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1. Katsaus toimintakauteen 2014 
 

Esimies Kuluttajaekonomian tutkijatohtori  

Toni Ryynänen 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja  Jani Varpa 

Varapuheenjohtaja  Reetta Taskinen 

Sihteeri   Ella Arvonen 

Taloudenhoitaja  Hanna-Kaisa Erkkilä 

Emäntä   Hanna Walsh 

Isäntä   Sophia Rehn 

Tiedotusvastaava  Tiina Roine 

Opintovastaava  Anna Kylmäsuo 

Kulttuurivastaava  Vesa Lapinkero 

Urheiluvastaava  Taneli Hakkarainen 

PR-vastaava  Mari Lahti 

Oikosulun päätoimittaja Timo Huomo 

 

1.1.  Yhdistyksen kokoukset  
 

Vuonna 2014 järjestettiin järjestön sääntöjen mukaisesti kaksi yhdistyksen 

kokousta. Vuoden alussa, 13.2.2014 Oikos ry:n jäsenistö kutsuttiin 

vuosikokoukseen, joka järjestettiin HYY:n kokoustilassa, Mannerheim-salissa. 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 

sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2013 hallitukselle. Puheenjohtaja 

myös esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka 

hyväksyttiin kokouksessa. Paikalla oli yhteensä 6 yhdistyksen jäsentä. 

 

Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous, vaalikokous, järjestettiin 

27.11.2014 Viikin Latokylässä, B-grundilla. Kokouksessa valittiin hallitus ja 

toimihenkilöt sekä toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset 

varaedustajansa vuodelle 2015. Uudesta hallituksesta jäi toistaiseksi valitsematta 
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Oikoksen isäntä, joka valitaan Oikos ry:n vuosikokouksessa vuoden 2015 alussa. 

Paikalla oli 22 Oikos ry:n jäsentä. Vaalikokouksen jälkeen uutta hallitusta juhlittiin 

Oikoksen pikkujoulujen merkeissä. 

 

1.2. Hallituksen kokoukset  
 

Oikoksen hallitus kokoontui toimikauden aikana 15 kertaa eri kokouspaikoissa 

kuten Viikin Tiedekirjaston ryhmätyötiloissa, HYY:n kokoustiloissa sekä Viikki-

klusterilla Uudella Ylioppilastalolla. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa 

tammikuussa suunniteltiin alkaneen vuoden toimintaa, kuultiin ravitsemustieteen 

ja kuluttajaekonomian jaostojen puheenvuorot ja keskusteltiin toimikauden 

yleisistä linjoista. Vuoden aikana hallituksen kokouksissa suunniteltiin tulevia 

tapahtumia ja niiden toteutusta sekä ajankohtaisia asioita ja käytiin läpi mennyttä 

toimintaa. Tavoitteena oli kasvattaa yhteistyötä jaostojen ja muiden 

ainejärjestöjen kanssa, joten toimintaa suunniteltiin myös muiden ainejärjestöjen 

kanssa. Toiminnassa huomioitiin järjestön perinteiset tapahtumat kuten 

pullatalkoot, sitsit, vappukuohuviinit ja vuosijuhlat, mutta ideoitiin myös paljon 

uusia tapahtumia.  

 

Tapahtumien lisäksi kokouksissa käsiteltiin esimerkiksi kannatusjäsentoimintaa ja 

pr-asioita, tiedekuntaa koskevia opintoasioita, laitosten ja opiskelijoiden sekä 

järjestöjen välistä yhteistyötä (esim. MMYL ry, Agronomiliito) sekä tutortoimintaa. 

Kokouksissa käytiin lisäksi läpi mm. yhdistyksen talousasioita ja tutustuttiin 

järjestölle osoitettuihin julkaisuihin ja tiedotteisiin.  

 

2. Tiedotus 
 

Vuoden 2014 tärkeimpinä tiedotuskanavina toimivat Oikoksen sähköpostilista 

(oikos-ry@helsinki.fi), Oikoksen facebook-yhteisö sekä Oikoksen kotisivut 

(http://oikosry.wordpress.com/).Sähköpostilistan kautta välitettiin tietoa 

Oikoksen tapahtumista sekä viestejä mm. muilta ainejärjestöiltä, MMYL:ltä, 
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HYY:ltä sekä yhteistyökumppaneilta. Vuonna 2014 tiedottaja aloitti uuden tavan 

koota tulevan viikon tapahtumat sunnuntai-iltana lähetettävään viikoittaiseen 

sähköpostiviestiin. ”Viikolla tapahtuu” -tiedote on selkeyttänyt tulevien 

tapahtumien tiedottamista. 

 

Tapahtumien vastuujärjestäjät vastasivat omien tapahtumiensa tiedottamisesta 

haluamiensa kanavien kautta. Tämän lisäksi tiedottaja lisäsi joidenkin 

tapahtumien kuvauksia Oikoksen kotisivuille. Tulevien tapahtumien lisäksi 

Oikosulku-lehdet sekä pöytäkirjat päivitettiin kotisivuille vuoden mittaan.  

 

Postin kautta Oikos sai mm. erilaisia lehtiä, kutsuja muilta ainejärjestöiltä sekä 

joitakin tarjouksia. Oikoksen Facebook-ryhmä oli toimiva ja reaaliaikainen 

tiedotuskanava, jonka avulla pystyttiin tiedottamaan ainejärjestön toiminnasta, ja 

innostamaan ihmisiä mukaan tapahtumiin. Koska kaikki eivät kuitenkaan kuulu 

facebookiin, sähköpostilista toimi edelleen Facebookin ohella tärkeänä virallisena 

tiedotuskanavana. Hallitukselle perustettiin vuoden alussa myös oma facebook-

ryhmä, jossa käytiin vilkasta keskustelua kokouksiin ja tapahtumien suunnitteluun 

liittyen. Facebook koettiin tässäkin toimivana ratkaisuna nopeaan ja 

reaaliaikaiseen viestintään hallituslaisten kesken. 

 

Oikoksen hallituksen tärkeimpänä sisäisenä tiedotuskanavana toimi hallituksen 

oma sähköpostilista (oikos-hallitus@helsinki.fi). Sähköpostilistan kautta käytiin 

virallisia hallituksen sisäisiä keskusteluja. 

 

3. Ainejärjestön lehti Oikosulku 
 

Oikoksen ainejärjestölehti Oikosulku ilmestyi vuonna 2014 kolme kertaa: 

vappuna, syksyllä fuksien tultua ja juuri ennen joulua. Numeroiden jutunaiheet 

vaihtelivat ravitsemus- ja elintarvikealan asiantuntijoiden haastatteluista 

kertomuksiin Amsterdamin excusta (yhteistyössä Voluntaksen kanssa) aina 

loppusyksyn Oikoksen 67-v. vuosijuhliin. Myös esimerkiksi toisen viikkiläisen 

ainejärjestön Vuorovaikeutuksen yhteistyönä järjestetty mökkireissu toukokuussa 
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sai palstatilaa. Näiden aiheiden ohella Oikosulussa muun muassa esiteltiin 

Oikoksen syksyn tuutorit fukseille sekä annettiin viime vuoden fuksien kertoa 

neuvoja uusille fukseille. Fuksinumero postitettiin uusille Oikos- fukseille 

tiedekunnan fuksikirjeen mukana.  

 

Lehtiä oli saatavilla Oikoslaisille ravitsemustieteen opiskelijoiden kerhohuoneelta 

Viikissä sekä sähköisessä muodossa Oikoksen internet-sivuilta PDF- muodossa. 

Julkaistuista lehdistä saivat oman kappaleen myös HYY, kuluttajaekonomian ja 

ravitsemustieteen professorit Visa Heinonen ja Mikael Fogelholm sekä Oikoksen 

esimies Toni Ryynänen. 

 

Vuoden lehdet taitettiin Adobe InDesign -ohjelmalla yliopiston tiloissa 

Aleksandriassa. Lehti painettiin B5-koossa mustavalkoisena, ja julkaisujen 

sivumäärät vaihtelivat 16 ja 20 sivun välillä. Painosmäärä oli jokaisella numerolla 

sama, 40 kappaletta. Yhteensä lehtiä painettiin siis vuoden aikana 120 kappaletta 

Unigrafian toimipisteessä Vuorikadulla. 

 

4. Ulkomaan excursio Amsterdamiin 
 

Oikos toteutti tänä vuonna ensimmäistä kertaa ulkomaanexcursionsa yhteistyössä 

Voluntaksen kanssa. Yhteisexcursio suuntautui Amsterdamiin ja Wageningeniin 

16.-21. lokakuuta. Reissulle osallistui yhteensä 13 oikoslaista ja 9 voluntaslaista. 

Mukaan saimme myös yhden oikoslaisen fuksin. 

 

Excursiomme yritysvierailu Yakultilla jäi valitettavan väärinymmärryksen takia 

pikavisiitiksi. Pettymys vaihtui kuitenkin hymyyn mukavan henkilökunnan ja 

makoisien Yakult-tuotteiden avustamana. Samaisen päivän illalla kävimme 

tutustumassa Heinekenin maailmaan heidän Experience -tehtaansa kautta. 

Lauantaina innokkaimmat matkalaiset kävivät tekemässä oman juoksulenkkinsä 

Amsterdam Marathonin hengessä.  
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Viikonlopun päiväohjelma oli väljää, minkä vuoksi matkalaiset ehtivätkin tutustua 

valitsemiinsa museoihin ja kaupungin ostosmahdollisuuksiin kaikessa rauhassa. 

Lauantai-illasta kokoonnuimme pitsaristeilylle nauttimaan Amsterdamin upeista 

kanaaleista ja ryhmämme hyvästä hengestä. Sunnuntai-illalle järjestimme 

yhteisillallisen samaan aikaan Hollannissa excuilemassa olleen Viri Lactiksen 

kanssa. Illalliselle liittyi mukaan myös ravitsemustieteen professori Mikael 

Fogelholm, joka osallistui seurassamme Wageningenin vierailuun.  

Maanantaina suuntasimme Wageningenin yliopistoon. Saimme kuulla mm. 

yliopistossa tehdyistä projekteista, vaihtomahdollisuuksista sekä vaihtaa 

kuulumisia muiden opiskelijoiden kanssa. Pääsimme myös näkemään 

Tulevaisuuden ravintolan toimintaa ja myös itse ruokailemaan kyseisessä 

paikassa.  

 

Tiistaina ennen illan lentoa kävimme vielä viini- ja juustomaistelussa. Kaiken 

kaikkiaan ensimmäisen päivän kommelluksista ja viimeisen päivän rankkasateista 

huolimatta reissumme oli mitä onnistunein. 

 

5. Juhlat ja tempaukset 
 

5.1. Sitsit 
 

Hallituskauden aikana järjestimme kahdet sitsit. Ensimmäiset sitsit järjestettiin 

keskiviikkona 12.1. ystävänpäivä-teemalla. Ystävänpäivä-teema tuotiin esille 

järjestämällä kaverisitsit, jolloin kaikki osallistujat saivat tuoda yhden 

ulkopuolisen kaverinsa mukanaan. Sitsit järjestettiin yhteistyössä Voluntas-

ainejärjestön kanssa. Sitseillä tutustuttiin niin Voluntaslaisiin kuin muidenkin 

Helsingin yliopiston tiedekuntien opiskelijoihin. Sitseille osallistui noin 70 

henkilöä ja sitsit järjestettiin Alina-salissa. Juhlia jatkettiin MMYL:n järjestämissä 

ystävänpäiväbileissä Maxinessa. 

 

Toiset sitsit järjestettiin lauantaina 4.10. yhteistyössä Vuorovaikeutuksen kanssa 

fuksisitsit-teemalla. Fuksit tutustutettiin akateemisten pöytäjuhlien perinteisiin. 
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Osallistujia oli noin 40 ja ne järjestettiin Alina-salissa. Sitseillä tutustuttiin 

Vuorovaikeutuksen jäseniin ja heidän sitsiperinteisiin. Sitseillä tarjottiin 

kasvisruokaa sekä vältettiin kertakäyttöastioiden käyttö kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisesti. Juhlat jatkuivat LeBonkissa.  

 

5.2. Pullatalkoot 
 

Pullatalkoot järjestettiin perjantaina 28.2. Saimme anteliaita lahjoituksia Valiolta, 

Helsingin Myllyltä, Meiralta, Pyrollilta, ja Leipurin Oy:ltä. Leipurin Oy:n edustaja 

myös esitteli meille yrityksen tiloja ja toimintaa. Pullatalkoisiin osallistui suurin 

osa Oikoksen hallituksesta ja noin 15 Oikoksen jäsentä. Yhteistyö ja järjestelyt 

toimivat hyvin, jolloin tuloksena oli maukkaita pullia, jotka saivat paljon kehuja. 

Pullat valmistettiin EE-talon viljateknologian koeleipomossa. Perinteiden mukaan 

niitä myytiin ennakkoon yliopiston henkilökunnalle sekä paikan päällä EE-talon 

aulassa ja MMYL:n kerhohuoneen lähellä. Pullia valmistui reilu 600, mutta niitä 

olisi voinut olla enemmänkin. 

 

5.3. Vuosijuhlat 
 
Vuosijuhlat järjestettiin lauantaina 15.11. Sokos hotelli Presidentissä. Vuosijuhliin 

osallistui 37 henkilöä ja vieraat saivat nauttia kolmen ruokalajin illallisesta sekä 

opiskelijoiden ja professorien puheista ja musiikkiesityksestä. Paikan päällä oli 

professori Visa Heinonen ja dosentti Toni Ryynänen. Suurin osa osallistujista 

olivat Oikoslaisia, mutta mukana oli myös heidän avecejaan sekä muiden 

ainejärjestöjen edustajia. Illan aikana jaettiin myös Oikoksen hymypoika/-tyttö 

(Oikku) -palkinto sekä Agronomiliiton stipendi. Vuosijuhliin saimme rahallista 

tukea Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:ltä sekä Järvikylältä. Juhlat jatkuivat 

Tiger-yökerhossa.  
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6. Kulttuuritoiminta 
 

Kultturitoiminta saatiin todenteolla käyntiin huhtikuun puolessavälissä, jolloin 

kävimme ihastelemassa Musiikkitaloa ja siellä massiivista konserttia, jossa oli 

lavalla yhtä aikaa parhaimmillaan kaksi kuoroa sekä sinfoniaorkesteri. Esiintyjinä 

The City of Birmingham Symphony Chorus, Tapiolan kuoro sekä Helsingin 

kaupunginorkesteri. 

Huhtikuun lopussa rymysimme Helsinginkadun approssa jahtaamassa hieman 

erilaisia opintosuorituksia ja uusia kunniamerkkejä violetteihin haalareihimme. 

Ennen kesälaitumia toukokuun lopussa tarjosi Ylioppilasteatterin Turpakabaree-

klubi naurettavan tuokion Stand Up -huumorin parissa. Pääesiintyjänä hauskuutti 

Joni Koivuniemi. Lisäksi näimme useita nousevia kykyjä kokeilevamman 

ohjelmistonsa parissa. 

 

Syyskausi alkoi heti syyskuun alussa TV-ohjelman nauhoituksilla. Kyseessä oli 

Nelosen Jukebox-niminen musiikkiohjelma, joka lähetettiin eetteriin myöhemmin 

syksyllä. Ohjelmassa vieraili useita tunnettuja suomalaisia artisteja, tosin 

Oikoksen ohjelman artistit sattuivat olemaan huomattavasti vähemmän tunnetut 

poikabändi Kliff sekä tyttöbändi United Girls Helsinki. 

 

Toinen haalaritapahtuma oli vuorossa lokakuun alussa, jolloin Oikoksen 

delegaatio vietti hilpeitä hetkiä Helsingin keskustassa Limes ry:n järjestämässä 

approssa. 

 

Marraskuussa kulttuurikausi huipentui MMYL:n omaan speksiin, jossa aiheena 

lähiöelämä ja porkkanan päihdekäyttö. Speksissä nähtiin useita oikoslaisia myös 

esiintyjinä. 

 

7. Urheilutoiminta 
 

Oikoksen urheiluvuosi 2014 käynnistettiin perinteiseen malliin lajikyselyllä, jolla 

pyrittiin kartoittamaan uusien oikoslaisten urheilumieltymyksiä. Kyselyn äänten 
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perusteella suosittuja lajeja olivat erityisesti lasersotapeli Megazone, jääkiekko-

ottelut sekä tankotanssi. Näitä toivomuksia toteuteltiin vuoden mittaan 

mahdollisuuksien mukaan. Tankotanssista jouduttiin kuitenkin lopulta 

luopumaan. 

 

Urheilukevään ensimmäinen tapahtuma toteutettiin heti helmikuussa, kun 

Oikokselle avautui tilaisuus lähteä ilmaiseksi katsomaan VMP Studentgame-

jääkiekko-ottelua, jossa kohtasivat Jokerit Helsingistä sekä TPS Turusta. Lajivalinta 

oli selvästi osuva, sillä lopulta saimme 12 oikoslaisen porukan kasaan ja tunnelma 

oli taattu. Tiukka vääntö Hartwall-areenalla päättyi lopulta 5-2 kotijoukkueen 

eduksi ja tapahtumamme keräsi osallistuneilta kiitoksia.  

 

Toisen kerran vauhtiin päästiin huhtikuussa, kun Oikos ja markkinoinnin 

opiskelijoiden ainejärjestö Voluntas yhdistivät voimansa Megazonen merkeissä. 

Laji oli todella suosittu pienten ainejärjestöjemme keskuudessa, sillä saimme 

yhteensä kasaan peräti 17 ilmoittautunutta. Salmisaaren liikuntakeskuksen 

tiloissa kävimme Voluntasta vastaan kaksi erää tiukkaakin tiukempia 

lasersotataistoja. Allekirjoittaneelle oli yllätys, kuinka sisätiloissa pelattavassa 

sotapelissä voi kuin voikin saada hien pintaan ja jännityksen päälle. Vaikka 

hauskuus oli tässäkin tapahtumassa etusijalla, niin käsittääkseni päihitimme myös 

Voluntaksen kokonaispisteissä. 

 

Seuraava urheilukoitos sijoittui kevätlukukauden loppupuoliskolle, kun 

toukokuussa Oikos kokoontui ulkoilupäivän merkeissä Viikin urheilukentälle 

pelaamaan mölkkyä ja ultimatea. Lopulta päätimme tiiviin viiden hengen porukan 

keskuudessa, että keskittyisimme mölkkyyn tällä kertaa. Pienestä porukasta 

huolimatta kaikilla oli hauskaa ja saimme myös nauttia loistavasta aurinkoisesta 

ulkoilusäästä. 

 

Oikoksen urheiluvuosi päätettiin tyylillä joulukuun alussa, kun järjestimme 2.12. 

Salmisaaren liikuntakeskuksessa beach volley -ottelun ympäristöekonomian 

ainejärjestöä, Vuorovaikeutusta, vastaan. Erityisesti Vuorovaikeutuksen puolella 

tämä oli todella suosittu tapahtuma ja yhteensä otteluihimme osallistui noin 18 
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henkeä. Salmisaaren liikuntakeskuksen upeat rantalentopallokentät loivat todella 

otolliset puitteet spektaakkelimaisille otteluillemme ja sisätilojen lämpötilakin oli 

säädetty rantatunnelmaan sopivaksi yli 26 asteeseen. Varsinaista ainejärjestöjen 

kaksinkamppailua ei lopulta saatu aikaiseksi, mutta pelasimme kahdella kentällä 

neljässä (ainejärjestörajat ylittäneessä) joukkueessa monta todella tiukkaa taistoa. 

8. Opintoasiat ja tutorointi 
 

8.1. Opintoasiat 
 

Vuonna 2014 järjestettiin kolme opintotapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma oli 

harjoittelu- ja vaihtoinfo, joka pidettiin kevätlukukaudella 7.4.14 Viikin C-

grundilla. Tapahtuma oli luonteeltaan rento seurustelutilaisuus. Kuuntelijat saivat 

kysyä haluamiaan asioita oikoslaisilta, jotka olivat jo suorittaneet opintoihin 

kuuluvan harjoittelun tai olleet vaihdossa. ”Asiantuntijaopiskelijoita” oli noin 10 ja 

kuuntelijoita myös noin 10. Molemmat pääaineet olivat edustettuina. 

Tilaisuudessa oli tarjolla pientä purtavaa, kuten karjalanpiirakoita, hedelmiä ja 

kahvia/teetä. Puheenjohtaja auttoi tapahtuman järjestämisessä. 

 

Toinen tapahtuma oli sivuaineiltapäivä, joka järjestettiin syyslukukaudella 8.10. C-

grundilla. Kyseessä oli vaihto- ja harjoitteluinfon tapaan rento tilaisuus, jossa 

sivuaineen jo valinneet Oikos-opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan erityisesti 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Puhujiksi tuli reilut 10 henkeä, mutta 

fukseista saapui paikalle ainoastaan kolme henkeä. Kato saattoi johtua 

opiskelijoiden muista kiireistä, siitä, että oma sivuaine oli jo selvillä tai siitä, ettei 

tapahtumasta kertovia ilmoituksia huomattu. Molemmat pääaineet olivat 

kuitenkin edustettuina. Agronomiliiton opiskelijapromoottori oli myös paikalla. 

Tapahtumassa oli tarjolla snack-tyylisiä tarjoiluja, kuten juotavia smoothieita, 

hedelmiä sekä kahvia/teetä. 

 

Kolmas tapahtuma oli Oikoksen työelämäilta, joka järjestettiin 10.11. yhteistyössä 

Agronomiliiton kanssa. Tapahtuma pidettiin Agronomiliiton tiloissa ja liiton 

opiskelija-asiamies sekä opiskelijapromoottori auttoivat sen järjestämisessä. Kaksi 
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alumnia molemmista pääaineista kertoivat omista urapoluistaan sekä nykyisestä 

työnkuvastaan. Opiskelijat saivat esittää kysymyksiä esitysten lomassa. Paikalla oli 

noin 25 henkeä, joista kuluttajaekonomian opiskelijoita oli reilu enemmistö. 

 

Opintovastaava oli 19.11. läsnä ravitsemustieteen jaoston kokouksessa, jossa 

käsiteltiin Syventävä ravitsemusfysiologia -kurssin opettajan vaihtumista. Asia ei 

kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin Oikoksen puolelta. 

 

Vuoden aikana opintoasioita seurattiin HYY:n opintoasiainvaliokunnan 

sähköpostilistan kautta. Muiden opintovastaavien kanssa oli mahdollisuus olla 

yhteydessä MMYL:in opintovastaavien Facebook-sivun välityksellä. Lisäksi 

ajatuksia oli mahdollisuus vaihtaa kasvotusten MMYL:lin järjestämissä 

ainejärjestötapaamisissa. 

 

8.2. Tutorointi 
 

Oikoksen fukseja tutoroi tänä vuonna neljä vanhempaa oikoslaista. 

Kuluttajaekonomian tutoreina toimivat Aku Kallonen ja Roosa Luukkanen. 

Ravitsemustieteen tutoreina toimivat Hanna Tallberg ja Mari Lahti. Uudet 

opiskelijat ryhmäytyivät hyvin keskenään niin pääaineen sisällä kuin pääaineiden 

välilläkin. Tutorointi oli onnistunutta myös tänä vuonna ja fuksit ovat sulautuneet 

hyvin osaksi opiskelijayhteisöämme.  

 

9. Yhteydet järjestön ulkopuolelle 
	  
Oikos järjesti vuoden 2014 aikana yhteensä kolme yritysvierailua.  

Ensimmäinen ja kevään ainoa yritysvierailu järjestettiin toukokuun puolessa 

välissä lihatuote- ja valmisruokayritys Atrian Helsingissä sijaitsevaan 

myyntikonttoriin. Vierailulla Atriaa meille esittelivät talossa työskentelevä 

ravitsemisasiantuntija, kuluttajapalvelun esimies, markkinatutkimuspäälikkö sekä 

Deli Ridderheims-tuotesarjan tuotepäälikkö.  
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Syksyllä Oikos ry järjesti kaksi yritysvierailua. Ensimäinen vierailu lokakuussa 

suuntautui S-ryhmän pääkonttoriin tutustumaan erityisesti päivittäistavarakaupan 

toimintaan. Aiheina olivat mm. tuoteturvallisuus- ja tuotelaadun valvonta, 

päivittäistavarakaupan valikoimien muodostaminen, luomu, lähiruoka, uudet 

digitaaliset palvelut, ruoan hinta ja tulevaisuuden ruokakaupan trendit. 

 

Syksyn toinen ja vuoden viimeinen excursio järjestettiin Sydänliiton tiloissa 

Helsingissä, jossa paikalla oli sydänliiton edustajien lisäksi myös edustaja 

kuluttajaliitolta. Vierailulla saimme kuulla sydänliiton ylläpitämän, elintarvikkeille 

myönnettävän sydänmerkin hakumenettelyistä ja kriteereistä sekä ko. merkin 

markkinoinnista. Kuluttajaliitto puolestaan luennoi oikoslaisille ruokamainonnasta 

ja -markkinoinnista sekä uusimpien ravitsemussuositusten edistämiseen 

tähtäävästä Syö Hyvää -hankkesta.  

 

Kaikki kolme yritysvierailua saivat paljon kiitosta opiskeiljoilta. Oikoslaiset 

kehuivat erityisesti sitä, kuinka kaikki vierailut tarjosivat jotakin sekä 

kuluttajaekonomeille, että ravitsemustieteilijöille. Yleensä sellaisten yritysten ja 

teemojen löytäminen, jotka kiinnostaisivat molempien pääaineiden opiskelijoita, 

on ollut yksi suurimmista haasteista.  

 

10. Talous ja jäsenet 
 

Vuonna 2014 oli tavoitteena päätyä alijäämäiselle tulokselle monien vuosien 

ylijäämän kertymisen jälkeen. Näin myös tapahtui: vuoden 2014 tulos oli reilusti 

alijäämäinen -1362,80€ ja varastoarvon vähennyksen jälkeen -2133,85€. 

Suurimmat syyt tähän olivat vuosijuhlabudjetin kasvattaminen, ensimmäistä 

kertaa järjestetyt Nuuksio-bileet sekä yritysyhteistyön jääminen vain yhteen 

yritykseen sekä juhlatarvikkeiden varaston täydentäminen, jota tehtiin muita 

vuosia enemmän.  Toiminta-avustuksia ei saatu odotetusti ja erityisesti 

yritysyhteistyö jäi suunniteltua pienemmäksi. Budjettiin oli kirjattu 

yritysyhteistyön tuloja 1000€, mutta lopulta vain Maito ja Terveys ry lähtivät 

kannattajajäseneksemme jolloin tuloja saatiin 150€. Toiminta-avustuksia saatiin 
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edellisten vuosien tapaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta sekä 

Agronomiliitolta yhteensä 1687€ (vrt. Vuonna 2013 1715€). 67v.-vuosijuhlia 

olivat tämän lisäksi tukemassa Ravitsemusterapeuttien yhdistys ja Famifarm Oy 

yhteensä 220 eurolla. 

Oikoksen perinteisissä pullatalkoissa rahaa saatiin kasaan yhteensä 688,3€ ja 

pullat loppuivat kesken, joten enemmänkin olisi varmasi saatu myytyä. 

Jäsenmaksut ja haalarimerkkien myynti tuottivat tuloa yhteensä 1049,50€.  Uusia 

jäseniä Oikokseen liittyi 24 ja vuoden lopussa virallinen jäsenmäärä oli 163. 

Todellisuudessa jäsenmäärä on luultavasti pienempi, sillä edellisten vuosien 

tavoin rekisterin ajan tasalla pitäminen on edelleen ongelmallista, kun tieto 

valmistumisista ja opintojen keskeyttämisestä ei kulje.  

 

Vuonna 2014 haalareita eikä haalarimerkkejä hankittu, eikä myöskään tehty muita 

uusia hankintoja.  

 

Vuonna 2014 rahaa kului runsaasti. Oikos oli aktiivinen erityisesti 

edustustehtävissä ja vuoden aikana vierailtiin niin Kopedan, Metsäylioppilaiden, 

Agro-Forstin, Retikan kuin Viikin Taloustieteilijöidenkin vuosijuhlilla sekä Lipidien 

sikajuhlilla ja lopulta rahaa kului yli budjetin. Muuten yleiset kulut olivat hyvin 

pitkälti budjetoidun kaltaisia. 

 

Kulttuurin, urheilun ja opintotoiminnan osalta kulut jäivät budjetoitua 

pienemmiksi. Suurin ongelmakohta olivat juhlakulut, joihin kului lähes 

kaksinkertaisesti budjetin verran. Vuoden aikana kuitenkin päätettiin nostaa 

vuosijuhlien budjettia aiemmasta 1800 euroon, sillä siinä vaiheessa vuoden kulut 

arvioitiin virheellisesti todellista pienemmiksi. Vuoden 2014 tapahtumista 

ylijäämäisiä olivat Ystävänpäiväsitsit sekä illanvietto Retikoiden kanssa, kun taas 

uutena tapahtumana tulleen Nuuksio-bileiden ja pikkujoulujen kanssa jäätiin 

miinukselle. Juhlatilin kuluja kasvattivat myös juhlatarvikkeiden hankkiminen 

varastoon, johon kului yli 1200€. Näitä hyödynnetään vuoden 2015 toiminnassa.  
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11. Jaostot 
 

11.1. Ravitsemustieteen jaosto 
 

Ravitsemustieteen jaoston toimihenkilöitä vuonna 2014 olivat: 

 

Puheenjohtaja: Jemina Kivelä 

Varapuheenjohtaja: Maria Ketola 

Sihteeri: Sohvi Lommi / Elina Tonteri 

Tiedottaja: Susanna Kunvik 

Taloudenhoitaja: Vesa Lapinkero 

Virkistysvastaava: Karoliina Salminen / Emma Kynkäänniemi 

 

Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa ravitsemustieteen 

opiskelijoiden yhteistyö- ja toimintaelimenä vuonna 2014. Jaosto on järjestänyt 

vapaa-ajan toimintaa, pitänyt yhteyttä työelämään ja kehittänyt ravitsemustieteen 

opetusta yhdessä ravitsemustieteen osaston kanssa.  

 

Vuonna 2014 jaosto edisti ja otti kantaa aktiivisesti opintoasioihin. Tämä tapahtui 

järjestämällä opetushenkilökunnan kanssa opintopalaveri totuttuun tapaan 

keväällä. Lisäksi jaoston kautta suunniteltiin erään ravitsemustieteen 

maisterivaiheen kurssin toteutusta uudelleen, sillä opiskelijat olivat toivoneet 

kurssin kehittämistä. Jaostolaiset myös auttoivat Ravitsemustieteen osastoa 

aloittamalla osaston varaston siivousta, tavoitteena oli järjestää osaston 

kirjastolta tilaa lisätietokoneelle opiskelijoiden käyttöön.  

 

Yhteyksiä työelämään ylläpidettiin järjestämällä excursio Eviralle. Kuopion 

ravitsemustieteen opiskelijat vierailivat Helsingissä keväällä ja ravitsemustieteen 

jaosto järjesti oikoslaisille ja kuopiolaisille retikoille yhteiset illanistujaiset 

Nylands nationin tiloissa. Ravitsemustieteenopiskelijoiden yhteenkuuluvuutta 

edistettiin monilla pienimuotoisilla tapahtumilla. Keväällä järjestettiin yhteinen 
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kokkailuilta vegaani-teemalla ja syksyllä kokkailtiin raakaruokaa. Kerhohuoneelle 

leivottiin kakkuja ja leivoksia muutaman kerran vuoden aikana. Lisäksi vapaa-ajan 

kokoontumisia järjestettiin kevään päätökseksi, kesällä piknikin merkeissä ja 

vuoden viimeisenä tapahtumana juotiin yhdessä pikkujouluglögejä. 

 

 

11.2. Kuluttajaekonomian jaosto 
	  
	  
Kuluttajaekonomian jaoston toimihenkilöitä vuonna 2014 olivat: 
 
Puheenjohtaja: Arto Pesonen 

Varapuheenjohtaja: Simo Sorri 

Sihteeri: Reetta Taskinen 

Taloudenhoitaja: Marita Kettunen 

Viestintävastaava: Timo Huomo 

Virkistysvastaava: Sini Saarnio 

Fuksivastaava: Aku Kallonen 

 

Kuluttajaekonomian jaosto lähti vuoteen 2014 kovalla motivaatiolla. Tavoitteena 

oli kehittää toimintaa, viestintää jaoston ja sen jäsenien välillä, lisätä 

opintovierailujen määrää, järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä parantaa yhteistyötä 

muihin järjestöihin ja lisätä jaoston tunnettavuutta. Tavoitteisiin päästiin vuoden 

loppuun mennessä melko hyvin.  

 

Excuja jaosto järjesti vuoden aikana viisi. Vuoden avasi käynti Kevaan, sen jälkeen 

vierailujen kohteena olivat Nordean pankkimuseo, Maa- metsätalousministeriö, 

Takuusäätiö sekä Säteilyturvakeskus. Lähes kaikkiin vierailuihin osallistui ainakin 

10 opiskelijaa, osaan selvästi enemmän, joten mielenkiintoa vierailuihin oli siten 

opiskelijoiden keskuudessa sangen hyvin. Myös vierailujen määrää saimme 

lisättyä, kuten tavoitteena olikin vuoden alussa. Tästä kiitos aktiiviselle 

hallitukselle.  
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Viihteellisemmän toiminnan osalta vuoden aikana järjestettiin muutamat KE-kaljat, 

keilailureissu Ruusulankadun keilahalliin, leffa-ilta B-grundilla, KE-jaoston vaali- ja 

pikkujouluiltama sekä uusille fukseille tarkoitettu fuksipiknik, joka jouduttiin 

siirtämään RAV-kertsille huonon sään vuoksi aiemmista vuosista poiketen. Paikalle 

saatiin niin lähes kaikki fuksit ja muutamia vanhempiakin opiskelijoita.  

 

Suunnitteilla oli myös pikkujouluristeily ja kokkausilta. Vuoden aikana saimme 

myös lisättyä KE-jaoston haalarimerkin myyntiä erilaisissa laitoksen tapahtumissa, 

kuten merkkimarkkinoilla ja uusien opiskelijoiden laitospäivänä sekä 

Helsinginkadun Approssa. Merkkirahoja käytimme tapahtumiin ja tapahtumien 

järjestelyihin.  

 

Myös viestintää Facebook-ryhmässä pyrittiin kehittämään ja aktivoimaan 

entisestään eri tapahtumien tiedotuksien kautta.  

 

Vaalikokous järjestettiin 11.11.2014 B-grundilla. Samalla järjestettiin pikkujoulut 

ja leffailta. Kokouksessa käytiin läpi edellisvuoden toimintaa ja valittiin jaostolle 

uusi toimikunta. Jaoston lisääntynyt toiminta oli selkeästi huomattu, sillä 

hallitukseen saatiin monia uusia pestejä ja halukkaita vuoden 2015 hallitukseen 

oli melko paljon. Toimikunta laajeni vuotta 2014 suuremmaksi, kun uusia pestejä 

avattiin kaikkien halukkaiden mukaan saamiseksi.  

 

13. Yhteenveto 
 

Oikos Ry on vuonna 2014 järjestänyt ja tarjonnut jäsenilleen monipuolista ja 

vaihtelevaa toimintaa, aiempien vuosien tapaan. Toimintaa on järjestetty niin 

urheilun, kulttuurin, opintoasioiden, yritysvierailujen kuin juhlienkin merkeissä. 

Ainejärjestöjen välistä yhteistyötä on kasvatettu järjestämällä muun muassa 

yhteissitsejä ja urheilutapahtumia muiden MMTDK:n ainejärjestöjen kanssa. Myös 

ulkomaanexcursio Amsterdamiin ja retki Nuuksioon järjestettiin yhteistyössä eri 

ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyötä ja viestintää kuluttajaekonomian ja 

ravitsemustieteen jaostojen kanssa lisättiin. Oikos Ry on myös edustanut niin 



	   18	  

Kopedan, Metsäylioppilaiden, Agro-Forstin, Retikan kuin Viikin 

Taloustieteilijöidenkin vuosijuhlilla sekä Lipidien sikajuhlilla. 

 

Alla joitakin poimintoja vuoden 2014 tärkeistä tapahtumista: 

 

Tiedotus tapahtumista ja muista asioista on toiminut tänä vuonna hyvin, 

tiedottajan kerätessä uutta viikoittaista ”Viikolla tapahtuu” -tiedotetta. Tiedote on 

saanut paljon kiitosta opiskelijoilta. 

 

Oikosulku ilmestyi kolme kertaa ja sisälsi hienoja artikkeleita, juttuja ja hauskoja 

kuvia. 

 

Ulkomaanexcu Amsterdamiin ja erityisesti yliopistovierailu Wageningenin 

yliopistoon olivat mieleenpainuvia kokemuksia. 

 

Opintotapahtumina järjestettiin hyödylliset harjoittelu- ja vaihtoinfo, 

sivuaineiltapäivä ja työelämäilta. 

 

Emäntä ja isäntä järjestivät kahdet sitsit, pullatalkoot ja vuosijuhlat, joista kaikki 

saivat paljon kiitosta. Sitseillä tutustuttiin muihin opiskelijoihin, pullatalkoissa 

kerättiin rahaa Oikokselle ja vuosijuhlissa juhlittiin tyylikkäästi 67-vuotiasta 

Oikosta. 

 

Kulttuurin saralla kuunneltiin kaunista musiikkia, naurettiin Stand Up –showssa, 

kerättiin leimoja kahdessa eri approssa ja ihailtiin MMYL-speksin 

näyttelijäsuorituksia. 

 

Yritysvierailuja järjestettiin kolme, joiden sisällössä panostettiin erityisesti siihen, 

että sekä kuluttajaekonomit, että ravitsemustieteilijät saavat itseään kiinnostavaa 

ja hyödyllistä tietoa yrityksistä. 
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Oikos Ry kiittää oikoslaisia ja yhteistyökumppaneita hienosta vuodesta 2014!  


