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Yleistä	  

Oikos	  ry:n	  tavoitteena	  on	  ajaa	  jäsentensä,	  kuluttajaekonomian	  ja	  ravitsemustieteen	  

opiskelijoiden	  yhteistä	  etua.	  Oikos	  ry	  pyrkii	  kehittämään	  omien	  alojensa	  opetusta	  ja	  

tutkimusta	  yhdessä	  laitosten,	  tiedekunnan	  ja	  yliopiston	  kanssa	  sekä	  toimimaan	  jäsentensä	  

yhdyssiteenä	  alan	  kotimaisiin	  ja	  ulkomaisiin	  ammattiryhmiin	  sekä	  muihin	  

opiskelijajärjestöihin.	  Samalla	  pyrimme	  edistämään	  jäsenistömme	  yhteenkuuluvuutta	  ja	  

tarjoamaan	  heille	  virikkeitä	  opiskeluun	  ja	  vapaa-‐aikaan.	  Näiden	  tavoitteiden	  saavuttamiseksi	  

Oikos	  ry	  järjestää	  monia	  erilaisia	  tapahtumia	  kuunnellen	  jäsenistönsä	  toiveita	  tapahtumien	  

sisällön	  suhteen.	  

	   Haluamme	  saada	  mahdollisimman	  monia	  pääaineopiskelijoitamme	  mukaan	  

toimintaan	  ja	  kasvattaa	  uusien	  jäsentemme	  määrää.	  Tarkoituksena	  on	  panostamaan	  

erityisesti	  syksyllä	  saapuviin	  uusiin	  opiskelijoihin	  ja	  innostaa	  heitä	  heti	  alusta	  alkaen	  mukaan	  

ainejärjestötoimintaan.	  Pyrimme	  vuonna	  2015	  täyttämään	  jäsenistömme	  tarpeet	  ja	  toiveet	  

entistäkin	  paremmin	  antamalla	  jäsenillemme	  mahdollisuuden	  vaikuttaa	  tapahtumien	  

sisältöön	  jo	  niiden	  ideointivaiheessa.	  Tavoitteenamme	  on	  järjestää	  kiinnostavia	  opintoihin	  

liittyviä	  tapahtumia,	  juhlia	  ja	  muuta	  yhteishenkeä	  nostattavaa	  vapaa-‐ajantoimintaa	  

unohtamatta.	  	  

	   Oikos	  ry	  pyrkii	  vuoden	  2015	  aikana	  parantamaan	  entisestään	  näkyvyyttä	  

opiskelijoiden	  elämässä	  sekä	  yritysmaailmassa.	  Erityisesti	  haluamme	  tuoda	  järjestöämme	  

esiin	  myös	  muiden	  viikkiläisten	  ja	  Viikin	  ulkopuolisten	  opiskelijajärjestöjen	  keskuudessa	  

uudistuneiden	  tapahtumien	  ja	  tempausten	  avulla.	  Yritämme	  kasvattaa	  ja	  tiivistää	  

yhteistyötämme	  erityisesti	  muiden	  ainejärjestöjen	  sekä	  tiedekunnan	  ja	  yritysmaailman	  

kanssa.	  Kannustamme	  myös	  jäseniämme	  liittymään	  ammattiliittoomme.	  

Yhdistystoiminta	  

Kokoukset	  

Yhdistyksen	  kokouksia	  pidetään	  yliopistollisten	  lukukausien	  aikana	  kaksi	  kertaa	  vuodessa	  

sekä	  tarvittaessa	  myös	  useammin.	  Yhdistyksen	  sääntömääräinen	  vuosikokous	  pidetään	  

helmikuun	  15.	  päivään	  mennessä.	  Vaalikokous	  järjestetään	  marraskuussa.	  Hallitus	  kokoontuu	  



noin	  2-‐3	  viikon	  välein,	  tarvittaessa	  myös	  useammin.	  Akuuteissa	  ja	  kiireisissä	  tapauksissa	  

hallitus	  voi	  kokoontua	  sähköpostitse	  tai	  facebookin	  välityksellä.	  

Jaostot	  

Oikos	  ry:n	  alaisuudessa	  toimii	  kaksi	  jaostoa;	  kuluttajaekonomian	  sekä	  ravitsemustieteen	  

jaosto.	  Jaostojen	  tehtävänä	  on	  järjestää	  erityisesti	  omille	  pääaineopiskelijoillensa	  

kohdennettua	  toimintaa.	  Vuonna	  2015	  Oikos	  ry	  aikoo	  tiivistää	  yhteydenpitoa	  molempiin	  

jaostoihin	  sekä	  jaostojen	  välillä.	  	  Tavoitteena	  on	  ideoida	  molempia	  pääaineita	  kiinnostavat	  

tapahtumat	  yhdessä	  jaostojen	  kanssa	  sekä	  vastavuoroisesti	  ohjata	  selvästi	  vain	  toiselle	  

pääaineelle	  profiloituvia	  tapahtumia	  jaostojen	  järjestettäväksi.	  	  

Kuluttajaekonomian	  jaosto	  

Kuluttajaekonomian	  jaoston	  toimintaperiaatteiksi	  on	  kirjattu	  vuosikurssien	  välisten	  rajojen	  

murtaminen,	  yhteyksien	  luominen	  työelämään	  ja	  muihin	  alan	  kannalta	  keskeisiin	  tahoihin	  

sekä	  huolehtiminen	  oppiaineemme	  opettajien	  ja	  opiskelijoiden	  välisestä	  yhteydenpidosta.	  

Vuonna	  2015	  pyrimme	  toiminaan	  tämän	  ohjenuoran	  mukaisesti.	  

	   Vuonna	  2015	  kuluttajaekonomian	  jaosto	  pyrkii	  aktiivisesti	  seuraamaan	  

kuluttajaekonomian	  oppiaineen	  ja	  Taloustieteen	  laitoksen	  tapahtumia	  sekä	  reagoimaan	  

muutoksiin	  tarvittaessa.	  Yhteydenpidossa	  olemme	  aktivoituneet	  heti	  alkuvuodesta:	  

Tapaamme	  helmikuussa	  pääaineemme	  henkilökuntaa	  perinteisessä	  kahvitteluhetkessä,	  jonne	  

toivomuksemme	  mukaan	  on	  kutsuttu	  myös	  jatko-‐opiskelijoita	  kertomaan	  

opiskelukokemuksistaan.	  

	   Vuonna	  2015	  pyrimme	  järjestämään	  neljä	  työelämäexcursiota,	  kaksi	  kevät-‐	  ja	  

kaksi	  syyslukukaudella.	  Vierailujen	  suunnittelussa	  pyrimme	  sekä	  hyödyntämään	  jo	  olemassa	  

olevia	  kontakteja	  että	  ideoimaan	  aivan	  uusia	  vierailukohteita.	  Suunnitelmissa	  on	  päästä	  

tutustumaan	  kansalaisjärjestöön	  kuten	  Luotoliittoon	  tai	  WWF:ään.	  Lisäksi	  kiinnostusta	  on	  

herättänyt	  erityisesti	  vierailu	  rahoitus-‐	  tai	  vakuutusyhtiöön.	  

	   Jaostomme	  hallituksen	  työnjakoa	  selkeytämme	  siltä	  osin,	  että	  haalarimerkkien	  

kirjanpidosta	  ja	  uusien	  merkkien	  tilaamisesta	  huolehtii	  ensikädessä	  varapuheenjohtaja.	  

Jatkamme	  vuonna	  2013	  tilattujen	  kuluttajaekonomia	  haalarimerkkien	  myyntiä.	  

Syyslukukauden	  ensimmäisessä	  kokouksessa	  myös	  selvitämme	  uusien	  merkkien	  

tilaustarvetta.	  Tilaamme	  merkkejä	  niiden	  menekistä	  ja	  budjetistamme	  riippuen.	  	  

	   Virkistystoiminnan	  osalta	  aiomme	  tuulettaa	  aiempien	  vuosien	  perinteitä.	  Kerran	  

kuussa	  järjestettyjen	  KE-‐kaljojen	  tilalla	  aiomme	  osallistua	  bubivisaan,	  järjestää	  mm-‐



jääkiekkokisakatsomon	  sekä	  järjestää	  brunssin	  jonkin	  opiskelijatapahtuman,	  mahdollisesti	  

laskiaisen,	  jälkimainingessa.	  Aikeissamme	  on	  myös	  osallistua	  Helsingissä	  järjestettyihin	  

kaupunkikulttuuritapahtumiin,	  kuten	  Taiteiden	  yöhön,	  Yhteismaan	  Galleria	  kotona	  -‐

tapahtumaan	  tai	  Kumpulan	  kyläjuhliin.	  Pyrimme	  hyödyntämään	  mahdollisuuksia	  järjestää	  

tapahtumia	  opiskelijoiden	  kotona	  C-‐	  ja	  B-‐grundien	  sijaan.	  	  

	   Vuonna	  2015	  selvitämme,	  löytyisikö	  jaostollemme	  luontevia	  

varainhankitakeinoja	  Oikos	  ry:n	  jaostoavustuksen	  lisäksi.	  Agronomiliitto	  on	  ilmaissut	  halunsa	  

tehdä	  opiskelijajärjestöjensä	  kanssa	  yhteistyötä,	  jossa	  järjestö	  voisi	  myydä	  esimerkiksi	  

pikkupurtavaa	  Agronomiliiton	  ständin	  tai	  muun	  tapahtuman	  yhteydessä.	  Selvitämme,	  onko	  

yhteistyöhön	  soveltuvaa	  opiskelijatapahtumaa	  suunnitteilla.	  

	   Fuksientoiminnastamme	  vastaa	  perinteisesti	  jaoston	  fuksivastaava,	  joka	  kesällä	  

kutsuu	  fuksit	  ja	  vanhemmat	  opiskelijat	  perinteiselle	  orientoivan	  viikon	  fuksipiknikille.	  

Tavoitteena	  on	  saada	  myös	  maisterivaiheen	  opiskelijoita	  paikalle.	  Syksylle	  suunnitteilla	  on	  

saunailta	  fuksien	  ja	  uusien	  opiskelijoiden	  tutustuttamiseksi	  toisiinsa	  HYY:n	  saunatila	  

Kekkosessa.	  

Ravitsemustieteen	  jaosto	  

Ravitsemustieteen	  jaoston	  vuotta	  2014	  ohjaa	  jaoston	  sääntöihinkin	  kirjatut	  tavoitteet:	  

• edistää	  tiedon	  kulkua	  ravitsemustieteen	  osaston	  ja	  ravitsemustieteen	  opiskelijoiden	  

välillä	  

• edistää	  opiskelijoiden	  osallistumista	  heitä	  koskevaan	  päätöksentekoon	  

• pitää	  yllä	  ja	  kehittää	  jäseniensä	  yhteyksiä	  työmarkkinoille	  ja	  näin	  parantaa	  

ravitsemustieteen	  opiskelijoiden	  asemaa	  harjoittelu-‐	  ja	  työpaikkoja	  hankittaessa	  

• lisätä	  jäsenistönsä	  yhteenkuuluvuutta	  

• toimia	  tarvittaessa	  ravitsemustiedettä	  koskevien	  asioiden	  valmistelijana	  Oikos	  ry:lle	  

	  

Huhtikuun	  alkupuolella	  on	  tarkoitus	  järjestää	  opintopalaveri	  opiskelijoiden	  ja	  

opetushenkilökunnan	  kesken.	  Päämääränä	  on	  tuoda	  keskusteluun	  sekä	  opiskelijoiden	  että	  

opettajien	  näkökulmaa	  opetuksesta	  ja	  opiskelusta,	  kehittää	  yhdessä	  ravitsemustieteen	  

opintoja	  sekä	  ylläpitää	  avointa	  keskustelukulttuuria	  ravitsemustieteen	  opiskelijoiden	  ja	  

opetushenkilökunnan	  välillä.	  

	   Työelämäyhteyksiä	  kehitämme	  mm.	  järjestämällä	  excurisoita.	  Kohteet	  ovat	  

toistaiseksi	  päättämättä,	  mutta	  hyödynnämme	  opiskelijoiden	  kontakteja	  ja	  ideoita.	  Useana	  

vuonna	  on	  järjestetty	  kotimaanexcursio	  jonnekin	  pääkaupunkiseudun	  ulkopuolelle,	  ja	  tänä	  



vuonna	  olemme	  kaavailleet	  kohteeksi	  pitkästä	  aikaa	  Kuopiota	  

ravitsemustieteenopiskelijakollegoinemme.	  Lisäksi	  pyrimme	  järjestämään	  ainakin	  pari	  

vierailua	  johonkin	  Helsingin	  seudulla	  olevaan	  organisaatioon.	  

	   Perinteisesti	  ravitsemustieteen	  jaosto	  on	  järjestänyt	  monenlaisia	  ruokaan	  

liittyviä	  aktiviteetteja.	  Tänäkin	  vuonna	  jatkamme	  perinnettä	  ja	  olemme	  kaavailleet	  mm.	  

ruoanvalmistus-‐	  ja	  maisteluiltoja,	  yhteislähtöjä	  tapahtumiin,	  ravintolavierailua	  yms.	  Syksyllä	  

toivotamme	  uudet	  opiskelijat	  tervetulleiksi	  kekrijuhlissa,	  jossa	  yhdessä	  valmistamme	  ja	  

syömme	  sadonkorjuuteemaisen	  aterian.	  Kevään	  lopuksi	  istahdamme	  piknikille	  ja	  vuosi	  

päättyy	  pienimuotoisiin	  pikkujouluihin.	  

	   Tänä	  vuonna	  pyrimme	  erityisesti	  tehostamaan	  tiedottamista	  sekä	  opiskelijoiden	  

suuntaan	  mahdollisimman	  monien	  osallistujien	  aktivoimiseksi,	  että	  myös	  ulospäin	  mm.	  

perustamalla	  julkisen	  fani-‐sivun	  facebookiin.	  Tarkoitus	  on	  tuoda	  ravitsemustieteen	  opintoja	  

ja	  opiskelijoita	  tunnetummiksi	  ja	  nostaa	  tieteenalan	  julkista	  profiilia	  omalla	  pienellä	  

panoksellamme.	  

	   Ravitsemustieteen	  jaoston	  toiminta	  yhdistää	  opiskelijoita	  eri	  vuosikursseilta	  ja	  

auttaa	  tulevia	  kollegoita	  solmimaan	  tärkeitä	  kontakteja.	  Lisäksi	  erilaiset	  

virkistäytymistapahtumat	  tuovat	  tärkeää	  vastapainoa	  ja	  rentoutumista	  tunnetusti	  vaativien	  

opintojen	  keskelle.	  

Tiedotus	  

Oikos	  ry	  tiedottaa	  aktiivisesti	  omasta	  toiminnastaan	  ja	  kampusalueen	  tapahtumistaan	  

jäsenilleen.	  Tiedotuskanavina	  toimivat	  Oikosulku-‐lehti,	  yhdistyksen	  kotisivut,	  sähköpostilista,	  

oma	  Oikos	  ry	  facebook-‐ryhmä	  sekä	  uusimpana	  lisäyksenä	  juuri	  vuoden	  2015	  alussa	  

perustettu	  instagram-‐tili:	  Oikos_ry,	  joka	  keräsi	  perustamistaan	  seuraavan	  vuorokauden	  

aikana	  menestyksekkäästi	  yli	  40	  seuraajaa.	  Oikoksen	  hallitus	  aikoo	  myös	  perustaa	  oman	  

ryhmän	  LinkedIn-‐palveluun	  parantaakseen	  opiskelijoidensa	  asemaa	  työmarkkinoilla.	  

	   Tiedottaja	  hallinnoi	  jäsenilleen	  suunnattua	  sähköpostilistaa	  yhdessä	  hallituksen	  

sähköpostilistan	  kanssa.	  Listoille	  saapuneet	  asialliset	  viestit	  pyritään	  hyväksymään	  

mahdollisimman	  nopeasti	  niiden	  saapumisesta.	  Tiedottaja	  vastaa	  myös	  siitä,	  ettei	  listoille	  

pääse	  asiattomia	  viestejä.	  Tänä	  vuonna	  Oikoksen	  tiedottaja	  jatkaa	  viime	  vuonna	  aloitettua,	  

suuren	  suosion	  saavuttanutta	  viikkotiedotetta.	  Viikkotiedotteen	  toimivuutta	  pyritään	  

kehittämään	  vielä	  lisää	  vuoden	  2015	  aikana.	  Viikkotiedotteella	  on	  pystytty	  vähentämään	  

Oikos	  ry-‐listalle	  saapuvien	  viestien	  kokonaismäärää	  sekä	  parantamaan	  tiedonvälitystä	  



keräämällä	  olennainen	  informaatio	  yhdessä	  tulevien	  tapahtumien	  kanssa	  samaan	  

sähköpostiviestiin.	  

	   Sähköpostin	  lisäksi	  merkittävänä	  viestintäkenttänä	  toimii	  facebook,	  jonka	  kautta	  

tieto	  yhdistyksen	  tapahtumista	  on	  helposti	  jäsenten	  saatavilla.	  facebook-‐viestinnällä	  tiedon	  

on	  todettu	  saavuttavan	  jäsenet	  nopeasti,	  sekä	  madaltavan	  jäsenten	  kynnystä	  osallistua	  

keskusteluun.	  Facebookissa	  toimii	  myös	  Oikoksen	  alumneille	  eli	  valmistuneille	  opiskelijoille	  

suunnattu	  ryhmä.	  Ryhmää	  pyritään	  hyödyntämään	  opiskelijoiden	  ja	  alumnien	  

yhteistoiminnan	  apuvälineenä.	  Oikos	  ry:n	  kotisivuilta	  löytyy	  valmistuneille	  opiskelijoille	  

tarkoitettu	  alumnilomake,	  jonka	  avulla	  alumneja	  tiedotetaan	  mm.	  facebook-‐ryhmän	  

olemassaolosta.	  Kuvia	  Oikos	  ry:n	  tapahtumista	  sekä	  hallituksen	  toiminnasta	  tullaan	  lisäämään	  

yhdistyksen	  kotisivuille,	  Oikosulku-‐lehteen,	  facebookiin	  sekä	  instagramiin.	  	  

	   Oikos	  ry:n	  kotisivut	  on	  suunnattu	  yhdistyksen	  jäsenille	  ja	  sen	  toiminnasta	  

kiinnostuneille.	  Kotisivut	  toimivat	  myös	  yhteistyötahojen	  tiedotuskanavana	  ja	  niiden	  kautta	  

yhdistyksemme	  toimintaa	  tukevat	  yritykset	  ja	  organisaatiot	  saavat	  näkyvyyttä.	  Kotisivujen	  

päivittämisestä	  vastaa	  tiedottaja,	  joka	  tulee	  pitämään	  huolen,	  että	  kaikki	  tärkeät	  asiakirjat,	  

kuten	  hallituksen	  kokousten	  pöytäkirjat,	  vaali-‐	  ja	  vuosikokousten	  esityslistat	  ja	  pöytäkirjat	  

sekä	  toimintasuunnitelmat	  ja	  -‐kertomukset	  ovat	  nähtävissä	  järjestön	  kotisivuilla.	  

Hallituslaisille	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirjat	  toimitetaan	  sähköpostitse	  sekä	  dropboxin	  

välityksellä.	  Lisäksi	  yhdistys	  toimittaa	  kokousten	  pöytäkirjat	  esimiehilleen.	  

	   Pyrimme	  tuomaan	  esiin	  yhdistyksemme	  nimeä	  myös	  ottamalla	  kantaa	  mm.	  

opintoja	  koskeviin	  aiheisiin	  yhteistyössä	  tiedekunnan	  muiden	  ainejärjestöjen	  ja	  opintoasioita	  

käsittelevien	  tahojen	  kanssa.	  Samoin	  tavoitteenamme	  on	  tuoda	  yhdistystä	  tunnetuksi	  myös	  

yliopiston	  ulkopuolella	  mm.	  pääaineopiskelijoidemme	  potentiaalisten	  työnantajien	  

keskuudessa.	  Tätä	  pyrkimystä	  edistetään	  etenkin	  yritysekskursioilla,	  tarjoamalla	  yrityksille	  

mahdollisuutta	  kannattajajäsenyyteen	  ja	  muilla	  yhteistyömuodoilla.	  	  

Ainejärjestölehti	  

Tiedottajan	  hallinnoimien	  tiedotuskanavien	  lisäksi	  Oikos	  julkaisee	  myös	  omaa	  

ainejärjestölehteään.	  Oikosuun	  toimituskuntaan	  vuonna	  2015	  kuuluvat	  päätoimittajan	  lisäksi	  

edellisvuoden	  päätoimittaja	  Timo	  Huomo,	  edesmennyt	  puheenjohtaja	  Jani	  Varpa	  sekä	  vuoden	  

2015	  puheenjohtaja	  Mari	  Lahti.	  Aiomme	  hyödyntää	  myös	  ulkomailla	  vaihto-‐opintojaan	  

suorittavia	  oikoslaisia	  ns.	  ulkomaan	  kirjeenvaihtajina.	  Tämän	  lisäksi	  kuka	  tahansa	  oikoslainen	  

voi	  halutessaan	  tuottaa	  lehteen	  lisäsisältöä.	  Tarjoamme	  näin	  myös	  jäsenillemme	  

mahdollisuuden	  saada	  arvokasta	  viestintäkokemusta	  lehtikirjoittamisen	  kautta.	  



	   Oikosulku	  on	  noin	  20-‐sivuinen	  B5-‐kokoinen	  lehti,	  joka	  ilmestyy	  paperiversion	  

lisäksi	  myös	  nettiversiona	  Oikos	  ry:n	  nettisivuilla.	  Kirjallinen	  julkaisu	  on	  alustavasti	  

ajateltuna	  mustavalkoinen,	  mutta	  värikansien	  mahdollisuudesta	  keskustellaan	  

tarjouspyyntöjen	  tarkennettua.	  Nettiversio	  toteutetaan	  mahdollisuuksien	  mukaan	  kokonaan	  

värillisenä.	  Julkaisu	  on	  poliittisesti	  sitoutumaton	  ja	  pyrkii	  vastaamaan	  aiheiltaan	  molempien	  

Oikos	  ry:n	  pääaineiden	  kiinnostuksen	  kohteita.	  Lehti	  tuottaa	  sekä	  opiskeluun,	  että	  vapaa-‐ajan	  

toimintaan	  liittyvää	  sisältöä	  ja	  raportoi	  aktiivisesti	  Oikoksen	  menneestä	  ja	  tulevasta	  

toiminnasta.	  

	   Oikosulkua	  on	  tarkoitus	  julkaista	  vuoden	  aikana	  kolme	  kertaa:	  ennen	  vappua,	  

fuksinumerona	  orientoivalla	  viikolla	  sekä	  pikkujoulunumerona	  ennen	  joulua.	  Lehteä	  tulee	  

olemaan	  saatavilla	  ravitsemustieteen	  opiskelijoiden	  kerhohuoneella,	  josta	  jokainen	  

oikoslainen	  voi	  noutaa	  oman	  kopionsa	  sekä	  sähköisenä	  Oikos	  ry:n	  nettisivuilla	  PDF	  –

muodossa.	  Syksyllä	  ilmestyvä	  fuksinumero	  tullaan	  lisäksi	  lähettämään	  suoraan	  uusille	  

pääaineopiskelijoillemme	  fuksipostituksen	  mukana.	  Lehden	  kaikki	  numerot	  tullaa	  myös	  

toimittamaan	  HYY:lle,	  pääaineidemme	  professoreille	  Visa	  Heinosele,	  Mikael	  Fogelholmille	  

sekä	  järjestömme	  esimiehelle,	  kuluttajaekonomian	  tutkijatohtori	  Toni	  Ryynäselle.	  

	   	   Lehdet	  tullaan	  todennäköisesti	  taittamaan	  Adobe	  InDesign	  –

ohjelmalla	  oppimiskeskus	  Aleksandriassa.	  Lehdelle	  haetaan	  HYY:ltä	  järjestölehtitukea,	  jonka	  

on	  suunniteltu	  kattavan	  n.	  35%	  kokonaiskustannuksista.	  Lehti	  on	  oikoslaisille	  opiskelijoille	  

täysin	  maksuton.	  

Ekskursiot	  

Järjestämme	  hallituksen	  johdolla	  tutustumiskäyntejä	  kuluttajaekonomiaan	  ja	  

ravitsemustieteeseen	  liittyviin	  mielenkiintoisiin	  kohteisiin.	  Suunnittelemme	  ekskursioita	  

kiinnostuksen	  ja	  yhteistyömahdollisuuksien	  mukaan	  muutaman	  tunnin	  yritysvierailuista	  	  

useamman	  päivän	  matkoihin.	  Vuodelle	  2015	  on	  suunnitteilla	  monenlaisia	  ekskursioita.	  

Tarkoituksena	  on	  löytää	  molempia	  pääaineita	  kiinnostavia	  ja	  tukevia	  	  

tutustumiskohteita.	  Tekeillä	  on	  vierailuja	  muun	  muassa	  Orkla	  Healthille,	  vuoden	  2014	  tapaan	  

s-‐ryhmälle,	  Keskon	  kanssa	  on	  avattu	  keskustelua	  mahdollisesta	  excursiosta.	  Suunnitelmissa	  

on	  yrittää	  järjestää	  vierailuja	  opiskelijoiden	  toiveiden	  mukaan	  mm.	  Brunnbergille,	  Fazerille	  ja	  

Altialle.	  	  

	   Vuosittainen	  ulkomaanekskursio	  tullaan	  järjestämään	  yhdessä	  

elintarviketieteilijöiden	  ainejärjestön	  Lipidin	  ry:n	  kanssa.	  Ekskursio	  järjestetään	  lokakuussa	  



2015	  ja	  matkakohteena	  tulee	  olemaan	  Espanja,	  Unkari	  tai	  Saksa.	  Jäsenet	  ovat	  itse	  saaneet	  

vaikuttaa	  kohteen	  valintaan	  äänestämällä	  suosikkivaihtoehtoaan	  näistä	  kolmesta.	  

Matkakohde	  varmistuu	  helmikuun	  aikana,	  minkä	  jälkeen	  aloitamme	  matkaohjelman	  

suunnittelun.	  Kohteessa	  tapahtuvia	  yritysvierailuja	  ja	  vapaa-‐ajan	  ohjelmaa	  varten	  

järjestämme	  vielä	  helmikuussa	  kyselyn,	  jossa	  Oikoksen	  ja	  Lipidin	  jäsenet	  saavat	  esittää	  

toivomuksiaan.	  Yritysvierailujen	  kohteet	  riippuvat	  pitkälti	  kohdemaasta,	  mutta	  pyrimme	  

löytämään	  yrityksiä,	  jotka	  kiinnostavat	  kaikkien	  pääaineiden	  opiskelijoita.	  	  

	   Ilmoittautuminen	  ekskursiolle	  avataan	  maaliskuussa,	  mukaan	  otetaan	  15	  

Oikoksen	  ja	  15	  Lipidin	  jäsentä.	  Lentoliput	  ostetaan	  ja	  hotellihuoneet	  varataan	  huhtikuun	  

aikana.	  Oikokselle	  on	  myönnetty	  1200	  euron	  arvoinen	  apuraha	  ekskursiota	  varten,	  joka	  

jaetaan	  tasan	  Lipidi	  ry:n	  kanssa.	  

Vapaa-‐ajan	  toiminta	  

Opintoihin	  ja	  työelämään	  liittyvien	  tapahtumien	  lisäksi	  Oikos	  haluaa	  tarjota	  jäsenilleen	  rentoa	  

yhdessäoloa	  kulttuurin,	  liikunnan,	  juhlien	  sekä	  muiden	  tempausten	  merkeissä.	  Laajasta	  

valikoimasta	  löytyy	  jotakin	  jokaiselle,	  myös	  niille	  jotka	  haluavat	  nauttia	  yhdessäolosta	  ilman	  

alkoholia.	  Oikoksen	  kulttuuri-‐	  ja	  liikuntavastaava	  sekä	  emäntä	  ja	  isäntä	  vastaavat	  vapaa-‐

ajantoiminnan	  suunnittelusta	  ja	  sisällöstä.	  

Kulttuuritoiminta	  

Oikos	  Ry:n	  kulttuuritoiminnan	  tavoitteena	  on	  tarjota	  jäsenillemme	  huikeita	  taide-‐elämyksiä,	  

mukavan	  yhdessäolon	  merkeissä.	  Monipuolinen	  kulttuuritarjonta	  mahdollistaa	  tutustumista	  

eri	  	  taiteenlajien	  pariin.	  	  

	   Kulttuuritoiminnan	  vuosi	  on	  tarkoitus	  korkata	  viininmaistelulla,	  järjestäen	  Oikos	  

Ry:n	  jäsenille	  tilaisuuden	  tutustua	  viinien	  salaperäiseen	  maailmaan.	  Tämän	  lisäksi	  vuoden	  

2015	  yhteistä	  ajanvietettä	  on	  tarkoitus	  toteuttaa	  mm.	  baletin,	  teatterin,	  jazz-‐musiikin,	  

televisioviihteen	  ja	  appro-‐tapahtumien	  parissa.	  Suunnitelmissa	  on	  myös	  järjestää	  lähes	  

perinteeksi	  muodostunut	  pikkujouluristeily.	  Lähtökohtanamme	  on	  antaa	  Oikoksen	  jäsenien	  

esittää	  vapaasti	  toiveita	  kulttuuritapahtumista	  ja	  näin	  myös	  itse	  vaikuttaa	  vuoden	  

kulttuurikalenterin	  muodostumiseen.	  

	   Koska	  kulttuuri	  kuuluu	  myös	  pienemmällä	  rahamäärällä	  eläville	  opiskelijoille,	  

haluamme	  tukea	  kulttuuritapahtumien	  pääsylippuja	  ja	  osallistumismaksuja	  rahallisesti	  

mahdollisimman	  paljon.	  Näin	  jäsenemme	  pääsevät	  nauttimaan	  edullisesti	  sellaisista	  

kulttuuritapahtumista,	  joihin	  heillä	  omarahoitteisesti	  ei	  aina	  välttämättä	  olisi	  varaa.	  	  



Liikuntatoiminta	  

Oikos	  ry	  pyrkii	  tänäkin	  vuonna	  järjestämään	  jäsenilleen	  monipuolisia	  ja	  iloisia	  kokemuksia	  

liikunnan	  parissa.	  Vuoden	  2015	  suunnitelmissa	  on	  harkittu	  kokeiluja	  ja	  tapahtumia	  ainakin	  

seuraavien	  lajien	  parissa	  kuunnellen	  jäsenten	  toiveita:	  crossfit,	  tankotanssi,	  kiipeily,	  

Megazone	  ja	  Kailua’s.	  Vuoden	  akin	  pyritään	  järjestämään	  vähintääkin	  viisi	  

liikuntatapahtumaa.	  	  

Tarkoituksena	  on	  järjestää	  mahdollisimman	  monipuolinen	  kattaus,	  jotta	  tapahtumista	  löytyisi	  

jotain	  jokaiselle	  Oikoksen	  jäsenelle.	  Suunnitelmissa	  on	  myös	  järjestää	  2014	  vuoden	  tapaan	  

suuren	  suosion	  saavuttanut	  talvinen	  biitsifutis-‐turnaus	  yhdessä	  ympäristöekonomian	  

ainejärjestön	  Vuorovaikeutuksen	  kanssa.	  Ajankohtana	  tapahtumalle	  on	  suunnitteilla	  marras-‐

joulukuu.	  	  	  

Lähtökohtana	  kaikille	  tapahtumille	  on	  edullisuus.	  Oikos	  haluaa	  tarjota	  kaikille	  halukkaille	  

mahdollisuuden	  tulla	  kokeilemaan	  uusia	  lajeja	  ja	  innostaa	  opiskelijoitaan	  liikunnan	  pariin.	  

Erityisesti	  beachfutis-‐turnauksen	  tyyppisiä	  tapahtumia	  ei	  olisi	  mahdollista	  toteuttaa	  ilman	  

järjestön	  rahallista	  panosta.	  	  

Oman	  liikuntatoiminnan	  lisäksi	  Oikos	  Ry	  kannustaa	  jäseniään	  osallistumaan	  myös	  

tiedekuntajärjestön	  ja	  muiden	  ainejärjestöjen	  järjestömiin	  	  urheilutapahtumiin.	  Menneinä	  

vuosina	  Oikoksen	  liikuntavastaava	  on	  mm.	  kerännyt	  joukkueen	  viikissä	  järjestettäviin	  

jalkapallo-‐	  ja	  salibandyturnauksiin.	  Lisäksi	  kannustamme	  opiskelijoitamme	  osallistumaan	  

syksyllä	  järjestettäviin	  pohjoismaisten	  maatalousylioppilaiden	  urheilukisoihin	  Upsalassa.	  

Juhlat	  ja	  muut	  tapahtumat	  

Vuonna	  2015	  Oikoksen	  emännän	  ja	  isännän	  tehtävänä	  on	  järjestää	  erilaisia	  tempauksia	  ja	  

virkistystilaisuuksia	  oikoslaisten	  iloksi.	  Perinteisten	  ja	  vakiintuneiden	  tapahtumien	  lisäksi	  

suunnitteilla	  on	  myös	  paljon	  uudistuksia.	  Pyrimme	  tapahtumien	  ja	  juhlien	  kautta	  kehittämään	  

erityisesti	  yhteistyötä	  muiden	  ainejärjestöjen	  kanssa	  (ks.	  ystävänpäiväsitsit)	  ja	  

tutustuttamaan	  oikoslaisia	  myös	  oman	  ainejärjestönsä	  ulkopuolisiin	  opiskeiljoihin.	  

Haluamme	  vuonna	  2015	  nostaa	  oikoksen	  profiilia	  Viikissä	  hyvänä	  ja	  luotettavana	  

yhteistyökumppanina.	  Oikos	  on	  tähän	  mennessä	  ollut	  varsin	  tuntematon	  ainejärjestö	  jopa	  

oman	  tiedekuntansa	  opiskeijoiden	  keskuudessa.	  Tähän	  tulkoon	  muutos	  vuonna	  2015.	  Emäntä	  

ja	  isäntä	  ottavat	  myös	  mielellään	  vastaan	  ehdotuksia	  erilaisista	  virkistystilaisuuksista	  

hallitukselta	  sekä	  muilta	  oikoslaisilta.	  	  



Laskiaispullatalkoot	  

Oikos	  järjestää	  perinteiset	  laskiaspullatalkoot	  15.	  -‐16.2.	  Suuren	  suosion	  saavuttaneiden	  

laskiaispullien	  vuosi	  vuodelta	  kasvaneen	  menekin	  vuoksi	  talkoot	  järjestetään	  viime	  vuoden	  

tapaan	  kaksipäiväsenä.	  Pullia	  myydään	  laskiaistiistaina	  viikin	  kampuksen	  opiskeilijoille	  ja	  

henkilökunnalle.	  Pullatalkoot	  toteutetaan	  vapaaehtoisten	  oikoslaisten	  voimin	  ja	  saatu	  tuotto	  

on	  tarkotus	  käyttää	  ainejärjestötoiminnan	  pyörittämiseen	  ja	  tapahtumien	  tukemiseen.	  	  

Sitsit	  

Vuonna	  2015	  tullaan	  järjestämään	  ainakin	  kolmet	  erilaiset	  sitsit.	  Vuoden	  ensimmäiset	  sitsit	  

(ystävänpäiväsitsit)	  järjestetään	  helmikuun	  puolessa	  välissä.	  Tapahtuma	  valmistellaan	  

yhteistyössä	  elintarviketieteilijöiden	  ainejärjestön	  Lipidin	  sekä	  Aaltoyliopiston	  

Koneinsinöörikillan	  kanssa.	  Tarkoituksena	  on	  järjestää	  järjestörajoja	  rikkovat,	  lähes	  150	  

opiskelijan	  ilta.	  Kevään	  toiset	  sitsit	  on	  tarkoitus	  järjestää	  maalis-‐huhtikuussa	  mahdollisesti	  

yhteistyössä	  toisten	  ainejärjestöjen	  kanssa.	  Syksyllä	  järjestämme	  perinteiset	  fuksisitsit,	  jossa	  

uudet	  jäsenemme	  pääsevät	  oppimaan	  sitsauksen	  jalot	  taidot	  vanhempien	  opiskelijoiden	  

johdolla.	  	  

Muut	  tapahtumat	  

Toukokuussa	  järjestämme	  edellisvuoden	  tapaan	  yhden	  yön	  mittaisen	  mökkireissun	  yhdessä	  

ympäristöekonomian	  ainejärjestön	  Vuorovaikeutuksen	  kanssa.	  Tapahtuma	  järjestetään	  

mahdollisesti	  tänäkin	  vuonna	  Nuuksiossa,	  josta	  vuokraamme	  n.	  30	  henkilön	  mökin	  

saunoineen	  yhdeksi	  viikonloppuyöksi.	  Illan	  aikana	  luvassa	  on	  monenlaista	  yhteistä	  tekemistä	  

ja	  hauskanpitoa.	  	  

	   Oikos	  aikoo	  osallistua	  vuonna	  2015	  myös	  kevään	  ravintolapäivään.	  

Tarkoituksena	  on	  luoda	  Sydänmerkki-‐kriteerejä	  vastaava	  Sydänmerkkiateria	  ja	  tätä	  kautta	  

osoittaa,	  että	  terveellinen	  ravitsemussuositusten	  mukainen	  ruoka	  voi	  olla	  myös	  hyvän	  

makuista.	  Sydänliiton	  kanssa	  tullaan	  neuvottelemaan	  mahdollisesta	  yhteistyöstä	  tapahtuman	  

tiimoilta.	  

Marraskuussa	  juhlistamme	  Oikoksen	  68.	  vuotista	  taivalta	  vuosijuhlien	  merkeissä.	  Juhlat	  

toteutetaan	  tuttuun	  tapaan	  joko	  ravintolassa	  tai	  vuokratussa	  tilassa	  pitopalvelun	  voimin.	  

Iltapukujuhlissa	  tullaan	  tarjoamaan	  3	  ruokalajin	  illallinen,	  jonka	  yhteyteen	  järjestetään	  myös	  

mahdollisesti	  esim.	  musiikkiesityksiä.	  Juhlien	  jatkot	  tullaan	  järjestämään	  yhteistyössä	  jonkin	  

pääkaupunkiseudulla	  sijaistsevan	  yökerhon	  kanssa.	   	  



	   Yksi	  vuoden	  2015	  isoimmista	  tavoitteista	  on	  järjestää	  myös	  ensimmäiset,	  koko	  

kampuksen	  opiskeijoille	  avoimet	  opiskelijabileet.	  Oikos	  on	  valitettavasti	  profiloitunut	  

kampuksella	  omissa	  oloissaan,	  vain	  omille	  jäsenilleen	  tapahtumia	  järjestäväksi	  

ainejärjestöksi.	  Tähän	  haluamme	  erityisesti	  näiden	  bileiden	  avulla	  hakea	  muutosta.	  	  

Laulukirjat	  
Kohta	  70-‐vuotta	  täyttävä	  Oikos	  on	  onnistunut	  pitkän	  ikänäsä	  aikana	  välttelemään	  oman	  

laulukirjan	  tuottamista.	  Tänä	  vuonna	  olemme	  vihdoin	  nimenneet	  toiminhenkilön,	  jonka	  

tehtävä	  on	  vastata	  Oikoksen	  oman	  laulukirjan	  kokoamisesta	  ja	  taitosta.	  Toimihenkilön	  lisäksi	  

laulukirjatiimiin	  on	  nimetty	  myös	  muutama	  muu	  innokas	  oikoslainen.	  Laulukirjat	  tullaan	  

painattamaan	  kevään	  2015	  aikana	  ja	  niiden	  hinta	  yritetään	  tehdä	  opiskeiljoilla	  

mahdollisimman	  edulliseksi.	  

Opintojen	  kehittäminen	  

Oikoksen	  opintovastaavan	  tehtävänä	  on	  järjestää	  opintoihin	  ja	  työelämään	  liittyviä	  

tapahtumia	  sekä	  pitää	  yhteyttä	  muiden	  ainejärjestöjen	  ja	  MMYL:n	  opintovastaaviin.	  Lisäksi	  

opintovastaava	  on	  tarvittaessa	  myös	  yhteydessä	  laitos-‐	  ja	  tiedekuntaneuvostoon	  esim.	  

MMYL:n	  opintovastaavan	  tai	  hallinnon	  opiskelijaedustajien	  välityksellä.	  

	   Ravitsemustieteen	  ja	  kuluttajaekonomian	  pääaineiden	  opintosuuntausten	  	  

kehittämisen	  suhteen	  aktiivinen	  rooli	  jätetään	  jaostojen	  vastuulle.	  	  Jaostojen	  opintovastaavat	  

voivat	  tarvittaessa	  esim.	  virallisten	  kannanottojen	  suhteen	  lähestyä	  Oikoksen	  

opintovastaavaa	  ja	  hallitusta.	  

Opintoyhteistyö	  

Jatkamme	  vuonna	  2015	  opintoyhteistyön	  kehittämistä	  maa-‐	  ja	  metsätieteellisen	  tiedekunnan	  

muiden	   ainejärjestöjen	   kanssa.	   Tiedotamme	   aktiivisesti	   opiskelijoillemme	   opintoasioihin	  

liittyvistä	   asioista	   ja	   tapahtumista	   sähköpostin	   sekä	   facebookin	   välityksellä.	   Vuonna	   2015	  

keskitymme	   erityisesti	   kansainvälisyyteen.	   Tavoitteenamme	   on	   pohtia	   ravitsemustieteen	   ja	  

kuluttajaekonomian	   opintojen	   kansainvälisyyttä	   sekä	   kehittää	   ulkomaalaisille	   vaihto-‐

opiskelijoille	   tarjottavia	   kurssivaihtoehtoja,	   joiden	   osuus	   kurssitarjonnasta	   on	   menneinä	  

vuosina	  ollut	  valitettavan	  vähäinen.	  	  

	   	  Otamme	   vuonna	   2015	   kantaa	   Maatalous-‐metsätieteellisen	   tiedekunnan	  

tutkintouudistukseen	   liittyviin	   kysymyksiin	   tarpeen	   niin	   vaatiessa.	   Lisäksi	   Oikos	   aikoo	  



opintovastaavansa	  välityksellä	  olla	  aktiivisesti	  mukana	  MMYL	  ry:n	  MMTDK:n	  ainejärjestöjen	  

opintovastaavat	  ja	  tiedekunnan	  hallopedit	  yhteen	  kokoavan	  opintojaoksen	  toiminnassa.	  	  

Opintojen	  suunnittelu	  

Vuonna	   2015	   opintoasioihin	   liittyviä,	   oikoksen	   opiskelijoille	   suunnattuja	   tapahtumia	   on	  

tarkoitus	   järjestää	   vähintään	   kaksi.	   Syyslukukaudella	   järjestämme	   vakiintuneen	  

sivuaineiltapäivä,	   jossa	   vanhemmat	   opiskelijat	   esittelevät	   sivuainevalintojaan	   fukseille.	  

Sivuaineiltapäivän	   tarkoituksena	   on	   helpottaa	   uusien	   opiskelijoiden	   sivuaineen	   valintaa	   ja	  

opintojen	   suunnittelua	   ylipäätään.	   Tämän	   lisäksi	   kevätlukukaudella	   järjestämme	   vaihto-‐	   ja	  

harjoitteluinfon,	   jossa	   jo	   opiskeilijavaihdon	   tai	   harjoittelun	   suorittaneet	   vanhemmat	  

opiskelijat	   antavat	   ohjeita	   hakuprosessiin	   ja	   jakavat	   kokemuksiaan.	   Tarkoituksena	   on	   jakaa	  

vinkkejä	   erilaisista	   harjoittelupaikkamahdollisuuksista	   ja	   ulkomailla	   vietetyn	  

vaihtolukukauden	  tai	  -‐vuoden	  hyödyistä.	  

Yhteydet	  yhdistyksen	  ulkopuolelle	  

Opiskelijajärjestöt	  

Oikos	  ry	  osallistuu	  SYL:n,	  HYY:n,	  MMYL	  ry:n,	  Agronomiliiton	  ja	  elintarvikeylioppilaiden	  

Mentor-‐klubin	  järjestämiin	  tilaisuuksiin,	  infoihin	  ja	  koulutuksiin.	  Oikoksen	  puheenjohtaja	  ja	  

varapuheenjohtaja	  aikovat	  osallistua	  aktiivisesti	  kattojärjestö	  MMYL:n	  järjestämiin	  PJ-‐

iltapäiviin,	  jotka	  toimivat	  tiedonvälitys-‐	  ja	  tukikanavana	  MMYL:n	  alaisille	  ainejärjestöille.	  

Hallituksen	  jäsenet	  osallistuvat	  myös	  3	  kertaa	  vuodessa	  järjestettävään	  MMYL:n	  

ainejärjestöiltaan,	  jossa	  käsitellään	  tiedekunnan	  opiskelijoita	  yleisesti	  koskevien	  asioiden	  

lisäksi	  jokaisen	  hallituslaisen	  omaan	  toimialaan	  liittyviä	  asioita.	  Tapahtuma	  antaa	  

mahdollisuuden	  verkostoitua	  oman	  toimialan	  edustajien	  kanssa	  ja	  suunnitella	  yhteisiä	  

tapahtumia.	  Oikoksen	  hallitus	  edustaa	  myös	  MMTDK:n	  opintoasiantoimikunnassa,	  jossa	  

tämän	  vuoden	  Oikoksen	  puheenjohtaja	  toimii	  varajäsenenä.	  Oikoksen	  jäsenistöstä	  on	  myös	  

edustus	  elintarvike-‐	  ja	  ympäristötieteiden	  laitosneuvostossa.	  

	   Oikos	  on	  ansiokkaasti	  parantanut	  yhteyksiään	  viikin	  muihin	  ainejärjestöihin.	  

Tämän	  vuoden	  tavoitteena	  on	  kasvattaa	  yhteystyötä	  entisestään	  myös	  muiden	  HY:n	  muiden	  

tiedekuntien	  ja	  Aaltoyliopiston	  suuntaan.	  Yhteistyötä	  kotitalouspedagokiikan	  ainejärjestön	  

Kopeda	  ry:n	  sekä	  Itä-‐Suomen	  yliopiston	  ravitsemustieteilijöiden	  ainejärjestö	  Retikka	  ry:n	  

kanssa	  jatketaan	  myös	  vuonna	  2015.	  Edustamme	  myös	  Agronomiliiton	  



Opiskelijavaliokunnassa,	  joka	  pitää	  yhteyttä	  ammattiliittoon	  ja	  pyrkii	  täten	  lisäämään	  

yhteistyötä	  sekä	  tiedonjakoa	  työelämäasioiden	  osalta.	  

Muut	  järjestöt	  

Pidämme	  yhteyttä	  molempien	  pääaineiden	  koulutusalajärjestöihin:	  Kuluttajaekonomistit	  ja	  -‐

teknologit	  Cotes	  ry:hyn	  ja	  Ravitsemusterapeuttien	  Yhdistys	  RTY	  ry:hyn	  sekä	  Suomen	  

ravitsemustieteen	  yhdistykseen	  SRY:hyn.	  Oikoksella	  on	  edustaja	  RTY:n	  johtokunnassa	  sekä	  

SRY:n	  hallituksessa	  vuorovuosin	  Retikka	  ry:n	  kanssa.	  Vuonna	  2015	  vuorossa	  on	  RTY:n	  

edustustehtävä.	  Pyrimme	  pitämään	  yhteyttä	  myös	  muihin	  kuluttajaekonomian	  ja	  

ravitsemusalan	  oppiaineita	  lähellä	  oleviin	  järjestöihin.	  

Työmarkkina-‐asiat	  

Työmarkkinoiden	  kehitystä	  seuraamme	  pääasiassa	  Agronomiliiton	  välityksellä.	  Rohkaisemme	  

jäsenistöämme	  osallistumaan	  erilaisiin	  työelämätilaisuuksiin,	  kuten	  liiton	  järjestämiin	  

urailtoihin	  ja	  CV-‐työpajoihin.	  Agronomiliiton	  lisäksi	  jatkamme	  yhteistyötä	  yhdistyksen	  

esimiehen,	  kuluttajaekonomian	  tutkijaprofessorin	  Toni	  Ryynäsen	  kanssa	  työelämäkontaktien	  

rakentamisessa.	  Oikos	  pyrkii	  tänä	  vuonna	  aktivoitumaan	  myös	  LinkedIn-‐palvelussa	  ja	  

kannustamaan	  opiskelijoitaan	  rekisteröitymään	  palveluun.	  Haluamme	  näin	  kannustaa	  

opiskelijoitamme	  verkostoitumaan	  ja	  parantamaan	  mahdollisuuksiaan	  työelämässä	  	  jo	  

opiskeluaikana.	  

	   Vuonna	  2015	  yhdistyksemme	  tavoitteena	  on	  jatkaa	  hyvin	  alkanutta	  yhteistyötä	  

oppiaineisiimme	  läheisesti	  liittyvillä	  aloilla	  toimivien	  yritysten	  kanssa.	  Aiomme	  

mahdollisuuksien	  mukaan	  hankkia	  myös	  uusia	  yhteistyötahoja.	  Yhteistyöllä	  pyritään	  saamaan	  

aikaan	  suoria	  kontakteja	  yrityselämään	  ja	  tuleviin	  työnantajiin.	  Oikos	  ry	  hyötyy	  yhteistyöstä	  

jossain	  määrin	  myös	  taloudellisesti.	  Yhteistyötahoille	  voidaan	  tarjota	  vastineeksi	  muun	  

muassa	  näkyvyyttä	  yhdistyksen	  verkkosivuilla,	  ainejärjestölehti	  Oikosulussa	  ja	  ainejärjestön	  

haalareissa.	  

	   Pyrimme	  tänä	  vuonna	  kehittämään	  erityisesti	  alumnitoimintaa	  tiivistämällä	  

yhteyksiä	  pääaineistamme	  valmistuviin	  ja	  työelämään	  siirtyviin	  opiskelijoihin.	  Yritämme	  

saada	  valmistuneet	  ja	  valmistumassa	  olevat	  oikoslaiset	  liittymään	  facebookissa	  toimivaan	  

Oikoksen	  alumniryhmään	  sekä	  osallistumaan	  tiedekuntamme	  alumnitapahtumiin.	  Alumnit	  

toimivat	  viime	  vuosien	  tapaan	  myös	  tärkeänä	  linkkinä	  ainejärjestömme	  ja	  yritysmaailman	  

välillä.	  



Kansainvälisyys	  

Yhdistyksemme	  pyrkii	  osallistumaan	  tiedekunnan	  järjestämiin	  kansainvälisyysiltoihin,	  IAAS	  

(International	  Association	  of	  Students	  in	  Agricultural	  and	  Related	  Sciences)	  -‐toimintaan	  sekä	  

muihin	  kansainvälisiä	  aiheita	  käsitteleviin	  tilaisuuksiin.	  Oikos	  aikoo	  vuonna	  2015	  aktivoitua	  

myös	  MMYL	  ry:n	  kansainvälisyystoiminnan	  suhteen.	  Aiomme	  esitellä	  ainejärjestömme	  

toimintaa	  tiedekuntaamme	  saapuville	  kansainvälisille	  vaihto-‐opiskeiljoille	  suunnatussa	  

keväällä	  ja	  syksyllä	  järjestettävässä	  Suomi	  Night	  -‐tapahtumassa.	  	  Pyrimme	  tiedottamaan	  

omista	  tapahtumistamme	  tänä	  vuonna	  myös	  englanniksi,	  jotta	  vaihto-‐opiskelijoillakin	  on	  

mahdollisuus	  tulla	  mukaan	  Oikoksen	  toimintaan.	  

Ympäristöohjelma	  

Oikos	  ry	  pyrkii	  toimimaan	  kestävän	  kehityksen	  periaatteiden	  mukaisesti	  ympäristöä	  säästäen	  

ja	  turhaa	  ympäristökuormitusta	  välttäen.	  Jokaisella	  hallitusviralla	  on	  pääsääntöisesti	  ollut	  

oma	  kansio,	  jonka	  avulla	  tieto	  on	  siirtynyt	  hallituksen	  jäseneltä	  seuraavalle	  kauden	  

vaihtuessa.	  Näistä	  kansioista	  on	  jo	  vuoden	  vaihteessa	  osittain	  luovuttu	  ja	  siirretty	  niiden	  

sisältämä	  tieto	  sähköiseen	  muotoon	  hallituksen	  yhteiseen	  dropbox-‐kansioon.	  Myös	  kaikista	  

jäljellä	  olevista	  kansioista	  pyritään	  luopumaan	  vuoden	  2015	  aikana.	  Tavoiteena	  on,	  että	  kaikki	  

hallitusinformaatio	  olisi	  sähköisenä	  vuoden	  2015	  loppuun	  mennessä.	  

	   Kokousten	  esityslistojen	  tulostamista	  A6-‐kokoisena	  jatketaan	  tänäkin	  vuonna.	  

Suosimme	  tulostaessa	  myös	  2-‐puolista	  tulostusta	  aina	  kun	  tämä	  on	  mahdollista.	  Järjestön	  

viestintä	  tapahtuu	  lähes	  kokonaan	  sähköisesti.	  Vuonna	  2014	  siirryimme	  joulukorttien	  sijaan	  

lähettämään	  joulutervehdykset	  yhteistyötahoillemme	  sähköisenä.	  Noudatamme	  tätä	  

käytäntöä	  myös	  vuonna	  2015.	  	  Myös	  laulukirjojen	  painattamisen	  jälkeen	  säästymme	  

ainaiselta	  lauluvihkojen	  tulostamiselta	  erikseen	  jokaisia	  juhlia	  varten.	  

	   Vältämme	  ruokajätteen	  syntymistä	  tapahtumissamme	  arvioimalla	  

mahdollisimman	  tarkkaan	  ruuan	  todellisen	  tarpeen.	  Lisäksi	  pyrimme	  ruokavalinnoillamme	  

tukemaan	  kestävää	  kehitystä	  suosimalla	  kotimaista,	  lähellä	  tuotettua	  ruokaa	  sekä	  

sesonkituotteita.	  Liha-‐	  ja	  maitotuotteita	  käytämme	  kohtuudella.	  Ylijäämä,	  syömäkelpoinen	  

ruoka	  lahjoitetaan	  opiskelijoiden	  matkaan	  tapahtumien	  jälkeen,	  minkä	  avulla	  ruokahävikki	  

jää	  erittäin	  alhaiseksi.	  Syntyvät	  ruoka-‐	  ja	  muut	  jätteen	  pyrimme	  kierrättämään	  niin	  hyvin	  kuin	  

suinkin	  mahdollista.	  Suosimme	  juhlien	  yhteydessä	  astioiden	  vuokraamista	  

kertakäyttöastioiden	  sijaan.	  Jos	  joudumme	  käyttämään	  kertakäyttöastioita,	  pyrimme	  



ottamaan	  niiden	  valinnassa	  huomioon	  ympäristön	  kuormituksen	  sekä	  kierrättämään	  niistä	  

syntyvän	  jätteen	  parhaalla	  mahdollisella	  tavalla.	  Kuljetuksia	  vaativien	  tapahtumien	  

yhteydessä	  suosimme	  julkisen	  liikenteen	  käyttöä	  sekä	  kimppakyytejä.	  	  

Yhdenvertaisuusohjelma	  

Oikos	  ry	  pyrkii	  toiminnallaan	  aktiivisesti	  edistämään	  ja	  tukemaan	  yhdenvertaisuutta	  

tapahtumiensa	  ja	  muun	  toimintansa	  yhteydessä.	  Ainejärjestömme	  koostuu	  lähestulkoon	  

kokonaan	  suomalaisista	  opiskelijoista,	  mutta	  opiskelijoidemme	  ikähaitari	  on	  laaja.	  

Ainejärjestömme	  jäsenistä	  myös	  moni	  puhuu	  äidinkielenään	  ruotsia.	  Naisvaltaisuudesta	  

huolimatta	  miesjäsenemme	  eivät	  koe	  olevansa	  eriarvoisessa	  asemassa,	  eikä	  sukupuoli	  näy	  

toiminnassamme	  millään	  tavalla.	  ”Kaikille	  jotakin”	  -‐ajatus	  on	  yksi	  ainejärjestömme	  

perusperiaatteista,	  mikä	  tukee	  myös	  yhdenvertaisuuden	  toteutumista.	  	  

Oikos	  ry	  huolehtii	  yhdenvertaisuuden	  toteutumisesta	  toiminnassaan	  niin	  että:	  

-‐	  Kaikki	  ovat	  tervetulleita	  Oikos	  ry:n	  tapahtumiin	  taustastaan,	  sukupuolestaan,	  iästään	  tai	  

vakaamuksestaan	  huolimatta	  

-‐	  Alkoholia	  sisältävät	  tapahtumat	  on	  suunniteltu	  niin,	  että	  jokainen	  kokee	  itsensä	  

tervetulleeksi,	  vaikkei	  alkoholia	  nauttisikaan.	  

-‐	  Tapahtumissa	  huomioidaan	  esimerkillisesti	  myös	  erikoisruokavalioiden	  noudattajat.	  Esim.	  

sitsien	  yhteydessä	  on	  aina	  mahdollista	  saada	  ruoka	  vegaanina	  niin	  toivottaessa.	  

-‐	  Emme	  harjoita	  ikäsyrjintää.	  Myös	  vanhemmat,	  mahdollisesti	  perheelliset,	  uudet	  opiskelijat	  

löytävät	  tiensä	  Oikoksen	  toimintaan	  ja	  kokevat	  kuuluvansa	  joukkoon.	  

-‐	  Pyrimme	  järjestämään	  tapahtumia	  myös	  keskustakampuksen	  läheisyydessä	  ja	  muualla	  

Helsingissä.	  Kaikki	  viikkiläiset	  opiskelijat	  eivät	  asu	  Viikissä.	  

-‐	  Vaikka	  ainejärjestössämme	  onkin	  kaksi	  eri	  pääainetta,	  tämä	  harvoin	  tulee	  esiin	  

tapahtumissamme.	  Kaikki	  tapahtumat,	  myös	  yritysvierailut,	  suunnataan	  tasavertaisesti	  

molempien	  pääaineiden	  opiskelijoille.	  	  

-‐	  Mainostamme	  tapahtumiamme	  myös	  englanniksi,	  jotta	  niistä	  kiinnostuneet	  vaihto-‐

opiskelijatkin	  kokisivat	  itsensä	  tervetulleiksi.	  

	  

Oikos	  ry:n	  hallitus	  2015	  


