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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 17.07. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Lisätään kohta 7.1. Lettukestit 25.2., kohta 7.10. Oikoksen sitsit 23.3. ja kohta 7.11. 
 Oikoksen bileet 6.4. sekä kohta 19.1. Oikoksen yhteinen lounas. Hyväksytään 
 esityslista muutoksineen työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirjat hallituksen kokouksista 13/2015, 1/2016 ja 2/2016 sekä 
 toimintasuunnitelma vuodelle 2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Jäseniä kartoittava e-lomake on nyt sulkeutunut. Lomakkeen täytti 134 henkilöä. 
 Pinja ja Julia päivittävät tämän perusteella jäsenrekisterin. Henkilöt, jotka eivät 
 täyttäneet e-lomaketta siirretään alumnirekisteriin. 
 Uusia jäseniä ei ole. 
 

6. Mennyt toiminta 
6.1. Pullatalkoot 8.2. & 9.2. 
Pullatalkoissa oli aika vähän väkeä. Tästä johtuen kaikkia pullia ei keritty täyttämään.  
Muuten pullatalkoot sujuivat ihan hyvin. Rahaa saatiin yhteensä 842,70€. Osa pullista 
jäi kuitenkin myymättä. Myymättä jääneitä pullia vietiin kertsille. 
6.2. Vuosikokous ja excu Orkla Careen 10.2. 
Osallistujia oli mukavan paljon ja excu sekä kokous onnistuivat hyvin. Oikoksen lisäksi 
myös Orkla oli tyytyväinen excuun ja yhteistyöhön. 
6.3. MMYL PJ-tapaaminen & MMYL ainejärjestöilta 11.2. 
Pinja ja Sophia osallistuivat PJ-tapaamiseen, joka oli mielenkiintoinen. Lähes kaikkien 
MMYL:n ainejärjestöjen PJ:t olivat paikalla. Tapaamisessa puhuttiin, että Viikkiläisten 
ainejärjestöjen on vedettävä yhtä köyttä, jotta myös meidän kampuksemme ääni 
kuuluu. Erityisesti yliopistolla tapahtuviin uudistuksiin liittyen on hyvä tehdä 
yhteistyötä. 
Ainejärjestöillassa paikalla olivat Pinja, Meri ja Sophia. Myös Hanna ja Katri kävivät 



ainejärjestöillassa. Tapahtumassa esittäydyttiin ja luotiin kontakteja muihin 
ainejärjestöihin. 
6.4. Ystävänpäiväsitsit 11.2. 
Sitsit sujuivat hyvin ja oli hauskaa. Tapahtumasta on saatu hyvää palautetta. Viestien 
lähettäminen oli kiva ohjelmanumero. Jatkojen järjestäminen Alina-salissa oli ihan 
toimiva ratkaisu. 
6.5. Suomi Night 15.2. 
Hanna oli esittelemässä Oikosta kansainvälisille opiskelijoille. Samalla Hanna tapasi 
myös muiden ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavat, joiden kanssa pidetään 
jatkossa yhteyttä. 
6.6. Kahvihetki Oikoksen uuden esimiehen Raisa Valveen kanssa 17.2. 
Pinja ja Sophia kahvittelivat Raisan kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin Raisan 
toimenkuvasta Oikoksen esimiehenä. Keskeistä on, että henkilökunnan jäsen auttaa 
puolustamaan opiskelijoiden oikeuksia ja turvaamaan esimerkiksi kurssien 
järjestämisen opintoja uudistettaessa  
6.7. HYY:n puheenjohtajaseminaari 22.2. 
Pinja ja Sophia osallistuivat puheenjohtajaseminaariin. Se oli hyödyllinen ja sisälsi 
esimerkiksi koulutuksia. 
 

7. Tuleva toiminta 
 7.1. Lettukestit 25.2. 
 Lettukestit ovat parhaillaan järjestelyn alla ja niistä on tehty fb-tapahtuma. Lettuja 
 varten tarvitsee ostaa ainoastaan kananmunat ja voi. Muut ainekset ovat 
 pullatalkoista ylijääneitä. Huomioidaan myös lettukesteillä osallistujien 
 erityisruokavaliot. 
 7.2. Taloudenhoitajakurssi 25.2. 
 Julia osallistuu kurssille. 
 7.3. Agronomiliiton ainejärjestötapaaminen 2.3. klo 17–19 
 Jokaisesta ainejärjestöstä toivotaan 3–4 osallistujaa. Tilaisuudessa allekirjoitetaan 
 yhteistyösopimus agronomiliiton kanssa. Ainakin Pinja osallistuu. Meri voisi 
 mahdollisesti mennä. Myös Tiina ja Tuulia voisivat ehkä päästä. Lisäksi kysytään, jos 
 Sophia pääsisi paikalle. 
 7.4. Ice Ballet Joutsenlampi 2.3. klo 19 
 Viime vuoden kulttuurivastaava Lili on tehnyt e-lomakkeen ja myös liput ovat hänellä. 
 Tuuli selvittää asian Lilin kanssa. Jääbalettiin on tulossa 18 henkilöä. Mietitään, olisiko 
 kiva mennä yhdessä jonnekin istuskelemaan joko ennen tai jälkeen esityksen. 
 Sovitaan, että Tuuli kirjoittaa tapahtuman jälkeen pienen jutun nettisivuille. 
 7.5. Beach Volley 4.3. 
 Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 11. Muutama Oikoksen ulkopuolinen on ilmoittanut 
 olevansa kiinnostunut osallistumaan. Sovitaan, että muutkin kuin oikoslaiset ovat 
 tervetulleita mukaan. 
 7.6. Viikin merkkimarkkinat 14.3. 
 A-talolla myydään merkkejä ja laulukirjoja klo 10–14. Tuulia on myymässä klo 10–12. 
 Johanna ja Julia voivat olla paikalla koko ajan. Muutkin voivat mennä, jos 
 pääsevät. Pinja ilmoittaa järjestäjille, että Oikokselta tulee edustus koko ajaksi. 
 7.7. HYY:n järjestöilta 15.3. 
 Tietoa ilmoittautumisesta on tulossa lähiaikoina. Kaikki innokkaat ja paikalle pääsevät 



 hallituslaiset mukaan. 
 7.8. Viikki GP 16.3. 
 Ainakin Tuulia ja Johanna menevät pitämään Oikoksen rastia. Muutkin hallituslaiset 
 voivat halutessaan mennä. Rasti on EE-talon edessä, mutta tehtäväideaa mietitään 
 vielä. Keskustellaan, että levitetään tietoisuutta Oikoksesta myös tätä kautta. 
 Laitetaan Oikoksen ryhmään viestiä, että kaikki oikoslaiset ovat tervetulleita 
 rastille. 
 7.9. Excu Altiaan 17.3. 
 Vierailaan Altian Rajamäen tehtaalla. Excusta on tehty Facebook-tapahtuma ja e-
 lomake ilmoittautumista varten on auki. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 6 ja 2 on 
 lähdössä autolla. Mainostetaan tapahtumaa vielä lisää, jotta saadaan enemmän 
 osallistujia. Tarvittaessa voidaan ottaa mukaan myös muita kun oikoslaisia. 
 7.10. Oikoksen sitsit 23.3. 
 Järjestetään pikkusitsit. C-grundi on varattu sitsejä varten. Suunnittelu ja mahdollisen 
 teeman mietintä on vielä kesken. Tarkoituksena on järjestää kaverisitsit, joihin 
 jokainen oikoslainen voi tuoda yhden ulkopuolisen kaverin. Hallituslaiset voivat 
 auttaa järjestelyissä. Ilmoittautuminen olisi hyvä saada alkamaan lähiaikoina. 
 7.11. Oikoksen bileet 6.4. 
 Bileet järjestetään c-grundilla, joka on jo varattu. Bileitä varten on DJ ja AVA tulee 
 myymään juomia. Juomamyynnin yksityiskohdista keskustellaan vielä AVA:n kanssa. 
 Tapahtumaa varten on suunniteltu haalarimerkki, joka on tarkoitus tilata tällä viikolla. 
 Tiedotetaan bileistä ajoissa. Meri laittaa viestiä muiden ainejärjestöjen tiedottajille. 
 7.12. Helsinginkadun appro 14.4. 
 Tällä hetkellä on 21 ilmoittautunutta, mahdolliset ylijäävät liput vapautuvat yleiseen 
 myyntiin 3.3. 
 

8. Talous 
 Pinjalle maksetaan 5,60€ Raisan kahvituksesta. Johannalle maksetaan 22,30€ 
 pullatalkoiden aamupalasta ja 8,10€ hiivan ostamisesta sekä 99,00€ virvokkeista. 
 Katrille maksetaan 4,87€ kokoustarjoiluista. Hannalle maksetaan Suomi Nightin 
 koristeista ja tarjoilusta 7,98€. Tiinalle maksetaan leivinpaperista 1,90€. Tuulialle 
 maksetaan kananmunista 1,42€. Julialle maksetaan virvokkeista 98,00€. Janne 
 Airaksiselle maksetaan virvokkeista 62,00€. 
 

9. Tiedotus 
 Meri oli tiedottajien kokouksessa 22.2. Se oli hyvä tapahtuma ja muutkin tiedottajat 
 innostuivat Oikoksen nettisivujen uudistuksesta. Tapaamisessa keskusteltiin muun 
 muassa siitä, miten tiedotus toimii tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää. 
 Tiedottajat kehottavat siirtymään Outlook-sähköpostin käyttöön. 
 Oikoksen nettisivuille on nyt myös lisätty englanninkielinen esittely. Jatkossa kaikista 
 Oikoksen tapahtumista on tarkoitus kirjoittaa lyhyt juttu nettisivuille. 
 

10. Posti 
 Ei postia. 
 
 
 



11. Oikosulku 
 Pinja on hakenut HYY:ltä tukea. Muuten Oikosulusta ei ole tällä hetkellä uutta 
 tiedotettavaa. 
 

12. Ulkomaanekskursio 
 Sophia ei ole paikalla, joten Pinja kertoo tämänhetkisestä tilanteesta. Excun kohde on 
 luultavasti Zagreb, sillä Montenegrosta ei löytynyt sopivia tutustumiskohteita. 
 Ilmoittautuminen matkalle alkaa lähiaikoina. Ulkomaan excua varten haetaan 
 projektitukea HYY:ltä. 
 

13. PR-toiminta 
 25.2. on ViikkiAreenan aloituspalaveri, jonne Pinja ja Amir ovat menossa. Harkitaan, 
 otetaanko järjestelyihin mukaan myös muita. Tuomaksen kanssa on keskusteltu ja 
 ainakin KE-jaosto on kiinnostunut osallistumaan järjestelyihin. Pinja laittaa viestiä 
 Tiinalle ja kysyy, onko RAV-jaosto kiinnostunut osallistumaan. 
 
Henriikka poistuu ajassa 18.30. 
 

14. Opintoasiat 
 Hanna on keskustellut Marin kanssa uudistuksista. Saattaa olla, että tulevaisuudessa 
 ravitsemustieteen maisteriohjelmassa voisi olla väylä myös kuluttajaekonomeille. 
 Opintovastaaville on myös tullut lisää tietoa maisteriohjelmien uudistuksista. 
 Luultavasti on tulossa ravitsemustieteilijöille sopiva maisteriohjelma Human Nutrition 
 and Food Behavior/Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen. 
 Kuluttajaekonomeille sopiva maisteriohjelma olisi Elintarvikealan liiketoiminnan ja 
 kulutuksen maisteriohjelma/Master’s Program in Food Business and Consumption. 
 Mietitään ajankohtaa opintoihin liittyville infoille. Keväällä voisi järjestää 
 sivuaineinfon, mutta tänä vuonna siihen voisi yhdistää myös vaihto- ja 
 harjoitteluinfon, sillä syksyllä on ollut vanhan aikataulun mukainen sivuaineinfo. 
 Ehdotetaan, että joku vaihdossa ollut tai vaihtoon hakenut voisi pitää lyhyen 
 esityksen vaihtoasioista. 
 Tällä hetkellä haetaan opiskelijaedustajia Ison Pyörän kandiohjelmien johtoryhmään 
 ja opintotaitotoimikuntaan. Ainakin Amir on ilmoittautunut opintotaitotoimikuntaan 
 ja ainakin ravitsemustieteeltä on mahdollisesti myös muita kiinnostuneita. 
 Jälleen on suunnitteilla opintotukiuudistus, joka vaikuttaisi kaikkiin opiskelijoihin. 
 Tulossa on opintotukimielenosoitus, josta voi laittaa tietoa fb-ryhmään. 
 Opintoasioihin liittyen RAV-jaosto on suunnitellut 14.3. järjestettäväksi mentor-iltaa, 
 johon tulee puhumaan jo valmistuneita. 
 

15. Urheilu 
 Kyselyn perusteella oikoslaisia kiinnostavat ainakin seinäkiipeily, ilmajooga ja 
 akrobatia. Beach volley on ensi viikolla, eikä tällä hetkellä ole vielä suunnitteilla uusia 
 urheilutapahtumia. 
 
 

16. Kulttuuri 
 Jääbaletti on tulossa ja Tuuli sopii käytännön asioista Lilin kanssa. Muita tapahtumia 



 ei ole tällä hetkellä tiedossa. Keskustellaan alustavasti viininmaistelusta. Se voitasi 
 mahdollisesti järjestää jonkin opintotapahtuman yhteydessä. Hanna ja Tuuli voisivat 
 ideoida ja keskustella asiasta. 
 

17. Tapahtumat 
 Mökkireissusta täytyy keskustella VV:n kanssa. Suunnitelmissa on järjestää se 
 toukokuun puolivälissä. Pohditaan, pitäisikö mökin olla sama vai eri kuin aiemmin. 
 On saatu usealta henkilöltä palautetta, että mökkireissu halutaan pitää yhden yön 
 mittaisena, joten ei kannata varmaan pidentää sitä. 
 

18. SRY:n opiskelijajäsenen valinta 
 Amir on kiinnostunut tehtävästä, muita kiinnostuneita ei ole ilmoittautunut. Valitaan 
 Amir ehdolle SRY:n opiskelijajäseneksi. 
 

19. META 
19.1. Oikoksen yhteinen lounas 
Meri ehdottaa, että voitaisiin järjestää oikoslaisten yhteinen lounas jossakin Viikin 
opiskelijaravintolassa esimerkiksi aina kerran kuussa. Muiden mielestä idea on hyvä. 
Sovitaan, että Meri ideoi tapahtumaa. 
19.2. Hallituksen virkistäytyminen 
Pinja on suunnitellut, että hallitus voisi noin kerran kuukaudessa kokoontua rennoissa 
merkeissä, jotta yhteishenki sekä hyvä ilmapiiri pysyvät yllä. Tämä on muiden 
mielestä kiva idea. ensimmäinen virkistäytyminen voisi olla esimerkiksi 18.3. Pinjan 
luona. 
19.3. Hallitus + jaostoilta 
Pinja on ideoinut tapaamista, johon kutsutaan kaikki hallituslaiset ja molempien 
jaostojen kaikki toimihenkilöt. Voitaisiin tutustua paremmin, keskustella ideoista ja 
kartoittaa missä mennään. Idea saa kannatusta. Pinja laittaa aiheesta viestiä 
molempien jaostojen puheenjohtajille ja tekee jossain vaiheessa doodlen 
ajankohdasta. 
19.4. Varaston siivous 
Oikoksen varasto voitaisiin siivota esimerkiksi huhtikuussa. Selvitetään ennen 
siivoamista, kuinka kauan yhdistyksen talouteen liittyviä papereita ja pöytäkirjoja 
pitää säilyttää. 
 

20. Seuraava kokous 
 Pinja on ehdottanut ajankohdaksi 18.3. Siitä on käynnissä doodle-kysely. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 18.50. 


