
Oikos ry

Hallituksen kokous 8/2017

Aika: 19.10. klo 18

Paikka: Viikin Think Companyn tilat

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus

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

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Lisätään kohdat 7.7 Täyttä Ravia- liikkeelle! 15.11 ja 7.8 HYY 149 vuosijuhlat 23.11.

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

5. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä.

6. Mennyt toiminta
6.1 Luonto kutsuu sitsit VV:n kanssa 20.9

Sitsit olivat täynnä ja järjestäjien mukaan sujuivat hienosti. Paikan päällä myytiin ainakin
kolme kappaletta laulukirjoja. Yhdeksän sitsimaksua on vielä vastaanottamatta.

6.2 Vaihtoinfo Lipidin kanssa 21.9

Vaihtoinfossa oli 4 oikoslaista puhumassa vaihtokokemuksistaan ja paikalla oli ainakin 50
henkilöä, joista suurin osa oli Lipidejä. Paikalle hankitut sushit maksetaan puoliksi Lipidin
kanssa.

6.3 Ulkomaanexcursio Lissaboniin Lipidin kanssa 26.9 – 1.10

Ekskursio meni hienosti, reissu toimi kokonaisuudessaan hyvin ja Portugalissa oli hauskaa
sekä lämmintä. Aktiviteetteina oli vierailu oliiviöljytehtaalle, viininmaistelua,
perinneleivosten maistelua, päivävierailu Sintraan sekä halukkaille surffausta. Reissusta tuli
hieman lisäkustannuksia jälkikäteen. Perinteinen kuvienkatseluilta on tulossa
loppuvuodesta, kunnes ajankohta saadaan sovittua.



6.4 Voice of Finland 2.10

Ajankohta oli hieman hankala ulkomaanekskursion päällekkäisyyden vuoksi, mutta paikalle
päätyi 17 henkilöä, joista 2 oikoslaista ja loput Lipidejä.

6.5 Ruoka 2.0 (Agronomiliiton tapahtuma) 6.10

Tapahtuma oli onnistunut ja vastaaville tapahtumille olisi varmasti kysyntää jatkossakin.
Lauri Reuter veti Ruoka 2.0 luennon ja hyönteiskokki Topi Kairenius ja mäskikokki Juha
Teerimäki kokkasivat herkullisia annoksia. Paikalla oli suurimmalta osin
elintarviketieteilijöitä sekä myös Kuopiosta saakka ravitsemustieteilijöitä.

6.6 Pubivisa (KE-jaosto) 9.10

Onnistunut matalan kynnyksen tapahtuma. Paikalla oli yhdeksän KE:läistä.

6.7 Merkkimarkkinat 13.10

Merkkimarkkinoilla myytiin yksi Oikoksen merkki ja KE-merkkejä meni kaupaksi yhteensä 7
kappaletta.

6.8 MMYL pj-seminaari

Tuulia, Tiina sekä VITA:n, Lipidin, VV:n, MMYL:n ja Viri Lactiksen edustajia oli paikalla.
Seminaarissa HYY ja MMYL ry kertoi syksyn kuulumiset ja keskustelua oli ajankohtaisista
muutoksista, etenkin VITA:n ja Oikoksen osalta. Tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion
hakemuksia on saapunut tarpeeksi. VV:n ja VITA:n kanssa on tulossa HYY:n
järjestövastaavan tapaaminen. Esiin nousi myös ensi vuoden PM-kisojen vapaaehtoisten
auttajien tarve.

Tulevaisuudessa Oikos jatkaa ravitsemustieteilijöiden ainejärjestönä. Vuosijuhlien jälkeen
on aika alkaa tekemään hallinnollisia muutoksia ja päättämään enemmän käytännön
asioita tulevaisuuteen liittyen. Tulevaisuuden hallitus on varmaankin supistettu ja
hallituspestejä tullaan yhdistelemään. Uusien fuksien rekryäminen on tulevaisuudessa
tärkeää ja esimerkiksi RAV-jaoston Täyttä Ravia-tapahtumaa voisi mainostaa uusille
fukseille ja tätä kautta tuoda näkyvyyttä.

Seminaarissa oli puhe myös jaostojen tulevaisuudesta. RAV- sekä KE-jaosto tullaan ajamaan
alas vuoden lopussa. KE-jaoston rahavarat päätetään jättää jaoston käytettäväksi loppuun
saakka.

7 Tuleva toiminta
7.4 VV:n 30v vuosijuhlat 28.10

Petra ja Roosa osallistuvat vuosijuhlille edustamaan Oikosta. Esiin nousi myös tarve hankkia
lisää nauhaa hallitusruusukkeisiin.

7.5 Agronomiliiton 120-vuosijuhlat 28.10

Tuulia ja Tiina osallistuvat Oikokselta. Vuosijuhlille ei tarvitse edustuslahjoja.

7.6 Lipidin 55v vuosijuhlat 4.11



Johanna ja Tuulia edustavat Oikosta vuosijuhlilla.

7.7 Sampsan 110v vuosijuhlat 4.11

Olli edustaa Oikosta.

7.8 Kuntonyrkkeily 7.11

Johanna ei paikalla. Ilmoittautuminen avataan tämän viikon aikana.

7.9 VUJUT 11.11

Vuosijuhlat ovat täynnä, paitsi peruutuspaikkoja on yksi kappale jäljellä. Osa juomista on
vielä haettavana Tallinnasta ja menu-tiedot ovat tulossa. Maksuohjeet on laitettu
eteenpäin osallistujille. Vuosijuhlat alkavat olla pääsääntöisesti kunnossa.

7.10 Täyttä Ravia- liikkeelle! 15.11

Laitetaan tapahtuma mahdollisesti Lipidin tiedotuskanavalle, jotta saataisiin fukseja
paikalle.

7.11 HYY 149 vuosijuhlat 23.11

Ketään ei toistaiseksi ole menossa edustamaan.

8 Talous

Maksetaan Teresalle 44,14e + 20e + 5 e = 69,14 e Luonto kutsuu- sitsien menoista. Sitsikassa
oli 134 euroa.

Maksetaan Roosa Joutsille 90 euroa VV:n vuosijuhlista, Ollille 72 euroa Sampsan vuosijuhlista
ja Tuulialle 86,40 euroa Lipidin vuosijuhlista.

Oikokselta on 23,75 euroa maksettavaa Lipidin kanssa yhteisestä vaihtoinfon susheista.

Vuosien järjestäjät (Tuulia, Tiina, Roosa, Janina, Jenna, Petra, Melina, Julia ja Johanna) maksaa
vuosijuhlista 45 euroa.

9 Tiedotus

Kaikki sähköpostiviesti eivät ole menneet perille, johtuen varmaan vanhoista
sähköpostiosoitteista. Ei muuta tiedotuksesta.

10 Posti

Postissa saapunut Ravitsemusasiantuntija-lehti ja Kirkon ulkomaanapu-kirje.

11 Oikosulku

Huomenna 19.10 on kokous viimeisestä Oikosulusta, mikä ilmestyy joulukuun alussa. Aiheena
todennäköisesti Oikoksen historia. Painetaan 25 kappaletta ja ilmestyy myös PDF-versiona.

12 Ulkomaanekskursio

Käyty kohdassa 6.3.

13 PR-toiminta



Ei uusia kannattajajäseniä. Viikki Areenan ekonomiapäivä on täynnä ja yksi puhuja on saatu
mukaan. Elintarvikepäivään tarvitaan lisää yrityksiä, mutta panelistit ovat jo valmiina.

Maatalous- metsä- ja ympäristöpäivä on täynnä. ViikkiAreenan tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia
tekijöitä.

RAV-ekskursio Sydänliitolle järjestetään marraskuun lopulla ja mukaan mahtuu 15 ihmistä.
Ekskursiota voisi mainostaa myös fukseille.

14 Opintoasiat

Ei tulossa tapahtumia liittyen opintoasioihin.

15 Urheilu

Johanna ei ole paikalla. Kuntonyrkkeily on tulossa 7.11, jonka ilmoittautuminen alkaa pian.

16 Kulttuuri

Lipidin kanssa viininmaistelu mahdollisesti Viini-lehden tiloissa. Jos paikka ei onnistu, niin
jokatapauksessa on järjesteillä.

Ehdotuksena teatteri, ooppera tai Disney On Ice.

17 Tapahtuma

Leffailta on alustavasti 2.11 ja leffan sivussa voisi koristella pipareita. Leffailta pidetään joko
Kumpulan HOAS-asunnossa tai B-grundilla.

Jäljellä on Alina-vuoro marraskuun lopussa 27.11. Illan sisältö on vielä mietinnässä, mutta
mahdollisesti voisi pitää bileet VEKE:n, sosiologien tai mantsan opiskelijoiden kanssa.

18 META
18.1 Nordean maataloussäätiön stipendi

Päätetään hakemuksien lukijoiksi Melina, Petra ja Janina. Lukijat laittavat hakijat myös
järjestykseen muutamien kriteerien mukaan; opintojen menestyminen, opintojen tahti ja
toimintaan osallistuminen.

19 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään vuosijuhlien jälkeen, Tuulia tekee Doodlen.

20 Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:49.


