
Oikos ry 

Hallituksen kokous 4/2018 

Aika: 11.4.18 klo 8:30 

Paikka: Ravin kerhohuone, EE-talo 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 

Paikalla: Petra, Ida, Tuuli, Jenna, Janina, Kerttu ja Siiri 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 8.36. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta 4 HYALin vierailu ja kohta 8.5 ravin maisterin keskustelutilaisuus. 

 

4. HYALin vierailu 

Keskustellaan HYALin edustajien (Samuli ja Jyrki) kanssa Oikoksen toiminnasta ja 

hallituslaisten mielipiteistä järjestön tulevaisuudesta, yhteistyöstä muiden järjestöjen 

kanssa ja toiminnan sujuvuudesta. Keskustelu oli antoisa ja ajatuksia herättävä. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Petra, Jenna ja Tuuli lukevat ja hyväksyvät pöytäkirjat. 

 

6. Jäsenasiat 

Ei uusia jäseniä. 

 

7. Mennyt toiminta 

7.1 Oikos katsomassa Viikki-speksiä 15.3. 

Kaikki 10 lippua meni, mutta 1 ei päässyt paikalle, joten osallistujia oli 9. Speksi oli 

hieno ja viihdyttävä. Oikos oli haalarimerkkien ennätystilaaja. 

 

7.2 MMYL liittokokous 21.3. 

Bernerin excu oli mielenkiintoinen ja liittokokous sujui ripeällä otteella. 

 

7.3 Lettukestit 23.3. 

Osallistujia 15, joille jaettiin kardemummaa, hilloa ym. laskiaispullista ylijääneitä 

leivontatarvikkeita.  

 

7.4 Agronomiliiton ainejärjestöilta 27.3. 



Käytiin läpi, mitä Agronomiliitto tekee järjestöjen ja jäsenien hyväksi sekä katsottiin 

tämän vuoden yhteistyösopimusta. Syksylle mietitään tapahtuma yhteistyössä liiton 

kanssa, koska haalareita ei enää tule. Hyvät tarjoilut ja kattavaa informaatiota. 

 

7.5 OIKOpolku 4.4. 

Tapahtuma sujui onnistuneesti ja puhujamäärä saatiin myös lopulta täyteen. 

Osallistujia 12. Paikalla ensimmäistä kertaa myös KE:lta valmistuneita mentoreita. 

 

7.6 Merkkimarkkinat 5.4. 

Myytiin yhdet haalarit hintaan 25 €, merkkejä myytiin 34 kpl. 

 

7.7 Vararehtorin tapaaminen 6.4. 

Kerttu osallistui. Edustajia kaikista ainejärjestöistä. Lukiolaisille tullaan järjestämään 

digitaalisia kokeilukursseja yliopiston eri koulutusohjelmista. Keskustelua myös opinto-

ohjauksen toimivuudesta: Oikoksella toimii, koska opiskelijoita on vähän. 

 

7.8 GDPR-kisakatsomo 9.4. 

Petra ja Jenna osallistuivat. Striimaus Otaniemen tapahtumasta, josta sai hyvää 

perustietoa GDPR:stä. Pidetään hallituksen sisäinen GDPR-koulutus ennen kesälomaa. 

Kisakatsomoa ennen oli puheenjohtajien tapaaminen, jossa puhuttiin 26.4. dekaanien 

avoimesta tapaamisesta A-talossa. MMYLin pj kertoi fuksivastaavasta, johon aiotaan 

olla yhteydessä. Oikoksen nettisivuille tehdään blogipostaus fukseille. 

 

7.9 Oikos + VEKE pubivisa 9.4. 

12 henkeä osallistui. Oikos ja VEKE sponsoroivat voittajille lahjakortit, kulut siis 10 €. 

Mietitään syksylle uutta vastaavaa tapahtumaa. 

 

8. Tuleva toiminta 

8.1 Tilahaku ja GDPR workshop 11.4. 

Jenna ja Petra osallistuvat. Tilaisuudessa täytetään tilanhakulomaketta ja GDPR-

dokumenttia. 

 

8.2 Viikki GP 12.4. 

MMYL antoi vapaat kädet rastin toteutukseen. Tuuli ja Petra pitävät rastia, päätetään, 

että rastinpitäjät saavat Oikoksen puolesta ilmaiset virvokkeet. 

 

8.3 Oikos Hesarin Approilla 19.4. 

Kaikki paitsi 1 lippu on maksettu ja haettu, sovitaan Facebookissa tapaamisajasta ja -

paikasta. 

 

8.4 Dekaanikunnan tapaaminen 20.4. 

MMYL osallistuu, keskustellaan mm. tila- ja ATK-asioista. 

 

8.5 Ravin maisteriohjelman keskustelutilaisuus 25.4. 



Oikos voi sponsoroida kahvit tilaisuuteen. Facebookissa on tapahtuma tilaisuudelle. 

 

8.6 Retikan tapaaminen 27.4. 

Ulrika varattu, ostetaan pientä purtavaa sinne. Siiri tekee Facebook-tapahtuman 

tilaisuudesta. 

 

8.7 VAPPU 27.4.-1.5.? 

Sauna2 meni konkurssiin, joten suunnitelmat menivät uusiksi. Lauantaille ehdotettiin 

päiväristeilyä Tallinnaan. Malmin työväentalo on varattu sunnuntaille hintaan 250 €. 

Oikos tarjoaa vappuskumpat aattona. 

 

8.8 Oikoksen excu Apetitille 4.5. 

6 ilmottautunutta tähän mennessä, pistetään Facebookiin muistutus tapahtumasta. 

 

9. Talous 

Speksin kaikki ovat maksaneet, approista puuttuu 1 maksaja. Tuulille maksettu 6,58 € peli-

illasta, Kertulle kokoustarjoiluista 7,88 €, Jennalle 10 € karonkasta. 1061,15 € talletettu 

kassasta tilille. Kassassa oli ennen merkkimarkkinoita 883,30 €. Merkkimarkkinoiden tuloja 

ei ole vielä laskettu. Kertsikahvimaksuja tullut 6 € edestä, HYYltä toiminta-avustusta 288 €, 

viime vuoden Viikki-areenasta 780,5 €. OIKOpolun tarjoilut maksoivat 23,10 € ja pubivisan 

palkinto 10 €.  

 

10. Tiedotus 

Blogi päivitetty peli-illasta ja speksistä. Nettisivuja päivitetty myös yleisesti, esim. 

jäsenmaksujen osalta. 

 

11. Posti 

Postia ei ole haettu. 

 

12. Ulkomaanekskursio 

Ilmoittautuneita 6 + järjestäjät. Excu aiotaan kuitenkin järjestää, majoitus ja lentoliput 

varataan mahdollisimman pian. HYYn excutukea ei haeta. 

 

13. PR-toiminta 

Ei uusia kannattajajäseniä. Sponsseja kerätty 900 €, eikä niitä haeta enempää. Katsotaan, 

mistä budjetin osasta loput rahat otetaan. 

 

14. Opintoasiat 

ATK-lomakkeet laitettu eteenpäin MMYLille. MMYLin opintovastaavat kertoivat, että 12.4. 

pidetään rehtoriehdokkaiden kuulemistilaisuus. Todistusvalinnan roolia korkeakouluhaussa 

pyritään kasvattamaan tulevaisuudessa. 

 

15. Tapahtumat 

15.1 Mökkireissu 



Facebook-tapahtuma on luotu, mutta osallistujamäärä huolestuttaa. Mökki ja bussi on 

varattu, ja Kaslinkiltä tulee sponsorituotteita. 

 

15.2 Retikan tapaaminen 

Oikos sponssaa tarjoilut puoliksi Retikan kanssa. 

 

16. Yhdenvertaisuusvastaavan valitseminen 

Valitaan Janina yhdenvertaisuusvastaavaksi. Janina luo Facebookiin anonyymin 

palautelomakkeen. 

 

17. META 

17.1 Hallituksen virkistäytyminen 

Sovitaan ajankohdaksi alustavasti 16.5. illalla. 

 

18. Seuraava kokous 

Alustavasti viikolla 19, Petra tekee Doodlen. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 10.21. 


