Oikos ry
Hallituksen kokous 4/2017
Aika: 11.4. klo 17:00
Paikka: Väinö Auerin katu 3
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus
Paikalla: Tuulia, Essi, Melina, Julia, Janina, Roosa, Petra, Jenna, Olli ja Tiina.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 16:59.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisätään kohta 7.4 Viri Lactiksen 70-v vuosijuhla 22.4, 7.5 MMYL ry:n pesisturnaus 25.4?
4. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirjat 2/2017 ja 3/2017.
5. Jäsenasiat
Ei uusia jäseniä.
6. Mennyt toiminta
6.1 MMYL ry:n liittokokous 20.3
Liittokokous järjestettiin UPM:n pääkonttorissa Helsingin rautatieaseman vieressä.
Liittokokouksen yhteydessä pidettiin myös ekskursio, jossa kerrottiin UPM:n toiminnasta.
Kokouksessa käytiin läpi MMYL:n toimintasuunnitelma ja viime vuoden hallitus sai
vastuuvapauden.
6.2 Agronomiliiton ainejärjestöilta 21.3

Tuulia,

Melina ja Janina osallistuivat Oikoksen hallituksesta. Agronomiliitto kertoi toiminnastaan ja
ainejärjestöjen hyödyistä yhteistyössä heidän kanssaan. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin.

Oikos oli ainoa ainejärjestö, jossa järjestäytymisaste oli noussut, joten Oikos saa lisää toimintaavustusta Agronomiliitolta.
6.3 Peli-ilta Alinassa Lipidin kanssa 21.3
Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä Viikistä. Saimme 146,70 euroa tarjoilumyynneistä.
6.4 Mad Cook -kuvaukset Lipidin kanssa 23.3
Kuvauksiin osallistui 38 henkilöä, oikoslaisten määrän ollessa 16. Tapahtuma sujui hyvin ja sitä
kuvailtiin hauskaksi. Yhteistyö Lipidin kanssa sujui mainiosti.
6.5 Tilakoulutus ja tilatoimikunnan kokous 27.3
Jokaisesta järjestöstä vähintään tilavastaavan on suoritettava koulutus ja välitettävä tiedot
muille järjestön hallituslaisille. Jenna kävi kokouksessa, jossa tilankäytön sääntöjä käytiin läpi ja
näin ollen suoritettiin samalla koulutus. HYY:ltä tiedusteltava lisää avaimia.
6.6 Megazone 27.3
14 oikoslaista oli paikalla sekä kaksi muista Viikin ainejärjestöistä. Paikan päällä pelattiin kaksi
20 minuutin peliä. Oli hauska ja pidetty tapahtuma.
6.7 Viikki GP 30.3
Osallistujia tapahtumaan oli huomattava määrä. Oikoksen rastilla kävi paljon ihmisiä sekä
rastista pidettiin.
6.8 Lettukestit 3.4
Pidettiin Kumpulassa Väinö Auerin kadulla.15 oikoslaista oli syömässä lettuja ja mukana oli
myös yleensä ei niin aktiivisia jäseniä. Aineksia jäi vielä jäljelle ja näitä voidaan hyödyntää
kevään lopuissa tapahtumissa.
6.9 Teekkarispeksi 4.4
8 oikoslaista oli katsomassa hauskaa näytelmää.
6.10 Viikin merkkimarkkinat 5.4
Janina, Essi ja Petra olivat aamulla myymässä, Tuulia ja Tiina iltapäivän ajan. Yhteensä myytiin
2 merkkiä. Osallistumalla toimme esille ainejärjestömme aktiivisuutta.
6.11 MMYL ry:n pj-seminaari 6.4
Seminaarissa käsiteltiin paljon tärkeitä asioita. MMYL ry kertoi kuulumisiaan ja halusi kuulla
myös järjestöjen kuulumisia. Paikan päällä esitettiin kannanotto ATK-ja opiskelutilojen

riittävyydestä Viikin kampuksella. Agronomiliittokin allekirjoittaa tämän kannanoton. Tuulia
allekirjoitti Oikoksen puolesta kannanoton. MMYL ry järjestää MMTDK:n ja BYTDK:n
kattojärjestöjen ja ainejärjestöjen kesken Iso Pyörä - koulutusillan koulutusuudistuksista
johtuen. Tiina ja Tuulia menossa ovat menossa koulutusiltaan, jossa käydään läpi
sääntömuutoksia ja uudistuksen käytännön muutoksia. MMYL toivoi, että vappuajan yhteisistä
tapahtumista ilmoitettaisiin ajoissa. MMYL:n opintovastaavat olivat myös huolissaan
hallopedien vähäisesta aktiivisuudesta muutoksiin vaikuttamisessa. Lipidin ja Viri Lactiksen
kanssa mietittiin myös syksyn suunnittelua ja puhetta oli kokoontumisesta kevään aikana.

7. Tuleva toiminta
7.1 Helsinginkadun Appro 13.4
On tulossa torstaina ja 40 lippua on myyty.
7.2 Kiipeilyä Salmisaaressa 19.4
Tapahtuma on täynnä. Osallistujista 2 on oikoslaista ja loput Lipidejä.
7.3 Mökkireissu Nuuksioon VV:n kanssa 21.- 22.4
9 henkilöä puuttuu vielä 40 henkilön kapasiteetistä. Sponsoreita ei ole vielä saatu.
7.4 Viri Lactiksen 70-v vuosijuhla 22.4
Tuulia on menossa edustamaan alustavasti.
7.5 MMYL Ry pesisturnaus 25.4?
Infoa on tulossa lisää lähempänä.
7.6 Beerpong Championship Voluntaksen ja Markkina-Agraalien kanssa 26.4
Ensi keskiviikkona on tarkempi palaveri tapahtumasta. Torstaina haetaan virvoikkeet
tapahtumaan. Tapahtuma on täyttynyt ja mukana on 32 joukkuetta eli 64 henkilöä sekä
katsojat
7.7 Tilakomitean kokous? 27.4
Tulossa mahdollisesti tuolloin 27.4. Lisätietoa ei ole vielä tullut.
7.8 Agronomiliiton juhlaseminaari 28.4
Oikos on saanut kutsun tapahtumaan. Kaikki halukkaat saavat osallistua ja hallituksesta
Tuulia, Tiina sekä Melina aikovat osallistua.

7.9 VAPPU 30.4-1.5
Oikos tarjoaa 30.4 vappuskumpat Kiasmalla, jotka käydään ostamassa Tallinnasta ensi viikolla.
Tehdään myös Facebookiin Oikoksen wappu- tapahtuma, jossa ilmoitetaan eri vappuviikon
menoista.
7.10 Kaverisitsit 5.5
Tapahtuman teko Facebookiin on aloitettu sekä teemana toimii lastenkutsut. Alustavasti
mukaan saa ottaa mukaan yhden kaverin. Tavoitteena olisi saada mukaan 40 henkeä ja
hinnaksi 10 euroa per henkilö.
7.11 Excursio OP:lle KE-jaoston kanssa 9.5
Tavoitteena olisi saada mukaan 20 henkilöä.
8. Talous
Myytiin 2 merkkiä sekä yksi laulukirja ja tuloja saatiin yhteensä 11 euroa. Käteisvaroja pitäisi
tallettaa tilille 1400 euroa sekä budjetti pitäisi tarkastaa uudelleen. Ystävänpäiväsitseistä saatiin
VV:ltä tuloja 36,76 euroa. Myös viimeinen kannattajajäsenmaksu on saapunut. Maksetaan 8,99
EKY:n vuosijuhlalahjasta Tiina Suikille, beach volleyn maksuista maksetaan Leevi Nykäselle, Janina
Ingvesille ja Petra Svahnille 7 euroa ja Essi Hautalammelle 10 euroa tulostusmaksuista. Lisäksi
maksetaan Petra Svahnille karonkasta 10 euroa ja Roosa Joutsille 12 euroa Tallinnan risteilylipusta.
Varojenkeruuseen olisi tarvetta ja tätä ideoidaan seuraavaan kokoukseen mennessä.
9. Tiedotus
Pj-seminaarissa tuli ehdotus, että laitettaisiin kaikki eri ainejärjestöjen tapahtumat MMYL ry:n
kalenteriin ylös. Tiedottajan kautta voisi myös jakaa MMYL ry:n palautelomakkeen kaikille jäsenille.
10. Posti
Kutsut Agronomiliiton 120-vuotis juhlaseminaariin ja Viri Lactis ry:n 70-vuotis vuosijuhliin.
11. Oikosulku
Anna ei ole paikalla, mutta ilmoitti Oikosulun olevan painossa. Ensimmäinen painos ilmestyy
kevään aikana.

12. Ulkomaanekskursio
On laitettu HYY:lle projektitukihakemus. Toivotaan, että apurahaa tulisi 500 euroa, mutta matkan
kustannukset tulevat hieman nousemaan pienemmän apurahamäärän takia. Majoitusta sekä
vierailukohteita etsitään parhaillaan.
13. PR-toiminta
Ei uusia kannattajajäseniä. Yhteistyön edistämiseksi voisimme lähettää Oikosulku-lehden
sponsoreille sekä tapahtumista kuvia, joita ovat sponsoroineet. Näin edistäisimme yhteistyötä ja
saisimme näkyvyyttä sponsoreiden keskuudessa. Viikki Areenaan on tulossa ensimmäistä kertaa
ekonomia-päivä. Viikki Areena on työnalla.
14. Opintoasiat
Koulutusohjelmiin siirtymisestä tiedotetaan Facebookissa myöhemmin. Taloustieteen laitoksen
infotilaisuus oli maaliskuun puolella, jossa käytiin läpi muun muassa kurssivalintojen vaikutuksia
maisteriohjelmiin.
15. Urheilu
Johanna ei ole paikalla. Seuraavalla viikolla on tulossa kiipeilyä Salmisaaressa.
16. Kulttuuri
Keväällä ei ole tulossa enempää tapahtumia Hesarin approjen jälkeen.
17. Tapahtuma
Pitäisi keskustella Oikoksen syksyn tulevaisuudesta. Tuulia tekee Doodle- kyselyn ajankohdasta ja
pohdintakokous pidetään ensi viikolla.
Julia poistuu ajassa 18:38.
18. META
RTY:n opiskelijaedustajan valinta pitäisi suorittaa. Päätetään hakemuksien deadlineksi huhtikuun
loppu. Tiina, Tuulia ja Olli lukevat hakemukset ja ehdokas päätetään seuraavassa hallituksen
kokouksessa.

Palataan kohtaan 17. tapahtumat
- 27.11.17 Oikoksen Alina-sali vuoro.
19. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous toukokuun ensimmäisellä tai toisella viikolla.
20. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18:43.

