
 

 

Oikos ry  

Hallituksen kokous 11/2015  

Aika: 26.11.2015 klo 16 

Paikka: Porvoonkatu 1 E190 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 

Paikalla: Mari, Sampo, Hanna, Sini, Pinja, Tuomas, Reetta, Hilja, Meri 

1. Kokouksen avaus 
Avataan kokous ajassa 16.32. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen  

Tuomas ja Reetta lukevat ja hyväksyvät pöytäkirjat 9/15 ja 10/15. 

 

5. Jäsenasiat  

5.1. Jäsenrekisterin päivitys 

Mari tekee tämän vuoden aikana e-lomakkeen kaikille Oikoksen jäsenille täytettäväksi. 

 

6. Post 

Postissa on muutama lasku, jotka ovat maksettu. Kunniamerkit 819,64 € ja laulukirjat 

536,91 €.  

 

7. Mennyt toiminta  

7.1. Altian yritysvierailu 30.10. 

Peruuntui liian pienestä osallistujamäärästä johtuen. 

7.2. Vuosijuhlat 31.10. 

50 osallistujaa, joista 40 oikoslaisia. Ruoka oli erinomaista, samoin palvelu. Kaikki ovat 

maksaneet juhlat. 

7.3. Ulkomaanekskursion kuvienkatseluilta 3.11.  

Osallistujia oli noin 15-20. Tarjoilut olivat erittäin hyvät. 

7.4. Kolina feat. Oikos 11.11. 

Oikoslaisia oli 14 ja oli erittäin hauskaa. Jatkossa liput kannattaa hankkia Akun kautta. 

7.5. Nordean stipendihakemusten arviointi 11.11. 

Sini, Tuomas, Sampo ja Meri arvioivat stipendit. Stipendien arviointi oli erittäin hankalaa 

ja vaivalloista. Muutenkin prosessi pitäisi jatkossa ehkä suorittaa eri tavalla, sillä arvioivat 

kokivat olevansa liian subjektiivisia kyetäkseen täysin puolueettomasti arvioimaan 

opintosuoritusotteita. Osa lähetettiin jälkikäteen sähköpostilla. 

7.6. Sivuaineiltapäivä 12.11. 



 

 

Fukseja oli paikalla viisi. Tapahtumaa pitäisi markkinoida paremmin, jotta se tavoittaisi 

kohderyhmänsä. Jatkossa iltapäivä voitaisiin järjestää vasta keväällä. 

7.7. Oluenmaistelu 12.11.  

Paikalla oli seitsemän ihmistä ja Pettu VBS:ltä oli esittelemässä oluita. 

7.7. ViikkiAreena 18.-20.11 

ViikkiAreena oli onnistunut. Oikos rekrytoi paikalle kuusi yritystä. Tapahtuman voisi 

järjestää ensi vuonna vastaavanlaisena. Seminaaripuhujat olivat hyviä, kuuntelijoita 

seminaareissa oli noin 20-30 henkilöä. 

7.8. MMYL vuosijuhlat 21.11. 

Hallituslaisia oli paikalla kuusi. Juhlat järjestettiin Kaivohuoneella ja ne olivat hauskat. 

MMYL:lle annettiin lahjaksi laulukirja ja muuta viihdykettä. Jatkobileet olivat myös 

onnistuneet. Puheet juhlissa olivat keskustelua herättäviä. Ruoka sen sijaan 

valitettavasti melko keskinkertaista. 

7.9 Merkkimarkkinat 23.11. 

Oikos ei myynyt yhtään merkkiä. Oikokselle voisi suunnitella hauskemman merkin, 

koska Oikoksen merkki ei oikein mene kaupaksi. 

7.10 MMYL:n SPEKSI 25.11.  

Oikokselta oli katsomassa Speksiä 16 henkeä. 

 

8. Tuleva toiminta  

8.1. Pikkujoulut ja vaalikokous 27.11. 

Pinja ja Sampo hoitavat tarjoilut. Tarjoilujen budjetti on 100€. Mietitään isännän ja 

emännän pestin nimityksen vaihtamista tapahtumavastaavaksi, mikä olisi virallisempi. 

Agronomiliiton puolesta on tulossa glögiä. 

8.11 Matka-avustuksen hakeminen 

Ensi vuoden ulkomaan excursiolle tulisi hakea apurahaa ensi tilassa. Hanna tarkistaa 

asian. 

 

9. Talous 

ViikkiAreenasta on tulossa voittoa 700 €. Kunniamerkkeihin meni 819,64 €.  

Edustusbudjettia on jäljellä 219 €. Kaikille kuudelle MMYL:n vuosijuhliin osallistuneille 

hallituslaisilla sponsoroidaan 35 €. ViikkiAreena rahoista maksetaan toinen puoli Marin 

ja Tuomaksen osallistumisesta johtuen ViikkiAreenan järjestämisestä. Kulukorvaus (35 

€) maksetaan Hannalle, Pinjalle, Reetalle, Merille, Marille ja Tuomakselle. Tuomas osti 

MMYL:lle syntymäpäivälahjan, joka maksoi 23,30 €, ja korvataan se. Mari osti MMYL:lle 

lahjan, joka maksoi 7,00 € - korvataan. Hiljalle maksetaan olutmaisteluoluista 40,78 € ja 

sivuaineiltapäivän tarjoiluista 65,91 €. VBS:lle maksettiin 20,00 €. Hannalle maksetaan 

Budapest-matkaoppaasta 21,95 € excun lahjoista 29,95 € ja sitsiruuista 6,84 €. Excun 

kuvienkatseluillan ruuat maksettiin Oikoksen kortilla 85,87 €. 

 

10. Tiedotus 

Ei sanottavaa. 

 

 

 

 

 



 

 

11. Oikosulku 

Ainomarin viesti: Toimituskunta muuttui vuoden kuluessa, mukana on ollut Timo, Jani, 

Meri ja Eveliina. Viimeisen lehden deadline on mennyt, ja Aino kyselee mielipidettä, 

pitäisikö painomäärää pienentää. Fuksipainos voisi ollut hiemani isompi, mutta muuten 

lehtiä on ollut hallituksen mielestä sopiva määrä. 

 

12. PR-toiminta 

Kuluttajaliitosta ei ole kuulunut mitään, joten Tuomas ottaa heihin yhteyttä uudelleen.  

Ensi vuonna voi miettiä excun järjestämistä uudestaan Altialle. Uusi PR-vastaava pitää 

ohjeistaa sponsorien hakemiseen mahdollisimman nopeasti. 

 

13. Opintoasiat  

13.1 Opintoasiat yleisesti 

Sivuaineiltapäivän lisäksi Hilja oli järjestämästä Suomi Nightia vaihto-opiskelijoille. 

Opintovastaavan nimeä voisi vaihtaa opinto- ja kansainvälisyysvastaavaksi, jolloin 

henkilö ottaisi koppia myös vaihto-opiskeluasi. 

13.2. Hallopedverkosto 

Mari on elintarviketieteidenlaitoksella laitosneuvoston jäsen ja Meri varajäsen. Ensi 

vuonna Oikoksen opintovastaavien tulee tavata säännöllisesti sekä jaostojen että 

hallopedverkoston edustajia, jotta kaikki ovat ajan tasalla. Myös hallopedien tulee 

tiedottaa opiskelijoille paremmin meneillään olevista muutoksista. 

 

14. Urheilu  

Aikaisemmin oli puhetta lentopalloilusta, mutta se on vielä ajatuksen tasolla. Joulunalus 

on kiireistä, joten tapahtumaa voisi suunnitella ensi vuoden puolelle, mutta aloittaa 

järjestelyn jo nyt. Tämä edellyttäisi e-lomakkeen avaamista ja salin varaamista. Jätetään 

mietintään. 

 

15. Kulttuuri  

Lili aikoo järjestää baletin ja hänellä on vapaat kädet sen suhteen. 

 

16. Kunniamerkkien myöntäminen 

Kunniamerkit myönnetään seuraaville henkilöille: Mirka Puputti, Henri Saxén, Sauli 

Jäppinen, Jemina Kivelä, Sonja Hakala, Helmi Kärjä, Mari Lahti, Reetta Taskinen, Hanna 

Tallberg ja Jani Varpa. 

 

Kunniamerkit myönnetään myös pääaineiden professoreille sekä Toni Ryynäselle, joka 

on toiminut Oikoksen esimiehenä. 

 

Kunniamerkki myönnetään henkilöille, jotka ovat toimineet aktiivisesti Oikoksen 

hyväksi hallituksessa, tutorina tai aktiivisina toimihenkilöinä. Toimien ei tarvitse olla 

peräkkäin, mutta vähintään kolmen vuoden aikana tai neljässä pestissä. Hallitus päättää, 

kenelle toimihenkilöistä merkki myönnetään. 

 

Lisäksi Vuoden Oikku - palkinnot annetaan 
2010: Mirka Puputti, Alpo Martikainen, Henri Saxén  
2011: Helmi Kärjä, Sonja Hakala  



 

 

2012: Janita Bergström, Inkeri Haavisto, Laura Pirkola 
2013: Laura Korpipää, Ella Arvonen 
2014: Mari Lahti, Tiina Roine 
2015: Pinja Kajavuori, Sophia Rehn 

 

Sini poistuu ajassa 18.19. 

 

17. MMYL ry:n liittokokouksen edustajien valinta 

Valitaan sähköpostikokouksessa viikolla 49. Ainakin Hanna, Meri ja Reetta ovat 

halukkaita menemään. 

 

18. Toimintakertomus 

Hallituksen jäsenet kirjoittavat toimintakertomukseen omasta osuudestaan. Mari 

kokoaa kertomuksen. 

 

19. Joulukortit/toivotukset 

Joulukortit toimitetaan sähköpostilla. Laitoksille ostetaan kortit ja viedään. 

Professoreille on päätetty antaa lahjaksi laulukirjat. Reetta hoitaa joulukortit. 

 

20. META 

20.1. KE-jaoston kannanotto 

Oikoksen kannanotossa on ollut virheellistä tietoa johtuen väärinymmärryksistä ja 

informaatiokatkoksista. KE-jaosto ja Marita hoitavat kannanoton kuntoon. 

20.2. Oikoksen esimies 2016-2017 

Raisa Valve suostui Oikoksen esimieheksi. Nimitetään huomenna. 

 

21. Seuraava kokous  

21.1. Hallitusten yhteiskokous 

Pidetään suunnilleen viikolla 51. Mari tekee doodlen, ja uusi hallitus kutsutaan mukaan. 

 

22. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.30. 


