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1. YLEISTÄ

Oikos ry:n tavoitteena on ajaa jäsentensä, kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijoiden 

yhteistä etua. Oikos ry pyrkii kehittämään omien alojensa opetusta ja tutkimusta yhdessä laitosten, 

tiedekunnan ja yliopiston kanssa sekä toimimaan jäsentensä yhdyssiteenä alan kotimaisiin ja 

ulkomaisiin ammattiryhmiin sekä muihin opiskelijajärjestöihin. Samalla pyrimme edistämään 

jäsenistömme yhteenkuuluvuutta ja tarjoamaan heille virikkeitä opiskeluun ja vapaa-aikaan. Näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi Oikos ry järjestää erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Oikos ry hoitaa 

myös jäsentensä edunvalvontaa ja on opiskelijan tukena.

Oikos ry tulee kokemaan 2016 muutoksia, sillä vuosi on viimeinen, jolloin 

kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen pääaineisiin voi hakea opiskelemaan. Haluamme ottaa 

nämä uudet opiskelijat iloisesti vastaan ja innostaa myös heitä mukaan ainejärjestötoimintaan. 

Haluamme myös lisätä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, niin omalla kampuksellamme 

kuin sen ulkopuolellakin. Tavoitteena on järjestää jäsenistöllemme myös enemmän matalan 

kynnyksen tapahtumia, joihin kaikkien on helppo osallistua. Jäsenistöämme tullaan myös 

kuulemaan siitä, millaisia tapahtumia he haluaisivat järjestettävän. Kannustamme jäseniämme myös 

liittymään ammattiliittoomme.

2. YHDISTYSTOIMINTA

2.1. Kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään yliopistollisten lukukausien aikana kaksi kertaa vuodessa, sekä 

tarvittaessa myös useammin. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuun 15. 

päivään mennessä. Vaalikokous järjestetään marraskuussa. Hallitus kokoontuu noin 2-3 viikon 

välein, tarvittaessa useammin. Akuuteissa tai kiireisissä tapauksissa hallitus voi kokoontua myös 

sähköpostitse tai Facebookin välityksellä. Myös hallituksen ulkopuoliset Oikos ry:n jäsenet voivat 

halutessaan osallistua hallituksen kokouksiin, jolloin heille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 

kokouksessa. 

2.2. Jaostot

Oikos ry:n alaisuudessa toimii kaksi jaostoa; kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen jaosto. 

Jaostojen tehtävänä on järjestää erityisesti omille pääaineopiskelijoillensa kohdennettua

toimintaa. Vuonna 2016 Oikos ry aikoo olla tiiviisti yhteydessä molempiin jaostoihin, sekä 



auttaa parantamaan yhteydenpitoa myös jaostojen välillä. Näin voimme varmistaa sen, että

molempien pääaineiden opiskelijoita kiinnostavat tapahtumat järjestetään yhteisesti, ja

selvästi vain toiselle profiloituvat tapahtumat jaostojen toimesta.

2.2.1. Kuluttajaekonomian jaosto

Oikos ry:n alaisuuteen on vuonna 2010 perustettu Kuluttajaekonomian jaosto. 

Jaoston tavoitteena on luoda yhteishenkeä kuluttajaekonomian opiskelijoiden 

keskuudessa, sekä huolehtia opettajien ja opiskelijoiden välisestä yhteydenpidosta.

Kuluttajaekonomian jaosto aikoo vuonna 2016 tiedottaa aktiivisesti 

kokouksistaan sähköpostilistallaan. Myös jaoston tulevista tapahtumista aiotaan 

tiedottaa hyvissä ajoin jaoston jäsenistölle. Tavoitteena on myös ottaa tapahtumista 

runsaasti kuvia ja julkaista niitä Facebookissa ja Oikosulussa.

Kuluttajaekonomian jaosto aikoo järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen

kuukausittain. Vuodelle 2016 suunnitteilla ovat mm. helmikuulle pubvisa, 

maaliskuulle brunssi, huhtikuulle saunailta, alkusyksylle fuksipiknik ja

loppuvuodelle pikkujoulut. Tavoitteena on järjestää myös liikunnallisia

tapahtumia. Jaoston tapahtumissa tarjotaan edellisten vuosien tapaan syötävää

ja juotavaa.

Kuluttajaekonomian jaostolla on oma haalarimerkkinsä, joita jaosto aikoo 

vuonna 2016 hankkia lisää. Kuluttajaekonomian jaosto harkitsee myös osallistumista 

ViikkiAreenan järjestämiseen Oikos ry:n rinnalla, jolloin jaosto myös pääsisi 

jakamaan tapahtumasta saatuja voittoja.

Kuluttajaekonomian jaosto aikoo järjestää jäsenistölleen kolme 

yritysvierailua. Kohteiksi on vuonna 2016 ehdotettu palvelumuotoiluyrityksiä ja 

etnografista tutkimustoimisto Kennoa. 

2.2.2. Ravitsemustieteen jaosto

Ravitsemustieteen jaoston tavoite on vuonna 2016 edistää yhteisöllisyyttä ja

jäsentensä keskinäistä keskusteluyhteyttä. Tämän lisäksi tarkoitus on syventää

yhteyksiä työelämään. Ravitsemustieteen jaosto  kaavailee neljää avointa 

yleiskokousta vuodelle 2016. Avointen  kokousten määrän vähentyessä jaosto tahtoo 

antaa jäsenilleen mahdollisuuden ideoiden antamiseen kerhohuoneellaan 

toteutettavalla ideointiseinällä.

Vuonna 2016 on tarkoitus järjestää aiempaa enemmän tapahtumia. 



Tarkoituksena on keskittyä työelämään liittyvien tapahtumien järjestämiseen, joita 

toivotaan pidettävän myös muualla kuin Viikissä. Mentorointi ja vertaistuki ovat 

nousseet vahvoina teemoina jaoston toimintaan. Tarkoituksena on järjestää vuoden 

aikana useampi rento iltatapahtuma, johon kutsutaan jo valmistuneita puhumaan ja 

keskustelemaan opiskelijoidemme kanssa mieltä askarruttavista asioista.

Perinteisen Kakkupäivän lisäksi haluamme järjestää kerhohuoneella

enemmän toimintaa. Jokaviikkoinen opiskelu-/hengailupäivä kerhohuoneella

 voisi tuoda opiskelijoita yhteen ja edistää keskusteluyhteyttä. 

Jaosto haluaa järjestää myös säännöllisempiä dokumentti-/elokuvailtoja ja 

ruokailtoja. Ruokailtoja voidaan järjestää opiskelijoiden toiveiden mukaan eri 

teemoilla. Ruokaillat ovat hauskan ja maistuvan yhdessä tekemisen lisäksi 

ravitsemustieteilijöille hyödyllistä käytännön kokemusta erilaisista ruokavalioista. 

Jaoston suunnitelmissa on myös osallistua Ravintolapäivään toukokuussa. Fukseille 

järjestettävä Kekrijuhla on ollut aiempina vuosina menestys, joten se säilytetään.

Jaosto haluaa edistää myös opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välisiä 

suhteita sekä kehittää opintoja. Jaosto järjestääkin opintopalaverin sekä sitä edeltävän 

pre-opintopalaverin maalis-huhtikuussa. Ravitsemustieteilijöitä kiinnostava 

työelämävierailu on myös suunnitteilla vuodelle 2016.

Tavoitteena on koota nimenomaan ravitsemustieteilijöitä kiinnostavia 

tapahtumia ainakin jaoston Facebook-ryhmään ja ryhmän kalenteriin. Tapahtumista 

tiedottaminen voisi tapahtua esimerkiksi viikkotiedotteen tapaisesti. Jaoston omat 

tapahtumat ilmoitetaan Oikos ry:n tiedottajalle, jolloin ne liitetään Oikoksen omaan 

viikkotiedotteeseen.

Jaosto suunnittelee myös uuden pelkästään opiskelijoille suunnatun yhteisön 

toteuttamista (joko Facebookin tai jonkin muun projektityökalun avulla), minkä 

avulla opiskelijat voisivat keskustella ja saada apua toisiltaan opintoihin liittyvissä 

kysymyksissä. Toivomme, että tämä lisäisi keskustelua eri vuosikurssien välillä ja 

madaltaisi kysymisen kynnystä. 

Toiveissa olisi myös luoda listaa kesätyö- ja harjoittelupaikoista sekä niiden 

yhteyshenkilöistä yhteistyössä yliopistonlehtori Raisa Valveen kanssa. Tämä auttaisi 

opiskelijoita näkemään jo hyvissä ajoin, minkälaisia paikkoja voi hakea. 

Haluaisimme tiivistää yhteistyötä myös muiden yliopistojen ravitsemustieteen 

opiskelijoiden kanssa, lähinnä muualla Euroopassa.



2.3. Tiedotus

Oikos ry:llä on useita tiedotusväyliä. Näitä ovat internetsivut, sähköpostilista, jonka kautta

myös viikkotiedote, Facebook-ryhmä ja Instagram, sekä tietenkin Oikosulku. Suunnitteilla 

on myös ollut LinkedIn-profiilin luominen.

Jäsenille tiedotuksessa tärkeimmät väylät ovat Facebook ja viikkotiedote. Oikos ry:n 

tiedottaja hallinnoi kaikkia näitä kanavia Oikosulkua lukuun ottamatta, josta vastaa

Oikosulun päätoimittaja. Vuonna 2016 on suunnitelmana uudistaa merkittävästi 

internetsivujamme, joita ei ole muutamaan vuoteen merkittävästi muokattu. Vuonna 

2016 tarkoituksena on poistaa vanhentuneet kuvat sivulta ja yhdistää Instagram-tilimme 

sivuihin. Internetsivustamme on muutenkin tarkoitus luoda ulkoasultaan ja toiminnaltaan 

enemmän blogimainen, jolloin Oikos ry:n jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat lukea 

järjestön järjestämistä tapahtumista jälkikäteen pieninä kuvilla höystettynä raportteina.

Internetsivuillamme löytyvät myös kokousten tarkastetut pöytäkirjat, jotta kaikki jäsenemme

pääsevät ne lukemaan. Sivuilta löytyy myös hallituksen kuvalliset yhteystiedot, jotta

yhteydenotto hallituksen jäseniin olisi mahdollisimman helppoa. 

Tiedotus jatkuu vahvana Facebookissa, joka on monille se helpoin väylä löytää 

tietoa. Oikos ry:n omassa Facebook-ryhmässä julkaistaan tietoja ainejärjestömme 

järjestämistä tapahtumista ja tarkoituksena on myös luoda aina Facebook-tapahtumille. 

Tiedottaja jakaa Facebook-tapahtumia tarpeen mukaan enemmän ryhmässä. Myös 

Instagram-aktiivisuuteen tullaan panostamaan vuonna 2016. Instagram on helppo väylä

tiedottaa Oikoksen tapahtumista reaaliaikaisesti, sekä jakaa kuvia tapahtumista.

Vuodelle 2016 on myös uudistettu Viikkotiedotteen ulkoasua ja Office365–

sähköpostiohjelman myötä myös kuvien lisääminen helpottuu, jolloin viikkotiedotteeseen 

saadaan uusi raikas ilme. 

2.3.1. Ainejärjestölehti Oikosulku

Oikosulku ilmestyy vuonna 2016 kolme kertaa: ennen vappua, fukseille fuksikirjeen 

mukana lähetettävänä sekä ennen joulua. Lehteä tulee olemaan saatavilla 

ravitsemustieteen opiskelijoiden kerhohuoneella sekä Oikos ry:n internetsivuilla 

PDF-muodossa. 

Oikosulku on 20-sivuinen B5-kokoinen lehti. Sekä kirjallinen julkaisu että 

internetversio toteutetaan siten, että etu- ja takakansi ovat värillisiä, ja muuten lehti 

on mustavalkoinen. Julkaisu on poliittisesti sitoutumaton ja pyrkii vastaamaan 



aiheiltaan molempien Oikos ry:n pääaineiden kiinnostuksen kohteita. Vuonna

2016 tarkoituksena on uudistaa Oikosulun ilmettä, mm. juuri värillisten kansien 

ja sarjakuvan muodossa. Uudistuksena jokaisella numerolla tulee myös olemaan oma 

teemansa. Ensimmäisen lehden teema on ”Muutos”, joka sopii hyvin mm. 

yliopistollamme tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on luoda lehti, joka kiinnostaa

niin ravitsemustieteen kuin kuluttajaekonomiankin opiskelijoita, ilmoittaa heitä 

koskevista asioista, luo yhteishenkeä ja viihdyttää opiskelun ohella. 

Oikosulun toimittamisesta vastaavat vaalikokouksessa valittu päätoimittaja, 

sekä toimituskunta. Muutkin ainejärjestömme jäsenet pääsevät vaikuttamaan lehteen 

ja oman kiinnostuksensa mukaan kirjoittamaan lehteen esimerkiksi 

vaihtokokemuksistaan tai työharjoitteluistaan. 

2.4. Ekskursiot ja retket

Oikos ry aikoo myös vuonna 2016 järjestää yritysvierailuja kuluttajaekonomian ja 

ravitsemustieteen opiskelijoita kiinnostaviin kohteisiin. Oikos ry:n PR-vastaava vastaa

ekskursioiden järjestämisestä. Vuodelle 2016 suunnitteilla on ekskursiot esimerkiksi 

OrklaCareen, Altialle ja S-ryhmälle. Ekskursioita voidaan järjestää myös yhteistyössä

muiden ainejärjestöjen kanssa.

Vuoden 2016 ulkomaanekskursio järjestetään elintarviketieteiden opiskelijoiden

ainejärjestön Lipidi ry:n kanssa. Matkakohdevaihtoehdot ovat Tsekin pääkaupunki Praha,

Saksan pääkaupunki Berliini ja Montenegron pääkaupunki Podgorica. Sekä Oikos ry:n että

Lipidi ry:n jäsenille on annettu mahdollisuus vaikuttaa kohdemaan valintaan. Lopullinen

valinta selviää helmikuun aikana. Kohteessa aiotaan järjestää pääaineidemme opiskelijoita

kiinnostavia yritysvierailuja, yliopistovierailu sekä vapaa-ajan ohjelmaa. Molemmista 

ainejärjestöistä ulkomaanekskursiolle otetaan mukaan 15 jäsentä, yhteensä siis 30 henkilöä. 

2.5. Vapaa-ajan toiminta

Oikos ry:n tavoitteena on järjestää jäsenistöllemme myös virkistystoimintaa, joihin kuuluvat

esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumat, sekä juhlatoiminta. Toimintaa pyritään 

järjestämään monipuolisesti ja opiskelijahintaisena. Myös rauhalliseen, alkoholittomaan ja

myös perheellisille sopivaan toimintaan halutaan panostaa perinteisen opiskelijatoiminnan

ohella.



2.5.1. Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota Oikos ry:n jäsenistölle monipuolisia ja 

uusia kulttuurikokemuksia, sekä tuoda opiskelijoita yhteen riippumatta 

vuosikurssista tai elämäntilanteesta. Vuonna 2016 tapahtumia pyritään järjestämään 

laidasta laitaan ja opiskelijoiden toiveita kuunnellen.

Vuosi 2016 lähtee käyntiin teatterin merkeissä, jonka jälkeen suunnataan 

katsomaan Joutsenlampea jääbalettisovituksena. Suunnitelmiin kuuluu myös suositun 

viininmaistelun uusiminen. Muita mahdollisia kulttuurimenoja voidaan löytää 

tanssin, sirkuksen, musikaalien, klassisen musiikin, kuvataiteen tai stand upin parista. 

Opiskelijakulttuuria ei unohdeta, vaan ohjelmaan kuuluvat myös approt, speksit ja 

risteilyt. Syksyllä pyritään saamaan uudet opiskelijat heti mukaan edullisella, 

helposti lähestyttävällä ohjelmalla. Tarkoituksena on koko vuoden pitää lippujen 

hinnat opiskelijaystävällisinä. Vuonna 2016 pyritään järjestämään myös 

pienimuotoista maksutonta ohjelmaa, kuten jazzpiknikkiä, leffailtoja ja

euroviisukisakatsomoa.

2.5.2. Urheilutoiminta

Oikos ry:n tavoitteena on vuonna 2016 järjestää monipuolisia ja mukavia liikunta-

aiheisia tapahtumia tasaisesti koko vuoden ajan. Pyrkimyksenä olisi innostaa 

oikoslaisia liikkumaan erilaisten lajien parissa sekä nauttimaan urheilutapahtumista,

niin kenttien kuin katsomoidenkin puolelta. Ainejärjestömme jäsenistöltä on otettu 

ehdotuksia vastaan erilaisten urheilutapahtumien suhteen. 

Vuodelle 2016 suunnitteilla olevia lajeja ovat rantalentopallo, akrobatia, 

jousiammunta, kuntonyrkkeily, tankotanssi, ilmajooga, kirkkovenesoutu ja 

värikuulasota. Tavoitteena olisi myös järjestää maksuttomia tapahtumia, kuten 

esimerkiksi jalkapalloa/hankipalloa tai yhteisiä lenkkeilyjä. Penkkiurheilun osalta 

suunnitteilla ovat esimerkiksi koripallo, lentopallo, salibandy, jääpallo, jalkapallo ja 

jääkiekko.

Oikos ry on tänäkin vuonna kiinnostunut järjestämään tapahtumia myös 

muiden ainejärjestöjen kanssa. Oikos ry haluaa myös kannustaa jäseniään 

osallistumaan ainejärjestön ulkopuolella järjestettäviin urheilutapahtumiin kuten 

maatalousoppilaiden PM-kisoihin ja erilaisiin laskettelureissuihin. Oikos ry:n

sähköpostilistalla aletaan myös tiedottaa MMYL ry:n urheiluvuoroista ja

-tapahtumista.



2.6. Juhlat ja tempaukset

Oikos ry järjestää tapahtumia jäsenistölleen sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden

ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2016 tavoitteena onkin juuri luoda enemmän yhteistyötä

muiden ainejärjestöjen kanssa, niin Viikissä kuin sen ulkopuolellakin, ja näin muokata

Oikos ry:n mainetta aktiivisempaan suuntaan.

Helmikuussa Oikos ry järjestää perinteiset pullatalkoot. Oikoslaiset leipovat ja

myyvät pullia yhdessä ja tuotot käytetään ainejärjestömme toimintaan. Tavoitteena on 

vuonna 2016 järjestää myös matalamman kynnyksen tapahtumia, kuten elokuvailtoja.

Vuonna 2016 Oikos ry aikoo järjestää neljät sitsit. Ensimmäisenä ovat ympäristö- ja 

luonnonvaraekonomien ainejärjestö Vuorovaikeutus ry:n ja markkinoinnin opiskelijoiden 

Voluntas ry:n kanssa järjestettävät ystävänpäiväsitsit. Näiden lisäksi maalis-huhtikuussa on

tarkoitus järjestää toiset sitsit, joihin on toiseksi ainejärjestöksi on kaavailtu 

Maanpuolutuskorkeakoulun opiskelijoiden Kadettitoverikuntaa. Syksyllä järjestetään

tuutorien kanssa yhteistyössä uusille opiskelijoille harjoitussitsit, jolloin he pääsevät

harjoittelemaan sitsauskäytäntöjä. Syksyllä järjestetään myös varsinaiset fuksisitsit 

yhteistyössä jonkin toisen ainejärjestön kanssa.

Vuonna 2016 Oikos ry:n olisi myös tarkoitus järjestää ensimmäiset koko Viikin

kampuksen opiskelijoille suunnatut juhlat. Keväällä järjestetään myös jo kolmatta kertaa

mökkireissu Nuuksioon Vuorovaikeutus ry:n kanssa, tänä vuonna mahdollisesti 

kaksipäiväisenä. Marraskuussa vuorossa ovat Oikos ry:n 69. vuosijuhlat, jotka ovat 

perinteisesti Oikoksen vuoden hienoimmat juhlat.

Juhlien lisäksi Oikos ry aikoo myös järjestää rauhallisempaa toimintaa.

Suunnitelmissa on elokuvailtaa, ruoanlaittoiltoja sekä esimerkiksi lettukestit.

3. OPINTOJEN KEHITTÄMINEN

Opintomme ovat nyt suuren muutoksen kohteena vuonna 2016, kun samalla on meneillään 

opintouudistus Iso pyörä sekä Helsingin yliopiston säästötoimet. Oikos ry:n tavoitteena on pitää 

ainejärjestömme jäsenistö päivitettyinä ajankohtaisesti heidän opintojaan koskevista muutoksista. 

3.1. Opintoyhteistyö

Vuonna 2016 Oikos ry tiivistää yhteistyötä ja viestintää hallopedien kanssa. Aiomme myös 

olla yhteyksissä sekä ravitsemustieteen jaoston että kuluttajaekonomian jaoston 



opintovastaaviin. Opiskelijoillemme tiedotetaan säännöllisesti tapahtumista ja 

mahdollisuuksista, jotka ovat oleellisia heidän opinnoilleen. Tällaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumat sekä stipendihaut ja  

harjoittelumahdollisuudet. Tavoitteena on tarjota Oikoksen jäsenille uusia ideoita ja 

inspiraatiota heidän opinnoilleen ja urasuunnilleen. Tiedottaminen tapahtuu ainejärjestömme

sähköpostilistan sekä Facebookin kautta. Opiskelijoille tiedotetaan myös aktiivisesti 

mahdollisuuksista vaikuttaa käynnissä oleviin muutoksiin, esimerkiksi aivoriihitoiminnasta

ja laitosneuvostojen avoimista kokouksista.

3.2. Opintojen suunnittelu 

Vuoden aikana on tarkoitus järjestää ainakin kaksi tapahtumaa: sivuaineiltapäivä sekä 

vaihto- ja harjoitteluinfo. Sivuaineiltapäivässä vanhemmat opiskelijat esittelevät

sivuainevalintojaan fukseille. Sivuaineiltapäivän tarkoituksena on helpottaa uusien 

opiskelijoiden sivuaineen valintaa ja opintojen suunnittelua ylipäätään. Vaihto- ja 

harjoitteluinfossa opiskelijavaihdon tai harjoittelun suorittaneet vanhemmat opiskelijat 

antavat ohjeita hakuprosessiin ja jakavat kokemuksiaan. Tarkoituksena on jakaa vinkkejä 

erilaisista harjoittelupaikkamahdollisuuksista ja ulkomailla vietetyn vaihtolukukauden tai 

vuoden hyödyistä. 

Tapahtumista on tarkoitus tehdä matalan kynnyksen tapahtumia, jonne opiskelijat 

voivat tulla kertomaan ja kysymään heitä kiinnostavista opinto-, harjoittelu- ja 

vaihtomahdollisuuksista. 

4. YHTEYDET AINEJÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE

4.1. Opiskelijajärjestöt

Oikos ry osallistuu SYL:n, HYY:n, MMYL ry:n, Agronomiliiton ja elintarvikeylioppilaiden

Mentor-klubin järjestämiin tilaisuuksiin, infoihin ja koulutuksiin. Ainejärjestömme

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja aikovat osallistua aktiivisesti maatalous- ja 

metsäylioppilaiden liiton MMYL ry:n järjestämiin puheenjohtajailtapäiviin, jotka toimivat

tiedonvälitys- ja tukikanavana tiedekuntamme ainejärjestöille. Hallituksen jäsenet

osallistuvat myös MMYL ry:n ja Agronomiliiton ainejärjestöiltapäiviin. Myös HYY

järjestää aktiivisesti erilaisia koulutuksia esimerkiksi puheenjohtajille ja taloudenhoitajille,

joihin hallituksemme jäsenet aikovat osallistua. Koulutusten varsinaisen sisällön lisäksi 

pidämme tärkeänä sitä verkostoitumista, jota näissä tapahtumissa tehdään. Tavoitteenamme



onkin luoda suhteita uusiin ainejärjestöihin, ja syventää yhteistyötä jo tuttujen järjestöjen

kanssa. Oikos ry:llä on jäseniään mm. MMYL ry:n hallituksessa, Agronomiliitolla ja 

elintarvike- ja ympäristötieteiden laitosneuvostossa.

4.2. Muut järjestöt 

Oikos ry pitää yhteyttä molempien pääaineidensa koulutusalajärjestöihin, joita ovat

Kuluttajaekonomistit ja -teknologit Cotes ry, Ravitsemusterapeuttien Yhdistys RTY ry ja

Suomen ravitsemustieteen yhdistys SRY. Oikos ry:llä on edustaja RTY:n johtokunnassa 

sekä SRY:n hallituksissa vuorovuosin Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen 

opiskelijoiden ainejärjestö Retikka ry:n kanssa. Vuonna 2016 vuorossa on SRY:n 

edustustehtävä, johon valitaan ravitsemustieteen opiskelija. Pyrimme pitämään yhteyttä

myös muihin kuluttajaekonomian ja ravitsemusalan oppiaineita lähellä oleviin järjestöihin.

4.3. Työmarkkina-asiat

Työmarkkinoiden kehitystä seuraamme pääasiassa Agronomiliiton välityksellä. Oikos ry

rohkaisee jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin työelämätilaisuuksiin, kuten liiton

järjestämiin urailtoihin ja CV-työpajoihin. Yhteistyö tullaan myös aloittamaan

ainejärjestömme uuden esimiehen, ravitsemustieteen lehtorin Raisa Valveen kanssa. 

Oikos ry aikoo jatkaa myös vuonna 2016 yhteistyötoimintaa alamme yritysten 

kanssa. Yhteistyösopimuksia pyritään sopimaan esimerkiksi Valion ja Vaasan Oy:n kanssa.

Yhteistyöstä Oikos ry hyötyy jossain määrin rahallisesti tai esimerkiksi pullatalkoiden

lahjoituksien muodossa. Tällöin yritykset saavat Oikos ry:n kautta näkyvyyttä, esimerkiksi

sähköpostilistallamme, internetsivuillamme tai Oikosulussa. Myös yritysvierailujen 

yhteydessä pyritään opiskelijoille tekemään helpoksi kontaktien luominen yrityksiin. 

Oikos ry suunnittelee myös alumni-iltaa, jolloin jo valmistuneet opiskelijamme voisivat

toimia linkkinä ainejärjestömme ja yritysmaailman välillä.

4.4. Kansainvälisyys 

Oikos ry aikoo vuonna 2016 nostaa näkyvyyttään myös kansainvälisten opiskelijoiden 

parissa. Opinto- ja kansainvälisyysvastaava toimii kansainvälisten ja vaihto-oppilaiden 

yhteyshenkilönä ja esittelee ainejärjestömme kansainvälisten opiskelijoiden tapahtumissa.

Tavoitteena onkin innostaa myös kansainvälisiä opiskelijoita mukaan toimintaamme. Myös

tiedottamista englanniksi suunnitellaan, ja että esimerkiksi internetsivumme löytyisivät



myös kokonaan englanniksi. Tällä hetkellä internetsivuillamme on lyhyt tietopaketti

ainejärjestöstämme englanniksi. Ainejärjestömme pyrkii osallistumaan myös tiedekuntamme 

järjestämiin kansainvälisyysiltoihin, kuten SuomiNight -tapahtumaan ja IAAS-toimintaan.

5. YMPÄRISTÖOHJELMA

Oikos ry pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöä säästäen. 

Olemme siirtyneet jokaisen vastaavan kansioista ja niihin printattavista papereista muistitikkuihin, 

jonne tulevaisuudessa kaikki vuoden tiedot tallennetaan. Jaettavat tiedostot löytyvät hallituksen 

Dropbox -kansiosta, jonka käyttöoikeus siirretään aina seuraavan vuoden hallitukselle. 

Oikos ry ei enää tulosta esityslistoja kokouksiinsa. Hallituksen jäsenet pystyvät seuraamaan 

esityslistan kulumista esimerkiksi tietokoneiltaan tai puhelimiltaan. Myös joulutervehdykset ja 

mahdolliset juhlakutsut pyritään lähettämään sähköpostitse, jolloin paperia säästyy. Vuonna 2015 

Oikos ry sai ensimmäisen laulukirjansa, jonka myötä myös sitseille printattavien lauluvihkojen 

määrä vähenee. 

Oikos ry valmistaa tilaisuuksiinsa ruokaa vastuullisesti. Pyrimme vähentämään 

ruokahävikkiä laskemalla tarkasti, kuinka paljon ruokaa kuluu esimerkiksi sitseillä. Tilaisuuksista 

ylijääneitä elintarvikkeita ei heitetä pois, vaan ne viedään ravitsemustieteen kerhohuoneelle tai 

annetaan jäsenille kotiin mukaan. Tilaisuuksissa pyritään suosimaan sesonkituotteita sekä 

kasvisruokaa, ja käyttämään oikeita astioita kertakäyttöastioiden sijaan. Tapahtumista jäävät jätteet 

lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti.

6. YHDENVERTAISUUSOHJELMA

Oikos ry pyrkii toiminnallaan aktiivisesti edistämään ja tukemaan yhdenvertaisuutta tapahtumiensa 

ja muun toimintansa yhteydessä kaikkien sukupuolten, kansalaisuuksien, uskontojen ja taustojen 

osalta. Sitoudumme vastustamaan rasismia kaikissa sen muodoissaan, sekä ikä- ja 

sukupuolisyrjintää. Ainejärjestömme jäsenillä on laaja ikähaitari, ja myös hyvin erilaisia 

elämäntilanteita. Tämän takia haluamme vuonna 2016 panostaa tapahtumiin, joihin on helppo tulla 

niin perheellisten kuin suoraan lukiosta tulleidenkin. Tapahtumat pyritään myös järjestämään 

esteettöminä ja kansainvälisten opiskelijoiden läsnä ollessa myös englanniksi.

Oikos ry:n tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki taustastaan riippumatta. Alkoholia sisältävät 

tapahtumat suunnitellaan niin, ettei kukaan koe itseään painostetuksi sitä käyttämään. 

Tapahtumissamme huomioidaan aina vastuullisesti kaikki erityisruokavaliot niitä 

kyseenalaistamatta, niin että esimerkiksi vegaaniruokaa tai gluteenitonta on aina tarjolla niitä 



haluaville. Kaikki tapahtumiin osallistuvat toivotetaan tervetulleiksi, eikä kenellekään aiheuteta 

ulkopuolista oloa. 

Koska ainejärjestössämme on kaksi hyvin erilaista pääainetta, tulee myös kiinnittää 

huomiota opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi yritysvierailuja suunniteltaessa, niin että 

kaikille saadaan järjestettyä kiinnostavia tapahtumia. 


