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1. KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 2015 
Esimies    Kuluttajaekonomian tutkijatohtori  
     Toni Ryynänen 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja   Mari Lahti 

Varapuheenjohtaja   Hanna Tallberg 

Sihteeri    Meri Mathlin 

Taloudenhoitaja   Sini Kokkola 

Emäntä    Pinja Kajavuori 

Isäntä     Sampo Kuurne 

Tiedotusvastaava   Reetta Taskinen 

Opintovastaava   Hilja Liukkonen 

Kulttuurivastaava   Lili Wagner 

Urheiluvastaava   Hanna Laine 

PR-vastaava    Tuomas Soila 

Oikosulun päätoimittaja  Ainomari Heikkilä 

 

1.1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Vuonna 2015 järjestettiin järjestön kolme yhdistyksen kokousta. Vuosikokous 
järjestettiin 2.2.2015 excursion Orkla Healthille yhteydessä. Vuosikokouksessa 
hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin tili 
ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle. Kokouksessa esiteltiin myös talousarvio ja 
toimintasuunnitelma hallituskaudelle, jotka hyväksyttiin. Paikalla oli 17 hallituksen 
jäsentä.  

28.10.2015 järjestettiin Oikos ry:n hallituksen avoin kokous, jonne oli kutsuttu kaikki 
halukkaat Oikoksen jäsenet. Yhdeksän hallituksen jäsenen lisäksi kokouksessa oli 
yhdeksän muuta oikoslaista. Kokous järjestettiin pääasiassa siitä syystä, että Hanna 
Laineelle eropyyntö voidaan hyväksyä. Oikoksen sääntöjen mukaan hallituslaisen 
eroanomus voidaan hyväksyä vain avoimessa yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi 
kokous markkinoitiin fukseille mahdollisuutena päästä tutustumaan 
hallitustoimintaan. Paikalla olikin hyvä osanotto fuksien osalta. 

Vaalikokous pidettiin 27.11.2015 Agronomiliiton tiloissa Pohjoisella Makasiinikadulla. 
Kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2016. Kaikki virat saatiin täytettyä. 
Kokouksessa päätettiin myös vaihtaa emännän ja isännän virkojen nimeksi 
tapahtumavastaava ja opintovastaavan nimi muutettiin opinto- ja 
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kansainvälisyysvastaavaksi. Varapuheenjohtajan viran täytöstä tuli äänestys samoin 
kuin urheiluvastaavan virasta. Vuodelle 2016 valittiin myös seitsemän toimihenkilöä: 
tapahtumatoimikunta, oikosulun toimituskunta ja matkaopas ulkomaanexcursiolle. 
Vaalikokouksessa hyväksyttiin myös ravitsemustieteenjaoston sääntömuutos. 

1.2 HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Kaudella 2015 järjestettiin 13 kokousta. Kokoukset järjestettiin eri paikoissa, 
useimmiten Viikissä tai keskustassa Viikkiklusetrilla sekä Kaisa-kirjastossa. Vuoden 
ensimmäinen kokous 26.1. pidettiin kokoustila Batmanissa. Kokouksessa käytiin läpi 
toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä jaostojen edustajat pitivät puheenvuoronsa 
liittyen jaostojen toimintasuunnitelmiin. Lisäksi kokouksessa suunniteltiin tulevaa 
toimintaa tälle hallituskaudelle. Suunnitteilla on perinteisten tapahtumien lisäksi 
sitsit teekkareiden kanssa ja mökkireissu VV:n kanssa kuten viime vuonna. Vuoden 
teemaksi otettiin poikkitieteellisen yhteistyön lisääminen. 

2. TIEDOTUS 

Tiedotuskanavista tärkeimpiä olivat vuoden 2015 aikana 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, HYY:ltä sekä 
yhteistyökumppaneilta. Vuoden alussa perustettiin myös Oikoksen instagram-tili 
(@oikos_ry), jonne hallitus päivitti aktiivisesti kuvia tapahtumista ja edustuksesta.  

Edellisenä vuonna aloitettu viikkotiedote jatkoi yhtenä vuoden tärkeimmistä 
tiedotusvälineistä. Viikkotiedotteeseen koottiin tänä vuonna yhä laajemmin 
yliopiston erilaisia tapahtumia seminaareista juhlallisuuksiin myös Viikin kampuksen 
ulkopuolelta. Pääasiallisesti viikkotiedotteessa keskityttiin tiedottamaan sellaisista 
tilaisuuksista, jotka olivat tulleet tiedoksi viikkiläisten ainejärjestöjen 
sähköpostilistoille tai facebook-ryhmiin. Lukijakunta oli erittäin tyytyväinen 
viikkotiedotteeseen sen kokoavan luonteen ja täsmällisen saapuvuuden vuoksi.   

Viikkotiedotteen ohella Oikoksen facebook-yhteisö oli merkittävä keino tavoittaa 
jäsenet. Yhteisön kautta jaettiin ja luotiin oikoslaisille suunnattuja ja heitä 
kiinnostavia tapahtumia. Lisäksi kanavan kautta jaettiin myös tietoa Oikoksen 
toiminnasta ja innostettiin ihmisiä mukaan tapahtumiin. Jotta tieto tavoittaisi kaikki 
jäsenet, tiedotus toteutettiin sekä sähköpostilistan että facebook-yhteisön kautta. 
Tapahtumien vastuujärjestäjät vastasivat omien tapahtumiensa tiedottamisesta 
facebookin ja sähköpostilistan kautta. Tiedottaja huolehti niistä informoimisen 
viikkotiedotteessa, tarvittaessa muistuttamisen sekä tiedottamisen verkkosivuilla.   

Oikoksen verkkosivuja pidettiin ajan tasalla vuoden mittaan tiedottamalla tulevista 
tapahtumista ja päivittämällä sen sisältöä mm. lisäämällä uusimpien Oikosulku-
lehtien sähköiset versiot saataville. Vuoden loppua kohti etusivun uutiset muutettiin 
tiedotustyylistä kertomusmaisemmiksi, jotta niihin voitaisiin lisätä myös kuvia 
tapahtumista. Tänä vuonna kuvat hyödynnettiin instagram-tililtä. Postin kautta 
Oikos sai mm. alan lehtiä ja kutsuja muilta ainejärjestöiltä. 
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Hallituslaisten aktiivisimmat ja keskeisimmät viestintäkanavat olivat vuoden alussa 
luodut WhatsApp- ja facebook-ryhmät, joissa hallitus keskusteli sisäisistä asioista ja 
toiminnasta. WhatsApp-ryhmän lisääminen viestintäkanaviin varmisti sen, että 
jokaisella hallituslaisella oli tiedossa muiden hallitukseen kuuluvien jäsenten 
yhteystiedot. Molemmat ryhmät tarjosivat mahdollisuuden reaaliaikaiseen 
keskusteluun. Hallituksen sähköpostilista (oikos-hallitus@helsinki.fi) säilyi kuitenkin 
virallisena hallituksen viestintäkanavana.   

 

3. AINEJÄRJESTÖN LEHTI OIKOSULKU 

Oikoksen ainejärjestölehti Oikosulku ilmesty 3 kertaa vuoden 2015 aikana: 
toukokuussa, elokuussa sekä joulukuussa. Lehden jutuissa käsiteltiin sekä 
ravitsemustieteilijöitä että kuluttajaekonomeja mahdollisesti kiinnostavia aiheita. 
Viimeisen numeron teemana oli kansainvälisyys, mutta muuten lehden aiheet 
vaihtelivat. Vuoden aikana lehden tekstien aiheina olivat muun muassa Budapestin 
ekskursio yhdessä Lipidin kanssa, kokemuksia kaksikielisestä tutkinnosta, 
valmistuneen kuluttajaekonomistin haastattelu sekä Mikaelin ja Visan haastattelu 
kansainvälisyydestä. Näiden lisäksi jaettiin esimerkiksi ruuanlaittoreseptejä ja 
esiteltiin tuutoreita ja Viikissä opiskelua uusille fukseille tiedekunnan fuksikirjeen 
mukana menevässä fuksinumerossa. 

Painoversio lehdestä vietiin Oikoksen kerhohuoneelle, jonka lisäksi sen pystyi 
lukemaan sähköisesti PDF-muodossa Oikos ry:n nettisivuilta. Myös HYY:lle 
lähetettiin lehdestä painettu versio, samoin kuin kuluttajaekonomian ja 
ravitsemustieteen professoreille Visa Heinoselle sekä Mikael Fogelholmille. Myös 
Oikoksen esimiehelle Toni Ryynäselle lähetettiin painettu lehti. 

Lehdet taitettiin Adobe InDesign –ohjelmalla niin ylipiston tiloissa kuin 
päätoimittajan omalla kotikoneellakin. Lehdet olivat kaikki B5-kokoisia ja sisälsivät 
20 sivua kannet mukaan laskien. Lehtiä painettiin yhteensä 100 kappaletta Picaset 
Oy:n toimipisteessä Pitäjänmäessä. Ensimmäistä ja viimeistä numeroa painettiin 
kumpaakin 30 kappaletta ja toista, niin kutsuttua fuksinumeroa, 40 kappaletta, jotta 
kaikille fukseille riittäisi omansa.  

4. ULKOMAAN EXCURSIO BUDAPESTIIN 

Tänä vuonna Oikos toteutti ulkomaanekskursionsa yhteistyössä Lipidi ry:n kanssa. 
Matkaan lähtivät kaiken kaikkiaan 25 opiskelijaa, joista peräti 15 olivat Oikoslaisia. 
Suunnittelutyö aloitettiin jo helmikuussa, jolloin päätettiin matkakohde. 
Vaihtoehtoina oli lopuksi Saksa, Espanja ja Unkari, joista ainejärjestöjen jäsenet 
saivat äänestää suosikkinsa. Kohdemaaksi valikoitui Unkari, joten Budapestiin 
mentiin! Kevään aikana oli hyvin aikaa hoitaa matkan käytännön järjestelyt kuntoon. 
Ostimme lentoliput, varasimme hostellin ja yritimme luoda yhteyden paikalliseen 
yliopistoon. Yliopistolta kukaan ei koskaan vastannut sähköposteihimme, mutta 
onneksi saimme yhteyden paikalliseen Finpron edustajaan, joka auttoi meitä 
järjestämään yritys- ja tutkimusinstituuttivierailut.  
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Matkaan lähdettiin 1.10. Ensimmäisenä päivänä ainoana ohjelmana meillä oli 
yhteinen illallinen, jonka aikana tutustuimme toisiimme paremmin. Seuraavana 
aamuna bussi odotti meitä jo puoli kahdeksalta hostellin ulkopuolella. Olimme 
menossa yritysvierailulle Eisbergin tehtaalle. Eisberg on yksi suurimmista 
unkarilaisista erilaisia salaattituotteita valmistavista yrityksistä, joka muun muassa 
valmistaa kaikki Unkarin ja sitä ympäröivien maiden McDonald’sin salaatit. Vierailun 
veti yrityksen toimitusjohtaja ja rakentui noin tunnin mittaisesta yritysesittelystä, 
minkä jälkeen saimme vierailla tehtaassa ja varastotiloissa. Esittely sisälsi paljon 
markkinointiin ja tuotelogistiikkaan liittyvää asiaa, mikä oli varmasti mielenkiintoista 
erityisesti ekonomiaopiskelijoille. Yritysvierailun jälkeen suuntasimme yhdessä koko 
porukka vielä Budapestin suureen kauppahalliin, jossa saimme pienen vilkauksen 
unkarilaiseen ruokakulttuuriin. 

Lauantaina edessä oli vierailu kahdelle viinitilalle. Ensimmäisellä tilalla saimme kuulla 
kattavan esittelyn viinin valmistuksesta keskittyen erityisesti unkarilaisiin viineihin. 
Lisäksi saimme käydä katsomassa viinikellaria, vaikkei siellä alhaisen 
happipitoisuuden vuoksi kauaa pystynyt olemaan. Tämän jälkeen oli vuorossa 
viinimaistelua, jonka aikana saimme maistaa neljää eri valkoviiniä. Jälkimmäisellä 
viinitilalla saimme nauttia viinejä yhdessä perinteisen unkarilaisen illallisen kera.  

Maanantaina vuorossa oli jälleen vierailu. Tällä kertaa suuntasimme Central 
Environment and Food Science Research Institute –tutkimuskeskukseen. Instituutilla 
meidät otettiin jälleen kerran lämpimästi vastaan koko henkilökunnan voimin. Ensin 
paikan johtaja esitteli meille instituutin toimintaa. Instituutti on valtion rahoittama 
Unkarin suurin elintarvike-, maatalous- ja ympäristötutkimuskeskus, jossa 
suoritetaan muun muassa elintarviketurvallisuuteen, elintarviketeknologiaan ja 
mikrobiologiaan liittyvä tutkimuksia. Esittelyn jälkeen menimme 
tutustumiskierrokselle neljälle eri tutkimusosastolle, jossa tutkijat esittelivät meille 
tutkimuksiaan ja niissä käytettävää laitteistoa.  

Tiistaina oli aika lähteä takaisin kotiin. Kaikki järjestelyt koskien matkaa ja erityisesti 
vierailuja onnistuivat paremmin kuin olisimme uskaltaneet toivoa. Kaikki mukana 
olleet opiskelijat vaikuttivat tyytyväisiltä ekskursion antiin. Noin kuukausi matkan 
jälkeen järjestimme vielä ekskursioon liittyvän kuvienkatseluillan matkalle 
osallistuneille, jonka aikana katsottiin yhdessä läpi matkalla otettuja kuvia.  

5. JUHLAT JA TEMPAUKSET 

5.1 SITSIT 

Vuonna 2015 järjestettiin kahdet varsinaiset sitsit, sekä harjoitussitsit. Ensimmäiset 
sitsit järjestettiin 13.2. Smökissä yhteistyössä Koneinsinöörikillan ja Lipidin kanssa. 
Osallistujia oli n. 160 henkilöä ja teemana oli haalarisitsit. Pääsimme tutustumaan 
teekkarien sitsitapoihin sekä Viikin ulkopuolisiin opiskelijoihin. Jatkot järjestettiin 
myös Smökissä. 
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Seuraavaksi järjestimme fukseja varten harjoitussitsit B-grundilla 9.9. Paikalla olivat 
muutamaa opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki fuksit. Harjoitussitseillä harjoiteltiin 
sitsitapoja ja yleisimpiä lauluja, ja fuksit kokivat tapahtuman erittäin hyödylliseksi. 
Toiset varsinaiset sitsit järjestettiin Viikin Taloustieteilijöiden kanssa teemalla 
”Lentoon”. Paikalla oli 70 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli Oikoslaisia, loput 
taas eri pääaineista taloustieteen laitokselta. Teemasta pidettiin paljon. Jatkot 
järjestettiin Ugglassa. 

5.2 PULLATALKOOT 

Pullatalkoissa leivoimme laskiaispullia, joiden myynnistä tulleet tulot on vuoden 
aikana käytetty Oikoslaisten hyväksi. Raaka-aineet ja pakkaukset saimme 
lahjoituksina Pyrollilta, Arlalta, Meiralta, Leipurin Oy:lta, Helsingin myllyltä ja Dr. 
Oetkerilta.  

Pullatalkoot järjestettiin kahtena päivänä. Ensimmäisenä päivänä, 16.2. pullat 
pyöriteltiin ja jätettiin kylmiöihin tekeytymään. Seuraavana päivänä, 17.2. pullat 
leivottiin, täytettin, pakattiin ja myytiin. Pullatalkoisiin osallistui n. 20 Oikoslaista. 
Ennakkotilauksia tuli 35kpl, joista suurin oli EKY:n tilaus: 250 pullaa. Pullia leivottiin 
ja myytiin ennätysmäärä ja tulojakin saatiin yli 1000€!  

5.3 OIKOKSEN JA VV:N MÖKKIREISSU 

Jo toista kertaa toteutettiin Oikoksen ja ympäristöekonomien ainejärjestö Vv:n 
kesken mökkireissu Nuuksioon. Ajankohtana oli 14.5.-15.5. Mökkireissulle osallistui 
38 henkilöä. Reissu sisälsi mölkyn peluuta, saunomista, grillaamista ja yleistä 
yhdessäoloa. Reissupaketin hintaan kuuluivat mökin vuokra, bussikuljetus, 
päivällinen sekä aamupala. Mökkireissusta saatiin hyvää palautetta, ja sitä on 
toivottu myös seuraaville vuosille. 

5.4 VUOSIJUHLA 

Oikoksen 68. vuosijuhla järjestettiin ravintola Carelian kellarissa 31.10. Tilan 
kapasiteetti oli 50 henkilöä, joka tuli täyteen. Osallistujista kolme oli aveceja, 
seitsemän kutsuvieraita, mm. professori Visa Heinonen sekä edustajat 
Agronomiliitolta, MMYL:ltä, Vv:ltä, Lipidiltä ja Sampsa ry:ltä. Osallistujista 
Oikoslaisia oli siis 40 henkilöä. Ohjelmaan kuuluivat professorin tervehdys, 
puheenjohtajan puhe, puhe naiselle, vuoden Oikun jakaminen, sekä ansiomerkkien 
jakaminen ansioituneille Oikoslaisille. Juhlat jatkuivat LeBonkissa, jonne suuri osa 
juhlaväestä siirtyi. 

6. KULTTUURITOIMINTA 

Kulttuuritoiminta saatiin käyntiin maaliskuussa, jolloin yli parikymmentä oikoslaista 
osallistui kulttuurivastaavan järjestämään viininmaisteluun. Viininmaistelussa 
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tutustuttiin seitsemään eri viiniin viininmaisteluetiketin mukaisesti. Tapahtuma sai 
ylistävää palautetta! 

Syyskausi alkoi lokakuisella The Voice of Finland TV-ohjelman kuvauksilla. Ohjelmaa 
kuvattiin Helsingin Munkkisaaressa tapahtumakeskus Telakalla ja kuvaukset kestivät 
kolme tuntia. Paikalla olivat ohjelman juontaja Axl Smith sekä upeat tähtivalmentajat 
Michael Monroe, Olli Lindholm, Tarja Turunen ja Redrama. 

Lokakuussa oli vuorossa myös Limes ry:n järjestämä appro, johon osallistui lukuisia 
oikoslaisia. Marraskuun kulttuuritarjonta jatkui MMYL:n omaan speksiin, jossa 
aiheena oli MURHA. Speksissä nähtiin myös useita oikoslaisia esiintyjinä. 

Hallituskauden viimeinen kulttuuritapahtuma tulee huipentumaan Kulttuuritalon 
tarjoamaan jääbaletin lumoon. Pietarin valtiollisen jääbaletin tanssijoihin kuuluu 
suuri joukko entisiä taitoluistelun mestareita vuosien varrelta. Baletin historian 
aikana siinä on ollut mukana kaikkiaan 20 taitoluistelun Venäjän mestaria. Nykyisin 
baletin ohjaajina ja valmentajina toimivat mm. olympiavoittajat Ludmila Belousova 
ja Oleg Protopopov.  

Pietarin valtiollinen jääbaletti on valloittanut katsojansa kaikkialla maailmassa. Viime 
vuosina he ovat esiintyneet mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, 
Ruotsissa, Sveitsissä, Saksassa, Espanjassa, Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa, 
Serbiassa, Romaniassa, Sloveniassa, Turkissa, Kiinassa, Thaimaassa ja Etelä-
Koreassa. St.Peterbrugin Ballet On Ice esittää Joutsenlammen tällä kertaa myös 
Helsingissä ja oikoslaisilla on ilo päästä nauttimaan esityksestä mitä parhaimmassa 
seurassa. 

7. URHEILUTOIMINTA 

Urheilutoiminnan saralla Oikoksella oli tänä vuonna hieman vastoinkäymisiä. 
Vaalikokouksessa valittu urheiluvastaava joutui jättämään eropyyntönsä hallitukselle 
elokuussa 2015, ja yleiskokouksessa syksyllä ero vahvistettiin. Tästä huolimatta 
muutamia urheilutapahtumia saatiin järjestettyä, kun muu hallitus otti 
urheiluvastaavan hommat harteilleen loppuvuodeksi. 

Helmikussa oikoslaiset olivat kokeilemassa boulderointia opastetulla 
harjoittelukerralla Herttoniemessä. Osanottajia oli 14. Huhtikuussa urheiluvastaava 
ehti järjestää oikoslaisille kokeilukerran crossfitiin, joka osoittautui erittäin 
suosituksi. Crossfitiä olimme kokeilemassa Crossfit Sörnäisissä ja osallistujia oli 8. 
Oikoksella oli myös edustajansa Businessrunissa huhtikuussa. 

Kesäkuulle oikoslaisille oli kaavailtu suppilukokeilua huokeaan hintaa, mutta tämä 
jouduttiin kuitenkin perumaan marraskuisesta säästä johtuen. Lokakuussa sen sijaan 
oikoslaiset lähtivät vielä seikkailemaan puiden latvoihin seikkailupuisto Korkeeseen 
Mustikkamaalle. Tapahtuman järjesti Oikoksen tiedottaja Reetta Taskinen ja se oli 
erittäin mieluisa, harmillisesti aika loppui kesken, kun puisto jo suljettiin ja oikoslaiset 
olisivat vielä halunneet jäädä seikkailemaan. Korkeessa oli mukana 20 oikoslaista.  
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8. OPINTOASIAT JA TUUTOROINTI 

8.1 OPINTOASIAT 
Vuonna 2015 järjestettiin kaksi opintotapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma oli 
vaihto- ja harjoitteluinfo, joka pidettiin kevätlukukaudella 25.3.20015 Think 
Companyn tiloissa keskustassa. Tapahtuma oli luonteeltaan rento 
seurustelutilaisuus. Kuuntelijat saivat kysyä haluamiaan asioita oikoslaisilta, jotka 
olivat jo suorittaneet opintoihin kuuluvan harjoittelun tai olleet vaihdossa. 
Asiantuntijaopiskelijoita paikalla oli neljä ja kuuntelijoita noin 12. Molemmat 
pääaineet olivat edustettuina.  

Toinen tapahtuma oli perinteinen sivuaineiltapäivä, joka järjestettiin 
syyslukukaudella 12.11. B- grundilla Viikissä. Kyseessä oli vaihto- ja harjoitteluinfon 
tapaan rento tilaisuus, jossa vanhemmat oikoslaiset jakoivat kokemuksiaan 
sivuaineopinnoista erityisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Puhujia oli 
seitsemän henkeä ja fukseja paikalle saapui viisi. Molemmat pääaineet olivat 
edustettuina. Tapahtuma ei ole parin viime vuoden aikana kerännyt suurta suosiota, 
minkä vuoksi keskustelimme paikalle saapuneiden fuksien kanssa tapahtuman 
hyödyllisyydestä. Jutustelun perusteella fuksit kokivat tapahtuman hyödylliseksi, 
mutta kannattivat sivuaineiltapäivälle myöhempää ajankohtaa, kuten esimerkiksi 
ensimmäisen vuoden kevätlukukautta.  

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. Keskustelua käytiin hallituksen kesken myös siitä, että 
seuraavina vuosina opintovastaava pitäisi paremmin yhteyttä laitoksen hallopedien 
kanssa. Muille oikoslaisille opintoihin ja opiskeluun liittyvistä muutoksista 
opintovastaava tiedotti Oikos ry:n oman sähköpostilistan kautta. 

Vuonna 2015 opintovastaava otti vastuulleen myös Oikoksen kansainvälisyysasiat. 
Opintovastaavan pestin nimi vaihdettiin marraskuun 2015 vaalikokouksessa opinto- 
ja kansainvälisyysvastaavaksi. Oikos esittäytyi Viikin kansainvälisille opiskelijoilla 
kevät- ja syyslukukaudella järjestettävässä Suomi night –tapahtumassa. Muiden 
Viikin ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa yhteyttä pidettiin 
Facebookissa ja Whatsappissa.   

8.2. TUUTOROINTI 
Ravitsemustieteen tuutoreina toimivat tänä vuonna Pinja Kajavuori ja Sophia Rehn. 
Uudet opiskelijat olivat innokkaita ja ryhmäytyminen onnistui erinomaisesti, ja he 
pääsivät tutustumaan myös kuluttajaekonomian fukseihin. Fukseja myös autettiin 
opiskelujen alkuun ja yliopiston rytmiin. 

Kuluttajaekonomian tuutoreina toimivat Marianna Salonen sekä Sampo Kuurne. 
Fukseja oli yhteensä 10, jotka kaikki osallistuivat aktiivisesti orientoivan viikon 
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ohjelmaan niin päivällä kampuksella kuin illan riennoissakin. Fuksit ovat pysyneet 
aktiivisena orientoivan viikonkin jälkeen, ja osa on ryhtynyt myös 
ainejärjestötoimintaan tai itse tuutoreiksi. Sampo ja Marianna saivat MMTDK:n 
tuutoreista parhaat tuutorointipisteet kun asiaa tiedusteltiin syksyn 2014 fukseilta 
anonyymillä palautakyselyllä. 

9. YHTEYDET JÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE 

Pr-vastaavan osalta vuosi oli monipuolinen. Oikos hankki kannattajajäseniä, 
haalarimainostajia, excursiokohteita, ViikkiAreenan osallistujia ja muita 
yhteistyökontakteja.  

Kannattajajäseniä hankittiin perinteiseen tapaan lupaamalla näille mahdollisuus 
viestiä Oikoksen kanavissa ja näkyvyyttä Oikosulussa ja Oikoksen internetsivuilla. 
Jäseniä saatiin kuusi kappaletta: Vaasan, OrklaHealth Valio, ETL, Sel ry, Atria ja 
agronomiliitto. Kannattajajäsenillä kerättiin varoja muuhun toimintaan.  

Haalarisponsoreita saatiin neljä kappaletta. Vaasan, Agronomiliitto, Sel ry ja Atria. 
Mainostuloilla rahoitettiin haalareihin ostamista ja muuta toimintaa.   

Excursioiden kannalta vuosi oli hieman epäonninen. Loppujen lopuksi Oikos järjesti 
ainoastaan yhden excursion vuonna 2015. Tämä oli vuosikokous/excursio 
OrklaHealthille. Muiden excursioiden osalta vuotta vaivasi aikataulujen ja 
kommunikaation vaikeus. Excu Altialle järjestettiin kaksi kertaa, mutta peruttiin 
sairaustapauksien vuoksi.  

ViikkiAreena on Viikissä ainejärjestöjen järjestämä työelämätapahtuma 
opiskelijoille.  ViikkiAreenaan Oikos osallistui vahvasti. Oikos hankki tapahtumaan 
kuusi organisaatiota: Pellervo, AcademicWork, Agronomiliitto ja Maito ja Terveys, 
Lihatiedotus, Leipätiedotus. Tapahtuma oli onnistunut ja paikalle saapui paljon 
kiinnostuneita opiskelijoita. Tapahtumalla kerättiin 600 euroa rahaa.  

10. TALOUS JA JÄSENET 

Vuoden 2015 tavoitteena oli, että kokonaistulos olisi 0. Tavoitteessa pysyttiin, sillä 
talous jäi ylijäämäiseksi 35,92 €.  

Vuonna 2015 tehtiin monia hankintoja. Haalareita hankittiin 40 kpl 1502 € ja haalarit 
olivat kilpailutuksen ansiosta edullisemmat, kuin aikaisempina vuosina hankitut. 
Lisäksi Oikos hankki ensimmäiset omat laulukirjansa. Laulukirjoja hankittiin 150 kpl 
536,91 €. Oikos hankki myös 819,64 € kunniamerkeiksi kultaisia pinssejä, jotka oli 
suunniteltu järjestöämme varten. Haalarimerkkejä ei hankittu vuonna 2015. Uutta 
kalustoa hankittiin 171,95 €, johon kuuluivat uusi teltta ja viltti  

Kulttuuri- ja urheilutoimintaan kului rahaa suunnitelmien mukaisesti (yhteensä 
504,38 €). Juhlatoimintaan kului rahaa 445,56 € vähemmän kuin oli budjetoitu eli 
yhteensä 1054,44 €. Opintotoimintaan kului rahaa 75,41 € eli budjetoitua määrää 
vähemmän. Tiedotuskuluja oli 304,93 €, jotka menivät Oikosulku-lehden 
painokuluihin. Toimisto- ja puhelinkulut olivat 2,20 €.  
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Oikoslaiset edustivat ahkerasti järjestöjen vuosijuhlissa. Edustuskulut olivat 
suunniteltua suuremmat. Tämä johtui siitä, että ViikkiAreena tapahtumassa 
aktiivisesti järjestämässä olleet Oikoslaiset eivät saaneetkaan MMYL ry:n 
vuosijuhlalippuja palkaksi, kuten tarkoitus oli, joten Oikos maksoi heidän lippunsa.  

Kokouskulut ylittivät budjetoidun määrän 124,18 €, johtuen hallituksenvaihto-
karonkkaan osallistuvien suuresta määrästä. Myös yleiskokouksiin hankittiin 
suunniteltua 10€/kokous suurempi määrä tarjottavia, koska osallistujia oli 
suunniteltua enemmän. Pankkikulut olivat 245,39 € ja korkotuotot 30,52 €. 
Sekalaisiin kuluihin on merkitty mm. hallituslaisille hankitut vuosijuhlissa ja sitseillä 
käytettävät kunnianauhat, joiden hinta oli yhteensä 50,15 €.  

Toiminta-avustuksia Oikos sai HYY:ltä sekä Agronomiliitolta yhteensä 1673 € sekä 
HYY:ltä järjestölehtitukea 150 €. Ulkomaan excursioon Oikos sai HYY:ltä tukea 1200 
€ ja koko summa sekä 181 € käytettiin Budapestin excursioon. Yritysyhteistyöstä 
saatiin yhteensä 1400 € (Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä 400 €, Suomen 
elintarviketyöläisten liitolta 300 €, Vaasanilta 500 €, Atrialta 200 €). Lisäksi 
ViikkiAreenasta on tulossa vielä 700€ tuloja, mutta niitä ei ole merkitty tämän vuoden 
tuloiksi. (Lainaa HYY:n talouskouluttajan sanoja: "yksikään tilinpäätös ei ole 
täydellinen")  

Oikoksen perinteisissä pullatalkoissa rahaa saatiin kasaan yhteensä huikeat 1123,50 
€. Pullatalkoiden menestys johtui luultavasti siitä, että tapahtuma oli niin hyvin 
markkinoitu, pullia oli tarpeeksi sekä tietenkin siitä, että pullat olivat maukkaita. 
Talkoisiin kului rahaa 40,97 €. Jäsenmaksut sekä haalarimerkkien ja laulukirjojen 
myynti tuottivat tuloa yhteensä 1633,85 €.  

Uusia jäseniä Oikokseen liittyi 28 ja vuoden lopussa virallinen jäsenmäärä oli 193. 
Todellisuudessa jäsenmäärä on luultavasti pienempi, sillä edellisten vuosien tavoin 
rekisterin ajan tasalla pitäminen on edelleen ongelmallista, kun tieto valmistumisista 
ja opintojen keskeyttämisestä ei kulje, mutta uusi e-lomake on kehitteillä, jolla 
ongelma ratkaistaan.  

11. JAOSTOT 

11.1 RAVITSEMUSTIETEENJAOSTO 

Ravitsemustieteen jaoston toimihenkilöt vuonna 2015: 
Puheenjohtaja  Vesa Lapinkero 
Varapuheenjohtaja  Laura Pirkola 
Sihteeri   Hannele Sorvari 
Taloudenhoitaja  Emma Kynkäänniemi 
Tiedottaja   Karoliina Roivas 
Opintovastaava  Aliisa Hyvönen 
Virkistysvastaava  Elina Salomäki 
SoMe-vastaava  Laura Korpipää 
Valokuvausvastaava  Elina Tonteri 
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Oikos-yhdyshenkilö  Hanna Tallberg 
Retikka-yhdyshenkilö  Karoliina Salminen 
Senior Advisor  Jemina Kivelä 
 
Vuonna 2015 Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa ravitsemustieteen 
opiskelijoiden yhteistyö- ja toimintaelimenä. Jaosto on järjestänyt vapaa-ajan 
toimintaa, pitänyt yhteyttä työelämään ja kehittänyt ravitsemustieteen opetusta 
yhdessä ravitsemustieteen osaston kanssa. 

Erityisenä tavoitteena tänä vuonna oli tiedotuksen parantaminen ja 
osallistumisaktiivisuuden nostaminen. Tähän pyrittiin mm. mainostamalla 
tapahtumia Facebookissa ja kirjoittamalla sinne myös yhteenvetoja kokouksista ja 
tulevista suunnitelmista. Panostimme paljon fuksien tervetulotoivotuksiin ja 
mukaanottoon ja teimme tiivistä yhteistyötä tutoreiden kanssa. Uudistimme jaoston 
nettisivutekstiä ja teimme sääntöihin toimintaa sujuvoittavia muutoksia. Jaosto 
suunnitteli ja teetätti myös uuden haalarimerkin, joka saikin hyvän vastaanoton. 
Merkkiä myytiin useissa tilaisuuksissa. 

Kerhohuoneen kakkupäivät saivat jatkoa tänäkin vuonna, ja ne olivat hyvin 
suosittuja. Muita ruokaan liittyviä tapahtumia olivat perinteinen ruokailta, jossa tällä 
kertaa valmistimme yhdessä maittavan sushi-illallisen, sekä kekrijuhla, joka on 
vuosittain järjestetty varsinkin uusien fuksien kunniaksi. Järjestimme myös 
yhteislähdön toukokuun Ravintolapäivään. Kerhohuoneella suoritimme 
kymmenvuotissuursiivouksen ja kahvitoimintaakin uudistimme. 

Rennompaa opiskelijoiden verkosoitumista edustivat illanistujaiset Cafe Mascotissa 
ja kesäterassi Mbarissa. 

Opintoasioita edistimme opetushenkilökunnan kanssa järjestetyssä 
opintopalaverissa sekä sitä edeltäneessä pre-opintopalaverissa. Työelämäasioita 
kävimme tutkimassa muutaman kuluttajaekonomin kanssa excursiolla 
Marttaliitossa. 

Kevätkauden viimeinen kokous yhdistettiin riemukkaaseen piknikkiin, mikä tosin 
jouduttiin oikukkaan sään takia siirtämään sisätiloihin. Jaoston kausi päättyi 
joulukuun vaalikokoukseen ja samalla vietettyihin nyyttikestipikkujouluihin. 

11.2 KULUTTAJAEKONOMIANJAOSTO 

Kuluttajaekonomian jaoston toimihenkilöt vuonna 2016 
Puheenjohtaja  Marita Kettunen 
Varapuheenjohtaja  Hannes Tenhola 
Taloudenhoitaja  Noora Tanner 
Sihteeri   Sini-Maria Saarnio 
Viestintävastaava  Hanna Saksa 
Pr-vastaava   Roosa Luukkonen 
Fuksivastaava   Sampo Kuurne 
Virkistysvastaava  Reetta Taskinen 
Emäntä   Hilja Liukkonen 
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Isäntä    Anna Kylmäsuo 
 
Kuluttajaekonomian jaoston vuosi 2015 oli aktiivinen. Vuoden aikana jaoston hallitus 
kokousti kuudesti, ja pyrimme järjestämään vähintään yhden vapaa-ajan 
tapahtuman jokaiselle kuukaudelle. Kuluttajaekonomin jaosto sai Oikos ry:ltä 
jaostotukea 160 euroa. Tukea saatiin hieman edellisvuotta enemmän, mutta jaoston 
budjetti on sen toiminnan aktiivisuuden nähden silti pieni. Jatkossa hallituksen olisi 
hyödyllistä pohtia myös mahdollisuuksia muuhun varainhankintaan. Koska KE-
jaoston haalarimerkkejä oli vuoden alussa nelisen kymmentä jäljellä, päätimme, että 
käytämme rahaa ensisijaisesti tapahtumiin emmekä kuluvan vuoden aikana tee uutta 
merkkitilausta. 
  
Kuluttajaekonomian jaosto piti kuluneen vuoden aikana tiiviisti yhteyttä 
kuluttajaekonomian oppiaineen henkilökuntaan. Hallituksen jäsenet pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan osallistumaan henkilökunnan järjestämiin kahvihetkiin. 
Excursioita vuoden aikana järjestettiin mainostoimistoon sekä Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitraan. Lisäksi kuluttajaekonomian kahvien yhteydessä 
kuluttaja-ekonomit pääsivät kuulemaan jatko-opiskelijoiden opinnoista. Syksyllä 
päätimme myös äänestää tutkijatohtori Toni Ryynästä maatalousmetsätieteellisen 
tiedekunnan vuoden opettaja äänestyksessä, ja Ryynänen palkittiinkin vuoden 
opettaja.   
 
Kuluneen vuoden aikana kuluttajaekonomian jaosto päivitti Oikos ry:n internet-
sivuilla olleen jaoston esittelytekstin. Viestintävastaava oli tiiviisti yhteydessä 
Oikoksen tiedottajaan ja lähetti jaoston tapahtumista tiedon viikkotiedotetta varten, 
mikä osoittautui toimivaksi käytännöksi. Jaoston tärkeimmistä tapahtumista 
pyrittiin luomaan Facebook-tapahtuma näkyvyyden lisäämiseksi ja tapahtumista 
julkaistiin kuvia Keijot-Facebookryhmässä. 
 
Päätimme uudistaa perinteistä KE-kaljoen konseptia, jotta tapahtuma houkuttelisi 
enemmän opiskelijoita mukaan. Vuoden aikana kuluttajaekonomian jaosto osallistui 
muun muassa ravintola Toverin Bubivisaan, Linnamäen Valokarnevaaleille sekä 
Ølhus Oslon ilmaisiin Stand up-iltoihin. Kuluneen vuoden aikana järjestimme 
lautapeli-illan, palmusunnuntain brunssin sekä kevätkauden päättäjäiset Kattosauna 
Kekkosessa, johon myös suurin osa budjetistamme kului. Tapasimme myös 
kesälomalla suppailun merkeissä Töölönlahden Hakumatatassa. 
 
Orientoivalla viikolla järjestimme perinteisen fuksipicnikin, mutta sateen takia se 
siirrettiin sisätiloihin Viikin Think Companylle. Fukseja saapui hyvin paikalle, mutta 
saimme myös fukseilta palautetta, että hektinen ja uutta tietoa pursuava orientoiva 
viikko ei välttämättä ole tapaamiseen paras mahdollinen aika. Pohdimme, että ensi 
vuonna fuksien tapaamisen voisi siirtää esimerkiksi orientoivan viikon jälkeiselle 
viikolle, jolloin muita tapahtumia ei ole niin paljon. Keskustelimme, että Voluntas ry:n 
järjestämä Voluntas <3 Fuksit -ilta voisi sopia myös Ke-jaostolle. Illan aikana 
vanhemmat opiskelijat esittäytyvät ja kertovat opinnoistaan rennossa hengessä. 
Tapahtumaan kutsutaan myös valmistuneita, jotka voivat illan aikana kertovat 
lyhyesti urapoluistaan ja fukseilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. 
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Syksyllä kuluttajaekonomin jaoston huolenaiheeksi nousi Helsingin yliopiston 
aloittamien säästötoimien ja uudistusten vaikutukset oppiaineeseemme. Pidetty ja 
pitkäaikainen opettajamme Toni Ryynänen joutui jättämään työnsä, mikä aiheutti 
myös kurssien peruuntumista ja muun henkilökunnan kuormittumista. 
Kuluttajaekonomian jaosto päätti osoittaa huolensa oppiaineen tilanteesta 
ottamalla yhteyttä MMYL ry:een ja Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan. Lisäksi 
luonnostelimme dekaanille kirjettä, mutta kirjeen lähettämistä luovuttiin, kun 
kandidaatin seminaarin jatkuminen varmistui. Vaalikokous järjestettiin pikkujoulujen 
yhteydessä, ja uusi hallitus saatiin hyvin kasaan. Myös fukseja innostui lähtemään 
mukaan toimintaamme. 
 

12. YHTEENVETO 

Oikoksen vuosi 2015 oli suuri menestys. Saimme ennätysmäärän 
yritysyhteistyökumppaneita, minkä johdosta pystyimme tekemään monia kaivattuja 
uudistuksia. Saimme vihdoin koottua ja toimitettua oman laulukirjamme. 
Lanseerasimme myös kunniamerkit, jotka myönnettiin joulukuussa 2015 
tietääkseemme ensimmäistä kertaa. Kunniamerkkejä jaettiin takautuvasti yli 
kahdellekymmenelle oikoslaiselle, jotka olivat viimeisen viiden vuoden aikana 
edistäneet ansiokkaasti ainejärjestömme toimintaa. Lähdimme ensimmäistä kertaa 
mukaan laajentuneeseen ViikkiAreena -yritystapahtumaan, jossa moni oikoslainen 
pääsi juttelemaan kasvotusten potentiaalisten työnantajiensa edustajien kanssa. 
Laajensimme opintovastaavan toimialaa ja liitimme kansainvälisyysasiat 
opintovastaavan vastuualueeksi. Juhlien osalta päätimme järjestää ensimmäistä 
kertaa myös Oikoksen fukseille suunnatut harjoitussitsit, jotta uusien opiskelijoiden 
ensikosketus yliopiston juhlakulttuuriin olisi mahdollisimman pehmeä.  

Viimeisten vuosien varrella olemme todenneet, että pienenä ainejärjestönä 
tapahtumien järjestäminen yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa on ollut kaiken A 
ja O.  Vuonna 2015 emme tyytyneet ainoastaan Viikin ainejärjestöihin, vaan 
lähdimme sitsaamaan myös Otaniemeen asti. Ulkomaan excursio järjestettiin 
yhdessä elintarviketieteilijöiden ainejärjestön Lipidi ry:n kanssa. Myös perinteeksi 
muodostunut Nuuksion mökkireissu järjestettiin tänäkin vuonna. Tässä vain 
muutama vuoden kohokohdista. Yhdessä järjestäminen ja tekeminen on antanut 
kaikille opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua yli pääainerajojen.  

Toimintaa järjestettiin tuttuun tapaan myös opintojen-, kulttuurin- ja urheilun 
puitteissa. Vaikka olemmekin pieni järjestö, toivottavasti Oikoksen toiminnasta 
löytyi jälleen jokaiselle jotakin.  


