahtinen.  

Vuoden viimeisen yritysvierailun Oikos teki Keskon pääkonttoriin Helsingin Katajannokalle 
yhdessä Kopeda ry:n kanssa. Vierailun aihealueina olivat tuotetutkimus ja -turvallisuus, 
Ruokakeskon ravitsemuskuviot, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja keskeiset trendit sekä 
K-Plus Oy:n tarjoamat työtehtävät ja työntekijöiden koulutustaustat.  Vierailun käytännön 
järjestelyistä vastasi Ruokakesko Oy:n assistentti Anneli Häsä. 
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Näiden vierailujen lisäksi Oikos järjesti marraskuussa työelämäillan SOL Palveluiden 
pääkonttorin tiloissa Kalasatamassa. Muun ohjelman ohella oikoslaisilla oli mahdollisuus 
tutustua yrityksen toimintaan ja sen ainutlaatuisiin toimistotiloihin.

10.4 Yhteydet yrityksiin - Sponsorointi

Laskiaispullatalkoisiin saatiin sponsoreilta lahjoituksina raaka-aineita ja 
pakkausmateriaaleja.  Edellisten vuosien tapaan kuohukerma saatiin Valiolta, jauhoseos 
Helsingin Myllyltä ja pakkaukset pullille Pyrollpackilta.  Dr. Oetker Suomi Oy lahjoitti pullia 
varten mantelimassaa ja nonparelleja sekä Meira Oy kardemummaa ja mantelilastuja.  
Helsingin Osuuskauppa Elanto myönsi tapahtumalle laskiaisen avustuspaketin, joka sisälsi 
kahvia, mehua ja kertakäyttömukeja.

Oikos tilasi vuoden aikana uudet opiskelijahaalarit, joiden teetättämistä tukivat Oriola Oy, 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Uranus Oy. Lisäksi Oikos sai 
tuotelahjoituksina tarjoilut Semper Oy:ltä sivuaineiltaan ja Nutricia Baby Oy:ltä lautapeli-
iltaan.

10.5 Yhteydet muihin järjestöihin 

Tiedekuntajärjestömme MMYL ry:n hallituksen sihteeriksi vuodelle 2011 valittiin Alpo 
Martikainen Oikos ry:stä. Martikainen piti toimikauden aikana ahkerasti yhteyttä paitsi 
MMYL:in jäsenjärjestöihin mutta myös omaan ainejärjestöönsä, Oikokseen. MMYL ry:n 
hallituksessa oli myös nimetty ”Oikos-kummi”, Hanna-Kaisa Mäkelä, joka kävi kertomassa 
MMYL ry:n toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Oikoksen 
hallituksen kokouksessa toukokuussa. 

Oikoslaiset osallistuivat sankoin joukoin MMYL ry:n järjestämiin yhteisiin tapahtumiin, 
kuten MMYL ry:n 60-vuotisjuhliin, Viikki GP:seen, Vaahtobileisiin ja Pikkujouluihin. 
Oikoksen hallituksen jäsenet osallistuivat myös MMYL ry:n jäsenjärjestöjen yhteisiin 
hallitusseminaareihin, joissa eri ainejärjestöjen hallitusten edustajat pääsivät tapaamaan 
toisiaan ja vaihtamaan kokemuksia hallitustyöskentelystä ja tapahtumien järjestämisestä. 
Myös MMYL ry:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajat kokoustivat yhdessä kaksi kertaa 
toimintakauden aikana. Oikoksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat 
molempiin kokouksiin.
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Viikkiläisiin ainejärjestöihin pidettiin yhteyttä osallistumalla yhteisiin tapahtumiin, kuten 
laskiaiseen, fuksibileisiin, vapputapahtumiin sekä vuosi- ja muihin juhliin, puolin ja toisin. 
Järjestöjen kanssa järjestettiin myös yhteisiä tapahtumia, mm. kesäjuhlat ja ulkomaan 
ekskursio Portugaliin Lipidi Ry:n kanssa sekä Mexico-sitsit Agro Forst ry:n kanssa. 
Voluntas ry:n kanssa puolestaan perustettiin yhteinen sählyjoukkue MMYL ry:n 
pikkujouluturnaukseen.

Yhteyksiä ylläpidettiin toki myös Viikin kampuksen ulkopuolelle. Kotitaloustieteen 
opiskelijoiden, Kopeda ry:n kanssa järjestettiin yritysvierailu Keskolle, ja Itä-Suomen 
yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden, Retikka ry:n kanssa vierailtiin yhdessä 
Danonella ja pidettiin sitsit C-grundilla Viikissä huhtikuussa. Oikoslaisia on myös 
osallistunut yliopiston sählyliigan peleihin vuonna 2011 ViPa:n (Viikin Pallo) riveissä.

11. Talous ja jäsenet

Vuonna 2011 Oikos ry teki ylijäämäisen tuloksen. Saimme toimintaamme enemmän 
avustuksia kuin edellisenä vuonna, varsinkin Helsingin yliopiston rahaston myöntämä 800 
euron ekskursiotuki oli aiempiin vuosiin verrattuna erityisen suuri. Avustuksia saimme 
Helsingin yliopiston rahastoilta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta, Agronomiliitolta 
sekä Cotes ry:ltä. 

Kulttuuri- ja urheilutoiminnan kulujen osalta jäimme alle budjetoidun osuuden, mutta juhla- 
ja ekskursiotoiminnassa pysyimme suurin piirtein budjetissa. Opintotoimintaan käytetyt 
varat koostuivat sivuaineinfon ja työelämäillan tarjoiluista. Eniten rahaa liikkui juhla- ja 
ekskursiotoiminnassa. Yleistoiminnassa pysyttiin aiempien vuosien tasolla. Poikkeuksena 
tähän oli pankkikulujen raju kasvu, joka on selitettävissä vuonna 2011 käyttöön otetun Visa 
Debit -maksukortin vuosimaksusta sekä pankkitapahtumien lisääntymisestä. 

Oikos ry hankki vuonna 2011 40 kappaletta opiskelijahaalareita 1868 euron hintaan. 
Saimme Oriola Oy:ltä 800 euroa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitolta 250 euroa tukea 
haalarihankintaa varten. Taseessa haalarihankinta aiheuttaa n. 1000 euron lisäyksen 
varaston arvoon. Pullatalkoiden tulot jäivät ennakoitua pienemmiksi, mutta muista 
tapahtumista saatiin kerättyä tuloja hyvin edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Oikokseen liittyi vuoden 2011 aikana 20 uutta jäsentä. Neljä jäsentä ilmoitti maisteriksi 
valmistumisestaan ja heidät on poistettu jäsenrekisteristä. Vuoden 2010 lopussa alettiin 
kerätä ajan tasalla olevaa jäsenrekisteriä e-lomakkeen kautta jäsenmäärän ajantasalla 
pitämisen helpottamiseksi. Vuoden 2011 lopussa Oikoksen virallinen jäsenmäärä oli 122.

12.Yhteenveto Oikoksesta vuonna 2011

Toimintavuosi 2011 ei tehnyt poikkeusta aikaisempiin vuosiin. Toiminta on ollut 
monipuolista, opettavaista, innostavaa ja ennen kaikkea hauskaa! Tässä vielä muutamia 
poimintoja Oikoksen vuodesta 2011:
- Laskiasipullat menivät kuumille kiville
- Unilever, Marttaliitto, Fazer Amica, Kesko ja SOL tutustuttivat oikoslaiset toimintaansa
- C-grundia hyödynnettiin: ”Skumppaa ja haalarimerkkejä” ja ”Viinaa ja vaahtokarkkeja” 

tapahtumien järjestämisessä. Sekä etsimällä sopivaa sivuainetta Speed-datingilla.
- Nuuksiossa kierrettiin kahteen kertaan, tosin eri suuntiin
- Viisikymmentä (50) suomalaista opiskelijaa riehaannuttivat Lissabonin
- Uivat miehet, teekkarit sekä oopperalaulahdus: ”mä aion kasvattaa viikset” (Yhden yön 

juttu) naurattivat oikoslaisia kulttuuritapahtumissa
- Oikoslaiset pääsivät kiipeilemään, HotJoogaamaan ja kuntopotkunyrkkeilemään 

lajikokeilujen ansiosta
- Opintotoimintaan keskityttiin edellisvuosia enemmän. Työelämäilta ja sivuaineilta olivat 

uudenlaisia ja kaivattuja tapahtumia
- Oikosulku muutti kokoaan ja sai entistä enemmän suosiota
- Vuosijuhlissa se nähtiin: Oikoksen meininki on niin mahtavaa, että myös aveceja oli suuri 

määrä juhlistamassa 64-vuotiasta Oikosta.

Oikoksen hallitus kiittää kaikkia vuoden 2011 toimintaan ja tapahtumiin osallistuneita. 
Vuosi 2011 oli menestyksekäs vuosi pullollaan hienoja kokemuksia. Oikos ei olisi Oikos 
ilman hienoa jäsenistöämme. Ilman teitä ei olisi meitä.
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