
Oikos ry 
 
Hallituksen kokous 1/2016 
Aika: 20.1.2016 klo 18:00 
Paikka: Viikkiklusteri, Mannerheimintie 5 B 
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, jaostojen pj:t 
Paikalla: Pinja, Sophia, Katri, Meri, Amir, Tuuli, Henriikka, Tuulia, Johanna ja Julia sekä Tuomas Soila 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 18.10. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
 Valitaan koko kauden puheenjohtajaksi Pinja Kajavuori ja sihteeriksi Katri Lyytikäinen. 
 

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen jaostojen edustajille 
 Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään KE-jaoston edustajalle Tuomas Soilalle. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 
 

6. Jäsenasiat 
 6.1. Uusien jäsenten hyväksyminen 
 Ei uusia jäseniä. Jatkossa taloudenhoitaja seuraa uusien jäsenten listaa ja jäsenet 
 hyväksytään kokouksessa. Uusia jäseniä tulee lähinnä syksyisin. 
 6.2. Jäsenrekisterin päivittäminen 
 Tällä hetkellä jäsenrekisterissä on ylimääräisiä jäseniä. Pinja tekee e-
 lomakkeen, jonka avulla selvitetään nykyiset opiskelijajäsenet. Muut siirretään 
 alumnirekisteriin. 
 

7. Toimintasuunnitelma 2016 
Toimintasuunnitelmien oltava Dropboxissa 31.1. mennessä. 
 7.1. Ulkomaan excursio 
 Ulkomaan excursiota suunnitellaan yhteistyössä Lipidin kanssa. Sophia ja Lipidin 
 varapuheenjohtaja Mia järjestävät äänestyksen mahdollisista matkakohteista. Tällä 
 hetkellä vaihtoehtoina ovat Portugali, Kroatia ja Montenegro. Selvitetään olisiko 
 jostain mahdollista saada tukea matkaa varten. 
 7.2. Kulttuuri 
 Vuoden alussa suunnitelmissa on teatteri ja jääbaletti. Tarkoituksena on järjestää



 vuoden aikana monipuolisia kulttuurikokemuksia esimerkiksi musiikin, teatterin, 
 kuvataiteen, sirkuksen, stand upin parissa. Myös approja ja risteilyjä on 
 suunnitelmissa. Tarkoituksena on, että tapahtumien lippujen hinnat olisivat 
 opiskelijaystävälliset. 
 7.3. Urheilu 
 Urheiluvastaava ei ole paikalla, mutta on laittanut viestiä, että kartoittaa oikoslaisten 
 kiinnostuksen kohteita. Helmikuun loppupuolelle on mietitty mahdollisesti beach 
 volleyta. 
 7.4. Opintotoiminta 
 Opintovastaava ei ole vielä paikalla, joten palataan tähän kohtaan myöhemmin. 
 Vaihtoinfo voitaisiin järjestää syksyllä ja sivuaineinfo keväällä. Hanna on keskustellut 
 hallopedin kanssa opintoihin liittyvistä asioista. Erityisesti yliopistolla käynnissä olevat 
 muutokset ovat ajankohtaisia. Ainakin ravitsemustieteen tutkintouudistuksesta on 
 keskusteltu. Opintovastaava pitää myös jatkossa aktiivisesti yhteyttä 
 hallopedeihin. Sovittiin, että Hanna on yhteydessä KE-jaostoon ja selvittää 
 kuluttajaekonomian tilannetta tarkemmin. 
 7.5. Yritys- ja yhteistyötoiminta 
 Suunnitelmissa on järjestää ekskursioita molempien pääaineiden opiskelijoita 
 kiinnostaviin kohteisiin sekä jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa. Osallistutaan myös 
 Viikki Areenaan. Ensimmäinen excu on 10.2. Orkla Careen vuosikokouksen 
 yhteydessä. Myös Altian excu yritetään toteuttaa tänä vuonna. Esitettiin toive, että 
 excursioita järjestettäisiin myös kuluttajaekonomeja kiinnostaviin kohteisiin 
 esimerkiksi johonkin pankkiin. Myös elintarvikealaan liittyvillä excursioilla voisi 
 huomioida sen, että myös yritys- ja organisaatiotaso on mukana esittelyissä. 
 Mietittiin S-ryhmää yhdeksi mahdolliseksi excukohteeksi. Oikoslaisille voisi laittaa 
 kyselyä kiinnostuksen kohteista. 
 7.6 Muu toiminta ja tapahtumat 
 7.6.1 Sitsit: Tulossa ystävänpäiväsitsit VV:n ja Voluntaksen kanssa 11.2. Maalis-
 huhtikuussa voisi järjestää sitsit jonkun muun kanssa. Ehdotettiin sitsien järjestämistä 
 Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa, sillä sieltä suunnalta olisi mahdollisesti 
 kiinnostusta. Syksyllä on tarkoitus järjestää ainakin harjoitussitsit ja fuksisitsit. 
 7.6.2. Oikoksen ja VV:n mökkireissu: Tarkoitus järjestää toukokuussa. 
 Tapahtumavastaavat keskustelevat asiasta VV:n kanssa. Pohditaan mökkireissun 
 pidentämistä kahteen yöhön. 
 
Hanna saapuu ajassa 18.33. 
 
 7.6.3 Oikoksen bileet: Järjestetään mahdollisesti maalis-huhtikuussa. Mietitään 
 sopivaa ajankohtaa muihin tapahtumiin nähden. 
 7.7 Oikosulun toimintasuunnitelma 
 Vuoden aikana ilmestyy kolme numeroa. Lehdet painetaan todennäköisesti 
 Picasetilla. Painosmäärät voisivat olla 25, 50 ja 25 kpl. Lehti on saatavilla 
 ravitsemustieteen kertsillä ja PDF-muodossa Oikoksen nettisivuilla. Lisäksi lehti 
 lähetetään HYY:lle, Visa Heinoselle, Mikael Fogelholmille ja Raisa Valveelle. Syksyllä 
 ilmestyy tuttuun tapaan fuksinumero ja muihin lehtiin mietitään teemoja. Esimerkiksi 
 muutos voisi olla yhden numeron teemana. Huomautetaan, että viime vuonna osa 
 kuvista on ollut jostain syystä huonolaatuisia. Selvitetään kuva-asiaa, jotta kuvien 



 laatu olisi tänä vuonna parempi. 
 
Palataan kohtaan 7.4. Opintoasiat 
 

8. Jaostojen puheenvuorot 
-  KE-jaoston toiminta oli viime vuonna onnistunutta. KE-jaostolla oli paljon erilaisia 

 tapahtumia. Käytiin muun muassa katsomassa stand upia, vierailtiin 
 valokarnevaaleilla ja järjestettiin pubivisa. Tänä vuonna on tarkoituksena laajentaa 
 toimintaa entisestään. Tällä hetkellä puhuttaa myös muutokset kuluttajaekonomian 
 opinnoissa ja tuleva taloustieteiden yhteinen kandiohjelma sekä näiden vaikutukset 
 opetuksen laatuun. Sovittiin, että KE-jaosto toimittaa toimintasuunnitelmansa ja 
 tukihakemuksensa Oikokselle 31.1. mennessä. 

- RAV-jaoston edustaja ei ollut paikalla, mutta tulee seuraavaan kokoukseen. 
 

9. Mennyt toiminta 
 Ei mennyttä toimintaa. 
 

10. Tuleva toiminta 
 10.1. Karonkka 
 On 20.1. Memphisissä. Päätetään, että Oikos sponsoroi ruokailua 12€ per 
 henkilö. 
 10.2. Vuosikokous ja yritysexcursio 
 Excursio Orkla Careen on 10.2. ja samassa yhteydessä järjestetään Oikoksen 
 vuosikokous. Pinja on kysynyt vuosikokouksen puheenjohtajaksi vuoden 2014 
 puheenjohtajaa Jani Varpaa. 
 10.3. Ystävänpäiväsitsit 
 Ystävänpäiväsitsit järjestetään Alina-salissa 11.2. yhdessä VV:n ja Voluntaksen kanssa. 
 Tapahtumavastaavat ovat sopineet tapaamisen, jossa he selvittävät järjestelyihin 
 liittyviä asioita yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. 
 10.4. Pullatalkoot 
 Viljateknologian koekeittiö on varattu pullatalkoita varten 8. -9.2. Pullia myydään EE-
 talolla ja MMYL:n kertsillä A-talossa. Pullien ennakkotilauslomakkeet tulevat pian. 
 Meri tiedottaa henkilökuntaa ja muita ainejärjestöjä pullien myynnistä. EKY:lle 
 laitetaan erikseen oma viesti ennakkotilaukseen liittyen. Pullien myyntiä 
 mainostetaan aktiivisesti. Voisi tehdä esimerkiksi FB-tapahtuman. 
 

11. Talousasiat 
 11.1. Tilinkäyttöoikeudet 
 Tilinkäyttöoikeudet on siirretty Sini Kokkolalta Julia Lindbäckille. Oikoksen kortin 
 pitäisi tulla Julialle lähiaikoina. 
 11.2. Budjettisuunnitelma 
 Julia ja Pinja ovat tehneet budjettisuunnitelman. Tänä vuonna ei ole tulossa suuria 
 hankintoja, joten Oikos voisi sponsoroida jäsentensä ulkomaan excursiota. Kulttuuri- 
 ja urheilubudjettia on nostettu viime vuoteen verrattuna. Lisäksi aletaan jo säästää 
 Oikoksen 70-vuotisjuhlia varten. Huomioitava, että viime vuoden Viikki 
 Areenan rahat tulevat vasta tämän vuoden puolella. 
 



 11.3. Kokoustarjoilut 
 Sovitaan, että kokoustarjoiluihin budjetoidaan 10€ per kokous ja Katri vastaa 
 kokoustarjoiluista. 
 11.4. Avustushakemukset 
 Pinja hakee HYY:n järjestötukea (TAHLO). Sophia selvittää löytyykö sopivaa tukea 
 ulkomaan excua varten. 
 11.5. Tulostussaldo 
 Ei ole mahdollista saada Oikoksen yhteistä tulostuskorttia, joten tulostussaldoa on
 ladattava henkilökohtaisille tunnuksille. Sovitaan, että tulostussaldoa ladataan Julialle 
 ja Katrille kummallekin 10€ ja kaikki Oikoksen tulostus hoidetaan heidän kauttaan. He 
 pitävät kirjaa siitä, kuinka paljon ovat tulostaneet Oikokselle. 
 

12. PR-toiminta 
 12.1. Kannattajajäsenet 2016 
 Tällä hetkellä kolme kannattajajäsentä: Valio Oy, Vaasan Oy ja Orkla Care. 
 

13.  Urheilu 
 Tiina kartoittaa, millaisia tapahtumia oikoslaiset toivovat. 
 

14. Kulttuuri 
- Jääbalettiin ilmoittautui 18 henkilö, joten ostettiin neljä lippua lisää. Päätettiin, että 

Oikos sponsoroi nämä liput kokonaan. 
- 1.2. Kansallisteatterissa näytelmä Töppöhörö, johon opiskelijaliput maksavat 17€. 

Sovittiin, että ostetaan 8 lippua ja Oikos sponsoroi 8€ per lippu. 
- Hesarin appron liput tulevat pian ainejärjestömyyntiin. Päätettiin, että Oikos ostaa 20 

lippua torstaille. 
 

15. Oikosulku 
 Henriikka on ollut yhteydessä toimituskuntaan. He ideoivat Oikosulkua lisää. Tällä 
 hetkellä on monia hyviä ideoita. 
 

16. Tiedotus 
 16.1. Nettisivut 
 Annetaan Merille oikeus muuttaa Oikoksen nettisivujen ilmettä. Tarkoituksena olisi 
 tehdä sivuista blogityyppiset, jolloin ne olisivat ajankohtaisemmat ja 
 mielenkiintoisemmat. Poistetaan sivuilta esimerkiksi vanhat kuvagalleriat ja sen sijaan 
 lisätään kuvia juttujen yhteyteen. Yritetään myös saada Oikoksen Instagram 
 näkymään sivupalkissa. 
 16.2. Hallitusesittelyt 
 Arvottiin hallitusesittelyiden kirjoittajat ja sovittiin, että hallitusesittelyt ja kuvat 
 toimitetaan Merille 31.1. mennessä. 
 16.3. Sähköpostilistojen päivittäminen 
 Päätettiin, että Meri poistaa postituslistoilta ne, jotka eivät enää käytä helsinki.fi 
 sähköpostiosoitetta. 
 16.4. Instagram 
 Oikoksen Instagramtilin (oikos_ry) salasana vaihdettiin ja annettiin se 
 uudelle hallitukselle. Esitettiin toive, että Instagramia käytetään aktiivisesti ja sinne 



 lisätään kuvia Oikoksen tapahtumista. 
 
 

17.  Posti 
 Postissa oli tullut Alimenta, Ravitsemusasiantuntija ja Hyvä Olo -lehden 
 saapumisilmoitus. Annettiin saapumisilmoitus Henriikalle ja sovittiin, että hän noutaa 
 lähetyksen. Päätettiin, että tästä lähtien Henriikka hakee Oikoksen postit 
 postilaatikosta ja tuo ne kokouksiin. 
 

18. META 
 18.1. Katrin liittyminen Facebookiin 
 On jo liittynyt. 
 18.2. Kahvit Raisan kanssa 
 Sovittiin, että Raisalle tarjotaan kahvit Viikunassa. Pinja ja Sophia edustavat hallitusta. 
 He ottavat yhteyttä Raisaan ja sopivat ajankohdasta. Päätettiin, että Oikos sponsoroi 
 tilaisuuden tarjoilut. 
 18.3. Sääntöjen lukeminen 
 Kaikki hallituslaiset lukevat Oikoksen säännöt ja kuittaavat Pinjalle lukeneensa ne. 
 

19. Seuraava kokous 
 Järjestetään ennen pullatalkoita todennäköisesti 3.2. Pinja tekee doodlen 
 ajankohdasta. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 19.45. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


