
Oikos ry 
 
Hallituksen kokous 4/2016 
Aika: 18.3.2016 klo 17 
Paikka: Porvoonkatu 1 E 190, 00510 Helsinki 
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 
Paikalla: Pinja, Tuulia, Johanna, Julia, Hanna, Sophia, Amir, Tuuli, Henriikka, Katri 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 17.19. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Lisätään kohta 7.3. Viikkiklusterin käyttökoulutus 31.3., kohta 7.9. Mökkireissu 5.–

 6.5. ja kohta 18. ViikkiAreena. Hyväksytään esityslista muutoksineen 
 työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 3/2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Pinja ja Julia päivittävät jäsenrekisterin. Koska jäsenmäärämme on pienentynyt, 
 Agronomiliitolta saatava toiminta-avustus on vähenemässä. Agronomiliitto on 
 kuitenkin luvannut, että jos liittoon saadaan 10 uutta jäsentä ravitsemustieteen ja
 kuluttajaekonomian opiskelijoista, tukisumma kasvaa. Yritetään siis saada oikoslaisia 
 liittymään Agronomiliiton jäseniksi. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. Taloudenhoitajakurssi 25.2. 
 Julia osallistui kurssille. Siellä käsiteltiin erilaisia taloudenhoitajalle kuuluvia asioita. 
 6.2. Oikoksen lettukestit 25.2. 
 Tapahtuma oli oikein onnistunut ja letut olivat hyviä. Osallistujia oli noin 15 ja saatiin 
 positiivista palautetta. Todettiin, että tämän tyyppisiä tapahtumia voisi järjestää 
 lisää. 
 6.3. Agronomiliiton ainejärjestötapaaminen 2.3. 
 Pinja, Sophia, Tiina ja Tuulia olivat paikalla. Tapaamisessa keskusteltiin 
 yhteistyösopimuksesta Agronomiliiton kanssa sekä kerrottiin liitosta ja sen 
 toiminnasta. 
 6.4. Ice Ballet Joutsenlampi 
 Mukana oli 18 oikoslaista. Oli mukava ja vähän erilainen tapahtuma. 



 6.5. Beach Volley 4.3. 
 Pelaamassa oli 9 oikoslaista ja 2 vierailevaa tähteä. Kaikilla oli kivaa ja monet olivat 
 innokkaita menemään uudestaankin. Yksi kenttä oli riittävä tälle porukalle. 
 
Meri saapuu ajassa 17.30. 

 
 6.6. Viikin merkkimarkkinat 14.3. 
 Merkkejä tai laulukirjoja ei saatu myytyä yhtään, mutta oli hyvä olla paikalla ja tehdä 
 Oikosta tunnetuksi. 
 6.7. HYY:n virityspäivä 15.3. 
 Kukaan hallituslaisista ei valitettavasti päässyt paikalle. 
 6.8. Viikki GP 16.3. 
 Tapahtuma meni hyvin ja rastilla oli kivaa. Hauskanpidon ohella pyrittiin lisäämään 
 tietoutta Oikoksesta. Oikoslaisia oli paikalla noin 10. 
 6.9. Excu Altiaan 17.3. 
 Ajankohta ei tuntunut sopivan ihmisille, joten ei saatu riittävästi porukkaa kasaan. 
 Näin ollen yritetään siirtää excua myöhemmin toteutettavaksi. Amir selvittää uutta 
 ajankohtaa vierailulle. 
 

7. Tulevat tapahtumat 
 7.1. MMYL liittokokous 22.3. 
 Valitaan Oikoksen edustajiksi liittokokoukseen Pinja, Meri, Johanna, Julia, Katri ja 
 Tuulia. 
 7.2. Oikoksen kaverisitsit 23.3. 

Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 27. Yritetään saada vielä vähän lisää osallistujia. 
Myös Oikoksen ulkopuoliset osallistujat ovat tervetulleita sitseille. 
7.3. Viikkiklusterin käyttökoulutus 31.3. 
Päätetään, että koulutukseen osallistuvat Pinja, Tuulia ja Hanna. 
7.4. EKY:n vuosijuhlat 
Olemme sopineet, että Tiina ja Sophia menevät edustamaan Oikosta. He ideoivat 
sopivan lahjan vuosijuhliin. 
7.5. Oikoksen bileet 6.4. 
Bileiden järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja teema on päätetty. Musiikkilaitteista 
pitää vielä sopia. AVA myy bileissä juomia ja heidän kanssaan pitää sopia asiasta vielä 
tarkemmin. Haalarimerkki on tilattu, mutta se ei ole vielä tullut. Olisi toivottavaa, 
että hallituslaiset tulevat paikalle. Kaikki voisivat vielä mainostaa bileitä lisää. 
7.6. Helsinginkadun appro 14.4. 
Kaikki liput saatiin myytyä, mutta kaikki eivät vielä ole hakeneet lippuaan. Tuuli 
muistuttelee osallistujia lippujen hakemisesta. 
7.7. Lipidin sikajuhlat 15.4. 
Ilmoittautuminen on alkanut ja osallistujamäärä on jo täynnä. Sovitaan, että Tuulia ja 
Johanna ilmoittautuvat varasijoille ja osallistuvat Oikoksen edustajina, jos pääsevät 
vielä mukaan. 
 



7.8. Opinto- & kulttuuritapahtuma 
Hanna ja Tuuli ovat suunnitelleet tekevänsä yhteistyötä tapahtuman järjestämisessä. 
Tällä hetkellä olisi ideana yhdistää viininmaistelu opintoinfoon. Mietitään alustavasti 
ajankohdaksi viikkoja 16–17. 
7.9. Mökkireissu 5.–6.5. 
Mökkireissun suunnittelussa on tehty yhteistyötä VV:n kanssa. Mökki on sama kuin 
aiempinakin vuosina. Reissu tulee todennäköisesti kallistumaan vähän, mutta 
yritetään vielä saada ruokasponsseja. Fb-tapahtuma ja ilmoittautuminen ovat tulossa 
lähiaikoina. 
 

8. Talous 
 Johannalle maksetaan 24,00€ risteilylipuista. Topi Kaarlamolle maksetaan 74,00€ 
 sitsivirvokkeista, 38,47€ ystävänpäiväsitsien tarvikkeista, 17,20€ sitsien koristeista ja 
 23,25€ sitsitarvikkeista. Tiina Paajaselle maksetaan 11,49€ sitsiruuista. Saana 
 Takamäelle maksetaan 261,07€ Alina-salin vuokrasta, panteista ja sitsiruuista. Petra 
 Huovilalle maksetaan 6,65€ sitsiruuista. Anssi Hiippalalle maksetaan 72,37€ 
 sitsiruuista.  
 

9. Tiedotus 
 Ei erityistä kerrottavaa tiedotukseen liittyen. 
 

10. Posti 
 Postissa on tullut Ravitsemusasiantuntija-lehti sekä kutsu Lipidin sikajuhliin. 
 

11. Oikosulku 
 Henriikka on suunnitellut, että Oikosulku ilmestyisi huhtikuun loppupuolella. Tällä 
 hetkellä kerätään e-lomakkeella oikoslaisten unelmia seuraavaa lehteä varten. 
 

12. Ulkomaanekskursio 
 Ilmoittautuminen on päättynyt. Oikoslaisia ilmoittautui 14 ja lipidejä 16. Hostelli on 
 jo varattu ja lennot ostetaan pian. Sophia on hakemassa HYY:n projektitukea 
 ulkomaanexculle. 
 

13. PR-toiminta 
 Työn alla on siirtyneen Altian excun järjestäminen. 
 

14. Opintoasiat 
 Hanna suunnittelee opintoinfotapahtumaa yhdessä Tuulin kanssa. 
 Opintouudistuksiin liittyviä asioita on selvitetty lisää. Rehtorin päätöksen mukaan 
 kaikki ennen vuotta 2017 aloittaneet saavat aikaa tutkintonsa suorittamiseen 
 heinäkuun 2020 alkuun asti. Tämän jälkeen on siirryttävä uusiin opinto-ohjelmiin. 
 Hanna tiedottaa oikoslaisille asiasta. Opintouudistuksesta on tulossa juttu myös 
 Oikosulkuun. 



 RAV-jaostolla oli työelämäilta 14.3. Se oli erittäin onnistunut ja osallistujia oli 26. KE-
 jaostolle voisi vinkata, että tämän tyyppinen tapahtuma on hyvä. 
 

15. Urheilu 
 Tiina ei ole paikalla, joten urheiluun liittyen ei ole uutta kerrottavaa. 
 Keskustellaan kuitenkin MMYL:n urheiluvuoroihin liittyvästä tiedotuksesta. On koettu 
 kivaksi, että vuoroista tiedotetaan nykyisin myös oikoslaisille. 
 

16. Kulttuuri 
 Tuuli suunnittelee opintoinfon yhteyteen viininmaistelua yhdessä Hannan kanssa. 
 

17. Tapahtumat 
 Ennakkovarauskierroksella pitää tehdä Alina-salin varaus syksylle. Alinan voisi yrittää 
 varata syys-lokakuulle. Tapahtumavastaavat hoitavat asian.  
 

18. ViikkiAreena 
 Johanna ja Amir olivat suunnittelukokouksessa ja he osallistuvat järjestelyihin 
 Oikoksen puolesta. Lisäksi Pinja tulee mukaan järjestelyihin. ViikkiAreenan ajankohta 
 on 22.–24.11. Oikos järjestää elintarvikepäivää sekä metsä- ja asiantuntijapäivää. 
 Lisäksi ViikkiAreenaan on tulossa ympäristö- ja maatalouspäivä. Agronomiliitolta 
 tulee CV-paja. Tänä vuonna on tarkoituksena ottaa opiskelijat mukaan keksimään 
 yrityksille kysymyksiä etukäteen. ViikkiAreenaa mainostetaan mahdollisimman 
 monen eri kanavan kautta. 
 

19. META 
 Sampo on pyytänyt Oikosta varaamaan saunatilat KE-jaostolle. Pinja selvittää asian. 
 

20. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous voisi olla viikolla 14. Pinja tekee doodlen ajankohdasta. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 18.45. 


