
Oikos ry 

Hallituksen kokous 11/2016 
Aika: 15.11.2016 klo 16 
Paikka: Porvoonkatu 1 E 190, 00510 Helsinki 
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, Ida Jouhki 
Paikalla: Pinja, Henriikka, Johanna, Julia, Tiina, Sophia, Katri ja Ida Jouhki  
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 Avataan kokous ajassa 15.56. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 
 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
 Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 10/2016. 
 

5. Jäsenasiat 
 Ei uusia jäseniä. 
 

6. Mennyt toiminta 
 6.1. Stand up 22.10. 
 Stand upissa oli hauskaa ja esiintyjät olivat hyviä. Paikalla oli 10 oikoslaista. 
 6.2. MMYL PJ-kokous ja ainejärjestöiltapäivä 2.11. 
 Pinja ja Sophia olivat PJ-kokouksessa keskustelemassa muiden ainejärjestöjen 
 puheenjohtajien kanssa muun muassa ainejärjestöjen tulevaisuudesta yliopiston 
 muutoksen keskellä. 
 Ainejärjestöiltapäivässä verkostoiduttiin muiden ainejärjestöjen aktiivien kanssa ja 
 myös täällä keskusteltiin opintouudistuksesta ja pohdittiin yhdessä ainejärjestöjen 
 tulevaisuutta. Oikoksella oli hyvä edustus ainejärjestöiltapäivässä, paikalla oli 9 
 hallituslaista. 
 6.3. Curling 3.11. 
 Saimme lyhyen opastuksen lajiin, minkä jälkeen pääsimme pelaamaan. Tapahtuma 
 oli kiva. Mukana oli 6 oikoslaista ja 3 ulkopuolista vahvistusta. 
 6.4. Sivuaineiltapäivä 7.11. 
 Sivuaineiltapäivä oli onnistunut tapahtuma. Vanhemmat opiskelijat kertoivat 
 fukseille omista sivuaineistaan. Oli mielenkiintoista, että esittelyssä oli hyvin erilaisia 
 sivuaineita. Paikalla oli mukavasti sekä RAV- että KE-fukseja. Yhteensä osallistujia oli 
 17. 



 6.5. Hallituksen virkistäytyminen 10.11. 
 Hallituslaiset kävivät yhdessä syömässä Mount Kailashissa. Oli kivaa ja ruoka oli 
 hyvää. Sovitaan, että Oikos sponsoroi virkistäytymistä 5€/henkilö. Koska lasku 
 maksettiin Oikoksen kortilla, jokainen osallistuja maksaa oman osuutensa ja sponssin 
 erotuksen takaisin Oikoksen tilille. Julia antaa tätä varten viitenumeron. 
 6.6. Yritysekskursio S-ryhmälle 15.11. 
 Excu oli mielenkiintoinen. Saimme kuulla SOK:n viestinnästä ja S-ryhmän sekä S-
 pankin toiminnasta. Osallistujia oli 16. 
 

7. Tuleva toiminta 
 7.1. Vuosijuhla 19.11. 
 Vuosijuhlien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Jatkopaikkoja on selvitelty, mutta parista 
 mahdollisesta paikasta odotetaan vielä vastausta. Johanna on huomenna yhteydessä 
 vielä muutamaan paikkaan. Välihäppä on klusterilla. Muistutetaan, että loputkin 
 hallituslaiset tekevät itselleen ruusukkeen ennen vuosijuhlia. 
 7.2. Vaalikokous ja pikkujoulut 25.11. 
 Vaalikokous järjestetään Uudella ylioppilastalolla Cajsa-tilassa. Hallituslaiset tulevat 
 vähän etukäteen auttamaan kokouksen järjestelyissä. Kokouksessa valitaan Oikoksen 
 hallitus vuodelle 2017. Pinja muistuttelee, että myös vanhoja hallituslaisia olisi hyvä 
 saada mukaan ensi vuoden hallitukseen. Tapahtumavastaavat ovat pohtineet, että 
 ensi vuodelle voisi valita myös vuosijuhlatoimikunnan, sillä ensi vuoden 70-
 vuotisjuhlat ovat isommat ja järjestelyjä on enemmän. Tämä on kaikkien mielestä 
 hyvä idea, joten Pinja lisää toimikunnan valinnan vaalikokouksen esityslistalle. 
 Vaalikokouksen jälkeen lähdetään yhdessä jatkoille viettämään Oikoksen 
 pikkujouluja. 
 7.3. MMYL vaalikokous ja liittokokous 30.11. 
 Liittokokoukseen tarvitaan Oikokselta 7 edustajaa, joista 3 saa tarvittaessa olla 
 valtakirjalla. Päätetään, että MMYL:n liittokokouksessa Oikosta edustavat Pinja 
 Kajavuori, Tiina Suikki, Katri Lyytikäinen, Johanna Tikkanen, Julia Lindbäck, Sophia 
 Rehn ja Henriikka Jussila. Kaikki muutkin voivat halutessaan tulla paikalle. 
 Vaalikokouksessa voi myös hakea MMYL:n hallitukseen ensi vuodeksi. 
 7.4. Ulkomaanekskursion kuvienkatseluilta 5.12. 
 Kuvienkatseluilta järjestetään B-grundilla ja tarjolla on myös pientä syötävää. Moni 
 näyttäisi pääsevän paikalle. Ihmisiä voisi muistuttaa laittamaan reissukuvia Drive-
 kansioon ennen kuvienkatseluiltaa. Kuvien katseluillassa voisi myös keskustella 
 mahdollisesta haalarimerkistä. 
 7.5. Hallituksen hautajaiset 
 Kivan hallituskauden lopuksi voitaisiin kokoontua viettämään tämän hallituskauden 
 päättäjäisiä. Pinja ehdottaa hallituksen hautajaisia viikolle 50. Sovitaan päivämääräksi 
 16.12. 
 

8. Kunniamerkkien saajat 2016 
 Vuonna 2016 kunniamerkit myönnetään Pinjalle, joka on ollut 
 aputapahtumavastaava, tapahtumavastaava, tuutor ja puheenjohtaja sekä Sophialle, 



 joka on ollut tapahtumavastaava, laulukirjavastaava, tuutor ja varapuheenjohtaja. 
 Lisäksi päätetään myöntää kunniamerkki myös Merille, joka on toiminut sihteerinä ja 
 tiedottajana sekä ollut kahtena vuonna Oikosulun toimituskunnassa. Johanna ja 
 Tuulia jakavat kunniamerkit vuosijuhlassa. 
 

9. Talous 
 Katrille maksetaan 9,33 € kokoustarjoiluista ja 12,58 € Sampsan vuosijuhlalahjasta. 
 Idalle maksetaan 57,85 € sivuaineiltapäivästä. 
 

10. Tiedotus 
 Tiedotus pyörii ennallaan, siihen liittyen ei ole uutta kerrottavaa. 
 

11. Posti 
 Olemme saaneet lehdet Elintarvike ja terveys, Luonnontieteilijä sekä Alimenta ja 
 työkalumainoksen. 
 

12. Oikosulku 
 Parin viikon kuluttua ilmestyy vuoden viimeinen numero, jossa tulee olemaan paljon 
 kaikkea kivaa. Emme malta odottaa lehden ilmestymistä. 
 

13. Ulkomaanekskursio 
 Tämän vuoden ulkomaanekskursio on hoidettu onnistuneesti. Seuraavaksi pitää 
 hakea matka-avustusta ensi vuodelle. Sophia selvittää avustusasiaa ja kysyy 
 tarvittaessa HYY:ltä lisätietoja. 
 

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

15. Opintoasiat 
 Seuraava opintoihin liittyvä tapahtuma on ensi viikolla ViikkiAreenan yhteydessä 
 järjestettävä infotilaisuus Isosta Pyörästä ja siihen liittyvistä opintomuutoksista. 
 

16. Urheilu 
 Tiina on suunnitellut järjestävänsä joulukuussa vielä beach volleyn. Sopiva ajankohta 
 voisi olla esimerkiksi 15.12. 
 

17. Kulttuuri 
 Tuuli viestitti, että tulossa on mahdollisesti vielä yksi kulttuuritapahtuma. Hän alkaa 
 selvittää asiaa tarkemmin kunhan palaa matkoilta. 
 

18. Tapahtumat 
 Syksyllä ei ole enää uusia tapahtumia. Keväälle on varattu Alinavuoro. Se on 21.3. 
 
 



19. ViikkiAreena 
 ViikkiAreenaan liittyvä kokous on torstaina, Johanna on menossa paikalle. Järjestelyt 
 vaikuttavat olevan hyvällä mallilla. Amir on luvannut laittaa sähköpostia 
 ViikkiAreenaan liittyen. 
 

20. META 
 Olemme saaneet ystävänpäiväsitseistä maksun yhdeltä, joka ei vielä ollut maksanut 
 niitä. 
 

21. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous on joko viikolla 49 tai viikolla 50. Sinne kutsutaan mukaan myös ensi 
 vuoden hallitus. Pinja tekee doodlen ajankohdasta. 
 

22. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 17.16. 


