Oikos ry
Hallituksen kokous 7/2017
Aika: 18.9 klo 18->
Paikka: Ulrika-klusteri (Leppäsuonkatu 11)
Kutsutut: Oikos ry:n hallitus
Paikalla: Tuulia, Essi, Melina, Roosa, Jenna, Janina, Olli, Anna ja Petra.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 18:06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirjat 5 ja 6.
5. Jäsenasiat
Ei uusia jäseniä.
6. Mennyt toiminta
6.1 Orientoivaviikko (viikko 35)
- Jenna ja Roosa olivat ainejärjestöiltapäivässä tuomassa esille Oikoksen toimintaa uusille
fukseille.
6.2 MMYL Fuksiaiset 7.9

-

- Jenna, Roosa, Petra ja Janina olivat pitämässä Narikkatorilla ”muotinäytös”- rastia. Säästä
huolimatta fuksiryhmiä löysi perille ja fuksiaisissa pidettiin hauskaa.
7. Tuleva toiminta
7.1 Oikoksen pj-kokous 19.9
- Tuulia ja Tiina sekä jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat miettimään käytännön
järjestelyjä jatkon puolesta, mikäli Oikoksesta on tulossa ravitsemustieteilijöiden
ainejärjestö. Pidetään huolta, että jaostotkin ovat perillä Oikoksen tulevaisuudesta. RAVjaoston Täyttä Ravia – tapahtumaa voisi myös markkinoida fukseille Oikoksen kautta.

7.2 Atk-tapaaminen 20.9
- Kyse on MMYL ry:n keväällä aluille laittamasta kannanotosta, kun E-talolta poistettiin
tietokoneita opiskelijoiden käytöstä olennaisen paljon. Laitamme Oikoksen puolesta
kommenttia kannanottoon. Olemme huolissaan EE-talon tietokoneiden sekä Aivodietohjelman puutteista ja myös tiedotuksen puutteesta A-talon entisen ATK-luokan kohtalosta.
7.3 Luontokutsuu-kaverisitsit VV:n kanssa 20.9
- Sitsit ovat hyvällä mallilla. Maksuohjeet on laitettu eteenpäin ja ilmoittautuminen on
täynnä. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan. Sitsien jatkot pidetään El Padronissa.
Sitsikäytäntöjen tiedotukseen olisi hyvä kiinnittää huomiota, sillä mukana on uusia fukseja
sekä mahdollisesti sitsikäytännöistä tietämättömiä kavereita. Virvoikepuoli haetaan 19.9
Tallinnasta.
7.4 Vaihtoinfo Lipidin kanssa 21.9
- Vaihtoinfo pidetään MMYL ry:n kerhohuoneella ja paikanpäälle toivotaan Lipidin sekä
Oikoksen vaihdossa olleita opiskelijoita. Opiskelijoiden on tarkoitus kertoa
vaihtokokemuksista sekä käytännön asioista vaihtoon liittyen. Tarjolla on myös sushia
Lipidin toiveesta.
7.5 Ulkomaanexcursio Lissaboniin Lipidin kanssa 26.9 – 1.10
- Excursion suunnitelmat ovat valmiina. Viimeinen maksuerä lähtee tällä viikolla maksuun
120 euron suuruisena. Suunnitelmissa on vierailut oliiviöljy- ja viinitilalle, yliopistolle sekä
Sintra-linnakaupunkiin. Saapumispäivänä kokoonnutaan yhteiselle illalliselle. Yksi Lipidi
perui lähtönsä, mutta tilalle saatiin korvaava lähtijä.
7.6 Valtakunnalliset ravitsemuspäivät 5.-6.10
- Oikoslaisia on osallistumassa ravitsemuspäiville.
7.7 Illanvietto Retikkalaisten kanssa? 5.10
- RAV-jaosto on suunnitellut illanviettoa Retikan kanssa Helsingissä.
7.8 Ruoka 2.0 Mitä Suomi syö tulevaisuudessa? 6.10
- Tapahtumaan ilmoittautuminen alkaa huomenna 19.9 ollen ilmainen Agronomiliiton
jäsenille. Melina kertoi, että tapahtumassa on muunmuassa hyönteiskokki kokkaamassa ja
iltaa isännöimässä biotekniikan tohtori ja tutkija Lauri Reuter.
7.9 Viikin merkkimarkkinat 13.10
- Jos jaoston merkkejä on näkyvillä myös, niin voisi laittaa näiden merkkien kanssa samalle
pöydälle. Olisi suositeltavaa mennä paikanpäälle, jotta Oikos saisi näkyvyyttä. Sovitaan
lähempänä osallistumisesta.
7 Talous
Siivousraha 17 euroa Helmut Ry:lle on maksettu. Hyväksytään Ollille maksu 17 euroa
virvoitusjuomista sekä Petralle 10 euroa tulostussaldoa.

Tiinalle maksetaan 15,80 + 1,60 + 1,60 + 11,20 + 23,40 + 2,60 = 56,20 e vuosijuhlatarvikkeista,
sisältäen postimerkkejä ja kutsutarvikkeita.
Beerbong-turnauksen rahavarat ovat vielä jakamatta. Liittyen neljänteen pöytäkirjaan, VV:n
mökkireissusta on saatu puuttuva maksu sekä myös Hesarin appron lipusta.
8 Tiedotus
Ei uutta. Hallituksen sähköpostiin tullut Nyyti Ry:n tiedote pitäisi jakaa eteenpäin jäsenille.
9 Posti
X-routes sovelluksen mainos ja kutsu Lipidi ry:n vuosijuhliin. Vuosijuhliin Oikoksen edustajaksi
valitaan Johanna ja Tuulia. Olli on menossa alustavasti Sampsan vuosijuhliin edustamaan.
10 Oikosulku
Ei uutta. Kesällä ilmestyi toinen Oikosulku verkkoversiona. Kolmas Oikosulku on suunnitteilla
joulukuun alkuun. Ehdotuksena teemaksi on 70-v juhlavuosi, jossa käytäisiin Oikoksen historiaa
ja muuta faktaa vuosien varrelta. Lehteen voisi haastatella esimerkiksi vanhoja puheenjohtajia.
11 Ulkomaanekskursio
Käyty läpi kohdassa 7.5.
12 PR-toiminta
Ei uusia kannattajajäseniä. Lipidin kanssa pidettävä työelämänilta siirretään lokakuun alulta
eteenpäin.
RAV-painotteinen ekskursio on tulossa syksylle. Ehdotuksena kohteeksi ovat Allergia-tai
Sydänliitto tai VTT. Kysytään Oikoksen Facebookissa mielipiteitä jäseniltä.
ViikkiAreena: Ekonomia-päivä on tekeillä, mutta mukaan pitäisi saada lisää seminaaripuhujia.
Myös yritysten hankinta on lupaavalla mallilla. Elintarvikepäivästä puuttuu vielä yksi puhuja
paneelikeskustelusta sekä yrityksistä yli puolet on hankkimatta.
13 Opintoasiat
Julia ei ole paikalla. Kehotti kaikkia saapumaan vaihtoinfoon.
14 Urheilu
Johanna ei ole paikalla. Ei vielä vahvistettu, mutta selvittää kuntonyrkkeilyn järjestämistä
toisen ainejärjestön kanssa.
15 Kulttuuri
Lipidin kulttuurivastaavan kanssa on suunnitteilla viininmaistelua. Selvitetään mahdollisuutta,
jos tastingin pystyisi järjestämään Viini-lehden tiloissa. Seurannassa on myös Ilves-teatterin
syksyn näytökset, joihin pääsisi osallistumaan opiskelijaystävällisin hinnoin.
16 Tapahtumat
Sitsien jälkeen tapahtumasektori keskittyy vuosijuhliin. Alina-vuoro on myös tulossa 27.11,
jolloin pidettäisiin mahdollisesti sitsit Kopedan kanssa tai pikkujoulut. Suunnitteilla on myös
leffailta lokakuun lopulla.

Vuosijuhlatilan kanssa on ongelmaa Aitio-salin omistajanvaihdoksesta johtuvan tilan vuokran
tuplaantumisen vuoksi. Koitetaan pitää kiinni vanhoista hinnoista. Otetaan yhteyttä entiseen
omistajaan aiemmasta tarjouksesta. Vuosijuhlakokouksessa sovitaan enemmän asioista.
17 META
Hallituksen virkistäytyminen pikkujoulukaudella vuosijuhlien jälkeen.
18 Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous lokakuun lopussa. Sovitaan ajankohdasta Doodlen avulla.
19 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19:48.

