
Oikos ry

Hallituksen kokous 5/2017

Aika: 8.5.17 klo 18

Paikka: Ulrika-klusteri (Leppäsuonkatu 11)

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus

Paikalla: Tuulia, Essi, Petra, Roosa, Janina, Melina, Julia, Tiina ja Olli.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätään kohta 7.2 hallituksen virkistäytyminen ja kohta 8. Oikoksen tulevaisuus ja uusi
ainejärjestö.

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja hallituksen kokouksesta 4/2017.

5. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä. Jäsenmaksu pitäisi muuttaa ja sitä varten on pidettävä yhdistyksen kokous
elokuussa ennen uusien fuksien vastaanottoa. Tulevassa pj-tapaamisessa pohditaan yhteistä
hintaa eri ainejärjestöille.

6. Mennyt toiminta
6.1 Hesarin Approt 13.4

Oikein mukava tapahtuma, mutta lippujen kanssa oli sekaannusta. Yhdestä lipusta on
saamatta maksu.

6.2 Viikkispeksi 13.15.4

Kolme oikoslaista oli esiintymässä speksissä. Oikos ei hankkinut lippuja mutta oikoslaisia oli
katsomassa näytöstä.

6.3 Kiipeily Salmisaaressa 19.4

Yksi oikoslainen oli mukana ja loput olivat Lipidejä. Kiipeily oli hauskaa.



6.4 Iso pyörä -koulutusilta 19.4

Tiina ja Tuulia osallistuivat. HYY:n puolesta pidettiin esityksiä sääntömuutoksista ja miten
ne käytännössä tulevat tapahtumaan. Hyödyllinen ilta.

6.5 Brainstormaus Oikoksen tulevaisuudesta 20.4

Petra ja Tuulia olivat paikalla. Tapaamisessa pohdittiin, että Oikoksesta tulisi
ravitsemustieteen suuntauksen opiskelijoiden ainejärjestö. Tähän lukeutuvat opiskelijat,
jotka suuntautuvat kandissa sekä maisterissa ravitsemustieteisiin. Kokoontuminen tapahtui
RAV- kertsillä ja paikalla oli RAV- sekä KE-jaoston edustajia.

6.6 KE-jaoston saunailta

Avaintenhaku- sekaannuksen vuoksi saunaan ei päästy ollenkaan, mutta iltama pidettiin
lopulta Ulrika-klusterilla ilman saunaa. Jaostosta oli paikalla 4 ihmistä ja yhteensä kaiken
kaikkiaan 7 osallistujaa. Käyttämättömästä saunavuorosta ei onneksi tullut maksua.
Pienestä osallistujamäärästä huolimatta tapahtuma oli hauska ja tarjolla oli monipuolista
syötävää.

6.7 VITAN fuksitoimikunnan tapaaminen 21.4

Käsitellään kohdassa 8.

6.8 Mökkireissu Nuuksioon VV:n kanssa 21.-22-4

Reissu toimi kokonaisuudessaan hyvin ja oli hauska. Muutamalla on vielä maksamatta
mökkimaksu. Saatiin kehuja järkkäämisestä Oikoksen ulkopuolelta saakka.

6.9 Kakkupäivä + ideaseinä 25.4

RAV-jaosto myi erilaisia kakkuja RAVin kahvihuoneessa ja paikalla oli myös ideaseinä, jossa
pystyi antamaan palautetta kursseista ja mitä kannattaisi järjestää ensi vuonna.

6.10 MMYL ry:n pesisturnaus 25.4

6.11 Kahvittelu Oikoksen esimiehen Raisa Valveen kanssa 26.4

Tuulia ja Tiina olivat Unicafe Koronassa kahvittelemassa. He kertoivat Raisalle mitä
Oikoksen tulevaisuuteen kuuluu. Raisa piti ajatuksesta, että Oikos jäisi ravitsemustieteelle.
Raisan vinkkejä kuunneltiin myös vuosijuhlille ja hän ehdottikin, että lisättäisiin
mahdollisiin rahasponsoreita myös säätiöitä. Raisa on RAV:n maisterivaiheen suunnittelun
johtoryhmässä, joten hänen kautta saadaan tietoa kiintiöistä sekä miten tulevaisuudessa
siirrytään kandista maisteriin.

Tiina saapui ajassa 18:34.

6.12 Täyttä RAVia - korkeakouluihin 26.4

RAV-jaoston järkkäämä työelämäilta. Paikalla oli alumneita kertomassa urapoluistaan
korkeakouluissa.



6.13 Viikin Beerpong -turnaus Voluntaksen ja Markkina-Agraalien kanssa 26.4

Tapahtuma oli menestys ja kaikki ruokatarjoilut sekä 25 lavaa virvokkeita menivät kaupaksi.
Oikos saa vielä tuloja myöhemmin tapahtumasta. 62,70 on tulossa pizzoista, miinustaen
kuitenkin valmistusainekset. Tapahtuma jäi plussalle ja voitot jaetaan ainejärjestöjen
kesken myöhemmin.

Janina saapuu ajassa 18:40.

6.14 Agronomiliiton 120-vuotisjuhlaseminaari 28.4

Tuulia, Tiina ja Melina osallistuivat hallituksesta. Seminaarissa oli loistavia puhujia ja
seminaarin jälkeen oli hyvillä tarjoiluilla varustettu cocktailtilaisuus.

6.15 VAPPU 30.4-1-5

Oikos tarjosi kuoharit Kiasmalla ja kaikki juomat menivät. Sää oli vaihteleva, mutta hauska
vappu kokonaisuudessaan. Vappupäivänä pidettiin Kaivopuistossa piknik yhdessä Lipidien
kanssa kokoontuen.

6.16 Fuksien vastaanotto -kokous Lipidin ja Viri Lactiksen kanssa

Tuulia, Jenna ja Roosa osallistuivat Oikokselta, mukana oli myös Lipidin ja Viri Lactiksen
hallituksesta edustajia sekä tuutoreita. Tapaamisessa suunniteltiin syksyn orientoivaa
viikkoa. Syksyllä pidetään ainejärjestöiltapäivä, missä kaikki ainejärjestöt ovat
esittäytymässä ständeillään. Tällöin suunnitelmissa on mennä yhdessä esittäytymään
fukseille, vaikka koko hallituksen kesken. Helixiltä voisi kysyä, saadaanko tulla
esittäytymään potentiaalisille fukseille, koska molekyylibilsan kandista voi hakea
ravitsemustieteen maisteriin jatkossa.

6.17 Kaverisitsit – lastenkutsut 5.5

Sitsejä ei pidetty ja ne siirretään syksyyn. Syksyllä on tulossa yhdet isommat sitsit ja nämä
olisivat pienemmät omat tai mahdollisesti yhteistyössä muiden ainejärjestöiden (VV tai
Voluntas) kesken. Kahdet sitsit järjestetään syksyllä.

7. Tuleva toiminta
7.1 Excu OP.lle yhteistyössä KE-jaoston kanssa

11 osallistujaa. 9 oikoslaista, yksi Lipidin sekä maatalousekonomian opiskelija.

7.2 Floran Päivä 12.5

Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen tapahtuma Viikin EE-talossa. Paikan päällä on
ilmaiset tarjoilut osallistujille. MMYL ry käyttää RAV:n kertsiä rastinsa pitämiseen.

7.3 Hallituksen virkistäytyminen

Harkinnassa omakustanteinen kevätkauden päätös. Mahdollisesti yhteinen piknik
toukokuun aikana.

8. Oikoksen tulevaisuus ja uusi ainejärjestö



Infopaketti kaikille Oikoksen jäsenille uudistuksista tulossa viikon sisään. Oikoksesta on tulossa
ravitsemustieteen linjan ainejärjestö ja perjantain YET- kokouksessa perustettiin
fuksitoimikunta. Tarkoituksena on järjestää yhtä loistava fuksivuosi kuin aiemminkin.
Fuksitoimikunnan kokouksessa päätettiin VITAn tulevaisuus kattojärjestönä taloustieteen
opiskelijoille ja uuden kandiohjelman suuntauksista tulisi omat ainejärjestönsä mahdollisesti
tulevaisuudessa. VV ja markkina-agraarit tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä, eivätkä vielä
fuusioidu omaksi järjestökseen. Voluntas pysyy mahdollisesti omana edunvalvojanaan. EE ja KE
suunnittelevat uuden ainejärjestön perustamista ja mukaan toimintaan voi hakea perjantaihin
saakka. Epävirallista ainejärjestöä suunnitellaan kesällä tarkemmin, jolloin laitetaan käyntiin
perusjutut ja päätetään nimi sekä logo. Toukokuun aikana päätetään, ketkä alkaa viemään
uutta ainejärjestöä eteenpäin. Aiemmin toimineet jaostot poistuvat kokonaan.

9. Talous

Lipidille pitäisi maksaa 1000 euroa ulkomaanekskursiosta. Maksussa on myös vuosijuhlapaikka,
jonka jälkeen jää rahaa 1400 euroa. Agronomiliitolta on vielä tulossa avustuksia.

10. Tiedotus

Ei uutta.

11. Posti

Alimenta, Loimu ja laskut Oikosulusta sekä mökkireissun bussimaksusta saapuivat.

12. Oikosulku

Anna ei ole paikalla. Yksi kannattajajäsenistä otti yhteyttä, ettei heidän mainos laadullisesti
vastaa sisältöä, mitä he odottivat. Pahoitellaan tilannetta kannattajajäsenelle. Painetussa
versiossa on käynyt painon puolesta jotain, mutta PDF-versio on kunnossa ja kyseinen versio
tavoittaakin suurimman osan yleisöstä.

13. Ulkomaanekskursio

Ei mitään uutta. Maksetaan 1000 euroa, kunhan viite tulee. Matka-avustusta pitäisi kysellä
HYY:ltä.

14. PR-toiminta

Ei uusia kannattajajäseniä. Pahoitellaan lehden mainosta kannattajajäsenelle. Melina järjestää
ViikkiAreenan ekonomiapäivän esittelyn pian. Koitetaan saada yritykset mukaan ennen kesän
alkua.

15. Opintoasiat

Pitäisi laittaa infoa kaikille uusiin maisteriohjelmiin siirtymisestä. Syksyllä mahdollisesti yhdessä
vaihtoinfo Lipidin kanssa.

16. Urheilu

Johanna ei ole paikalla, mutta ehdotti suppailua kesällä ja ottaa muitakin ehdotuksia vastaan.

17. Kulttuuri

Kulttuuritoiminta jatkuu ensi syksynä.



18. Tapahtumat

Tapahtumat jatkuvat syksyllä. Vuosijuhlatoimikunnassa ollaan tehty sponsorointipyynnöt PDF-
kutsuna, joka on samanlainen kaikille yrityksille. Kutsussa kerrotaan Oikoksesta ja mitä on
järjesteillä. Jokaiselle yritykselle lähetetään lisäksi toinen kutsu, missä tarkennetaan mitä
pyydetään juuri kyseiseltä yritykseltä. Kirjeet on tulostettu ja viedään autolla pk-seudun
yrityksille ja ulkopuolelle sijaitseville postitetaan. Toivotaan, että saataisiin enemmän
sponsoreita panostamalla paremmin sponsorointipyyntöihin ja tuodaan muutenkin tällä
näkyvyyttä Oikokselle. Aitio-juhlasali on varattu illallista varten, mutta jatkopaikka on vielä
mietinnässä. Sillis on suunnitteilla Kattosauna Sivistyksellä. Tila saatiin käyttöön
erityisaikataululla kello 12-18 hintaan 160 euroa. Valokuvaaja sekä esiintyjä on alustavasti
hankittu.

19. META

Palataan kohtaan 18. Tapahtumat.

20. Seuraava kokous

Pidetään yhdistyksen kokous elokuussa sekä oma kokous koulun jatkuessa syksyllä.

21. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:50.


