
Oikos ry 

Hallituksen kokous 5/2018 

Aika: 8.5.18 klo 16:30 

Paikka: Ulrika (Eleonora), Leppäsuonkatu 11 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 

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

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 16.34. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Lisätään kohta 8.3 Ulrikan siivouspäivä 12.5., kohta 15 Viikki-Areena ja kohta 16 

Agronomiliiton stipendi. Hyväksytään esityslista muutoksineen. 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Petra ja Siiri lukevat ja hyväksyvät pöytäkirjan 4/2018. 

 

5. Jäsenasiat  

Ei uusia jäseniä. Siiri tekee syksyksi e-lomake jäsentietojen ja -maksujen keruuta varten. 

Näin pysytään perillä vuosittaisista jäsenmaksuista. 

 

6. Talous 

Kahvimaksuja tullut 6 € ja merkkimarkkinoista 71 €, maksettu ulkomaanexcun lennot 

1995,49 €. Siiri on tehnyt puolivuosikatsauksen budjetista. Budjetissa ollaan pysytty hyvin, 

ja tapahtumiin on vielä paljon varoja käytettävissä. Maksetaan Tuulille Viikki GP:n 

tarvikkeista 4,48 €, Verson sponssihausta 5 € parkkimaksu ja Kaslinkin sponssihausta 5,6 € 

parkkimaksu. Oikoksen kortilla ostettu beer pongiin pitsa-aineksia 22,10 € ja 

pitsatarvikkeita 19,86 €. Janinalle maksetaan vappupäivän piknikeväät 10,72 €. Maksetaan 

Kertulle 7,53 € HNFB-infotilaisuuden tarjoiluista ja Siirille 9,31 € kokouseväistä. 

 

7. Mennyt toiminta 

7.1 Tilahaku ja GDPR workshop 11.4. 

Petra ja Jenna osallistuivat MMYLin workshoppiin, jossa täytettiin 

tilanhakulomakkeet ja kuultiin GDPR:stä. 

 

7.2 Viikki GP 12.4. 



Oikos tarjosi juomat ja sipsiä rastinpitäjille. Oikoksen rasti sai hyvää palautetta ja 

rastilla hengaili n. 15 oikoslaista. Tapahtuma sujui hyvin. 

 

7.3 Oikos Hesarin Approilla 19.4. 

Kaikki liput saatiin myytyä, osallistujia oli n. 20 + poikkitieteelliset vahvistukset. 

 

7.4 Dekaanikunnan tapaaminen 20.4. 

Oikokselta ei edustusta.  

 

7.5 Ravin maisteriohjelman keskustelutilaisuus 25.4. 

Osallistujia 13 opiskelijaa + 5 henkilökunnan jäsentä ja koulutussuunnittelija. 

Hyödyllistä informaatiota, joka selkeytti opintojen suunnittelua. 

 

7.6 Hallituksen sisäinen GDPR-koulutus 25.4. 

Noin puolen tunnin koulutus, jossa käsiteltiin järjestön kannalta olennaisimmat 

GDPR-asiat. Petra teki jaetun Word-tiedoston, johon kirjataan Oikoksen 

toimintasuunnitelma tietosuojaselosteesta, joka lisätään järjestön nettisivuille. 

Rekisterin pitäjän virka liitetään puheenjohtajan ja taloudenhoitajan pesteihin 

tilanteesta riippuen. 

 

7.7 Retikan tapaaminen 27.4. 

Paikalla n. 20 henkeä, arviolta puolet ja puolet Retikkaa ja Oikosta. Tarjottavat 

maksettiin puoliksi Retikan kanssa. Siiri on tehnyt alustavan pohjan kannanotosta 

ravitsemuspäivien opiskelijahintoihin. Retikka viimeisteli kannanoton, jonka 

molempien ainejärjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat ennen kuin se lähetetään 

Dieettimedialle. 

 

Palataan kohtaan 6. 

Maksetaan Kertulle 7,53 € HNFB-infotilaisuuden tarjoiluista ja Siirille 9,31 € 

kokouseväistä. 

 

7.8 VAPPU 27.4.-1.5. 

Toimintaa oli viitenä päivänä ja koko vappu järjestettiin yhteistyössä Vitan, Veken, 

VV:n ja Voluntaksen kanssa. Perjantaina oli pihasitsit, lauantaina Tallinan-risteily, 

sunnuntaina Beer Pong Championships, vappuaattona perinteinen Zetorin veto ja 

Oikoksen vappuskumpat (Oikos tarjosi 5 pulloa kuohuviiniä) ja tiistaina vappupiknik 

Ullanlinnanmäellä sateisessa säässä. Vappuskumpalla oli noin 15 hlö ja piknikillä 

noin 5. Vappu oli onnistunut ja hauska. 

 

7.9 Oikoksen excu Apetitille 4.5. 

Osallistujia 19, josta oikoslaisia 9, loput lipidejä. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja 

soveltui hyvin eri alojen opiskelijoille. Tarjolla oli aamupalaa ja kahvia, osallistujat 

saivat lahjaksi rypsiöljypullot. 

 



8. Tuleva toiminta 

8.1 Mökkireissu 9.-10.5. 

Osallistujia 22, reissua sponssaa Kaslink, Verso ja Redbull. Mökin tuplabuukkauksen 

vuoksi ei olla Valklammella vaan Kattilassa. Hyvitykseksi meille lämmitetään 

savusauna ilmaiseksi eikä muutoksesta koidu muitakaan lisäkustannuksia. 

Oletetusti tappiota tulee n. 100 € per järjestö. Rahaliikenne kulkee VV:n kautta. 

 

8.2 Floran päivä 9.5. 

Pidetään Meilahdessa, Oikoksesta ei edustusta. 

 

8.3 Ulrikan siivouspäivä 12.5. 

Jenna osallistuu. Ulrikan kokouksessa sovittiin, että siivouspäivä pidetään 2 kertaa 

vuodessa. 

 

8.4 Hallituksen virkistäytyminen 16.5. 

Harkitaan virkistäytymistä 17.5. Mietitään minigolfia ym ulkotekemistä 

omakustanteisesti. 

 

8.5 Suursitsit 24.5. 

Oikos ei osallistu. 

 

9. Tiedotus 

Blogiin kirjoitettu vapusta, elokuulle pyydetään Agronomiliitolta blogikirjoitusta. Aiheena 

esim. mitä sellaisesta kesätyöstä, joka ei liity omaan alaan, voi oppia tulevaisuutta 

ajatellen. Ida ja Tuuli kirjoittavat fuksikirjeen ennen juhannusta. 

 

10. Posti 

Ei ollut postia. 

 

11. Ulkomaanekskursio 

Lennot on ostettu ja majoitus ostetaan tänään Airbnb:ltä. Kesän aikana suunnitellaan 

matka-aktiviteetteja. 

 

Siiri poistui ajassa 17.33. 

 

12. PR-toiminta 

Ei mitään uutta. 

 

13. Opintoasiat 

Kerttu ei ole paikalla, mutta hän välitti tiedot Whatsapilla. Ravimaisterin keskustelutilaisuus 

sujui hyvin ja syksyllä tulossa tenttikäytäntöihin muutoksia, joista Kerttu laittaa sähköpostia 

opiskelijoille lähempänä. 

 

14. Tapahtumat 



Mökkireissun lisäksi ei muita tapahtumia suunnitteilla ennen kesää. Syksylle mietitään 

teemaistelua yhteistyössä Forsmanin kanssa. 

 

15. Viikki-Areena 

Yksi A-paketti myyty Metsähallitukselle. Kontaktointi yrityksiin on alkanut. 

 

16. Agronomiliiton stipendi 

Ehdotetaan Kerttu Uusimäkeä stipendin saajaksi, koska hän on ahkerasti järjestänyt 

työelämäiltoja opiskelijoille. Hallitus on yksimielinen stipendin saajasta ja Petra ilmoittaa 

valinnasta Agronomiliitolle. 

 

17. META 

1.1 Orientoiva viikko syksyllä, infoteksti fukseille 

Mietitään osallistumista ravifuksien kaleidoskooppikursille ja yhteydenottoa 

lipidituutoreihin, kun saamme selville, ketä he ovat. Pistetään heille pikimmiten 

viestiä. Ida ja Tuuli ottavat yhteyttä MMYLin fuksivastaavaan. 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään syyskuussa ellei tarvetta tule ennen sitä. Petra tekee Doodlen. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17.48. 


