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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 17.22. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen lisäksi kokoukseen on 
 kutsuttu myös uusi toimihenkilömme Ida Jouhki. Idalla on läsnäolo- ja puheoikeus, 
 mutta hän ei saa osallistua äänestyksiin. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Lisätään kohta 7.4. Yritysekskursio S-ryhmään 15.11. Hyväksytään esityslista 
 muutoksineen työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 9/2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Ei uusia jäseniä. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. Merkkimarkkinat 26.9. 
 4 hallituslaista oli edustamassa Oikosta ja myymässä haalarimerkkejä sekä 
 laulukirjoja. Merkkimarkkinoilla saatiin myytyä 1 Oikoksen merkki. 
 6.2. Oikoksen ja Lipidin peli-ilta 27.9. 
 Peli-ilta oli onnistunut ja osallistujia oli noin 60. Tapahtuma oli kiva ja puhuttiin, että 
 sen voisi järjestää uudestaan ensi vuonna. 
 6.3. MMYL liittokokous 4.10. 
 Kukaan hallituslaisista ei valitettavasti päässyt paikalle. 
 6.4. Tapaaminen dekaanin kanssa 11.10. 
 Pinja sekä KE-jaoston Tuomas Soila ja RAV-jaoston Aliisa Hyvönen olivat paikalla. 
 Tapaamisessa keskusteltiin dekaanin ja varadekaanin kanssa opintoihin liittyvistä 
 asioista ja havaituista ongelmista. Tapaamisen pääviesti oli, että taloudellinen tilanne 
 on tiukka. Opetuksesta on yritetty säästää mahdollisimman vähän ja sen sijaan 
 säästöjä on pyritty saamaan muista asioista esimerkiksi tilojen käytöstä. 
 



7. Tuleva toiminta 
 7.1. Hallituksen virkistäytyminen 21.10. 
 Siirrämme virkistäytymisen myöhempään ajankohtaan, jotta pääsemme 
 halvemmalla. 
 7.2. Stand up 22.10. 
 Tuuli ei ole paikalla, mutta on laittanut viestiä. Kaikki 10 lippua ovat menneet. 
 7.3. MMYL ainejärjestöiltapäivä 2.11. 
 Ainejärjestöiltapäivä järjestetään Think Companylla. Yritämme kaikki päästä paikalle. 
 Ennen ainejärjestöiltapäivää on pj-kokous. 
 7.4. Yritysekskursio S-ryhmään 15.11. 
 Amir on sopinut excun SOK:n pääkonttorille Ässäkeskukseen. Tällä hetkellä mukaan 
 on ilmoittautunut 18 oikoslaista. Ilmoittautuminen on suljettu, sillä excu on täynnä. 
 Kiinnostusta olisi riittänyt enemmänkin, joten Amir ottaa selvää, saadaanko exculle 
 lisäpaikkoja. 
 7.5. Vuosijuhla 19.11. 
 Vuosijuhlien järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja ilmoittautuminen on käynnissä. 
 Ilmoittautumisia on tullut paljon ja jäljellä on enää muutama paikka. Jatkopaikka ja 
 mahdollinen välihäppä ovat vielä mietinnässä. Vuosijuhlissa jaetaan 
 Agronomiliiton stipendi, jonka saajan äänestimme kesällä. Myös vuoden oikut 
 palkitaan vuosijuhlissa. Pinja ja Sophia käynnistävät Vuoden Oikku -äänestyksen. 
 7.6. Vaalikokous ja pikkujoulut 25.11. 
 Päiväksi on suunniteltu perjantaita 25.11. Pinja kysyy Suvilta, voimmeko järjestää 
 vaalikokouksen Agronomiliiton tiloissa. Kun järjestyspaikka on saatu selville, Pinja 
 tekee fb-tapahtuman. Kertsille tulee väliviikon jälkeen listat, joihin hallituspesteistä 
 kiinnostuneet voivat laittaa nimensä. Ennen sitä Pinja laittaa hallituslaisille 
 pestikuvaukset muokattaviksi. 
 7.7. MMYL vaalikokous ja liittokokous 30.11. 
 Vaali- ja liittokokous on Pauligilla klo 17. Kokouksessa tarvitaan edustus myös 
 Oikoksesta, mutta keskustellaan edustajista lähempänä kokousta. 
 

8. Agronomiliiton opiskelijavaliokunnan Oikoksen edustajan valinta 
 Olemme saaneet tehtävään kolme hakemusta, ehdokkaat ovat Pirita Petäjä, Melina 
 Latvala ja Ida Jouhki. Järjestetään äänestys ehdokkaiden välillä. Tarvitaan kaksi 
 ääntenlaskijaa. Valitaan ääntenlaskijoiksi Sophia ja Meri. Päätetään, että äänestys on 
 suljettu, jolloin mahdollisessa tasatilanteessa edustajan ratkaisee arpa. Pirita Petäjä 
 sai 0 ääntä, Ida Jouhki sai 2 ääntä ja Melina Latvala sai 8 ääntä. Valitaan Melina 
 Latvala Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan Oikoksen edustajaksi. 
 

9. Talous 
 Tuulille maksetaan 181 € Stand up lipuista. Pinjalle maksetaan 85 € Pinjan ja Katrin 
 edustuksesta Sampsa ry:n vuosijuhlissa. Sophialle maksetaan 9,32 € 
 kokoustarjoiluista. Sovitaan, että edustajat vievät muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin 
 10–15 € arvoisen lahjan. 



 Julia on tehnyt osavuosikatsauksen. Tiedotusbudjetti, joka sisältää myös Oikosulun 
 kulut, on ylittynyt hieman. Toimisto- ja puhelinkulut, pankkikulut, jaostokulut sekä 
 edustuskulut ovat budjetissa. Kokous- ja virkistyskuluissa ylitetään budjetti, sillä vielä 
 vaalikokouksen tarjoilut tulevat tästä budjetista. Sekalaiset kulut ovat ylittäneet 
 budjetin. Niihin kuuluu PRH-rekisteröintimaksu sekä Oikoksen bileiden haalarimerkki. 
 Kulttuuribudjetissa sekä urheilubudjetissa on vielä hyvin rahaa jäljellä. 
 Tapahtumabudjetissa ollaan vielä, mutta budjetti tulee todennäköisesti ylittymään 
 jonkin verran vuosijuhlien myötä. Tarvittaessa vuosijuhlien järjestelyihin voidaan 
 ottaa vähän rahaa ensivuoden vuosijuhliin budjetoiduista varoista. 
 Kokonaisuudessaan yleistoiminta on budjetissa. Opintotoimintaan on käytetty 
 reilusti budjetoitua vähemmän. Ekskursiotoiminnassa ollaan budjetissa, mutta 
 HYY:lta saatua 300 euron tukea ei ole vielä maksettu. Sophia selvittää asian. 
 Varainhankinnassa olemme plussalla budjetoituun nähden. Tuloja on tullut 
 haalareista, jäsenyyksistä, merkeistä, pullatalkoista, avustuksista, yritysyhteistyöstä 
 ja ViikkiAreenasta. 
 

10. Tiedotus 
 Tiedotus rullaa hyvin niin viikkotiedotteen, blogin kuin viestien välityksenkin osalta. 
 

11. Posti 
 Henriikka on hakenut postin. Olemme saaneet Ravitsemusasiantuntija-lehden ja 
 kirjeen, jossa ohjeistetaan Nordean stipendihakemuksiin liittyvistä asioista. Pinja 
 tiedottaa oikoslaisille mahdollisuudesta hakea stipendiä. Hakemukset lähetetään 
 hallitukselle ja Katri tulostaa ne Oikoksen tulostussaldolla. Hallituksen on 
 laitettava hakijat järjestykseen ja annettava ehdotus stipendin saajasta 11.11. 
 mennessä. Toisen vuoden opiskelijat tekevät tämän, sillä he eivät voi itse hakea 
 stipendiä. 
 

12. Oikosulku 
 Vuoden viimeinen oikosulku ilmestyy joulukuun alussa ja sen teemana on haasteet.  
 Opiskelijoiden kokemia haasteita koskevaan kyselyyn on vastannut jo 50 oikoslaista.
 Henriikka on todella innoissaan tulevasta lehdestä, jossa tulee olemaan mm. 
 haastekyselyn tulokset ja professorien haastatteluja. 
 

13. Ulkomaanekskursio 
 Ulkomaanekskursio sujui hyvin syysflunssasta huolimatta. Vierailut olivat 
 onnistuneita ja kohteet kivoja. Hostellin sijainti sai kehuja. Mukana oli hyvä porukka 
 ja reissu oli tosi hauska. Kuvienkatseluiltaa on suunniteltu marraskuulle. 
 

14. pr-asiat 
 Ei tiedotettavaa PR-asioihin liittyen. 
 
 
 



15. Opintoasiat 
 Uusi toimihenkilömme Ida on seurannut sähköpostia ja opintovastaavien fb-ryhmää. 
 Tällä hetkellä opintoihin liittyen ei ole mitään erityistä tiedotettavaa. Ida suunnittelee 
 opintotapahtumaa yhdessä Tuulin kanssa. Sivuaineiltapäivää on toivottu vaihtoinfoa 
 enemmän. Tapahtuman ajankohdaksi ehdotetaan viikkoa 45. 
 

16. Urheilu 
 Tiina on suunnitellut seuraavaksi urheilutapahtumaksi curlingia. Se voitaisi järjestää 
 väliviikon jälkeen esimerkiksi 3.11. Joulukuun alussa voisi olla vielä beach volley, jota 
 on toivottu. 
 

17. Kulttuuri 
 Tuuli on laittanut viestiä, että alkaa stand upin jälkeen suunnitella seuraavia 
 tapahtumia. Suunnitteilla on viininmaistelu ja sirkukseen meneminen. 
 

18. Tapahtumat 
 Tapahtumiin liittyen ei ole muuta tiedotettavaa. 
 

19. ViikkiAreena 
 ViikkiAreenan liittyvä kokous oli juuri ja järjestelyt ovat hyvällä mallilla. 
 Elintarvikepäivästä, jonka järjestämisessä Oikos on mukana, puuttuu enää yksi yritys. 
 Johanna mainostaa tapahtumaa oikoslaisille. Nostetaan ViikkiAreena esiin myös 
 Oikoksen fb-ryhmässä. Hallituslaiset voisivat käydä tykkäämässä ViikkiAreenan fb-
 sivusta ja kutsua porukkaa tapahtumaan. 
 

20. META 
 Pinja kyselee kiinnostuksesta osallistua marraskuun loppuun asti kestävään 
 verenluovutushaasteeseen. Lisäksi keskustellaan siitä, että jotkut eivät vielä ole 
 maksaneet tapahtumia, joihin ovat ilmoittautuneet. 4 henkilöä ei ole maksanut  
 ystävänpäiväsitsejä ja 2 henkilöä ei ole maksanut ilmajoogaa. Tapahtumavastaavat ja 
 urheiluvastaava muistuttavat näitä henkilöitä asiasta. 
 

21. Seuraava kokous 
 Pinja on miettinyt ajankohdaksi viikkoa 45 tai 46 ennen vuosijuhlaa. Doodlataan 
 ajankohta. 
 

22. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 19.03. 


