Oikos ry
Hallituksen kokous 6/2016
Aika: 27.4.2016 klo 16
Paikka: Ryhmätyötila 415, Viikin kampuskirjasto, Viikinkaari 11, 00790 Helsinki
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus
Paikalla: Pinja, Katri, Tuuli, Sophia, Meri, Hanna, Tuulia
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 16.09.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirjat hallituksen kokouksista 4/2016 ja 5/2016.
5. Jäsenasiat
Ei uusia jäseniä. Pinja ja Julia päivittävät jäsenrekisterin vielä kevään aikana.
6. Mennyt toiminta
6.1. Helsinginkadun appro 14.4.
Appro oli hauska ja tapahtuma selvästi kiinnosti oikoslaisia. Lippuja myytiin 33
kappaletta.
6.2. Lipidin sikajuhlat 15.4.
Tuulia ja Johanna olivat edustamassa Oikosta. Lahjaksi vietiin jallua. Juhlat olivat
kivat.
6.3. Hallitus+jaostoilta 18.4.
Illan aluksi kaikki osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Ohjelmassa oli tutustumisen lisäksi
syömistä ja rentoa jutustelua. Osallistujia oli noin 20. Ilta oli onnistunut.
6.4. Toiminta-avustuksen palauteinfo 20.4.
Pinja osallistui palauteinfoon, mutta valitettavasti henkilö, jonka piti antaa Oikokselle
palautetta ei ollut paikalla. Saimme palautetta kuitenkin puhelimitse ja myöhemmin
myös kirjallisesti. Tänä vuonna Oikos sai HYY:lta toiminta-avustusta 892€ eli
hieman viime vuotta vähemmän. Perusteluissa oli mainittu sekä positiivisia että
kehitettäviä asioita hakemukseemme liittyen. Välitetään tänä vuonna saatu palaute
myös ensi vuoden hallitukselle, jotta voimme jatkossa kehittää toimintaamme
entisestään. Vaikka avustus pienenikin vähän, niin ei anneta sen vaikuttaa tänä
vuonna järjestettävien tapahtumien määrään.

6.5. Opintotapahtuma & viininmaistelu 26.4.
Tapahtuma sujui hyvin. Opintoinfo oli hieman muuttunut aiemmasta. Tällä kerralla
asioista keskusteltiin yhdessä eri pisteillä kiertämisen sijaan. Saimme hyvää
palautetta, sillä tapahtumassa uskalsi ja oli helppoa kysyä itseä mietityttävistä
asioista. Myös viininmaistelu oli onnistunut. Paikalla oli viininmaistattaja, joka piti
myös pienen esitelmän reilusta kaupasta. Opinto-osuudessa oli paikalla 15 ja
viininmaistelussa 13 henkilöä.
7. Tuleva toiminta
7.1. Vappu 30.4.
Yritetään vielä ennen vappua houkutella oikoslaisia agronomiliiton jäseniksi, sillä
vielä vappuna liittyneet voivat nostaa Agronomiliitolta saatavan avustuksen määrää.
Tuulia ostaa Oikoksen vappuskumpat. Vappua Oikos viettää perinteisen kaavan
mukaan esimerkiksi zetorin vedon, Oikoksen vappuskumpan ja Mantan lakituksen
merkeissä. Tiedotetaan vappuna, missä oikoslaisia liikkuu. Muistetaan siivota kaikki
omat roskat vappuna. Keskustemme, että Oikoksen telttaa ei tarvita vappupäivänä.
7.2. Ilmajooga 4.5.
Tiina ei ole paikalla, mutta on kertonut, että ilmoittautuneita on tällä hetkellä 17.
Yhteensä paikkoja on 20, joten avataan ilmoittautuminen myös muille kuin
oikoslaisille.
7.3. Oikos & mökkireissu 5.–6.5.
Vapaita paikkoja on jäljellä vielä 3. Mainostetaan vielä muillekin mahdollisuutta
lähteä mukaan.
7.4. Varaston siivous
Pinja on suunnitellut päiväksi 19.5. Aluksi voisi pitää kevään päätöskokouksen ja sen
jälkeen siivota varaston. Illalla voisi olla hallituksen virkistäytyminen. Katri selvittää
ennen varaston siivousta, kuinka kauan pöytäkirjoja pitää säilyttää ja Julia selvittää,
kuinka kauan talousasioihin liittyviä papereita pitää säilyttää. Tapahtumavastaavat
hoitavat leivontatarvikkeiden ja juomien inventaarion.
Amir saapuu ajassa 16.55.
8. Talous
Katrille maksetaan 7,50 € kokoustarjoiluista. Tuulille maksetaan 97,82 € viineistä ja
50 € viininmaistattajan palkkiosta. Hannalle maksetaan 46,38 € opinto- ja viini-illan
ruokatarjoiluista. Tuulialle maksetaan 23,98 € viineistä.
9. Tiedotus
Meri tekee kesän aikana Oikokselle julkisen fb-sivun ja kesällä on tarkoitus kehittää
myös viikkotiedotetta entisestään.
10. Posti
Picasetilta on tullut Oikosulkujen lasku, jonka summa on 121,51 €. Sovitaan, että
Tuulia vie laskun Julialle.

11. Oikosulku
Henriikka ei ole paikalla, mutta hän on laittanut Pinjalle viestin. Uusi Oikosulku on nyt
ilmestynyt. Kesän aikana aletaan tehdä Oikosulun fuksinumeroa, jonka
ilmestymisajankohta selviää myöhemmin. Todetaan, että nyt ilmestynyt Oikosulku
on todella hieno.
12. Ulkomaanekskursio
Majoitus on varattu ja lennot ostettu. Sen jälkeen suunnittelussa ei ole tapahtunut
mitään uutta. Sophia ja Mia kyselevät jossain vaiheessa osallistujien toiveita
vierailukohteista.
13. PR-toiminta
Amir on ollut excuun liittyen yhteydessä Altiaan ja on sovittu, että palataan asiaan
syksyllä.
14. Opintoasiat
Uudessa Oikosulussa on kerrottu joistakin opintoja koskevista muutoksista.
Hanna ja Kerttu osallistuvat molekyylibiotieteiden kandiin liittyvään ryhmään, jossa
laaditaan kuvaus opinnoista Opintopolku-sivustolle. Meri ja Kerttu ovat
ilmoittautuneet ravitsemustieteen maisteriohjelman suunnitteluryhmään.
Yliopistolta on irtisanottu tuutoroinnista ja opintojen kirjaamisesta vastaavia
henkilöitä, mikä on vastoin rehtorin määräyksiä. Jos joku huomaa tällaista
tapahtuneen, asiasta voi ilmoittaa Hannalle, joka laittaa tietoa eteenpäin. Hanna
tiedottaa tästä myös Oikoksen fb-ryhmässä.
15. Urheilu
Tiina ei ole paikalla, mutta on kertonut, että kesäkuulle on suunnitteilla suppailua.
Suppailun järjestämistä selvitetään Eveliinan kanssa.
16. Kulttuuri
Tänä keväänä ei ole enää uusia kulttuuritapahtumia.
17. Tapahtumat
Keskustellaan, että jos intoa löytyy, kesälle voisi miettiä esimerkiksi pieniä kesäsitsejä
tai jotain muuta tapahtumaa. Syksyn fuksisitsien toiseksi järjestäjäksi on kysytty
Vitaa, mutta he eivät ole vielä vastanneet. Myös esimerkiksi Lipidin kanssa voisi
keskustella fuksisitsien järjestämisestä. B-grundi kannattaa varata harkkasitsejä
varten jo hyvissä ajoin.
18. ViikkiAreena
ViikkiAreenan kaikki kalleimmat paketit ovat menneet. Mukaan ollaan saatu useita
yrityksiä esimerkiksi Wolt, Valio ja Fazer ovat tulossa. Myös Amir ja Johanna ovat
olleet yhteydessä eri yrityksiin. Johanna on saanut ainakin Analyse2:n mukaan.
Amirille voi ehdottaa yrityksiä, joita haluttaisiin elintarvikepäivään.

19. META
Meri on luvannut tehdä MMYL:n fuksilehteen tulevan Oikoksen esittelyn.
Tarkistetaan jutun yhteyteen tulevan kuvan kriteerit ja otetaan kuva vappuna.
Lawra-tilinpäätös on edelleen kesken, joten MMYL:n uusi liittari siirtyy syksylle.
20. Seuraava kokous
Pinja on suunnitellut, että seuraava kokous olisi 19.5. varaston siivouksen
yhteydessä. Jos c-grundi ei ole silloin vapaa, doodlataan toinen ajankohta.
21. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17.34.

