
Oikos ry 
 
Hallituksen kokous 8/2016 
Aika: 24.8.2016 klo 18 
Paikka: Porvoonkatu 1 E 190, 00510 Helsinki 
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 
Paikalla: Pinja, Katri, Henriikka, Tuulia, Johanna, Julia, Sophia, Tiina 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 18.29. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 7/2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Oikokseen on liittynyt yksi uusi jäsen Pirita Petäjä. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. Suppailu 28.6. 
 Suppailemassa oli 3 oikoslaista ja yksi Oikoksen ulkopuolinen osallistuja. Oli kivaa, 
 mutta osallistujia olisi voinut olla vähän enemmän. 
 6.2. Hallituksen kesätapaaminen 25.7. 
 Tapaaminen sujui mukavasti. Paikalla oli 6 hallituslaista viettämässä aurinkoista 
 kesäiltapäivää ja ideoimassa tulevaa. 
 

7. Tuleva toiminta 
 7.1. Orientoiva viikko 29.8.–2.9. 
 Maanantaina päivällä yliopistolla on infoja ja tutustumista. Illalla RAV- ja KE-fuksien 
 yhteistä illanviettoa. Tiistaina on laitospäivä. Illalla RAV-fuksien illanvietto b-grundilla 
 Lipidin kanssa ja KE-fuksit menevät ViTan fuksi-iltaan. Keskiviikkona päivällä on 
 esimerkiksi ATK-info. Raveilla on Amazing race yhdessä Lipidin kanssa. Illalla on 
 suunnitelmissa mennä muiden Viikin fuksien kanssa Suomenlinnaan. Torstaina 
 päivällä ohjelmassa on yleistä infoa ja illalla fuksibileet. Oikoksen perinteiset etkot 
 ovat A-talossa ja olisi toivottavaa, että hallituslaiset tulisivat esittäytymään. 
 Perjantain ohjelmaa mietitään fiiliksen mukaan. 
 



 7.2. MMYL fuksiaiset 7.9. 
 Rastien paikat on jaettu ja Oikoksella on perinteinen rasti Narinkkatorilla. 
 Hallituslaiset menevät pitämään rastia. Sovitaan lähempänä, ketkä menevät paikalle 
 heti aluksi. Muistetaan tänä vuonna tehdä ilmoitus kaupungille, jos otetaan katos 
 mukaan. 
 7.3. Harkkasitsit 
 Harkkasitsejä on suunniteltu torstaille 15.9. klo 18. Tarkoituksena on, että sitseille 
 osallistuvat fuksien lisäksi hallituslaiset. 
 7.4. Agronomiliiton fuksi-ilta 21.9. 
 Sekä RAV- että KE-fuksit menevät Agronomiliiton fuksi-iltaan. 
 7.5. Fuksisitsit Voluntaksen ja VV:n kanssa 22.9. 
 Sitsit järjestetään Alina-salissa VV:n vuorolla. Järjestelyt ovat työn alla. 
 
Tuuli saapuu ajassa 19.07. 
 
 7.6. Oikoksen oma Alina-vuoro 27.9. 
 Tapahtumavastaavat ovat miettineet, että voisi järjestää erityisesti fukseille 
 tarkoitettua rentoa illanviettoa useampien eri ainejärjestöjen kanssa. Voisi olla myös 
 jotain ohjelmaa esim. beer pongia tms. 
 7.7. Fuksiseikkailu 28.9. 
 Tuutorit yrittävät saada fuksit mukaan. Muistetaan ilmoittautuminen. 
 7.8. Vuosijuhlat 
 Tapahtumavastaavat ovat aloittaneet vuosijuhlien suunnittelun. Päivä on 
 todennäköisesti lauantai 12.11. ja paikaksi on mietitty Sipulia. Jatkopaikkaa 
 pohditaan myöhemmin. 
 
8. Talous 
 Pinjalle maksetaan 9,32 € kokoustarjoiluista ja Tiinalle maksetaan 45,00 € 
 suppailusta. Julia kyselee osavuosikatsaukseen liittyvistä asioista Siniltä ja pitää 
 katsauksen syksyn aikana. 
 
9. Tiedotus 
 Meri ei ole paikalla, mutta on laittanut viestiä Pinjalle. Viikkotiedotus alkaa jälleen 
 4.9. jolloin kaikki fuksitkin ovat todennäköisesti jo liittyneet listoille. Oikokselle ei ole 
 vielä tehty julkista fb-sivua, mutta todetaan, ettei sitä tarvitse tehdä. Oikoksen 
 nettisivuille on tullut Agronomiliiton blogikirjoitus. Meri toivoo, että joku kirjoittaa 
 blogiin jutun ruoanvalmistuskurssista. Tuutorit voisivat kirjoittaa nettisivuille 
 orientoivasta viikosta ja lisäksi orientoivalta viikolta toivotaan kuvia instagramiin. 
 
10. Posti 
 Henriikka on vienyt postit kertsille. Postissa on tullut Alimenta, Luonnontieteilijä sekä 
 uuden tanssin keskus Zodiakin ohjelmisto. Lisäksi olemme saaneet 52,24 €:n laskun 
 Oikosuluista. 
 



11. Oikosulku 
 Oikosulun fuksinumero lähetettiin fukseille kotiin. Seuraava, vuoden viimeinen, 
 numero ilmestyy joulukuussa. 
 
12. Ulkomaanekskursio 
 Sophia ja Mia ovat tavanneet viime viikolla ja keskustelleet excusta. Tällä hetkellä on 
 käynnissä äänestystä ohjelmasta. Suunnitelmissa on esimerkiksi yritysvierailu, 
 yliopistovierailu, retki luonnonpuistoon sekä viininmaistelu. Saimme 
 ulkomaanekskursioon HYY:ltä projektitukea 300 €. 
 
13. PR-asiat 
 Amir ei ole paikalla, mutta on laittanut Pinjalle sähköpostia PR-asioista. 
 ViikkiAreenasta ei ole uutta tiedotettavaa. Amir alkaa myös jälleen selvitellä, onko 
 muilla ainejärjestöillä kiinnostusta järjestää yhteistyössä Altian excua. 
 
14. Opintoasiat 
 Opintoasioista ei ole tällä hetkellä uutta tiedotettavaa. Kysellään vielä Hannalta 

jatkosta opintovastaavana, mutta todennäköisesti Hanna ei jatka pestissä. Tällöin 
syksyllä on pidettävä yhdistyksen kokous, johon kutsutaan kaikki jäsenet. Tässä 
kokouksessa myös fuksit pääsisivät näkemään hallitustoimintaa ja kokoustamista. 

 
15. Urheilu 
 Tiina on miettinyt syksylle esimerkiksi akrobatiaa. Ehdotettiin myös 

trampoliinipuistoa, josta ainakin hallituslaiset innostuivat. Muita ideoita 
urheilutapahtumiksi ovat muun muassa tankotanssi ja seinäkiipeily. Syksyn 
ensimmäistä urheilutapahtumaa voisi yrittää järjestää esimerkiksi 12.9. mutta 
pohditaan ajankohtaa vielä muiden tapahtumien mukaan. 

 
16. Kulttuuri 
 Tuuli oli miettinyt syyskuulle Neuromaania. Lisäksi keskustellaan risteilyn 

järjestämisestä syksylle. Sovitaan, että Tuuli miettii risteilyasiaa yhdessä 
tapahtumavastaavien kanssa. 

 
17. Tapahtumat 
 Syyskuun lopussa tai lokakuun alussa on tulossa RAV-jaoston kekrijuhlat. 
 
18. ViikkiAreena 
 Ei uutta tiedotettavaa ViikkiAreenasta. 
 
19. META 
 Pinja tekee doodlen hallituksen syysvirkistäytymisestä. Tapahtumavastaavat lähtevät 

varastontäydennysreissulle Tallinnaan. 
 
 



20. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous voisi olla viikolla 37 tai 38 riippuen muista aikatauluista. Katsotaan, 

onko se yleinen kokous vai hallituksen kokous. Pinja tekee doodlen ajankohdasta. 
 
21. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 20.05. 
 
 
  
 
 
  


