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Vuosikokous 2016 

Aika: 10.2.2016 klo 13:00 
Paikka: Orkla Caren tilat, Iso Omena, Espoo 
Kutsutut: Oikos ry:n jäsenet 
Paikalla: Pinja Kajavuori, Sophia Rehn, Tuulia Pietilä, Johanna Tikkanen, Henriikka Jussila, Tuuli 
Salo, Amir Bardo, Meri Mathlin, Hanna Walsh, Julia Lindbäck, Tiina Suikki, Katri Lyytikäinen, Anna 
Kylmäsuo, Annette Forss, Jani Varpa, Mari Lahti, Sini Kokkola, Tuomas Soila, Tiina Roine, Vesa 
Lapinkero 
 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 
Avataan kokous ajassa 13.24. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan puheenjohtajaksi Jani Varpa ja sihteeriksi Katri Lyytikäinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valitaan Pinja Kajavuori ja Sophia Rehn. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 
 

5. Ilmoitusasiat 
Ei ilmoitusasioita. 
 

6. Vuoden 2015 toimintakertomus ja toimintakalenteri 
Vuonna 2015 järjestettiin kolme yhdistyksen kokousta: vaalikokous, vuosikokous sekä syksyllä 
kaikille avoin kokous, jossa myönnettiin ero urheiluvastaavalle. Hallitus kokousti vuoden aikana 
13 kertaa. Vuoden teemana oli poikkitieteellisen yhteistyön lisääminen. 
 
Tiedotus tapahtui Oikoksen Facebook-ryhmän, sähköpostilistan ja kotisivujen välityksellä. 
Viikkotiedote jatkoi tärkeänä tiedotuskanavana. Lisäksi vuoden aikana perustettiin Oikokselle 
Instagram-tili. Oikosulku ilmestyi vuoden aikana 3 kertaa. Lehtien aiheet vaihtelivat ja mukana 
oli sekä ravitsemustieteilijöitä että kuluttajaekonomeja mahdollisesti kiinnostavia aiheita. 
 
Lokakuussa tehtiin ulkomaan excursio Budapestiin yhdessä Lipidi ry:n kanssa. Matkalle 
osallistui 15 oikoslaista. 



Vuoden aikana järjestettiin kahdet varsinaiset sitsit. Helmikuussa oli haalarisitsit yhdessä 
Koneinsinöörikillan sekä Lipidin kanssa ja syksyllä oli lentoteemaiset sitsit yhdessä Viikin 
Taloustieteilijöiden kanssa. Lisäksi syyskuussa järjestettiin harjoitussitsit fukseille. 
Oikoksen perinteiset pullatalkoot järjestettiin helmikuussa ja ne onnistuivat erittäin hyvin. 
Toukokuussa järjestettiin VV:n kanssa mökkireissu Nuuksioon. Lokakuun lopussa juhlittiin 
Oikoksen 68. vuosijuhlia ravintola Careliassa. Osallistujia oli 50. 
 
Kulttuuritapahtumia olivat muun muassa viininmaistelu, The Voice of Finland kuvaukset ja 
MMYL:n speksi. Lisäksi osallistuttiin approille. Hallituskauden viimeinen kulttuuritapahtuma on 
vasta maaliskuussa 2016 oleva jääbaletti. 
 
Urheiluvastaava erosi virastaan syksyllä, mutta vuoden aikana onnistuttiin kuitenkin 
järjestämään muutamia urheilutapahtumia kuten boulderointi, crossfit ja kiipeily 
seikkailupuisto Korkeessa. 
 
Opintoasioissa järjestettiin keväällä vaihto- ja harjoitteluinfo sekä syksyllä sivuaineiltapäivä. 
Opintovastaava otti tänä vuonna vastuulleen myös Oikoksen kansainvälisyysasiat ja Oikos 
esittäytyi kansainvälisille opiskelijoille Suomi night -tapahtumassa. 
Oikoksella oli myös neljä hyvää tuutoria ja tuutorointi onnistui tänä vuonna erinomaisesti. 
 
PR-toiminnan osalta vuosi oli monipuolinen. Oikos hankki kannattajajäseniä, haalarimainostajia 
sekä muita yhteistyökontakteja ja osallistui ViikkiAreenan järjestämiseen. Vuoden aikana 
järjestettiin excursio Orkla Healthille. Muut excursiot eivät valitettavasti toteutuneet. 
 
Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa ravitsemustieteen opiskelijoiden yhteistyö- 
ja toimintaelimenä. Tiedotusta on pyritty parantamaan vuoden aikana. Jaosto on järjestänyt 
vapaa-ajan toimintaa, kehittänyt opetusta yhdessä ravitsemustieteen osaston kanssa ja pitänyt 
yhteyttä työelämään. Vuoden aikana tehtiin sääntöihin toimintaa sujuvoittavia muutoksia. 
Lisäksi jaosto suunnitteli ja teetti vuoden aikana uuden haalarimerkin. 
 
Kuluttajaekonomian jaoston vuosi oli aktiivinen. Vuoden aikana järjestettiin monenlaisia 
vapaa-ajan tapahtumia muun muassa lautapeli-ilta, brunssi, suppailu, fuksipiknik ja excursioita 
sekä osallistuttiin esimerkiksi valokarnevaaleille ja stand up iltoihin. KE-jaosto piti tiiviisti 
yhteyttä kuluttajaekonomian oppiaineen henkilökuntaan. Vuoden aikana huolenaiheeksi nousi 
erityisesti säästötoimien vaikutukset kuluttajaekonomian opetukseen ja jaosto ilmaisikin 
huolensa oppiaineen tilanteesta MMYL ry:lle ja HYY:lle. 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että Oikoksen vuosi oli onnistunut ja saatiin toteutettua monia 
tavoitteena olleita asioita. Oikoksen toiminta oli monipuolista ja vuoden aikana tehtiin paljon 
yhteistyötä myös ainejärjestömme ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 

7. Vuoden 2015 toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös 
Uusia jäseniä Oikokseen tuli 28 ja vuoden lopussa jäseniä oli 193. Vuoden tavoitteena oli, että 
kokonaistulos olisi 0. Tavoitteessa pysyttiin, sillä talous jäi ylijäämäiseksi 35,92 €. Menoeriä 



olivat haalarit, laulukirjat, kunniamerkit sekä uusi teltta. Juhla- ja opintotoimintaan kului rahaa 
budjetoitua vähemmän. Edustus- ja kokouskulut olivat budjetoitua suuremmat. Tuloja saatiin 
muun muassa pullatalkoista, jäsenmaksuista, yritysyhteistyöstä ja toiminta-avustuksista. 
Jani Varpa ja Anna Kylmäsuo ovat tarkastaneet tilinpäätöksen ja todennet sen hyväksi. 
 
Hyväksytään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. 
 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle 
Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle. 
 

9. Jäsenmaksun, kannattaja- ja ulkojäsenmaksun päättäminen vuodelle 2016 
Viime vuonna fuksipaketin hinta oli 55 € ja jäsenmaksu 26 €. Päätetään pitää ne samana myös 
tänä vuonna. Päätetään, että kannattajajäsenmaksu on 200 €. Sovitaan, että Amir voi kuitenkin 
neuvotella kannattajajäsenten kanssa räätälöityjä sopimuksia ja erilaisia yhteistyöpaketteja. 
Ulkojäsenmaksu päätetään pitää samana. 
 

10. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2016 
Oikos jatkaa jäsentensä edun ajamista. Tänä vuonna tavoitteena on järjestää jäsenistölle 
enemmän matalan kynnyksen tapahtumia ja lisätä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 
Oikos tulee kokemaan muutoksia, sillä vuosi 2016 on viimeinen jolloin kuluttajaekonomian ja 
ravitsemustieteen pääaineisiin voi hakea opiskelemaan. 
 
KE-jaosto aikoo järjestää jäsenilleen kuukausittain virkistystoimintaa. Suunnitelmissa on 
esimerkiksi pubvisa, brunssi, saunailta ja fuksipiknik. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää kolme 
yritysvierailua. KE-jaosto harkitsee myös osallistumista ViikkiAreenan järjestämiseen Oikoksen 
rinnalla. Jaoston omaa haalarimerkkiä aiotaan hankkia lisää. 
 
RAV-jaoston keskeisiä teemoja ovat tänä vuonna mentorointi ja vertaistuki. Tarkoituksena on 
järjestää aiempaa enemmän tapahtumia esimerkiksi elokuva-/dokumentti-iltoja, ruokailtoja ja 
rentoja tapahtumia, joihin kutsutaan jo valmistuneita puhumaan ja keskustelemaan. Tänä 
vuonna jaosto aikoo järjestää 4 avointa kokousta, joiden lisäksi jäsenistö voi kertoa ideoistaan 
kerhohuoneen ideointiseinällä. Kerhohuoneelle suunnitellaan viikoittaista opiskelu-
/hengailupäivää. Lisäksi opiskelijoille on suunnitteilla uusi yhteisö. Näiden tarkoituksena on 
lisätä opiskelijoiden välistä keskustelua. 
 
Tiedotusta jatketaan Facebook-ryhmän, sähköpostilistan sekä viikkotiedotteen välityksellä ja 
Instagramiin lisätään kuvia tapahtumista. Tänä vuonna panostetaan erityisesti internetsivuihin, 
joiden ulkoasua on jo alkuvuodesta muutettu blogimaisemmaksi. Internetsivuille lisätään 
säännöllisesti kuvilla höystettyjä raportteja Oikoksen tapahtumista. 
 
Oikosulku ilmestyy vuoden aikana 3 kertaa ja se on saatavilla ravitsemustieteen 
kerhohuoneelta ja internetsivuilta pdf-muodossa. Fuksinumero lähetetään tuttuun tapaan 
fuksipostin mukana. Tänä vuonna Oikosulun ilmettä uudistetaan muun muassa muuttamalla 
kannet värillisiksi. 



Vuoden aikana järjestetään molempien pääaineiden opiskelijoita kiinnostavia yritysvierailuita. 
Suunnitteilla on excursiot esimerkiksi Altialle ja S-ryhmälle. Syksyllä järjestetään ulkomaan 
excursio yhdessä Lipidin kanssa. Kohdevaihtoehdot ovat Berliini, Praha ja Montenegro. 
Lopullinen matkakohde selviää helmikuun aikana. 
 
Vuoden aikana on suunnitelmissa järjestää monipuolisesti erilaisia kulttuuritapahtumia. 
Tapahtumia voisi olla esimerkiksi viininmaistelun, musikaalin, teatterin, sirkuksen, kuvataiteen 
tai stand upin parissa. Ohjelmassa on myös approja ja speksejä. 
 
Urheilutoimintaa järjestetään jäsenten kiinnostusten kohteiden mukaan. Mahdollisia lajeja 
ovat esimerkiksi rantalentopallo, akrobatia, jousiammunta, tankotanssi, kirkkovenesoutu ja 
ilmajooga. 
 
Vuoden aikana on tarkoitus järjestää neljät sitsit sekä Oikoksen vuosijuhlat. Lisäksi järjestetään 
ensimmäistä kertaa Oikoksen bileet. Keväällä toteutetaan jälleen mökkireissu Nuuksioon. 
 
Opinnot ovat tällä hetkellä suuren muutoksen alla, joten tarkoituksena on pitää jäsenistö ajan 
tasalla heitä koskevista muutoksista. Tarkoituksena on myös tiivistää yhteistyötä hallopedien 
kanssa. Lisäksi vuoden aikana järjestetään sivuaineiltapäivä sekä vaihto- ja harjoitteluinfo. 
Tarkoituksena on myös nostaa Oikoksen näkyvyyttä kansainvälisten opiskelijoiden 
keskuudessa. 
 
Talous: Tarkoituksena on jäädä hieman miinukselle. Toimintaan on budjetoitu enemmän rahaa, 
jotta saadaan jäsenille edullisempia tapahtumia. Tänä vuonna aletaan myös säästää jo 
Oikoksen 70-vuotisjuhlia varten. Toimistokuluja on nostettu tulostusuudistuksen vuoksi. 
Jaostoille annettavaa summaa on nostettu, sillä jaostoilla on hyvät toimintasuunnitelmat. KE-
jaosto saa 190 € ja RAV-jaosto 160 €. Yhteensä menoja on 5935 €. Tuloja saadaan 
pullatalkoista, jäsenmaksuista ja haalareista yritysyhteistyöstä sekä ViikkiAreenasta. Lisäksi 
haetaan toiminta-avustuksia. Yhteensä tuloja on arvioitu olevan 5830 €. 
 
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. 
 

11. META 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 14.29. 


