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Aika: 21.11 klo 18

Paikka: Viikin Think Company

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus

Paikalla: Tuulia, Essi, Janina, Jenna, Petra, Johanna, Julia, Melina ja Roosa.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

- Avataan kokous ajassa 18:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

- Lisätään kohta 8.3 Ulkomaanexcun kuvienkatseluilta 30.11

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen

- Hyväksytään pöytäkirjat 7 ja 8. Jenna ja Tuulia allekirjoittivat pöytäkirjat.

5. Jäsenasiat

- Ei uusia jäseniä.

6. Sääntömuutokset

- Tuulia ja Tiina ovat muokanneet sääntöjä ja HYY:n järjestövastaava antoi parannusehdotuksia
sääntömuunnoksiin. Muokatussa versiossa pienennettiin hallituksen kokoa kuuteen henkilöön,
yhdistellen nykyisiä pestejä. Vaalikokouksessa 27.11 sovitaan tuleva kalenterivuosittainen
jäsenmaksun suuruus sekä valitaan uusi hallitus vuodelle 2018.

7. Mennyt toiminta
7.1 VV:n 30v vuosijuhlat 28.10

- Roosa ja Petra olivat edustamassa. Oikos antoi lahjan VV:lle ja vuosijuhlat olivat mieluisat.

7.2 Agronomiliiton 120-vuosijuhlat 28.10

- Tiina ja Tuulia olivat edustamassa. Vuosijuhlat olivat onnistuneet ja sisälsi muun muassa
verkostoitumista työelämässä olevien Agronomiliiton jäsenten kanssa.

7.3 Leffailta 2.11

- Paikalla Kumpulassa oli 15 oikoslaista. Illan aikana katsottiin Kingsman – elokuva,
ommeltiin haalarimerkkejä sekä hallitusruusukkeita ja nautittiin hyvistä herkuista.



7.4 Lipidin 55v vuosijuhlat 4.11

- Tuulia ja Johanna olivat edustamassa Oikosta. Vuosijuhlat järjestettiin Kellohallilla, jonka
jälkeen siirryttiin jatkoille C-grundille. Vuosijuhlat ja seura olivat hauskat.

7.5 Sampsan 110v vuosijuhlat 4.11

- Olli oli edustamassa Oikosta ja kertoi viihtyneenä juhlissa.

7.6 Kuntonyrkkeily 7.11

- 20 oli paikalla, joista puolet oli oikoslaisia. Kaikki ovat maksaneet nyrkkeilyn.

7.7 Viinin maistelu Lipidin kanssa 9.11

- Olli ei ole paikalla. Paikalla oli 2 oikoslaista ja mukaan mahtui 20 henkilöä. Paikalla oli
Viini – lehden asiantuntija maistattamassa kuutta viiniä, kolmea puna-sekä valkoviiniä.
Tapahtuma oli tykätty.

7.8 Oikoksen 70v vujut ja sillis 11. – 12.11

- Saimme hyvää palautetta vuosijuhlista, varsinkin sponsoreiden määrästä sekä
virvokkeiden tarjoilusta saatiin erityistä palautetta. Aitio-sali ja valokuvaaja on maksettu ja
neljältä osallistujalta on saamatta vielä maksu. Janina siirtää vuosijuhlien valokuvat omaan
Dropbox-kansioon.

Sillis oli myös onnistunut, ruoan ollen maukasta. Paikalle saapui 40 osallistujaa.

7.9 Excu Sydänliittoon 16.11

- 10 ravitsemustieteen opiskelijaa oli paikalla. Kolme ravitsemustieteilijää kertoi
Sydänliitosta ja sen visiosta sekä siitä, mitä ravitsemustieteilijöiden työ liitossa on.

8. Tuleva toiminta
8.1 ViikkiAreena 21. – 23.11

- Tiistaista on tullut jo hyvää palautetta ja keskiviikko jatkuu uudenkarhealla
ekonomiapäivällä. ViikkiAreenaa pyritään edelleen kovasti mainostamaan.

8.2 Vaalikokous + pikkujoulut Voluntaksen kanssa 27.11

- Hallituspestit ovat näkyvillä kertsillä ja halukkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa uusiin
pesteihin myös ennen vaalikokousta. Pikkujoulujen järkkäilyt ovat hyvässä hallinnassa.

8.3 Ulkomaanexcun kuvienkatseluilta 30.11

- Kuvienkatseluilta pidetään B-grundilla.

8.4 MMYL liittokokous 11.12

- MMYL:in sääntöjen mukaan jokaista 30 jäsentä kohden tarvitaan paikalle yksi edustaja.
Oikoksen jäseniä ollessa 146, valitsemme paikalle neljä edustajaa. Edustamaan valitaan
Tuulia, Janina, Petra sekä Roosa. MMYL:in liittokokouksessa valitaan uusi hallitus ja kaikki
paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.



8.5 Hallituksen hautajaiset?

- Hautajaiset pidetään jouluviikolla viimeisen kokouksen jälkeen.

9. Talous

Vuosijuhlista on maksettu OivaDeli Oy:lle 6480 euroa, Fenkolille 210 euroa ja vuosijuhlan
bändille käteisellä 500 euroa.

Maksetaan Julialle silliksen tarvikkeista 17,72 euroa, Janinalle 32 euroa silliksen taksista, Essille
kokouseväistä 17,36 euroa, Melinalle postimerkistä 1,40 euroa, kirjekuorista 3,95 euroa ja
virvoituskuljetuksen taksista 32,80 euroa. Maksetaan Tuulialle 29,70 vuosijuhlien kiitos-
lahjoista, Virve Tillille 26,65 euroa sillisruoista. Lisäksi maksetaan Tiinalle sunnuntain
sillismatkasta 28,60 euroa sekä 6 euroa vuosijuhlatarvikkeista ja 22,50 euroa vuosijuhlan
tarvikepapereista.

10. Tiedotus

- Ei mitään uutta.

11. Posti

- Loimu- ja Alimenta- lehtiä 2 kappaletta ja Kehittyvä elintarvike- lehti.

12. Oikosulku

- Anna ei ole paikalla, mutta lähetti terveisensä. Oikosulun juttujen deadline on tulevana
sunnuntaina. Tuleva Oikosulku sisältää juttuja menneestä vuosijuhlasta ja ulkomaan
ekskursiosta. Lisäksi ainakin entiset puheenjohtajat kertovat terveisensä ja lehdessä käsitellään
Oikoksen historiaa sekä parhaita paloja aiemmista Oikosuluista. Teemana on näin ollen
Oikoksen historia ja mennyt 70-vuotis vuosijuhla-sekä vuosi. Oikosulku ilmestyy joulukuussa
ennen lomaa.

13. Ulkomaanekskursio

- Tiina ei ole paikalla. Ei uusia asioita.

14. PR-toiminta

- Ei järjestetä enää ekskursioita loppuvuodelle. Mietinnässä loppuvuodelle tai ensi vuoden
alkuun Lipidin ja Agronomiliiton kanssa yhteinen työelämän tapahtuma.

15. Opintoasiat

- Ei uusia opintoasioita.

16. Urheilu

- Ei tapahtumia loppuvuodelle.

17. Kulttuuri

- Olli ei ole paikalla.



18. Tapahtuma

- Tulevat pikkujoulut on käyty kohdassa 8.2. Ei muita tapahtumia tiedossa hallituksen
hautajaisten lisäksi.

19. META

- Ei lisättävää.

20. Seuraava kokous

- Pidetään seuraava kokous jouluviikolla 51.

21. Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous ajassa 19:23.


