
Oikos ry

Hallituksen kokous 6/2017

Aika: 22.8.17 klo 18

Paikka: Ulrika-klusteri (Leppäsuonkatu 11)

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus

Paikalla: Anna, Tuulia, Julia, Tiina, Petra, Roosa, Jenna, Janina, Johanna

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan ajassa 18:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätään kohta 4, kokouksen järjestäytyminen.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan sihteeriksi Petra Svahn.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Essi ei paikalla joten ei pöytäkirjoja.

6. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä. Alustavasti päätetään uudeksi jäsenmaksuksi 10 euroa, joka virallisesti
astuu voimaan syksyllä koolle kutsuttavassa yhdistyksen kokouksessa.

7. Mennyt toiminta

Kesäloman vuoksi, ei mennyttä toimintaa.

8. Tuleva toiminta
8.1 Orientoivaviikko 28.8 – 1.9

30.8 infotori (ainejärjestöiltapäivä)

Roosa ja Jenna menevät infotorille kertomaan Oikoksesta. Ständillä markkinoidaan
myös vuosijuhlia. Städille voidaan ottaa lipun lisäksi vanhoja Oikosulkuja ja läppäri
johon voidaan avata Oikoksen nettisivu (esim. uusin Oikosulku).

8.2 Fuksiaiset 7.9



Rastinpitäjiksi Roosa ja Jenna. Rasti-ideoina Piirrä ja arvaa tai muotinäytös. Roosa tai
Jenna varaa rastipaikan.

9. Talous

Maksetaan Tiinalle 2,79 kokouseväistä. Agronomiliitolta on tullut toiminta-avustus 731,00
euroa. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta saatu järjestölehden tuki 120,83 euroa,
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta saatu projektiavustus 2017 150,00 euroa.
Vuosijuhlasponsorointeja saatu RTY:ltä 225,00 sekä Keskolta 500,00.

10. Tiedotus

Ensimmäinen viikkotiedote tulee viikolla 36.

11. Posti

Zodiak-ohjelma, Loimun jäsenlehti, Agronomiliitolta yhteistyösopimuksen uudistusta
koskeva kirje ja yhteistyösopimus vuodelle 2017, verotuspäätös 2016 (ei maksua tai
palautusta) ja Alimenta.

12. Oikosulku

Toinen Oikosulku ilmestyy nettiversiona viikolla 34 tai 35. Jos SEL ry ei toimita ennen
julkaisua uutta mainosta, laitetaan lehteen sama mainos joka oli edellisessä numerossa.

13. Ulkomaanekskursio

Ohjelmassa yliopistovierailu, yritysvierailu sekä vapaa-ajan toimintaa (reissu viinitilalle).

Toinen maksuerä tulee lähipäivinä/viikkoina.

14. PR-toiminta

Melina ei ole paikalla. Melinan terkut:

Heips, tässä PR-asiat tiivistettynä:

-Ei uusia kannattajia

-SEL ry, joka on ostanut mainoksen oikosulkuun, ei toimittanut uutta materiaalia 2.
numeroon, joten laitamme ilmeisesti edellisen mainoksen taas tähän lehteen.

-ViikkiAreenan järkkääminen jatkuu aktiivisemmin, kunhan jengi palaa kampukselle.

-Järkkään Lipidin opinto-vastaavan kanssa syys/lokakuussa työelämä-/uraillan
Agronomiliiton tiloissa. Illan nimeä ei ole vielä keksitty, mutta teemana business&ruoka,
jotta saamme yhdistettyä uudet kandiohjelmat ja avaamaan opiskelijoiden silmät eri
työllistymismahdollisuuksiin niiden tiimoilta. Tällä illalla yritän korvata alkuvuoden
epäonnistuneen Orkla-excun, jotta saan kaikki ''lupaamani'' excut toteutettua.

-Myöhemmin olen järkkäämässä ''ravi''-painotteista excua, jonka kohdetta saa mielellään
ehdottaa. :)

15. Opintoasiat



Lipidin kanssa yhteistyössä vaihtoiltama syyskuussa.

16. Urheilu

Suppailu voidaan järjestää, jos säät suosivat. Ideoina muun muassa ratsastus,
kuntonyrkkeily ja jousiammunta. Johanna selvittää ratsastusta ja kuntonyrkkeilyä.

17. Kulttuuri

Olli ei paikalla. Ollin terveiset:

Oikoksen kulttuuritoiminnan suunnitelmia syyslukukaudelle 2017

Oikoksen kulttuuritoiminta käynnistellään taas ihmisten palattua Viikin peltojen keskelle.
Ajatuksena järjestää kolme kulttuuritapahtumaa syyslukukaudella 2017. Seuraavan laiset
aiheet ovat työstön alaisena:

• Aikaisempina vuosina suosittu viininmaistelu on selvityksen alla

• Pari stand-up koomikkoa on seurannassa

• Yhden harrastelijateatterin syyskauden ohjelmistoa odotetaan • Suositut TV-ohjelmien
kuvaukset ovat myös selvityksen alla

Kokouksessa esitettiin toive Disney on ice -jääshowsta.

18. Tapahtumat
18.1 Sitsit

Tilanne auki, ehdotetaan Vitalle sitsiyhteistyötä. Selvitetään yhteistyötä myös Kopeda
ry:n kanssa (Tuulialla yhteystiedot).

18.2 Ehdotetaan matalan kynnyksen tapahtumina muun muassa teema-leffailtaa B-
grundille.

18.3 Vuosijuhlat

Tiina tekee kutsut tällä viikolla, ne viedään perille parin viikon sisällä. Facebook
tapahtuma on tehty, ilmoittautuminen alkaa 11.9 ja tapahtuu sähköpostilla. Aitiosta ei
ole vastattu, Tiina selvittää tilanteen. Petra ja Roosa menevät hakemaan juomia ensi
viikolla laivalta. Tuulia selvittää yhteistyötä Bacardi distilleryn kanssa.

19. META
Ei ole

20. Seuraava kokous

Pidetään syyskuussa viikolla 38, Tuulia tekee doodlen.

21. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa klo 19:48


