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1. Katsaus toimintakauteen 

 

Esimies  Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja Inkeri Hakala 

Varapuheenjohtaja Henri Saxén 

Sihteeri  Helmi Kärjä 

Taloudenhoitaja Janne Purhonen 

Emäntä  Laura Pirkola 

Isäntä  Tuulia Ingman 

Tiedotusvastaava Janita Bergström 

Opintovastaava Sonja Hakala 

Kulttuurivastaava Maria Ketola 

Urheiluvastaava Laura Manner 

PR-vastaava  Saara Itkonen 

Oikosulun päätoimittaja Anni Teräntö  

 

1.1  Yhdistyksen kokoukset  

 

Vuonna 2012 järjestettiin sääntöjen mukaisesti kaksi yhdistyksen kokousta. Vuoden alussa 

26.1.2012 jäsenistö kutsuttiin vuosikokoukseen, joka järjestettiin Valio oy:n tiloissa Helsingin 

Pitäjänmäessä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden 2011 toimintakertomus ja 

tilinpäätös. Kokouksessa oli muistelemassa vuotta 2011 ja toivottamassa tervetulleeksi uuden 

hallituksen vuodelle 2012 yhteensä 17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen jälkeen uusi ja vanha 

hallitus viettivät karonkkaa tapasravintola Bar Teoksessa Helsingin Töölössä. 

 

Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous, vaalikokous, järjestettiin Latokylässä B-grundilla 

29.11.2012. Kokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöt sekä toiminnantarkastajat ja heidän 

henkilökohtaiset varaedustajansa vuodelle 2012. Paikalla oli 32 valveutunutta oikoslaista. 

Kokouksen jälkeen juhlittiin Oikoksen pikkujouluja, joissa vieraili myös joulupukki ja arvottiin 

lahjoituksena saatu kuusilahjakortti. 
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1.2  Hallituksen kokoukset  

 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 13 kertaa eri kokouspaikoissa kuten HYY:n  

kokoustiloissa ja Viikki-klusterilla Uudella Ylioppilastalolla, Viikin Tiedekirjastossa, Latokylän B-

grundilla sekä kesäisessä Vanhan kirkon puistossa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 

ensimmäisellä viikolla suunniteltiin vuoden toimintaa ja budjettia. Nämä suunnitelmat esiteltiin 

yhdistyksen jäsenistölle vuosikokouksessa. Vuoden mittaan hallituksen kokouksissa ideoitiin 

tulevia tapahtumia ja niiden toteutusta sekä käytiin läpi mennyttä toimintaa. Tavoite oli pitää kiinni 

perinteistä, mutta kehittää myös uudenlaista toimintaa, jotta jäsenistö saataisiin mukaan kattavasti.  

 

Tapahtumien lisäksi kokouksissa keskusteltiin mm. kannatusjäsentoiminnasta ja pr-toiminnasta, 

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 ja tutustuttiin postin mukana tulleisiin julkaisuihin ja tiedotteisiin.  

 

2. Tiedotus 

 

Vuoden 2012 tärkeimpiä tiedotuskanavia olivat Oikoksen sähköpostilista (oikos-ry@helsinki.fi), 

Oikoksen kotisivut (www.helsinki.fi/jarj/oikos)sekä Facebook-yhteisö. Sähköpostin avulla 

välitettiin tietoa Oikoksen tapahtumista sekä viestejä mm. muilta ainejärjestöiltä, MMYL:ltä, 

HYY:ltä sekä yhteistyökumppaneilta. Urheilu- ja kulttuurivastaavat vastasivat omien tapahtumiensa 

tiedottamisesta haluamiensa kanavien kautta. Postin kautta Oikos sai mm. erilaisia lehtiä, kutsuja 

muilta ainejärjestöiltä sekä joitakin tarjouksia.  

 

Oikoksen Facebook-ryhmä oli tiedotuskanavista ehdottomasti toimivin ja reaaliaikaisin. Facebook-

ryhmään lisättiin paljon kuvia ja lisäksi sitä kautta pystyttiin innostamaan ihmisiä tapahtumiin ja 

näkemään tapahtumien osallistujia. Sähköpostilista on kuitenkin Facebookin ohella yhä tärkeä 

virallinen tiedotuskanava, sillä kaikki eivät välttämättä ole Facebookissa. 

 

mailto:oikos-ry@helsinki.fi
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Oikoksen hallituksen tärkeimpänä sisäisenä tiedotuskanavana toimi sähköpostilista oikos-

hallitus@helsinki.fi. Tätä kautta käytiin virallisia keskusteluja ja sihteeri lähetti kokousten jälkeen 

pöytäkirjat sähköpostilistalle, jotta kokouksesta poissaolleetkin pysyisivät ajan tasalla. Hallitukselle 

perustettiin vuoden alussa myös oma Facebook-ryhmä, jossa käytiin erittäin vilkasta keskustelua 

liittyen kokouksiin ja tapahtumien suunnitteluun. Myös tässä tapauksessa Facebook oli siis 

hyödyllinen reaaliaikaisessa keskustelussa.  

 

Vuonna 2012 aloitettiin Oikoksen kotisivujen uudistus ja kotisivut siirrettiin wordpress-pohjalle 

(http://oikosry.wordpress.com/). Tiedottaja siirsi sisällön vanhoilta kotisivuilta uusille kotisivuille ja 

opetteli samalla niiden käytön. Nyt Oikosella on uudenaikaset kotisivut, joita kelpaa esitellä myös 

muille ainejärjestöille ja yhteistyökumppaneille.  

 

3. Ainejärjestön lehti Oikosulku 

 

Vuonna 2012 Oikosulku ilmestyi kolme kertaa. Edellisvuoden tapaan lehti painettiin Unigrafiassa. 

Paperiversioiden lisäksi kaikki numerot ovat myös luettavana sähköisessä muodossa Oikoksen 

internetsivuilla. Oikosulku 1/2012 ilmestyi huhtikuussa, käsitellen kevään tapahtumia ja tulevaa 

vappua. Toinen numero ilmestyi elokuussa fuksipostituksen yhteydessä. Oikosulku 2/2012 oli 

fuksinumero, ja se tutustutti lukijat tutoreihin sekä tulevaan opiskelijaelämään Viikissä. Vuoden 

viimeinen numero julkistettiin Oikoksen pikkujouluissa. Oikosulussa 3/2012 käsiteltiin puolestaan 

syksyn tapahtumia, erityisesti vuosijuhlia. Näiden lisäksi vuoden jokaisessa numerossa toistuivat 

päätoimittajan ja puheenjohtajan palstat sekä eeppinen Miehen elämää –juttusarja. Jokaista 

Oikosulkua oli päätoimittajan ja toimituspäällikön lisäksi tekemässä 6 tai 7 muuta oikoslaista 

lehden toimituskunnasta tai Oikoksen hallituksesta.  

 

4. Ulkomaan excursio Prahaan 

 

Oikos ry:n jäsenet suuntasivat 8.10.–13.10.2012 opintomatkalle Prahaan. Matkalle osallistui 

yhteensä 10 oikoslaista, joista 6 oli ravitsemustieteen opiskelijoita ja 4 kuluttajaekonomian 

opiskelijoita. Matkalla vierailimme paikallisen Karlovan yliopiston kahdessa eri tiedekunnassa ja 

Staropramenin panimolla. Yliopistolla meitä kierrätettiin kahdella eri kampuksella katsomassa 

mailto:oikos-hallitus@helsinki.fi
mailto:oikos-hallitus@helsinki.fi
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yliopiston tiloja laboratorioita myöten ja molemmissa keskusteltiin yliopiston tekemästä 

tutkimuksesta ja muun muassa tsekkiläisten ravitsemustieteilijöiden työllistymisestä. Panimolla taas 

meille oli järjestetty audio-visuaalinen kierros jonka aikana kuulimme ja koimme olennaisimmat 

Staropramenin oluen valmistuksesta ja liiketoiminnasta. Vierailun kruunasi oluen maistelu. Matka 

kokonaisuudessaan oli osallistujien mielestä oikein onnistunut, vaikka se tehtiinkin normaalia 

pienemmällä porukalla. Tai ehkä juuri siksi. 

 

5. Juhlat ja tempaukset 

5.1 Pullatalkoot 

 

Oikoksen perinteiset pullatalkoot järjestettiin laskiaistiistaina 21.2. Leivonta-ainekset ja kahvia sekä 

rasioita saimme lahjoituksina Dr.Oetkerilta, Helsingin Myllyltä, Leipurin Oyj:ltä, Meiralta, 

Pyrollilta sekä Valiolta. Pullia leivottiin viljateknologian koeleipomossa EE-talolla ja mukana 

leivonnassa ja pullien myymisessä oli päivän aikana noin 20 oikoslaista. Pullia tilattiin ennakkoon 

noin 100 kpl ja loput myytiin ravitsemustieteen kerhohuoneelta ja MMYL:n kerhotilasta käsin. 

Keräsimme pullien ja kahvin myynnillä noin 850 euroa ainejärjestön käyttöön.  

 

5.2 Sitsit 

 

Ystävänpäiväsitsit 

Oikoksen ystävänpäiväsitsit järjestettiin tiistaina 14.2 Alina-salissa Uudella ylioppilastalolla. 

Jokainen oikoslainen sai ottaa sitseille mukaan yhden ulko-oikoslaisen ystävän ja vieraita oli 

yhteensä noin 60. Tila oli koristeltu ystävänpäivän hengessä ja tarjoilujen väriteemana oli punainen. 

Vierailla oli halipassit, joiden varjolla sai halata muita sitsivieraita ja kerätä nimiä passiin. 

Pukukoodina toivottiin, että aveceilla olisi jotain yhtenäistä pukeutumisessaan. Juhlat olivat 

onnistuneet, ja ilta jatkui Metsäylioppilaiden perinteisissä ystävänpäiväbileissä. 

 

Havaji-sitsit 

Oikos ja Sampsa järjestivät yhdessä keväiset Havaji-sitsit 3.4. C-grundilla Latokylässä. Kaikki 

vieraat saivat kaulaansa kukkalein ja teema oli huomioitu pukukoodissa ja tarjoiluissa. Illan 

ohjelmanumero oli limbokisa. Vieraita oli yhteensä noin 40, joista oikoslaisia oli 15. Sitsien 
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avoimille jatkoille tuli lisäksi muita juhlijoita. Tapahtuma oli hauska ja tunnelma riehakas ja 

trooppinen. 

 

Fuksisitsit 

Fuksisitsit järjestettiin yhteistyössä markkinoinnin opiskelijoiden eli Voluntaksen kanssa. Sitsit 

pidettiin 25.9 Alina-salissa ja vieraita oli noin 55, joista iso osa oikoslaisia. Juhlat olivat syksyiset ja 

pukukoodina oli cocktail yhdistettynä johonkin oranssiin. Sitsit olivat menestys, ruoka maistui ja 

kaikki vieraat viihtyivät hyvin. Ilta jatkui Milliklubilla. 

 

5.3 Vuosijuhlat 

 

Oikos ry:n 65-vuotisjuhlat järjestettiin 16.11. Juhlien koon ja erityisjärjestelyjen vuoksi juhlia 

varten oli perustettu vuosijuhlatoimikunta, johon kuului 9 oikoslaista. Juhlat olivat hienot ja 

onnistuneet, ja tunnelma oli sopivan virallinen, mutta samalla rento. Vierasmäärä oli 109 ja mukana 

oli nykyisten oikoslaisten ja avecien lisäksi mm. professorit Mikael Fogelholm ja Visa Heinonen, 

yliopistonlehtori Minna autio, entisiä ja nykyisiä opiskelijoita sekä edustajia muista ainejärjestöistä 

sekä Agronomiliitosta ja RTY:stä.  

 

Juhlatilana toimi SVF:n G18-juhlasali Yrjönkadulla ja ruoasta sekä tarjoilusta vastasi Flow-

catering. Vuosijuhlissa pidettiin puheita, laulettiin, jaettiin stipendit opintomenestyksestä sekä 

aktiivisesta osallistumisesta opiskelijatoimintaan ja Vuoden Oikku-palkinnot. Veli ja 5 stigmaa-

bändi viihdytti loppuillasta.  

 

6 Kulttuuritoiminta 

 

Oikoksen kulttuurikevät alkoi tammikuussa elokuvafestivaali DocPointilla. Kahdeksan oikoslaista 

oli katsomassa dokumenttia Jaffa, The Orange’s Clockwork, joka kertoi Jaffa-appelsiinin historiasta 

ja hyvinkin suuresta poliittisesta merkityksestä kasvualueellaan. Helmikuussa Suomelle valittiin 

uusi presidentti Runebergin päivänä. Reilu kymmenkunta oikoslaista oli mukana yhteisissä 

vaalivalvojaisissa, joissa kannatettiin molempia ehdokkaita ja jännitettiin yhdessä äänten 

jakautumista ehdokkaiden välille. Tarjoiluina juhlapäivän kunniaksi oli tietysti runebergintorttuja. 

Maaliskuussa kymmenen oikoslaista pääsi mukaan katsomaan Lääketieteellisen Kandidaattiseuran 
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järjestämää speksiä Värityskirja.Nyt. Huhtikuussa oli TV-viihteen vuoro. Yksitoista oikoslaista 

lähti seuraamaan Hyvät ja huonot uutiset –ohjelman nauhoituksia, ja yleisössä saimmekin nauraa 

vatsamme kipeiksi. Huhtikuussa suuntasimme joukkona myös Helsinginkadun Approon. Tuoppeja 

kumottiin ja tutkintoja suoritettiin noin kahdenkymmenen Oikoksen jäsenen voimin. Kesän 

kynnyksellä kävimme myymässä nurkkiin kertynyttä vaatetta ja muuta tavaraa ihanalla Hietsun 

kesäkirppiksellä. Tuotot lahjoitettiin upealle ainejärjestöllemme. 

 

Syyskauden avasi fuksiristeily, jonne mukaan lähti 18 uutta ja ei-enää-niin-uutta-Oikoslaista. 

Ristelymme suuntasi Tallinnaan, jossa vietimme mukavan aurinkoisen päivän kahviloissa 

istuskellen, shoppaillen ja syöden sekä tietysti uusiin fukseihin tutustuen. Sinnikkäimmät risteilijät 

lähtivät vielä yhteisille jatkoille Viikki-klusteriin. Syksyllä oikoslaiset myös approilivat. 

Kymmenisen osanottajaa kolusi läpi SivuAineAppron sekä Limeksen appron tarjoamat kuppilat ja 

vastaanottivat ylpeinä haalarimerkit suoritetuista tutkinnoista. Syyskaudella harrastettiin myös 

hienompaa kulttuuria. Ateneumissa järjestettiin marraskuun lopulla Taidetta meille! –

opiskelijatapahtuma. Osanotto jäi hyvin laihaksi huonohkon ajankohdan vuoksi, mutta taiteesta kävi 

nauttimassa kuitenkin kaksi oikoslaista. Ennen joulua järjestettiin vuoden viimeinen 

kulttuuritapahtuma, kun Johanneksen kirkossa esitettiin Ylioppilaskunnan Laulajien perinteinen 

joulukonsertti. Joulun tunnelmasta ja kauniista sävelistä oli nauttimassa kahdeksan oikoslaista 

joulumusiikin ystävää. 

 

7 Urheilutoiminta 

 

Vuosi 2012 starttasi urheiluvastaavan kannalta jännittävissä merkeissä. Pääsimmekin tositoimiin 

helmikuussa, kun urheiluvuosi avattiin Rastilanrannan avannossa. Reippaasta Oikos-porukasta 

suurin osa pääsi saunan lauteilta kastautumaan, jäipä matkalle uiskentelemaan jokunen uimatossu ja 

villasukkakin. Oli miten oli, ainakin joukkiota vaivannut flunssa-aalto sai kyytiä!Maaliskuun 

sporttailut jatkuivat niin ikään talvisissa merkeissä. Suuntasimme kauniina lauantaipäivänä retkelle 

Messilän laskettelukeskukseen, jonne pääsimme kätevästi bussilla kotiovelta (ainakin melkein). 

Budjettineuvotteluiden tuloksena reissu ei kustantanut juuri mitään, minkä lisäksi laskuiloa 

nostattivat muutamat ulko-oikoslaiset, jotka lähtivät mukaan. Päivä täydentyi Stadin päässä 

afterski-mukillisilla. 
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Huhtikuussa kaipasimme jo kesän lämpöön, joten oli aika suunnistaa kohti rantahietikkoa. Ihan 

luonnonrannalle emme uskaltautuneet, joten päädyimme Salmisaaren liikuntakeskukseen 

pelaamaan rantalentistä +26 asteen hellivässä lämpötilassa kesähittien saattelemana. 

Maanantaiaamun tapahtumasta oli kyllä maanantaifiilis kaukana, kun eräät oikoslaiset esittelivät 

rantaleijonamaisia syöksyjään hiekan syvyyksiin. Hiekkaa tippui korvista vielä iltapäivän 

luennoillakin. Toukokuussa Oikos järjestäytyi keltavioletein paidoin somistautuneeksi 

ammattimaiseksi jalkapallojoukkueeksi ja kamppaili muiden eurooppalaisten korkeakoululaisten 

kanssa SELL Student Games-mestaruudesta. Onneksemme tämä huippuluokan tapahtuma 

järjestettiin Leppävaarassa, olimme siis etuoikeutettu kotijoukkue joka pelissä. Tuloksena 

raivokkaasta kolmen pelin iltapäiväturnauksesta oli hieno, viimeisen pelin viimeisillä hetkillä 

tehdyn maalin turvin saavutettu hopeasija. Hyvä me (ja Aalto-yliopiston lainapelaaja, joka tämän 

maalin teki). 

 

Kesällä vietimme ansaittua urheilutaukoa. Hyvin levänneinä, innosta puhkuen jatkoimme urheiluja 

syyskuun jo perinteeksi muodostuneella vaellusretkellä. Viime vuosista poiketen halusimme suosia 

lähisporttailua ja matkasimme Vanhankaupungin ja Herttoniemen lenkkipoluille. Nämä 

luonnonkauneudet olivat olleet liian lähellä, sillä Lammassaaren ja kotoisen Viikin maisemat 

yllättivät paljasjalkaiset stadilaisetkin. Maisemia ihaillessa treenasimme myös pakarat 

vuosijuhlakuntoon, sillä Hertsikan kallioille täytyi kivuta ainakin miljoona rappusta. Tänne täytyy 

päästä uudestaan, Herttoniemestä ikuisuuteen. 

 

Lokakuussa kokeilimme jotain extremeä. Monille ennestään tuntematon boulderointi laittoi 

kovempienkin bodaajien käsivoimat koville, kun kiipeilytaidot laitettiin Tarzan-mittailun alle. 

Urheiluvastaava oli tapahtumasta erityisen innoissaan, sillä kiipeilykeskuksen tanko jäi toiseksi 

neidin vetäessä elämänsä ensimmäiset leuanvedot. Seuraavana päivänä EE-talo oli täynnä täriseviä 

käsiä ja kipuilevia koipia, mutta hyvä sporttifiilis saatiin kuitenkin napattua talteen. Marraskuun 

urheilut otettiin puolestaan iisimmin, nimittäin katsomon puolella. Opiskelijoille suunnattu VMP-

student games mäjähti Helsingin Hartwall-areenalle, jossa saimme nauttia huippujääkiekosta 

tuhansien muiden haalarillisten nuorten kanssa. Hieno ilta ikuistui myös ammattivalokuvaajan 

linssiin, jonka takana edustimme Oikoksen lätkäfanidivisioonaa noin 20 hengen vahvuudella. 

 

Sormet ristissä jännitimme lumen tuloa, ja meidän onneksemme se ehti sataa runsain mitoin 

maahan ennen urheiluvuoden viimeistä rutistusta. Itsenäisyyspäivän ähkyjä sulateltiin siis 
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Paloheinän pulkkamäessä, jossa saimme vierailevaksi tähdeksi myös oikoslaisten jälkikasvua. 

Riemukas meininki täydentyi Pakilan Teboilin kaakaolla (nam).  

 

Monia uusia lajeja kokeiltiin ja vanhoja taitoja verestettiin. Oikoksen urheiluvuosi 2012 sisälsi 

jännitystä, kipeitä lihaksia ja paljon naurua. Tätä lisää vuonna 2013, pliis. 

 

8 Opintoasiat ja tutorointi 

8.1 Opintoasiat 

 

Vuoden ensimmäinen opintotapahtuma oli harjoitteluinfo, joka järjestettiin Agronomiliiton tiloissa 

20.3.2012. Tapahtumaan osallistui n. 20 henkeä kaikilta vuosikursseilta. Tapahtumassa 3 

vanhempaa tai nykyistä oikoslaista esitteli omia harjoittelukokemuksiaan kuluttajaekonomian ja 

ravitsemustieteen saralta. Kahden puhujan harjoittelu oli suoritettu ulkomailla, mikä toi hyvin esiin 

mahdollisuuden kansainväliseen harjoitteluun. Esiintyjien lisäksi paikalle oli kutsuttu n. 10 

harjoittelun suorittanutta opiskelijaa. Esitysten jälkeen tarjolla oli kahvia ja sämpylää ja niiden 

lomassa kävijät saivat kysellä ja keskustella harjoitteluista vanhemmilta opiskelijoilta. Tapahtuma 

järjestettiin ensimmäistä kertaa ja palautteen perusteella se koettiin hyödylliseksi ja mukavan 

rennoksi. 

 

Opintotapahtumista toinen, eli sivuaineinfo pidettiin 2.10.2012 Viikin C-grundilla. 10 opiskelijaa 

esitteli sivuaineitaan vajaalle kahdellekymmenelle kuulijalle speed-dating-konseptilla. Kuulijat 

olivat pääasiassa fukseja mutta paikalla oli myös toisen vuosikurssin opiskelijoita. Info järjestettiin 

toisena vuonna peräkkäin ja se koettiin jälleen tarpeelliseksi ja sitä luonnehdittiin matalan 

kynnyksen tapahtumaksi. 

 

Vuoden aikana opintoasioita seurattiin ja muihin ainejärjestöihin pidettiin yhteyttä MMYL:n 

opintovastaavien sekä HYY:n opintoasiainvaliokunnan sähköpostilistojen kautta. Jäsenille 

tiedotettiin mm. vaihto-opintojen ja opiskelijaedustuspaikkojen hakuajoista. Opintovastaava 

osallistui myös mahdollisuuksien mukaan MMYL:n opintovastaavien tapaamisiin ja kokouksiin. 

Oikos oli mukana tiedekunnan Viikki-päivässä ja esitteli abiturienteille opiskelijakulttuuria. 

Ohjelmanumerona oli leikkimielinen tietovisa. Elokuussa Oikoksen hallitus esitteli suomalaista 

opiskelijakulttuuria ravitsemustieteen osaston hollantilaisvieraille.  
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Vuonna 2011 taloustieteen ja elintarvike- ja ympäristötieteen laitosneuvostoissa sekä tiedekunta-

neuvostoissa oli edellisvuoden tavoin Oikos-edustus. Opintovastaava otti yhdessä hallituksen, sekä 

laitosneuvoston ja tiedekuntaneuvoston jäsenien kanssa kantaa elintarviketieteiden kandidaatin 

uudistusehdotuksiin. Lausunto lähetettiin pyynnöstä ravitsemustieteen osaston henkilökunnalle.  

Oikos ehdotti ravitsemustieteen yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkolaa Eino Kaila- sekä maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan Hyvä opettaja-palkinnon saajaksi. Opintovastaava laati ehdotuksen 

yhdessä ravitsemustieteen jaoston kanssa. Palkinnoista jälkimmäisen Erkkola myös voitti. Erkkolan 

pyynnöstä opintovastaava ja ravitsemustieteen jaoston puheenjohtaja laativat hänestä myös 

puoltavan lausunnon Opettajien akatemiaa varten.  

 

Hallitus järjesti Nordean Maatalousrahaston stipendihaun saatuaan aloitepyynnön Nordea-pankilta. 

Jäsenille tiedotettiin stipendistä ja hallitus laittoi stipendihakijat järjestykseen opintosuoritusten ja 

arvosanojen perusteella. Ehdotus stipendinsaajasta perusteluineen lähetettiin Nordean 

yhteyshenkilölle. 65-vuotisjuhlia varten perustettiin stipendirahasto, josta jaettiin kaksi stipendiä. 

Toinen stipendi jaettiin niinikään opintomenestyksen perusteella ja toinen 

ainejärjestöaktiivisuudesta. Näistäkin stipendeistä tiedotettiin Oikoksen sähköpostilistalla ja hallitus 

valitsi stipendiaatit hakemusten perusteella. Prosessia valvoi Oikos ry:n esimies Mikael Fogelholm, 

joka myös jakoi stipendit vuosijuhlissa 16.11.2012. 

 

8.2 Tutorointi 

 

Uusien opiskelijoiden tutoreina toimi tänä vuonna 4 oikoslaista. Helmi Kärjä ja Lotta Kettunen 

tutoroivat kuluttajaekonomian ja Laura Korpipää ja Mikko Linnola ravitsemustieteen fukseja. 

Kaikki tutorit suorittivat tiedekunnann tutorkoulutuksen. Uusien opiskelijoiden integroiminen 

opiskelijayhteisöön koettiin onnistuneeksi ja moni fuksi osallistui syksyn aikana toimintaan ja haki 

seuraavan vuoden hallitukseen. 
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9 Yhteydet järjestön ulkopuolelle 

9.1 Kannattajajäsenet 

 

Toimintavuoden 2012 aluksi Oikos ry:n nimissä otettiin yhteyttä noin 15 eri tahoon 

yhteistyöehdotuksen merkeissä. Ehdotusta varten hallituksessa oli päätetty kolmesta 

kannatusjäsenyysluokasta. Uusiksi yhteistyökumppaneiksi ryhtyivät Maito ja terveys ry, Vaasan Oy 

ja Leipätiedotus ry.  

 

9.2 Excut 

 

Oikos ry:n vuosikokous järjestettiin 26.1.2012 Valion tiloissa Pitäjänmäellä yritysvierailun 

päätteeksi. Vierailulle osallistui 26 oikoslaista. Yhteyshenkilönä Valiolla oli Marika Laaksonen.  

Syksyllä 2012 järjestettiin kolme yritysvierailua. Lokakuussa vierailtiin Vaasan Oy:llä. Vierailulle 

osallistui 13 oikoslaista. Marraskuussa vierailtiin ensin Suomen Coca-Colalla ja sitten Pauligilla. 

Coca-Colalla oli mukana 28 oikoslaista ja Pauligilla 14. Yhteyshenkilö Coca-Colalla oli Théa Natri 

ja Pauligilla Aino Lanninki. Kaikkia excuja pidettiin mielenkiintoisina ja onnistuneina.  

 

10 Talous ja jäsenet 

 

Vuoden 2012 tulos oli ylijäämäinen (43,05€). Toiminta-avustuksia saatiin edellisen vuoden 

kaltaisesti (2206,91€). Ekskursioavustus oli tosin edellistä vuotta pienempi (450€ vrt. 800€). 

Avustuksia saatiin Helsingin yliopistolta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta ja 

Agronomiliitolta. Lisärahoitusta tuli yritysyhteistyön muodossa. Kannattajajäseniksemme liittyivät 

Valio Oy, Maito ja Terveys ry, Vaasan Oy ja Leipätiedotus ry. Kannattajajäseniä yhdistyksellä ei 

ole aikaisemmin ollut. Kannattajajäsenmaksuja kerättiin 700€. Lisäksi 65v-vuosijuhlia tukivat Karl 

Fazer Oy AB, Agronomiliitto, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ja muutama yksityishenkilö. 

Vuosijuhlien järjestämiseen saimme yhteensä tukea 765€. 

 

Varoja kerättiin myös talkoovoimin. Perinteiset pullatalkoot olivat ennätyksellisen tuottoisa 

tapahtuma (803,46€). Kesäkirppiksen tuotto jäi vaatimattomaksi (83,85€), mutta oli muutoin 

hyväksi koettu tapahtuma. Jäsenmaksuilla ja haalarimerkkien myynnillä varoja kerättiin 1469,10€.  
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Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 30, joka on kymmenen jäsentä edellisvuotta enemmän. Virallinen 

jäsenmäärä on 144. Jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen on edellisten vuosien tavoin ongelma. 

Jäseniä on muistutettu ilmoittamaan valmistumisesta ja opinnoista luopumisesta. Haalareita ja 

haalarimerkkejä ei vuonna 2012 hankittu. Suurimmat hankinnat vuonna 2012 olivat uusi teltta 

(229€) sekä lippu ja iso kangaslogo (173,04€). Yhdistykselle teetätettiin myös uudet kotisivut 

(246€). 

 

Kulujen osalta pysyttiin suurin piirtein budjetissa. Kulttuuritoiminta jäi selvästi alle budjetoidun. 

Urheilutoiminnan kuluja vääristää vuoden 2011 lasku, josta ei ollut tehty siirtovelkaa vuodelle 

2012.  Pankkikulujen osalta olisi pysytty budjetissa, jos ennalta odottamatonta palvelumaksua 

(116,51) vuonna 2011 tulostetuista saldotodistuksista ei olisi tullut. Arvioitua enemmän tuloja 

saatiin yritysyhteistyöstä, toiminta-avustuksista ja jäsenmaksuista.  

 

12. Jaostot 

12.1 Ravitsemustieteen jaosto 

 

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2012: 

 

Puheenjohtaja Sanna Roito 

Varapuheenjohtaja Anni Teräntö 

Sihteeri  Tuulia Ingman 

Taloudenhoitaja Laura Vartiainen (kevät 2012), Jemina Kivelä (syksy 2012) 

Virkistysvastaava Laura Korpipää 

Tiedotusvastaava Annette Göransson 

Ruokailtavastaava Jemina Kivelä 

 

Oikos ry:n alaisuudessa toimiva ravitsemustieteen jaosto on toiminut vuonna 2012 

ravitsemustieteen opiskelijoiden omana yhteistyö- ja toimintaelimenä järjestämällä vapaa-ajan 

toimintaa sekä ylläpitämällä yhteyksiä työelämään. Lisäksi jaosto on tehnyt yhteistyötä 

ravitsemustieteen osaston henkilökunnan kanssa järjestämällä keväällä jokavuotisen 

opintopalaverin.  
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Jaoston vuosi alkoi herkullisella suklaamaistelulla, jossa kriittinen jaostolaisraati pääsi arvioimaan 

lempiherkkuaan suklaata. Herkkuja ei puuttunut ravitsemustieteen opiskelijoiden arjesta myöskään 

Viikissä, sillä kevään aikana jaosto piti aktiivisesti yllä kertsin kakkupäivää. Kesän alkua juhlittiin 

sunnuntaibrunssilla ja syksyllä uudet opiskelijat toivotettiin tervetulleeksi perinteisen kekrijuhlan 

merkeissä. Joulun lähestyessä pikkujoulut toteutettiin nyyttäriperiaatteella ja vuoden viimeisenä 

tapahtumana jaostolaiset kokoontuivat luomu-sokkomaisteluun.  

 

Vuoden 2012 aikana ravitsemustieteen jaosto piti yhteyksiä työelämään järjestämällä kaksi 

lähiexcursiota pääkaupunkiseudulla ja perinteisen kotimaan excursion Mikkeliin. Kevään 

lähiexcursiolla jaostolaiset vierailivat lastenruokayritys Nutricia Babyn toimistolla Helsingin 

Herttoniemessä. Syksyllä jaostolaiset puolestaan olivat tutustumassa kauppaketju Stockmannin 

Herkkuun. Syksyn perinteisen kotimaan excursion kohteeksi valittiin vuonna 2012 Mikkeli, jossa 

jaostolaiset saivat päivän aikana kuulla pienen kaupungin monipuolisista työmahdollisuuksista. 

Vierailu Mikkelissä alkoi Ekoneumin, Luomuliiton, MTK Etelä-Savon ja ProAgrian järjestämällä 

Päivitä tietosi luomusta! -luomuseminaarilla, josta päivä jatkui muihin vierailukohteisiin. Muita 

vierailukohteita Mikkelissä olivat Ruralia-instituutti, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, 

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT:n Mikkelin toimipiste. Oleellinen osa Mikkelin excursiota 

oli myös rentouttava mökki-ilta saunomisen ja hyvän seuran kera.  

 

Yhteyksiä ravitsemustieteen osaston henkilökuntaan pidettiin yllä keväällä pidetyssä jokavuotisessa 

opintopalaverissa. Opintopalaveriin valmistauduttiin opiskelijoiden omalla pre-opintopalaverilla, 

jossa yhdessä keskusteltiin opintojen hyvistä ja huonoista puolista ja suunniteltiin esiin tuotavia 

asioita. Opintopalaveriin osallistui runsaasti osaston opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita eri 

vuosikursseilta, ja keskustelu oli tänäkin vuonna antoisaa. 

 

12.2 Kuluttajaekonomian jaosto 

 

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2012: 

 

Puheenjohtaja  Samuli Tuominen 

Varapuheenjohtaja  Saara Antell 

Sihteeri   Lotta Kettunen 

Taloudenhoitaja Asta Vilkkilä 
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Tiedotusvastaava Henri Saxén 

Virkistysvastaava Laura Harju 

Fuksivastaava Simo Sorri  

 

Kuluttajaekonomian jaosto lähti vuoteen 2012 erittäin motivoituneen toimikunnan voimin. 

Tavoitteena oli parantaa viestintää jaoston ja jäsenien välillä, sekä lisätä niin vapaa-ajan kuin 

opintoihin liittyvän toiminnan määrää. Tavoitteisiin päästiin vuoden loppuun mennessä jotakuinkin 

hyvin. 

 

Excuja jaosto järjesti vuoden aikana kaksi. Vuoden avasi käynti Kuluttajatutkimuskeskukseen 23.2, 

jossa puhujina toimivat erikoistutkija Helena Tuorila ja tutkija Liisa Peura-Kapanen. Vuoden toisen 

excun kohteena oli Nordean pankkimuseo, jossa jaosto vieraili 10.12.2012. Molempiin excuihin 

paikalle saapui noin kymmenen opiskelijaa, joka on jaostolle varsin hyvä määrä.  

 

Jaostolta tuli suorituksia myös viihteellisemmän toiminnan osalta. Vuoden avasi keilailureissu, 

johon mukaan saatiin kymmenisen henkeä, joten varatut kolme rataa saatiin hyvin täyteen. Iltaa 

jatkettiin iloisissa merkeissä Korjaamossa oluitten kera. Syksyn alussa toimintaa piristi perinteinen 

fuksitapahtuma, tänä vuonna fuksipiknikki, joka järjestettiin Info-talon läheisellä aukiolla. Paikalle 

saatiin niin lähes kaikki fuksit, kuin myös muutama vanhakin. Onni suosi jaostoa ja sää oli hieno 

koko päivän ajan. Paikalle saatiin herkuteltavaksi jaoston tarjoamaa ruokaa ja juomaa. Syksyllä 

vietettiin iltaa Kaislassa myöskin perinteisten KE-kaljojen merkeissä. Ilta eteni lupsakkaasti ja 

olutta katosi komeasti, kun jaostolaiset valtasivat ison pöydän käyttöönsä. Vuoden lopussa 

suunnitteilla ollut mikroautoilu peruuntui ajankohtana vallinneen hankalan varaustilanteen vuoksi.  

 

Vuoden aikana suunniteltiin myös KE-jaostolle oma merkki, jonka on tarkoitus tulla myyntiin 

vuoden 2013 alkupuolella. Pitkän pähkäilyn jälkeen merkki löysi muotonsa luottokortista, johon on 

sisällytetty jaostosta ja sen historiasta kertovia yksityiskohtia. 

 

Myös edellisvuoden lopussa luotua Facebook-ryhmää pyrittiin kehittämään. Tekemistä tämän osalta 

kuitenkin jäi vuodelle 2013, mutta kanava toimi vuoden aikana hyvin tiedotusreittinä jaoston 

toiminnasta. 

 

Vaalikokous järjestettiin 3.12.2012 Info-talolla. Kokouksessa käytiin läpi edellisvuoden toimintaa 

ja valittiin jaostolle uusi toimikunta. Jaoston lisääntynyt toiminta oli selkeästi huomattu, koska 
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toimikunta laajeni vuotta 2012:kin suuremmaksi, kun uusia pestejä avattiin kaikkien halukkaiden 

mukaan saamiseksi. 

 

13. Yhteenveto 

 

Toimintavuosi 2012 on ollut jälleen tapahtumarikas. Oikos on ilahduttanut jäseniään sekä perinteitä 

noudattaen että uutta tarjoten! Tässä vielä muutamia poimintoja Oikoksen vuodesta 2012:  

 

- Laskiaispullatalkoot sujuivat perinteitä noudattaen tuoden iloa Viikin kampukselle ja tuottoa 

järjestöllemme. 

- Sitsasimme ystävänpäivätunnelmissa, Havaiji-meiningeissä ja toki myös syksyllä fuksien 

kunniaksi! 

- Hyytävän hauskaa avantouintia Helsingin Rastilassa, Beach Volleyta Ruoholahdessa ja 

pulkkamäki Paloheinässä – oikoslaisissa on virtaa! 

- Valio, Kilpailuvirasto, Vaasan, Coca-Cola ja Paulig avasivat ovensa oikoslaisille ja kertoivat 

toiminnastaan.  

- Syksyllä toteutui Prahan Excursio, jossa oli opiskelijoiden lisäksi mukana myös esimiehemme 

professori Mikael Fogelholm. 

- Kulttuurivuosi tarjosi jälleen jotakin jokaiseen makuun DocPoint-leffasta iki-ihaniin approihin ja 

joulukonserttiin. 

- Opintotoimintaan kuuluivat suositut tapahtumat; opintojen loppuvaiheessa oleville suunnattu 

harjoitteluinfo ja fukseille suunnattu sivuaineilta. 

- Oikosulku piti tänäkin vuonna oikoslaiset perillä siitä, mikä opiskelijaelämässä on tärkeää ja 

ajankohtaista. 

- Marraskuussa Oikos juhli näyttävästi 65-vuotisjuhliaan juhlatila G18:a noin 110 henkilön voimin! 

 

Oikos haluaa kiittää kaikkia tämän mahtavan vuoden toimintaan osallistuneita ja järjestämässä 

mukana olleita! On hienoa olla oikoslainen! 
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