
Oikos ry 
 
Hallituksen kokous 5/2016 
Aika: 8.4.2016 klo 18 
Paikka: Viikkiklusteri, Mannerheimintie 5 B 
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 
Paikalla: Pinja, Tuulia, Tuuli, Tiina, Sophia, Henriikka, Johanna, Julia, Katri 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 18.10. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Lisätään kohta 6.6. MMYL:n pj-kokous 7.4. ja kohta 7.4. Opintoinfo ja viininmaistelu. 
 Hyväksytään esityslista muutoksineen työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen. 
 Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 
 

5. Jäsenasiat 
 Uusia jäseniä ei ole. Pinja ja Julia siivoavat jäsenrekisterin kevään aikana. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. MMYL:n liittokokous 22.3. 
 Pinja, Tuulia, Johanna, Julia, Katri ja Meri olivat paikalla. Kokouksessa hyväksyttiin 
 MMYL:n viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tämän vuoden 
 toimintasuunnitelma. Lawra-tilinpäätös oli vielä kesken, joten sen hyväksymiseksi 
 järjestetään uusi liittokokous. 
 6.2. Oikoksen kaverisitsit 23.3. 
 Oli kivat ja onnistuneet sitsit. Todettiin, että c-grundilla voi myös jatkossa järjestää 
 sitsejä. Osallistujia oli 28. 
 
Meri saapuu ajassa 18.15. 
 
 6.3. Viikki-klusterin käyttökoulutus 31.3. 
 Pinja, Hanna ja Tuulia osallistuivat. Koulutuksessa puhuttiin klusterin 
 käyttösäännöistä. Kun klusterilla järjestetään tapahtumia, on pidettävä ovet kiinni ja 
 huomioitava, ettei sisään pääse ylimääräisiä henkilöitä. Klusterin voi varata 
 päivyristä, johon Pinjalla on tunnukset. 
 



 6.4. EKY:n vuosijuhlat 2.4. 
 Sophia ja Tiina olivat edustamassa Oikosta. Oli mukavaa ja juhlat olivat hienot. 
 Lahjaksi annettiin lahjoitus saimaannorppien hyväksi. 
 6.5. Oikoksen bileet 6.4. 
 Bileet olivat todella kivat ja paikalla oli useamman eri alan opiskelijoita. Myös 
 vaihtareita oli mukavan paljon. Merkkejä saatiin myytyä 29. Bileet olisi hyvä järjestää 
 myös ensi vuonna, jotta saadaan niistä perinne. 
 6.6. MMYL:n pj-kokous 7.4. 
 Pinja ja Sophia olivat paikalla. Kokouksessa käsiteltiin useita eri asioita. 
 MMYL:n uusi liittokokous järjestetään todennäköisesti viikolla 17, koska Lawra-
 tilinpäätös pitää hyväksyä. Kokoukseen tarvitaan jälleen edustajat myös Oikoksesta. 
 Samalle viikolle suunnitellaan myös ainejärjestöiltaa. 
 Ison Pyörän maisteriohjelmien johtoryhmiin kaivataan edelleen opiskelijaedustajia. 
 Kummastakaan Oikoksen pääaineesta ei ole edustajaa. 
 22.4. on rehtori Jukka Kolan isännöimä keskustelutilaisuus opintoihin liittyvistä 
 muutoksista. 
 Unisport on lähdössä Viikistä, joten pj-tapaamisessa keskusteltiin, löytyisikö Viikistä 
 ryhmittymää, joka alkaisi itse hoitaa asiaa. Sovimme, että Tiina laittaa oikoslaisille 
 kyselyn Viikin Unisportin käytöstä. Lisäksi Tiina on yhteydessä myös muiden 
 ainejärjestöjen urheiluvastaaviin. 
 

7. Tuleva toiminta 
 7.1. Helsinginkadun appro 14.4. 
 Kaikki liput on myyty, mutta kaikki eivät vielä ole hakeneet lippuaan. Tuuli laittaa 
 muistutusviestin henkilöille, joiden lippu on vielä noutamatta. 
 7.2. Lipidin sikajuhlat 15.4. 
 Tuulia ja Johanna menevät edustamaan Oikosta ja ideoivat sopivan lahjan. 
 7.3. Hallitus+jaostoilta 18.4. 
 Tarkoituksena on keskustella suunnitelmista sekä jaostojen järjestämistä 
 tapahtumista ja miettiä, onko tapahtumia, jotka kiinnostavat molempia jaostoja ja 
 joita Oikos voisi järjestää. Lisäksi hallituslaiset ja jaostojen toimihenkilöt voivat 
 tutustua toisiinsa paremmin. Iltaan liittyviä ideoita otetaan vastaan. Jaostojen 
 edustajia muistutetaan vielä ajankohdasta. 
 7.4. Opintoinfo ja viininmaistelu 
 Ajankohdaksi on mietitty viikkoa 16, joko keskiviikkoa 20.4. tai perjantaita 22.4. 
 Paikkana voisi olla b-grundi. Tuuli hoitaa viininmaistelun järjestämistä ja Hanna 
 opintoinfoa, mutta hän ei ole nyt paikalla. Keskustellaan Hannan kanssa 
 myöhemmin siitä, millainen opintoinfosta tulee. 
 7.5. Oikos & VV mökkireissu 
 Järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja e-lomake aukeaa maanantaina. 
 Tapahtumavastaavat päättävät lopullisen hinnan, mutta keskustellaan, että hinta 
 voisi olla Oikoksen ja VV:n ulkopuoliselle osallistujille hieman suurempi. 
 
 



8. Talous 
 Sophialle maksetaan 125 € EKY:n vuosijuhlien edustuskuluista. Tiinalle maksetaan 
 108 € beach volleysta, 5,80 € ilmapalloista ja 1,75 € mukeista. Tuulialle maksetaan 
 20 € bileiden laitevuokrasta, 4,14 € sitsiruoista ja 22,50 € sikajuhlien edustuksesta. 
 Johannalle maksetaan 51,57 € kaverisitsien ruoista ja 22,50 € sikajuhlien 
 edustuksesta. Katrille maksetaan 6,95 € kokoustarjoiluista. 
 

9. Tiedotus 
 Ehdotetaan, että Oikokselle voitaisi luoda oma facebook-sivu. Sovitaan, että Meri 
 hoitaa asian. 
 

10. Posti 
 Oikokselle on tullut Alimenta, Luonnontieteilijä ja Hyvä olo-lehden saapumisilmoitus 
 sekä kutsu Latokartanon ylioppilaskylän kevätjuhlaan. 
 

11. Oikosulku 
 Henriikka on tällä hetkellä editoimassa lehteä. Uusi Oikosulku ilmestyy Huhtikuun 
 toiseksi viimeisellä tai viimeisellä viikolla. Loputkin voisivat vielä käydä täyttämässä e-
 lomakkeen, jossa kysellään unelmia. 
 

12. Ulkomaanekskursio 
 Lennot on nyt ostettu. Tällä hetkellä suunnitellaan ohjelmaa ekskursiolle ja toiveita 
 kysytään myös osallistujilta. Järjestäjillä on kontakti suurlähetystöön. 
 Sophia on hakenut tukea ekskursiolle. Hakemusten käsittely on kesken ja 
 tukipäätösten pitäisi tulla toukokuussa. 
 

13. PR-toiminta 
 Amir ei ole paikalla, mutta on lähettänyt Pinjalle viestiä PR-asioihin liittyen. Amir on 
 ollut yhteydessä Altiaan, mutta excun järjestäminen on vielä auki. ViikkiAreenan 
 suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja Amir on kysynyt ovatko Orkla ja Valio 
 kiinnostuneita osallistumaan. Jos jollain on ViikkiAreenaan liittyviä ideoita, niitä voi 
 kertoa järjestäjille. Keskustelimme myös siitä, että Valion uutiskirjettä ei ole tullut 
 meille, Meri kysyy uutiskirjeestä Amirilta. 
 

14. Opintoasiat 
 Hanna ei ole paikalla, joten Pinja välittää Hannan viestin. Ravitsemustieteen 
 opiskelijoiden ja laitoksen yhteinen opintopalaveri on 14.4. ja siellä on tarkoitus 
 keskustella erityisesti opintoihin liittyvistä uudistuksista. 
 Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat myös opintotukeen liittyvät muutokset, jotka tulevat 
 voimaan todennäköisesti vuonna 2017. 
 

15. Urheilu 
 Suunnitteilla on ollut curlingia Voluntaksen kanssa, mutta mitään ei ole vielä 
 päätetty. Keskustellaan siitä, olisiko joku muu laji parempi näin keväällä. Curlingin 



 voisi jättää syksylle/talvelle. Suppailu olisi kiva tapahtuma alkukesälle ja Tiina voisi 
 olla siihen liittyen yhteydessä Eveliinaan. Lisäksi mietitään keväälle jotain toista 
 tapahtumaa. Ilmajoogan järjestämistä on toivottu, joten Tiina selvittää onnistuisiko 
 sen järjestäminen esimerkiksi viikolla 17. 
 

16. Kulttuuri 
 Tälle keväälle ei ole enää suunnitteilla uusia kulttuuritapahtumia. 
 

17. Tapahtumat 
 Alina-sali saatiin varattua syksyksi ja päivä on 27.9. 
 

18. ViikkiAreena 
  Tällä hetkellä ei ole lisää tiedotettavaa ViikkiAreenaan liittyen. 
 

19. META 
 Keskusteltiin syksyn fuksiseikkailusta ja päätettiin, että Oikos ei pidä rastia siellä. 
 Lisäksi keskusteltiin vapusta. Tänäkin vuonna on perinteiseen tapaan Oikoksen 
 vappuskumpat. Vapusta olisi hyvä tehdä fb-tapahtuma ja myös vappuna voisi 
 tiedottaa, missä oikoslaisia milloinkin liikkuu. 
 

20. Seuraava kokous 
 Yritetään saada seuraava kokous viikolle 17. Pinja tekee doodlen. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 19.24. 


