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Kutsutut: Oikos ry:n jäsenet

Paikalla: Tuulia Pietilä, Essi Hautalampi, Julia Lindbäck, Johanna Tikkanen, Tiina Suikki, Olli Mustalahti,
Janina Ingves, Petra Svahn, Roosa Joutsi, Jenna Rahkola, Anna Kontula, Mari Lahti, Hanna Walsh, Katri
Lyytikäinen, Janne Airaksinen, Tuuli Salo, Veera Kyheröinen

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtajaksi Mari Lahti ja sihteeriksi Essi Hautalampi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
Veera Kyheröinen ja Tuuli Salo.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.



6. Vuoden 2016 toimintakertomus ja toimintakalenteri

Vuoden 2016 puheenjohtaja Pinja Kajavuori lähettää terveiset ja vuoden kuulumiset lomamatkaltaan.
Pinja kehuu vuoden menneen hyvin ja toimivan mutkattomasti sekä lähettää kiitokset kaikille vuoden
2016 hallituslaisille.

Vuonna 2016 järjestettiin kolme yhdistyksen kokousta: vuosikokous Orkla Caren tiloissa, vaalikokous
sekä 9/2016 kaikille avoin kokous, jossa myönnettiin ero opintovastaava Hanna Walshille. Samalla
tilalle valittiin Ida Jouhki uudeksi opintovastaavaksi.

Tiedotus tapahtui viikkotiedotteen, Facebook-ryhmän sekä vuoden alussa uudistetun blogimuotoisen
nettisivun kautta, jonne tavoitteena oli laittaa joka tapahtumasta kirjoitus. Myös Instagramia
käytettiin näkyvyyden lisäämiseen. Nettisivujen kävijämäärät kasvoivat ja tiedotus toimi hyvin, jonka
toteutuksesta on vastaanotettu positiivista palautetta. Oikosulku ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana.
Kevään numeron teema oli muutos, toinen painos oli fuksilehti ja syksyn painoksessa teemana
haasteet. Uutuutena oli värilliset kannet.

Vuoden 2016 ulkomaanekskursio järjestettiin Lipidi ry:n kanssa kanssa Zabregiin. Ekskursio sisälsi
muunmuassa vierailut olutpanimolle ja viinitilalle sekä paikalliseen yliopistoon.

Vuoden aikana järjestettiin kahdet isommat sitsit Alina-salissa yhteistyössä VV:n ja Voluntaksen
kanssa. Helmikuussa 11.2 järjestettiin ystävänpäiväsitsit ja syksyllä fuksisitsit 22.9. Vuosi sisälsi myös
kahdet pienemmät sitsit, joista keväällä oli Oikoksen kaverisitsit 30 hengen osallistujamäärällä. Toiset
sitsit olivat harkkasitsien muodossa syksyllä, jossa hallituslaiset ja fuksit harjoittelivat sitsikäytänteitä.
Laskiaisena 8-9.2. pidettiin Oikoksen perinteiset pullatalkoot, joissa auttamassa oli yhteensä 15
oikoslaista. Keväällä järjestettiin ensimmäiset Oikoksen bileet yhteistyössä AVA:n kanssa Mission
Impossible-teemalla. Toukokuussa järjestettiin Oikoksen ja VV:n mökkireissu Nuuksiossa 40 hengen
osallistujamäärällä. Oikoksen syksyn Alina-sali vuorolla pidettiin peli-ilta yhdessä Lipidi ry:n kanssa.
Vuosijuhlat olivat Ravintola Sipulissa, joissa osallistujamääränä 50 henkilöä. Oikoslaisten lisäksi
edustajia saapui Ekyltä, Voluntakselta ja Sampsalta.

Muina tapahtumina pullatalkoiden ylijäämistä järjestettiin lettukestit B-grundilla 25.2.2016.
Oikoslaiset olivat myös pitämässä rastia Viikki GP:ssä sekä Narikkatorilla MMYL:in järjestämissä
fuksiaisissa.

Kulttuuritapahtumia olivat muun muassa Pietarin valtiollisen jääbalettinäytös Joutsenlammesta 18
oikoslaisen voimin, viininmaistelu opintoiltaman yhteydessä ja stand up-esitys Apollo Live Clubilla.
Näiden lisäksi myös Helsinginkadun approilla vierailtiin yhdessä.

Vuonna 2016 järjestettiin kuusi urheilutapahtumaa. Nämä olivat beach volleyn pelaamista
Salmisaaressa, ilmajoogaa, kesällä suppailua Töölönlahdella, Rush-trampoliinipuistovierailua, curlingia
sekä viimeisenä tapahtumana kiipeilyä Salmisaaressa. MMYL:n kanssa yhteistyössä ideoitiin Viikki
leikkii-tapahtuma kampuksen ympäristössä.



Opintoasioissa järjestettiin keväällä opinto-ja viini-iltama, jossa puhuttiin vaihdoista ja harjoitteluista.
Syksyllä uusi opintovastaava Ida järjesti myös sivuaineinfon, jossa jaettiin ideoita ja keskusteltiin
sivuainekokonaisuuksista. Ida piti myös yhteyttä MMYL:n opintovastaaviin ja tärkeitä tiedotteita
jaettiin oikoslaisille Facebookin sekä sähköpostin kautta. Oikoksella oli neljä loistavaa
kuluttajaekonomi-ja ravitsemustieteilijä tuutoria ja fuksiviikolla järjestettiin paljon yhteistoimintaa
muidenkin pääaineiden fuksien kesken.

PR-toiminta oli onnistunutta. Mukana oli kannattajajäseninä Orkla Care, Valio Oy, Vaasan Oy sekä ETL.
Vuonna 2016 järjestettiin 2 ekskursiota, keväällä vuosikokouksen yhteydessä Orkla Careen sekä
syksyllä Ässäkeskukseen.

Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa ravitsemustieteen opiskelijoiden yhteistyö-ja
toimintaelimenä monipuolisesti. Oikoksen ollessa aktiivinen vapaa-ajan tapahtumien saralla, jaosto
keskittyi enemmän järjestämään erilaisia alumni-iltoja, Täyttä ravia-iltoja sekä vuosittaiset Kekrijuhlat.
Ohjelmistoon on kuulunut myös tapaaminen Retikka ry:n kanssa Ravitsemuspäivien yhteydessä.
Jaosto on myös ylläpitänyt kertsin viihtyvyyttä sekä järjestänyt siellä kakkukahveja.

Kuluttajaekonomian jaoston vuosi oli aktiivinen. Jaosto on järjestänyt erilaisia rennompia tapahtumia
noin kerran kuukaudessa. Näihin on kuulunut mm. biljardi-iltaa, saunailta ullakkosauna Kekkosessa,
stand upin-katsomista, pubivisaa ja vuotuiset pikkujoulut, jonka yhteydessä pidettiin myös
vaalikokous. Yhdessä käytiin katsomassa myös taloustieteilijä Ha-Joon Changin luentoa.

Yhteenvetona voidaan todeta vuoden onnistuneen hienosti ja tuoden monia hienoja uudistuksia.
Oikosulku sai ilmettä värikkäistä kansista, nettisivut saivat englanninkielisen käännöksen ja
aikaansaatiin myös ensimmäiset Oikoksen bileet. Vuoden keskeiseksi teemaksi nousi tuleva
opintouudistus. Verkostoitumistavoite muiden ainejärjestöjen kanssa onnistui mainiosti.

7. Vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2016 talous jäi 617 euroa alijäämäseksi ja pullatalkoista kertyi hieman odotettua vähemmän
rahaa. Kulttuuritapahtumien budjetista jäi ylimääräistä rahaa. Urheilutoiminnan budjetti täyttyi
kokonaan, samoin vuosijuhla- ja virkistystoiminnan budjettien osalta.

Uusia haalareita eikä laulukirjoja hankittu, mutta C-grundin bileisiin hankittiin oma merkki. Vuoden
2016 lopussa jäsenmäärä oli 217.

Mari Lahti ja Reetta Taskinen ovat tarkastaneet tilinpäätöksen ja todenneet sen sääntöjen mukaiseksi.

Hyväksytään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.



8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle

Myönnetään tili-ja vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.

9. Jäsenmaksun, kannattaja- ja ulkojäsenmaksun päättäminen vuodelle 2017

Syksyn epävarmasta tilanteesta johtuen uusia haalareita ei tilata. Fuksipaketti 55 euroa (sisältäen
haalarit ja jäsenmaksun) sekä pelkkä Oikoksen 26 euron jäsenmaksu pysyy toistaiseksi samana. Infoa
ensi syksyn muutoksista on tulossa myöhemmin, minkä jälkeen päätämme uudessa ylimääräisessä
yhdistyksen kokouksessa jäsenmaksun suuruudesta.

10.Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2017

Oikos jatkaa tehtäväänsä jäsentensä edunajamisesta ja tuleva vuosi tuo mukanaan paljon muutoksia.
Kevään aikana on pohdittava mihin toimintaa suunnataan ja miten tuleviin muutoksiin sopeudutaan.
Vuodesta koitetaan tehdä mahdollisimman edellisiä vastaava. Tulossa on ainakin kaksi yhdistyksen
kokousta sekä hallituksen kokouksia kolmen viikon välein. Akuuteista asioista keskustellaan
WhatsApp:n kautta.

Kuluttajaekonomian jaostoon ei todennäköisesti tule uusia fukseja jäseneksi, mutta tarkoitus on pitää
vanhempien opiskelijoiden kanssa yhtä ja järjestää paljon matalan kynnyksen tapahtumia. Jo
menneinä tapahtumina on risteily Tallinnaan ja tulossa on ainakin pubivisailua, stand-up iltoja,
saunailtoja ja pikkujoulut rennolla meiningillä. Koulutusuudistuksen sivussa pidetään tiiviisti yhteyttä
Minna Aution kanssa.

Ravitsemustieteen jaosto jatkaa samaan malliin kuin edellisvuonna. Täyttä ravia- tapahtumia
jatketaan, kekrijuhla uusille fukseille on tulossa tänäkin vuonna sekä muita ruokailtamia. Myös
ekskursiota Kuopioon pidetään mahdollisena vaihtoehtona. Uusista opintouudistuksista on tarkoitus
pitää yllä aktiivista tiedostusta.

Tiedotukseen ei ole tulossa isompia muutoksia. Vuonna 2016 tehtiin hyviä ja tarvittavia muutoksia,
sekä nettisivut toimivat kivasti blogin mallissa jatkossakin. Viikkotiedote julkaistaan jokaisena
sunnuntaina ja sähköpostilistoja pidetään yllä jatkuvasti.

Oikosulku ilmestyy tänä vuonna kolme kertaa. Ensimmäinen painos julkaistaan ennen vappua sekä
toinen ensi syksynä, molemmat paperisina versioina. Kesän Oikosulku ainoastaan pdf-muodossa.
Jokaisessa lehdessä on oma teemansa ja kannet pidetään jatkossakin värillisinä. Toiminta jatkuu
samalla linjalla kuin aiemminkin.

Vuoden aikana on tulossa kolme ekskursiota. Vuosikokouksen yhteydessä oli alustavasti tarkoitus olla
vierailu ensimmäinen Orkla Carelle, mutta tämä ei toteutunut. Keväällä on kuitenkin suunnitelmissa
talouspainotteinen vierailu suunnattuna kuluttajaekonomian opiskelijoille ja syksyllä ravitsemustiede-
painotteinen ekskursio. Kolmas ekskursio on vielä mietinnän alla.

Ulkomaan ekskursio järjestetään yhteistyössä Lipidi ry:n kanssa. Äänestys kohteesta oli jo tammikuun
puolella ja näillä näkymin kohteeksi valitaan Portugalin Lissabon. Järjestelyitä aloitetaan ja mukaan



otetaan yhteensä 30 henkilöä molemmista ainejärjestöistä. Lennot ja majoitus varataan
loppukeväästä ja muut asiat hoidetaan ennen tulevaa matkaa syksyllä ja haetaan HYY:n tukea
matkalle.

Vuoden aikana on suunnitelmissa järjestää monipuolisesti kulttuuritapahtumia. Tulossa on ainakin
vierailu Lipidin kanssa Noin viikon uutisten kuvauksiin, jonne on ilmoittautunut 33 henkilöä.
Huhtikuun Helsinginkadun approille ostettiin ennakkoon 40 lippua ja kaikki näistä on myyty. Ideana
olisi mennä katsomaan myös Viikki-speksiä sekä harrastelijateatteria keväällä. Syksyllä on tulossa
ainakin viininmaistelua sen viimevuotisen suosion vuoksi. Loput syksystä on vielä suunnitelmien alla.

Urheilun kannalta on tulossa monipuolisesti tapahtumia. Oikoslaisilta on kyselty e-lomakkeella
toiveita. Varmasti on tulossa ainakin beach volley:n pelaamista Salmisaaressa helmikuussa.
Megazonea, suppailua ja cartingia on myös toivottu. Kaikki koitetaan järjestää ja joitakin tapahtumia
myös mahdollisesti yhteistyössä MMYL:n kanssa.

Pyritään olemaan selvillä opintojen muutoksista ja tiedottamaan kattavasti jäseniä muutoksista ja
niiden vaikutuksista. Kansainvälisyyteen ei muutoksien vuoksi kiinnitetä paljoa huomiota.

Roosa Joutsi poistuu ajassa 19:02.

Oikoksen vastuullisuus näkyy ympäristöohjelman toteutuksessa. Oikos käyttää varastoinnissaan
muistitikkuja sekä sähköisenä toimistona Dropboxia. Esityslistoja ei enää tulosteta ja turhaa tulostusta
pyritään välttämään. Myös vuosijuhlakutsujen paperisien versioiden korvaamista harkitaan. Pyrimme
myös välttämään ruokahävikkiä jakamalla tapahtumien ruokia ja viemällä näitä kertsille yhteisiksi
tarjoiltaviksi. HYY:llä on meneillään kampanja korkeakoulukiusaamisesta,ja Oikos haluaa olla osana
kampanjaa kartoittamalla, löytyykö meiltä korkeakoulukiusaamista ja miten siihen voitaisiin reagoida.

Talous: Viime vuoden alijäämäisyyden vuoksi vuosi 2017 tuo mukanaan säästökuurin. Kaikista muista
budjeteista leikataan, paitsi juhlatoiminnasta tulevan 70- vuosijuhlan vuoksi. Myös kokous- ja
edustuskuluista kiristetään. Vuosijuhlaedustuksista sponsoroidaan 80 prosenttia tai vastaava kiinteä
summa, jonka jälkeen loput jää omakustanteiseksi. Jaostoista RAV:ille annetaan viime vuoden tavoin
160 euroa avustuksia, mutta KE-jaoston avustusta vähennettiin 145 euroon. Uutena menoeränä on
Ulrika-klusterin tilamaksu.

Tänä vuonna on tavoitteena saada viime vuotta enemmän rahaa pullatalkoista. Pullatalkoiden lisäksi
suunnittelemme uusia vastaavanlaisia varainkeruumahdollisuuksia. Tämän lisäksi toivomme lisää
mahdollisia jäsenmaksuja sekä toiminta-avustuksia. HYY:n järjestötukea haetaan maalis-huhtikuussa.
Myös Viikki Areenasta sekä yritysyhteistöistä toivotaan viime vuotta enemmän avustusta. Alustavan
budjetoinnin mukaan jäädään hieman tappiolle.

Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio.



11. META

Lisätään kohtaan pullatalkoot: Mahdollisesti Agronomiliiton kanssa yhteinen ständi Ullanlinnaan, jossa
Agronomiliiton tarjoaman ilmaisen kahvin lisäksi voisi ostaa Oikoksen laskiaispullia.

21.2 HYY:n virityspäivä tapahtumavastaaville ja taloudenhoitajalle.

12.Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:20.


