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1. 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 erilaisia tapahtumia jäsenilleen. 

Oikos ry pyrkii vuoden 2014 aikana jatkamaan aktiivista toimintaansa ja parantamaan 

etisestään näkyvyyttään opiskelijoiden elämässä sekä yritysmaailmassa. Erityisesti 

haluamme saada uusia opiskelijoita mukaan toimintaamme ja kasvattaa uusien 

jäsentemme määrää. Pyrimme myös täyttämään jäsenistömme tarpeet ja toiveet 

entistäkin paremmin. Tavoitteenamme on järjestää erilaisia kiinnostavia yleissivistäviä 

ja opintoihin liittyviä tapahtumia. Lisäksi yritämme kasvattaa ja tiivistää yhteistyötämme 

erityisesti muiden ainejärjestöjen sekä tiedekunnan ja yritysmaailman kanssa. 

Kannustamme myös jäseniämme liittymään ammattiliittoomme. 

 

2. Yhdistystoiminta 

 

2.1 Kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia pidetään yliopistollisten lukukausien aikana kaksi kertaa 

vuodessa sekä tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

helmikuun 15. päivään mennessä ja marraskuussa järjestetään vaalikokous. Hallitus 

kokoontuu noin 2-3 viikon välein tai tarvittaessa useammin. Akuuteissa ja kiireisissä 

tapauksissa hallitus voi kokoontua myös sähköpostitse. 

2.2 Jaostot 

Oikos ry:n alaisena toimivat molempien pääaineidemme jaostot eli kuluttajaekonomian 

jaosto sekä ravitsemustieteen jaosto. Jaostot järjestävät omaa toimintaa ja ajavat 

osaltaan opiskelijoidemme etua huomioiden erityisesti eri pääaineopiskelijoiden 

intressit. 

2.2.1 Kuluttajaekonomian jaosto 

Oikos ry:n alaisuuteen perustettiin vuonna 2010 Kuluttajaekonomian jaosto. 

Kuluttajaekonomian jaoston tarkoituksena on murtaa vuosikurssien välisiä rajoja, luoda 

yhteyksiä työmarkkinoille ja muihin alaan liittyviin tahoihin sekä huolehtia opettajien ja 

opiskelijoiden välisestä yhteydenpidosta. Vuonna 2014 kuluttajaekonomian jaosto 
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järjestää ohjelmaa opiskelijoiden tulevaa työelämää ja keskinäistä verkostoitumista 

ajatellen. Lisäksi jaosto pyrkii omalta osaltaan helpottamaan ja edistämään jäsentensä 

opiskelua. Tavoite on tarjota myös yhteistä vapaa-ajan toimintaa opiskelijoiden hektistä 

arkea tasapainottamaan.  

 

Vuonna 2014 jaosto pyrkii entisestään lisäämään yhteydenpitoa jäsentensä välillä. 

Tarkoituksena on aktiivisesti tiedottaa jaoston tapahtumista ja suunnitelmista KEijot 

Facebook-ryhmän sekä kuluttajaekonomien sähköpostilistan välityksellä. Tavoite on, 

että kaikilla jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua tapahtumien suunnitteluun ja 

mielipiteiden vaihtoon. Kaikki jaoston kokoukset on tarkoitus pitää koko jäsenistölle 

avoimina. 

  

Jaosto pyrkii toteuttamaan toiveen päästä vierailulle johonkin mainostoimistoon. Myös 

syyslukukauden aikana on aikomus tehdä ekskursion. Toimikunnan tavoitteena on 

aktiivisesti selvittää jäsenten toiveita ekskursiokohteiden suhteen ja toteuttaa eniten 

kannatusta saaneet ideat. 

 

Opintoasioiden osalta tavoitteena on jatkaa varjo-opinto-oppaan kehittämistä. Lisäksi 

tehostetaan yhteydenpitoa uusiin opiskelijoihin. Toimikuntaan onkin perustettu uusi 

fuksivastaavan virka. Pyrkimyksenä on esimerkiksi mahdollisimman pian saamaan 

uusille opiskelijoille tiedon KEijot Facebook-ryhmästä ja liittämään heidät siihen heti 

mukaan.  Myös yhteistyövastaavan virka aloitettiin vuodelle 2014 edistämään 

yhteydenpitoa Viikin taloustieteilijöihin, Oikokseen, muihin ainejärjestöihin sekä 

excursioiden suunnitteluun.  

 

Vapaa-ajan toimintaa on suunnitteilla niin kevät- kuin syyslukukaudelle. 

Kevätlukukauden aikana järjestetään perinteinen keilailu-ilta. Suunnitteilla ovat olleet 

myös laivaristeily, peli-ilta, kokkausilta sekä KE-kaljojen jatkaminen. Syyslukukaudella 

järjestetään fuksi-piknik.   

 

Jaosto jatkaa jo vuonna 2013 myyntiin tulleen haalarimerkkinsä myyntiä sekä 

mahdollisesti järjestää lisätilauksia tarpeen mukaan.  
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2.2.2  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 

 

Ravitsemustieteen jaosto sai vuodeksi 2014 seitsemänjäsenisen toimikunnan. 

Toimikunnan vastuulla on toteuttaa jaoston toiminnan tavoitteet, eli käytännössä 

järjestää jäsenistölle toimintaa.  

 

Opintotoimintaa ja tiedonkulkua ravitsemustieteen opiskelijoiden ja 

opetushenkilökunnan välillä ylläpidetään järjestämällä totuttuun tapaan yhteinen 

opintopalaveri. Opintopalaverissa pyritään yhdessä kehittämään opetusta. Vuonna 

2014 etenkin kandidaattitutkinnon uudistus herättänee keskustelua.  

 

Työelämäyhteyksien kehittämiseksi järjestämme excurisoita. Keväällä jaosto vierailee 

näillä näkymin Eviralla. Syksyllä jaoston on tarkoitus suunnata parin päivän matkalle 

johonkin kaupunkiin, mistä löytyy alaamme liittyviä organisaatioita. Excursion aikana 

vierailemme muutamassa kohteessa. Tänä vuonna kohdekaupunkia ei vielä ole valittu, 

mutta ehdotuksena on ollut Turku, Kuopio tai Jyväskylä. Excursion kerää yhteen 

opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, joka lisää opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta. 

Lisäksi syksyllä järjestetään tutustumismahdollisuus johonkin Helsingin seudulla 

olevaan organisaatioon. 

 

Perinteisesti ravitsemustieteen jaosto on järjestänyt ruokaan liittyviä tapahtumia, joiden 

perimmäinen tarkoitus on lisätä ravitsemustieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä. Tänäkin vuonna jatkamme perinnettä. Kevääksi on suunniteltu 

ruoanvalmistusiltaa, jossa yhdessä valmistamme vegaaniruokavalioon sopivan 

menuun. Keväällä järjestetään myös juusto ja viini -ilta. Syksyllä tavan mukaan 
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toivotamme uudet opiskelijat tervetulleiksi kekrijuhlissa, jossa yhdessä valmistamme ja 

syömme sadonkorjuuteemaisen aterian. Syksyllä järjestämme yhden tai kaksi 

iltatapahtumaa ja pienimuotoiset pikkujoulut.  

2.3 Tiedotus 

Oikos ry:n toiminnasta sekä alaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan 

jäsenille Oikosulku-lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilistalla sekä 

yhdistyksen Facebook-ryhmässä. Lisäksi vuonna 2014 on tiedottaja alkanut lähettää 

jäsenistöllemme viikoittaista tiedotetta, jossa esitetään kootusti seuraavan viikon 

tapahtumat. Tiedote on saanut jäsenistössä erittäin hyvän vastaanoton, sillä se 

vähentää huomattavasti sähköpostitulvaa. 

Yhdistyksen oma lehti Oikosulku käsittelee yhdistyksen mennyttä ja tulevaa toimintaa 

sekä kertoo muista opiskelijoille ajankohtaisista ja mielenkiintoisista asioista. Lehdestä 

ilmestyy vuonna 2014 kahdesta kolmeen numeroa. Syksyllä Oikosulusta ilmestyy 

fuksinumero, joka lähetetään pääaineidemme uusille opiskelijoille elokuussa. 

Oikosulun numerot toimitetaan opiskelijoiden ohella oppiaineiden professoreille, 

yhdistyksen esimiehelle sekä Agronomiliittoon ja muille yhteistyökumppaneille. 

Oikosulku julkaistaan myös sähköisenä Oikos ry:n verkkosivuilla. 

Oikos ry:n viime vuosien aikana täydellisesti uudistetut kotisivut Internetissä toimivat 

tärkeänä tiedotuskanavana järjestön hallituksen, jäsenien ja yhteistyötahojen välillä. 

Kotisivuilla on tietoa ainejärjestöstä ja jaostoista, ja siellä tiedotetaan ajankohtaisista 

tapahtumista. Myös tärkeät asiakirjat, kuten hallituksen kokousten pöytäkirjat, vaali- ja 

vuosikokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 

ovat jäsenistömme nähtävissä kotisivuilla. 

Tärkeänä tiedotuskanavana oikoslaisille toimii myös yhdistyksen Facebook-ryhmä. 

Ryhmän kautta tiedotetaan tapahtumista sähköpostin ohella myös vuonna 2014. 

Oikoksen Facebook-ryhmä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi viestintäkanavaksi, 

jonka kautta päästään jutustelemaan myös epävirallisemmissa merkeissä. 

Facebookissa toimii myös Oikoksen alumneille eli valmistuneille opiskelijoille oma 

ryhmänsä. Se kuuluu Helsingin Yliopiston ainejärjestöjen omien alumnisivustojen vielä 

toistaiseksi harvinaiseen joukkoon. Alumnisivustolle pyritään saamaan entistä 

enemmän käyttäjiä ja ryhmä on todennäköisesti hyödyksi myös vuonna 2014 

perustettavan Oikos-alumneille tarkoitetun yhdistyksen potentiaalisten jäsenten 

tavoittamisessa. Facebook-ryhmään tullaan hyödyntämään myös opiskelijoiden ja 

alumnien yhteistoiminnan apuvälineenä.  

Hallituksen kokouksen pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle sähköpostitse. Yhdistyksen 

esimiehelle toimitetaan yhdistyksen että hallituksen kokousten pöytäkirjat.  

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 tutuksi myös 
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yliopiston ulkopuolella, muun muassa pääaineopiskelijoidemme potentiaalisille 

työnantajille. Tätä pyrkimystä edistetään etenkin yritysekskursioilla sekä 

kannattajajäsenyyksillä ja muilla yhteistyömuodoilla.  

2.4 Ekskursiot ja retket 

Järjestämme hallituksen johdolla tutustumiskäyntejä kuluttajaekonomiaan ja 

ravitsemustieteeseen liittyviin mielenkiintoisiin kohteisiin. Suunnittelemme ekskursioita 

kiinnostuksen ja yhteistyömahdollisuuksien mukaan muutaman tunnin yritysvierailuista 

useamman päivän matkoihin. Vuodelle 2014 on suunnitteilla monenlaista ekskursioita. 

Tarkoituksena on löytää molempia pääaineita kiinnostavia ja tukevia 

tutustumiskohteita. Suunnitteilla on vierailuja muun muassa Atrialle, sydänmerkin 

tiimoilta Sydänliittoon, ruokamarkkinoinnin sääntelyyn liittyen Kuluttajavirastoon, sekä 

S-ryhmään tai Keskoon. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia päästä tutustumaan 

ravintolan toimintaan ja suomalaiseen viinitilaan. Ulkomaanekskursio suuntautuu tänä 

vuonna Alankomaihin. Matkan pääpaino on Amsterdamissa, mutta tarkoitus on myös 

vierailla Wageningenin yliopistossa, joka on pääaineidemme suosittu vaihtokohde ja 

alojemme arvostettu tutkimuslaitos. Oikos ry budjetoi vuosittain tukea myös jaostojen 

omille pääaineopiskelijoilleen järjestämiin ekskursioihin ja retkiin. 

2.5 Vapaa-ajan toiminta 

Tavoitteenamme on järjestää opiskelun sekä opinto- ja yhteistyötoiminnan lisäksi myös 

jäsenistöämme virkistävää vapaa-ajan toimintaa esimerkiksi urheilun, kulttuurin ja 

juhlien muodossa. 

 

2.5.1 Kulttuuritoiminta 

Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille ajanvietettä, yhdessäoloa 

monipuolisten kulttuuritapahtumien muodossa. Tavoitteena on järjestää ohjelmaa 

perinteisistä opiskelijatapahtumista korkeakulttuuriin, viihteestä ajatuksia herättävään ja 

kyseenalaistavaan nykytaiteeseen.  

Suunnitelmissa vuodelle 2014 on mm. käydä tutustumiskierroksella ja konsertissa 

uudessa musiikkitalossa, vierailla televisio-ohjelman studioyleisönä, ihmetellä 

nykytanssia ja jazz-musiikin estetiikkaa, rymytä parissa perinteisessä appro-

tapahtumassa, nauttia teatterista, MMYL:n speksistä ja elokuvista, risteillä syksyllä 

tuoreiden fuksien kanssa, nauraa nykysirkukselle ja stand up -komiikalle ja juhlistaa 

Suomen itsenäisyyttä ylioppilaiden soihtukulkueessa. Koska sana “kulttuuri” on 

alunperin tarkoittanut maanviljelystä, selvitämme myös mahdollisuutta hankkia 

käyttöömme pieni viljelypalsta, jos jäsenistöstä löytyy innokkaita viherpeukaloita. 
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2.5.2  Liikunta- ja harrastustoiminta 

Tavoitteemme on antaa jäsenille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin liikuntamuotoihin 

sekä rentoutua liikunta- ja harrastustoiminnan parissa opintojen vastapainoksi. 

Vuodeksi 2014 on suunnitteilla jäsenistömme kiinnostuksen ja toiveet huomioiden 

monipuolisia lajeja ja tapahtumia. Keväälle on lähtökohtaisesti harkittu seuraavia lajeja: 

Hiihtoreissu Paloheinään, Megazone, Hohtokeilaus, Vaellus/ulkoilureissu sekä 

Paintball. Syksyllä puolestaan olisi tarkoitus liikkua seuraavien lajien tahtiin: Karting,  

kiipeily, salibandy, pesäpallo sekä avantouinti. Lopulliset lajivalinnat selviävät 

oikoslaisten kannatuksen perusteella. Tavoitteena on tarjota myös edullisia 

vaihtoehtoja, jotta kaikki oikoslaiset voisivat osallistua toimintaan. 

Tarkoituksena on jatkaa Oikoksen menestyksekästä urheilu-uraa sählyjoukkueena 

ViPa:n (Viikin Pallo) tapahtumissa. Osallistumme yhdessä myös muihin 

urheiluhenkisiin tapahtumiin, kuten Viikki GP:hen maaliskuussa sekä Zetorin vetoon 

vappuna. Toivomme myös, että oikoslaisia on edustamassa tiedekuntaa vuotuisissa 

pohjoismaisten maatalousylioppilaiden PM-kisoissa. 

2.6 Juhlat ja tempaukset 

Järjestämme jäsenillemme runsaasti hauskoja juhlia ja tapahtumia, joissa on helppo 

tutustua uusiin ihmisiin niin oikoslaisten, jäseniemme ystävien, kuin muiden 

ainejärjestöjen jäsenten parissa. Kannustamme jäseniämme osallistumaan myös 

muihin, etenkin HYY:n, MMYL:n ja Agronomiliiton järjestämiin tapahtumiin.  

Oikoksen juhlakalenteri käynnistyy vuonna 2014 edellisvuoden hyvien kokemusten 

saattelemana ystävänpäiväsitseillä, jotka järjestetään ystävänpäiväviikolla. Oikoksen 

jäsenet saavat tänäkin vuonna tuoda sitseille ystäviään tutustumaan 

sitsiperinteeseemme. Viime vuodesta poiketen ystäväteemaa on laajennettu tänä 

vuonna toteuttamalla sitsit yhdessä toisen ainejärjestön, Voluntaksen, kanssa. 

 

Tänäkin vuonna Oikos järjestää emäntänsä johdolla maineikkaat pullatalkoot. 

Tempauksessa myydään maailman parhaita laskiaispullia Viikin kampuksen 

opiskelijoille ja henkilökunnalle. Pyrimme jälleen saavuttamaan edellisten vuosien 

myyntitason, 600 pullaa.  

Vappua juhlistamme perinteisin menoin osallistumalla Agronomiliiton järjestämään 

Zetorin veto -tapahtumaan ja kerääntymällä myöhemmin päivällä Oikoksen omiin 

maljannostajaisiin. Tarkoitus on myös jatkaa vappuaaton viettoa yhdessä Mantan 

lakituksen seuraamisen ja opiskelijabileiden merkeissä.  Vappupäivänä kokoonnutaan 

Oikoksen teltalle piknikille Kaivopuistoon.  
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Syksyllä pyrimme saamaan uudet opiskelijamme mukaan Oikoksen toimintaan 

mahdollisimman nopeasti opintojen alettua. Aiomme järjestää orientoivalla viikolla 

yhteistyössä pääaineidemme tutoreiden kanssa Oikoksen oman fuksi-illan. Edustamme 

ainejärjestöämme myös C-grundin perinteisissä fuksibileissä ja pidämme ennen bileitä 

yhteiset ”etkot” oikoslaisille. Järjestämme alkusyksystä myös fukseille pöytäjuhlat, 

joissa uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan vanhempiin oikoslaisiin sekä 

akateemiseen pöytäjuhlaperinteeseen. Fuksisitsit järjestetään mahdollisesti 

yhteistyössä jonkin muun viikkiläisen ainejärjestön kanssa. Osallistumme MYÖS 

orientoivan viikon ainejärjestöiltapäivään sekä MMYL:n fuksiaisiin. Yhteistyössä 

muiden viikkiläisten ainejärjestöjen kanssa järjestämme fukseille ainejärjestöillan, jossa 

ainejärjestöjen hallitukset esittelevät itsensä ja järjestönsä toimintaa.  

Marraskuussa järjestetään Oikoksen 67. vuosijuhlat emännän ja isännän johdolla. 

Marraskuisen vaalikokouksen yhteydessä pidetään myös Oikoksen pikkujoulut. 

Joulukuulle on suunnitteilla myös jouluiset pöytäjuhlat, joiden myötä jäsenistömme voi 

siirtyä joulunviettoon. 

 

3. Opintojen kehittäminen 

 

3.1 Opintoyhteistyö 

Oikos ry pyrkii vaikuttamaan yliopiston hallinnossa eri tavoin jäsenistön aloihin liittyviin 

kysymyksiin. Edustajamme sekä tiedekuntaneuvostossa että laitosneuvostossa ja 

muissa päättävissä elimissä, kuten Opetustoimen arviointitoimikunnassa toimivat tässä 

yhteyshenkilöinä. Myös opintopalavereilla edistetään opiskelijoiden ja yliopiston 

yhteistyötä. Vuonna 2014 pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti esimerkiksi Maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan tutkintouudistukseen liittyviin kysymyksiin edelleen.  

Oikos osallistuu aktiivisesti tiedekunnan, yliopiston ja pääaineidemme 

kehittämisprojekteihin sekä ainejärjestönä että osana Maatalous-metsäylioppilaiden 

liittoa (MMYL). Ainejärjestöllämme on peräti neljä jäsentä MMYL:n hallituksessa. Oikos 

ry:n jaostot käsittelevät aktiivisesti pääainekohtaisia opintoasioita ja välittävät tietoa 

Oikos ry:n hallitukselle. Oikoksen hallitus ja jaostot muodostavat myös lausuntoja 

ainejärjestönä opiskelua koskevista aiheista sekä palkitsemisehdotuksia (mm. stipendit 

ja muut palkinnot) kun mahdollisuuksia niihin ilmenee. Osallistumme myös uusien 

opiskelijoiden rekrytointiin liittyviin tapahtumiin. 

3.2 Opintojen suunnittelu 

Vuonna 2014 aiomme muutaman edellisvuoden tavoin jatkaa opintotoimintaamme 

panostamista. Järjestämme kaksi opintoihin liittyvää tapahtumaa; sivuaineinfon ja 

työelämäillan. Sivuaineinfo on suunnattu etenkin fukseille ja järjestetään 

syyslukukaudella. Tapahtuman tarkoituksena on helpottaa sivuaineen valintaa ja 

henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista. Sivuaineillassa ääneen pääsevät 
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erilaisia sivuainekokonaisuuksia opiskelleet oikoslaiset. Tapahtumassa pohdimme 

yhdessä eri vaihtoehtojen hyötyjä myös työllistymisen näkökulmasta. Loppuvuodesta 

toteutetaan myös työelämäilta, jossa ääni on puolestaan Oikoksen alumneilla ja 

mahdollisesti muilla työelämässä toimivilla henkilöillä. Tapahtumassa he kertovat 

omista opinto- ja urapoluistaan ja antavat vinkkejä työuraa ajatellen. Puhujat valitaan 

tasapuolisesti molempien pääaineidemme opiskelijoita kiinnostavista työpaikoista. 

Yhdistyksen opintovastaava opastaa jäseniämme opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja 

tuo tietoon opintoihin liittyviä yleisiä asioita. Oppiaineiden kurssisisältöihin ja opintojen 

kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä oleellisessa osassa on jaostojen opintotoiminta 

ja sen tukeminen ja kannustaminen. Lisäksi kannustamme jäseniämme hakeutumaan 

tiedekunnan opiskelijatutoreiksi ja ottamaan vastaan uusia opiskelijoita tulevana 

syksynä. 

 

4. Yhteydet yhdistyksen ulkopuolelle 

 

4.1 Opiskelijajärjestöt 

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

Mentor-klubin järjestämiin tilaisuuksiin, infoihin ja koulutuksiin. Yhdistyksemme 

jäsenistöllä on kuluvalla kaudella MMYL:n hallituksessa neljä edustajaa. Sekä MMYL:n 

kautta että sen ulkopuolelta tehdään yhteistyötä tiedekunnan ja kampuksen muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2014 on tarkoituksena jatkaa myös 

puheenjohtajatapaamisia muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. 

Puheenjohtajatapaamisten on tarkoitus toimia tiedonvälitys- ja tukikanavana MMYL:n 

ainejärjestöjen välillä.  

Teemme yhteistyötä myös Kopeda ry:n ja Kuopion yliopiston kliinisen 

ravitsemustieteen opiskelijoiden Retikka ry:n kanssa. Edustamme myös Agronomiliiton 

Opiskelijavaliokunnassa, joka pitää yhteyttä ammattiliittoon ja pyrkii täten lisäämään 

yhteistyötä sekä tiedonjakoa työelämän saralla.  
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4.2 Muut järjestöt 

Pidämme yhteyttä molempien pääaineiden koulutusalajärjestöihin: Kuluttajaekonomistit 

ja -teknologit Cotes ry:hyn sekä Ravitsemusterapeuttien Yhdistys RTY ry:hyn. 

Oikoksella on edustaja myös RTY:n, Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen 

johtokunnassa vuorovuosin Retikka ry:n kanssa. Pyrimme pitämään yhteyttä myös 

muihin kuluttajaekonomian ja ravitsemusalan oppiaineita lähellä oleviin järjestöihin. 

Vuonna 2014 ollaan edetty pitkälle aikeissa perustaa erillinen järjestö ainejärjestömme 

entisiä opiskelijoita varten. Oikoksen alumnijärjestö tulee toimimaan entisten 

opiskelijoiden yhdyssiteenä, jonka kautta entiset opiskelutoverit voivat tavata toisiaan ja 

viettää aikaa yhdessä. Järjestö toimisi myös Oikos ry:n kanssa tiiviissä yhteistyössä 

esimerkiksi työelämäyhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä sekä yhteistapahtumien 

järjestämisessä. Hanketta ajaa eteenpäin muutama eniten Oikoksen puheenjohtaja, 

jotka ovat samalla yhteydessä nykyisen hallituksen kanssa. 

4.3 Työmarkkina-asiat 

Työmarkkinoiden kehitystä seuraamme pääasiassa Agronomiliiton välityksellä. 

Rohkaisemme jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin työelämätilaisuuksiin, kuten liiton 

järjestämiin urailtoihin. Lisäksi jatkamme yhteistyötä yhdistyksen esimiehen kanssa 

työelämäkontaktien rakentamisessa.  

Vuonna 2014 yhdistyksemme tavoitteena on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä 

oppiaineisiimme läheisesti liittyvillä aloilla toimivien yritysten kanssa. Aiomme 

mahdollisuuksien mukaan hankkia myös uusia yhteistyötahoja. Yhteistyöllä pyritään 

saavuttamaan suoria yhteyksiä yrityselämään ja tuleviin työnantajiin. Oikos ry hyötyy 

yhteistyöstä jossain määrin myös taloudellisesti. Yhteistyötahoille voidaan tarjota 

vastineeksi muun muassa näkyvyyttä yhdistyksen verkkosivuilla ja Oikosulussa. 

Jatkamme tänä vuonna vuonna alumnitoimintaa aktiivisesti. Pyrimme saamaan 

valmistuneet liittymään Oikoksen alumnisivulle Facebookissa ja osallistumaan 

alumnitapahtumiimme. Näemme alumnit tärkeänä linkkinä ainejärjestömme ja 

työelämän välillä. 

4.4 Kansainvälisyys 

Yhdistyksemme pyrkii järjestämään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan 

yhdyshenkilön tiedekunnan järjestämiin kansainvälisyysiltoihin, IAAS (International 

Association of Students in Agricultural and Related Sciences) -toimintaan sekä muihin 

kansainvälisiä aiheita käsitteleviin tilaisuuksiin.  

5. Ympäristöohjelma 

Oikos ry pyrkii toiminnassaan ottamaan ympäristön huomioon niin kestävällä tavalla, 

kuin se suinkin on mahdollista. Kiinnitämme huomiota erityisesti toimistokäytäntöjen ja 

tapahtumien ympäristöystävällisyyteen. Printtaamme esityslistat mahdollisimman 

http://www.iaasworld.org/
http://www.iaasworld.org/
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pienessä koossa paperin säästämiseksi ja vältämme turhaa papereiden tulostamista 

sekä tulostamme kaksipuolisia asiakirjoja aina kun se on mahdollista. Viestinnässä 

käytämme sähköistä viestintää mahdollisuuksien rajoissa ja näin pyrimme 

vähentämään paperijätteen määrää. 

Vältämme ruokajätteen syntymistä tapahtumissamme arvioimalla mahdollisimman 

tarkkaan ruuan todellisen tarpeen. Mahdollisen ruokajätteen kierrätämme aina 

parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme saatavuuden rajoissa tavallisia astioita ja 

kun joudumme käyttämään kertakäyttöastioita, pyrimme ottamaan niiden valinnassa 

huomioon ympäristön kuormituksen. Huolehdimme tapahtumissamme biojätteen ja 

kierrätettävien materiaalien asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Oikos ry on kiinnostunut 

kehittämään ympäristöohjelmaansa edelleen esimerkiksi HYY:ltä saatavien ideoiden tai 

koulutuksen mukaisesti.  


