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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 16.23. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Siirretään tiedotus kohdasta 10 kohdaksi 5, jotta Meri ehtii kertoa tiedotukseen 
 liittyvät asiat ennen kuin hänen pitää lähteä. Lisätään kohta 9.2. Viikin 
 ainejärjestötapaaminen 26.9. ja kohta 9.5. Hallituksen virkistäytyminen 21.10. 
 Hyväksytään esityslista muutoksineen työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 8/2016. 
 

5. Tiedotus 
 Viikkotiedotus on jälleen lähtenyt käyntiin ja nettisivujen blogiin on tullut uusia 
 päivityksiä. Meri muistuttaa, että tapahtumista olisi hyvä kirjoittaa blogiin. Varsinkin 
 niistä tapahtumista, joissa Meri itse ei ole paikalla, kaivataan juttuja nettisivuille. 
 Pinja muistuttaa, että lisätään kaikista tapahtumista kuvia myös Oikoksen 
 instagramiin. 
 

6. Jäsenasiat 
 6.1. Uudet jäsenet 
 Fuksit ovat liittyneet Oikoksen jäseniksi, joten uusia jäseniä on 25. Uudet jäsenet 
 ovat: 
  Alexander Dubelman 
  Arttu Eklin 
  Essi Hautalampi 
  Annukka Hentilä 
  Janina Ingves 
  Ida Jouhki 
  Roosa Joutsi 



  Ville Kalliomäki 
  Alina Kantola 
  Anna Kontula 
  Melina Latvala 
  Maaret Lehtinen 
  Turkka Louekari 
  Laura Markkanen 
  Olli Mustalahti 
  Janette Niittymäki 
  Leevi Nykänen 
  Emma Nylund 
  Jenna Rahkola 
  Sofie Schubert 
  Petra Svahn 
  Rilla Tammi 
  Mila Toivanen 
  Hilla Uimonen 
  Emmi Väätäinen 
 
 6.2. Hanna Walshin eropyyntö hallituksesta 
 Hanna Walsh on jättänyt puheenjohtajalle kirjallisena virallisen eropyynnön johtuen 
 opiskelijavaihdosta Hollannissa. Pelkän hallituksen toimesta ei voida erottaa ketään, 
 joten kokoukseen on tämän vuoksi kutsuttu kaikki yhdistyksen jäsenet. Päätetään 
 myöntää Hanna Walshille ero hallituksesta. Kiitos Hannalle opinto-ja 
 kansainvälisyysvastaavan pestin hyvästä hoidosta! 
 6.3. Uuden opinto- ja kansainvälisyysvastaavan valinta 
 Päätetään, että Hannan tilalle ei valita uutta jäsentä hallitukseen vaan loppukauden 
 ajaksi virkaan valitaan toimihenkilö. Toimihenkilöksi on kaksi ehdokasta Ida Jouhki ja 
 Siiri Kuusjärvi, joten järjestetään suljettu äänestys ehdokkaiden välillä. 
 Ääntenlaskijoiksi valitaan Amir Bardo ja Meri Mathlin. Ida Jouhki valitaan opinto- ja 
 kansainvälisyysvastaavaksi äänin 10–3. 
 

7. Jaostojen toiminta syksyllä 2016 
 7.1. Kuluttajaekonomian jaosto 
 Johanna ja Julia kertovat KE-jaoston kuulumisista. Seuraava KE-jaoston kokous 
 järjestetään avoimena (31.10.). Jaostolla on suunnitteilla mm. biljardi-iltapäivä, 
 kuluttajaekonomian 70 v. juhlat (2.12.), pikkujoulut, risteily, saunominen, vierailu 
 taidegalleriassa ja pubivisa. 
 7.2. Ravitsemustieteen jaosto 
 Sophia kertoo RAV-jaoston suunnitelmista. Syksyllä on tarkoitus järjestää kaksi Täyttä 
 ravia tapahtumaa, joista ensimmäisen teemana on tutkimus (29.9.). Lisäksi on tulossa 
 retikkalaisten tapaaminen (12.10.) ja kekrijuhla (13.10.). Vaalikokous järjestetään 
 todennäköisesti marraskuussa samoin kuin toinen Täyttä ravia tapahtuma. 
 



 
8. Mennyt toiminta 

 8.1. Orientoiva viikko 29.8.–2.9. 
 Orientoiva viikko sujui tuutoreiden mukaan hyvin. Uudet fuksit olivat innokkaita ja he 
 osallistuivat viikon tapahtumiin mukavan runsaslukuisesti. Eri päivinä oli mukana eri 
 ihmisiä. Fukseilta saatiin hyvää palautetta. Oikoksen perinteisillä fuksibileiden 
 etkoilla oli myös useita vanhempia opiskelijoita. 
 8.2. MMYL fuksiaiset 7.9. 
 Oikoksen rastia pitämässä oli 9 henkilöä. Sää oli hyvä ja rastilla kävi paljon fukseja. 
 Tehtävänä oli perinteinen muotinäytös. Oikoslaiset olivat mukana myös jatkoilla. 
 8.3. Trampoliinipuisto 12.9. 
 Trampoliinipuistossa oli 10 oikoslaista ja mukana oli myös yksi uusi fuksi. Tapahtuma 
 oli hauska ja pomppiminen oli ihan kunnon urheilua. Oikos sponsoroi 5,60€ per 
 henkilö. 
 8.4. Harkkasitsit 13.9. 
 Lähes kaikki fuksit olivat paikalla ja lisäksi mukana oli hallituslaisia näyttämässä 
 mallia. Yhteensä osallistujia oli 30. Harkkasitsit olivat kivat ja fuksit  kokivat ne 
 hyödyllisiksi, sillä niiden jälkeen oli helpompi mennä oikeille sitseille. 
 8.5. Agronomiliiton fuksi-ilta 20.9. 
 Tapahtuma oli hyödyllinen sekä kiva ja ruoka oli hyvää. Fuksit saivat kuulla 
 Agronomiliitosta ja monet liittyivätkin jo liiton jäseniksi. 
 8.6. Fuksisitsit Voluntaksen ja VV:n kanssa 22.9. 
 Sitsit menivät hyvin ja hauskaa oli. Osallistujat viihtyivät sitseillä hyvin. Yhteensä 
 sitseillä oli 79 henkilöä, joista 30 oli oikoslaisia. 
 

9. Tuleva toiminta 
 9.1. Merkkimarkkinat 26.9. 
 Myydään merkkimarkkinoilla Oikoksen merkkejä ja laulukirjoja sekä tehdään Oikosta 
 tutuksi. Sophia ja Katri ovat paikalla klo 10–12 ja Henriikka sekä Tuulia ovat paikalla 
 klo 12–14. Sophia ja Katri hakevat kassan Julialta ennen luentoa. Laulukirjat on 
 haettava varastosta. 
 
Meri poistuu ajassa 16.57. 
 
 9.2. Viikin ainejärjestötapaaminen 26.9. 
 HYY tarjoaa Viikin ainejärjestöille tukea, jonkinlaisen tapahtuman järjestämiseen ja 
 puheenjohtajat tapaavat tämän asian tiimoilta maanantaina. Sophia menee 
 tapaamiseen edustamaan Oikosta. 
 9.3. Oikoksen Alina-vuoro 27.9. 
 Alina-vuorolla järjestetään Oikoksen ja Lipidin peli-ilta klo 18 alkaen. Luvassa ruokaa, 
 juomaa ja pelailua. Kannattaa tulla paikalle. 
 9.4. MMYL-PJ-kokous ja ylimääräinen liittokokous 29.9. 
 Tämä on alustavien suunnitelmien mukainen päivämäärä, mutta kokous ei 
 todennäköisesti ole näin pian, sillä siitä ei ole vielä ilmoitettu mitään. Kun 



 liittokokous järjestetään, sinne tarvitaan todennäköisesti 5 edustajaa Oikoksesta. 
 Pinja ilmoittelee, jos saa tietää lisää kokouksesta tai sen ajankohdasta. 
 9.5. Hallituksen virkistäytyminen 21.10. 
 Virkistäytymisen ajankohta on sovittu, mutta voidaan keskustella WhatsAppissa siitä, 
 mitä halutaan tehdä. 
 9.6. MMYL ainejärjestöilta 3.11. 
 MMYL:n suunnitelmissa on ollut järjestää ainejärjestöilta, jossa pääsee 
 keskustelemaan muiden järjestöaktiivien kanssa, mutta ei vielä tiedetä toteutuuko 
 tämä. 
 9.7. Vuosijuhla 
 Vuosijuhlat ovat 19.11. Sipulissa, jatkopaikka on vielä mietinnässä. 
 Tapahtumavastaavat tekevät vuosijuhlista pian tapahtuman. Muistetaan kutsua 
 muut ainejärjestöt ym. tarpeeksi ajoissa. Viime vuonna muille ainejärjestöille 
 lähetettiin sähköiset kutsut ja professoreille annettiin paperikutsut. Sama voisi toimia 
 tänäkin vuonna. 
 9.8. MMYL-liittokokous ja vaalikokous 29.11. 
 Päivämäärä on alustava, joten katsotaan, koska tämä järjestetään. Vaalikokouksessa 
 voi halutessaan hakea MMYL:n hallitukseen. Liittokokoukseen tarvitaan jälleen 
 edustus myös Oikoksesta. 
 

10. Talous 
 Henriikalle maksetaan 36,90 € fukseille lähetettyjen kirjeiden tarvikkeista ja 
 Johannalle maksetaan 32,00 € virvokkeidenhakumatkasta. Julia pitää vielä syksyllä 
 osavuosikatsauksen talouteen liittyen. Kaksi Oikoksen ulkopuolista henkilöä, jotka 
 eivät ilmoittautumisesta huolimatta tulleetkaan ilmajoogaan, eivät vielä ole 
 maksaneet osallistumismaksua. Laitetaan heille vielä muistutusviestit maksusta. 
 

11. Posti 
 Postissa on tullut Luonnontieteilijä, Alimenta sekä mainoskuvasto, jotka viedään 
 kertsille. Lisäksi olemme saaneet kutsun Sampsan vuosijuhliin 29.10. Niihin on 
 ilmoittauduttava viimeistään 7.10. Sovitaan edustuksesta vielä myöhemmin, mutta 
 ainakin Pinja ja Katri olisivat kiinnostuneita menemään edustamaan Oikosta. 
 

12. Oikosulku 
 Kolmas ja vuoden viimeinen lehti ilmestyy joulukuussa. Henriikalla ja muulla 
 työryhmällä on ensi viikolla suunnittelukokous. 
 

13. Ulkomaanekskursio 
 Excun ohjelma on nyt päätetty. Keskiviikkona on yhteinen illallinen, torstaina 
 vieraillaan olutpanimossa ja perjantaina yliopistolla. Lauantaina mennään koko 
 päiväksi luonnonpuistoon ja sunnuntaina ohjelmassa on vierailu viinitilalle. 
 Maanantaina lounaan jälkeen lähdetään kohti kotia. Excun toinen maksuerä tulee 
 kohta, kunhan lopulliset kustannukset ja tukien osuus saadaan laskettua. 
 



14. PR-asiat 
 Luovutaan Altian excusta, koska sen järjestäminen ei ole tähän mennessä onnistunut. 
 Keskustellaan siitä, että olisi kiva, jos syksylle saataisi kuitenkin joku excu. Ehdotetaan 
 kohteeksi S-ryhmää. Amir on yhteydessä S-ryhmään ja selvittää asiaa. 
 

15. Opintoasiat 
 Meillä on nyt uusi toimihenkilö, joka hoitaa opintoasioita. Hän voi olla yhteydessä 
 Hannaan ja kysellä neuvoja. Pinja oli suunnitellut, että viikolla 42 voitaisiin järjestää 
 opintotapahtuma, johon yritetään saada vanhempia opiskelijoita kertomaan 
 sivuaineistaan. Keskustellaan Tuulin kanssa, jos opintotapahtuman yhteydessä voisi 
 järjestää jonkin kulttuuritapahtuman, esimerkiksi viininmaistelua on toivottu jälleen. 
 MMYL:n pj-ryhmässä on keskusteltu siitä, että joidenkin kurssien suorittaminen on 
 vaikeutunut uudistusten myötä. Tämän vuoksi ollaan järjestämässä tapaamista 
 dekaanin kanssa. Pinja, KE-jaoston Tuomas ja RAV-jaoston Aliisa ovat menossa 
 tapaamiseen, mutta muutkin kiinnostuneet saavat mennä mukaan. Pinja infoaa 
 tapaamisesta lisää kunhan päivämäärä saadaan sovittua. 
 

16. Urheilu 
 Juuri olleissa PM-kisoissa mukana kultamitaleja voittamassa oli myös oikoslaisia. 
 Tiina ei ole paikalla, mutta hän on laittanut tulevista urheilutapahtumista viestiä. 
 Lokakuun lopussa olisi suunnitelmissa mennä kokeilemaan curlingia. 
 

17. Kulttuuri 
 Tuuli ei ole paikalla, mutta hän on laittanut Pinjalle viestiä. Lauantaina 22.10. 
 mennään katsomaan stand upia. Oikos voisi sponsoroida lipuista 10 €, jolloin 
 hinnaksi jäisi 8 € henkilöltä. Marraskuussa tarkoitus on suunnata talvisirkus Muistiin. 
 Lisäksi keskustellaan viininmaistelun järjestämisestä opintotapahtuman yhteyteen. 
 

18. Tapahtumat 
 Tapahtumiin liittyen ei ole muuta tiedotettavaa. 
 

19. ViikkiAreena 
 Amir on keskustellut ViikkiAreenan järjestelyistä Sallyn kanssa pari viikkoa sitten. 
 Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Me olemme mukana elintarvikepäivän järjestelyissä 
 ja siltä päivältä puuttuu enää yksi yritys. Edelliseen suunnittelukokoukseen ei 
 valitettavasti päässyt edustajaa Oikoksesta, joten lisää tietoa ViikkiAreenasta tulee 
 myöhemmin. 
 

20. META 
 Jollekin marraskuun lopun perjantaille on suunnitteilla pikkujoulut ja vaalikokous, 
 mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 
 
 
 



21. Seuraava kokous 
 Pinja on suunnitellut seuraavan kokouksen ajankohdaksi viikkoa 41 kun tullaan 
 Zagrebista. Keskustellaan siitä, että seuraava viikko voisi sopia paremmin. Pinja tekee 
 doodleen kyselyn ajankohdasta ja informoi hallituslaisia sekä Idaa. 
 

22.  Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 17.43. 


