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Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 
Paikalla: Pinja, Katri, Hanna, Tuulia, Amir, Julia, Meri 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 17.49. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Lisätään kohta 7.1. Hallituksen virkistäytyminen 19.5. Hyväksytään esityslista 
 muutoksineen työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 6/2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Ei uusia jäseniä. Pinja ja Julia päivittävät jäsenrekisterin kun ehtivät. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. Vappu 30.4. 
 Oikoksen vappu oli hauska ja sujui hyvin. Myös Oikoksen vappuskumpalla oli 
 mukavan paljon porukkaa. 
 6.2. Agronomiliiton yhteistyösopimuksen kirjoittaminen 2.5. 
 Pinja oli neuvottelemassa Agronomiliiton edustajan Suvin kanssa. Saimme 5 uutta 
 jäsentä Agronomiliittoon eli emme onnistuneet nostamaan tukisummaamme. 
 Agronomiliiton fuksi-iltojen päivämäärät on jo tiedossa ja toivomus on, että ne 
 ilmoitetaan fuksipostituksen yhteydessä. Ne voisi mahdollisesti laittaa Oikosulkuun, 
 joten puhutaan asiasta Henriikan kanssa. Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan 
 tarvitaan lokakuussa uusi opiskelijajäsen. Pinja kyselee rekrytoinnista Maritalta. 
 Agronomiliiton kautta on mahdollisuus saada kuluttajaekonomian tai 
 ravitsemustieteen asiantuntijan kirjoitus Oikoksen blogiin. Meri on asiaan liittyen 
 yhteydessä Suviin. Agronomiliiton stipendin saajaa on esitettävä syyskuuhun 
 mennessä. Pinja laittaa vielä toukokuun aikana hallituslaisille sähköpostia 
 äänestyksestä ja kriteereistä. Puhetta oli myös ollut siitä, että voimme halutessamme 
 järjestää opintotapahtuman yhteistyössä Agronomiliiton kanssa. Hanna voi olla 
 tarpeen mukaan yhteydessä Suviin. 



 
 6.3. Ilmajooga 4.5. 
 Ilmajoogan kokeileminen oli hauskaa ja osallistujia oli 19. 
 6.4. Oikos & VV mökkireissu 5.–6.5. 
 Mökkireissu oli onnistunut, sää suosi ja kaikki siivousta myöten sujui hyvin. 
 Osallistujia mökkireissulla oli 40. 
 6.5. Varaston siivous 19.5. 
 Siivous sujui hyvin. Saimme vietyä turhaa tavaraa kierrätykseen ja varastoon tuli 
 paljon tilaa. 
 

7. Tuleva toiminta 
 7.1. Hallituksen virkistäytyminen 19.5. 
 Päätettiin, että Oikos sponsoroi siivoukseen osallistuneiden ruokailua 10 € per 
 henkilö. 
 7.2. Suppailu kesäkuussa 
 Tiina ei ole paikalla, mutta on laittanut viestiä, että yrittää parin viikon kuluessa 
 saada selvitettyä mahdollisen suppailun järjestämisen. 
 

8. Talous 
 Tiinalle maksetaan 180 € ilmajoogasta ja Pinjalle maksetaan 17,79 € kokouskuluja. 
 

9. Tiedotus 
 Meri on lähettänyt MMYL:n fuksilehteen tulevan kuvan ja tekstin Ellille. Kesän aikana 
 on tarkoitus tehdä yleinen fb-sivu Oikokselle. 
 

10. Posti 
 Postissa on tullut Ravitsemusasiantuntija-lehti ja mainos. 
 

11. Oikosulku 
 Henriikka ei ole paikalla, mutta on laittanut viestiä. Hän alkaa seuraavaksi suunnitella 
 ja tehdä Oikosulun fuksinumeroa, jonka on oltava valmis fuksipostitukseen 
 mennessä. 
 

12. Ulkomaanekskursio 
 Ulkomaanekskursioon liittyen ei ole uutta tiedotettavaa. 
 

13. PR-toiminta 
 PR-toimintaan liittyen ei ole uutta tiedotettavaa. Altian excua suunnitellaan syksyllä 
 yhteistyössä joidenkin muiden ainejärjestöjen kanssa. 
 

14. Opintoasiat 
 Hanna ja Kerttu ovat olleet mukana kirjoittamassa Opintopolku-sivustolle tulevaa 
 esittelytekstiä. Lisäksi ravitsemustieteilijöille mainostetaan opintoihin liittyvää 
 kyselyä. Keskustelimme myös siitä, miten toimitaan syksyllä Hannan lähtiessä 



 vaihtoon. Totesimme, että Hanna voi joko pyytää eroa hallituksesta, jolloin 
 järjestetään yhdistyksen kokous tai sitten hän voi hoitaa opintovastaavan tehtäviä 
 etänä muun hallituksen tai yhteyshenkilön avulla. 
 

15. Urheilu 
 Mahdollisen suppailun lisäksi ei ole tulossa uusia urheilutapahtumia. 
 

16. Kulttuuri 
 Tänä keväänä ei ole enää uusia kulttuuritapahtumia. 
 

17. Tapahtumat 
 Keväällä ei ole enää tapahtumia. Syksyn fuksisitsit järjestetään yhdessä Voluntaksen 
 kanssa. Myös Vitaan on oltu yhteydessä, mutta he eivät ole vastanneet mitään. 
 

18. ViikkiAreena 
 ViikkiAreena vaikuttaa tällä hetkellä oikein hyvältä. Sinne olevista 36 paikasta on 
 mennyt jo 24. Elintarvikepäivään, jonka järjestelyissä Oikos on mukana, on enää yksi 
 vapaa paikka. Amir ja Johanna ovat hankkineet mukaan 2 yritystä. 
 

19. META 
 Ei muita esille tulevia asioita. 
 

20. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous pidetään elokuun alussa tai puolivälissä ennen fuksien tuloa. Pinja 
 tekee doodlen, kun asia on ajankohtaisempi. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 18.19. 
 
 
  


