
Oikos ry 

Hallituksen kokous 6/2018 

Aika: 12.9.2018 klo 17:00 

Paikka: Janinan koti, Tilanhoitajankaari 11 D, 00790 Viikki 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, Oikos ry:n jäsenet 

Paikalla: Hallitus: Petra Svahn, Janina Ingves, Jenna Rahkola ja Siiri Kuusjärvi                                        

Muut: Tuuli Kuusipalo ja Rilla Tammi 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Petra avasi kokouksen klo 17:15.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Lisätään kohta 4. Kokouksen järjestäytyminen. Lisätään kohta 7.4 MMYL:in pj-tapaaminen. 

Hyväksytään esityslista muutoksineen.  

 

4. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Valitaan sihteeriksi Siiri Kuusjärvi, sillä Ida ei ole paikalla.  

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

 

Ida ei vielä paikalla. Ei pöytäkirjoja vielä saatavilla. Palataan kohtaan myöhemmin. 

 

6. Jäsenasiat 

 

Ei uusia jäsenhakemuksia.  

 

6.1 Tuuli Salon eropyyntö hallituksesta 

Tuuli Salo jättänyt puheenjohtajalle virallisen eropyynnön johtuen opiskelijavaihdosta 

Kiinassa. Pelkän hallituksen toimesta ei voida erottaa ketään, joten kokoukseen on 

tämän vuoksi kutsuttu kaikki yhdistyksen jäsenet. Päätetään myöntää Tuuli Salolle ero 

hallituksesta. Kiitos Tuulille hyvistä tapahtumista! 

6.2 Uuden tapahtumavastavan valinta  



Päätetään, että Tuulin tilalle ei valita uutta henkilöä hallitukseen vaan tilalle valitaan 

toimihenkilö.  Tapahtumista vastaaviksi toimihenkilöiksi valitaan Tuuli Kuusipalo ja Rilla 

Tammi, jotka jakavat vastuun ja järjestävät tapahtumia yhdessä. Lisätään uudet 

toimihenkilöt whats app -ryhmään ja hallituksen sähköpostilistalle.  

7. Mennyt toiminta 

 

7.1 Oikoksen mökkireissu 

Hyvin meni ja sää suosi.  

7.2 Ulrikan siivouspäivä 12.5. 

Jenna edusti Oikosta. 

7.3 Hallituksen virkistäytyminen 16.5 

Petra, Janina, Tuuli, Ida ja Siiri olivat Sibeliuspuistossa piknikillä. Ruokailu oli 

omakustanteinen. 

7.4 Orientoiva viikko 27.8.-31.8. 

Oikos ry ei ollut esillä orientavalla viikolla vaan info Oikoksesta ja siihen liitymisestä 

pidettiin HNFB-maisterien orientoivalla Kaleidoscope-kurssilla 10.9. 

7.5 Back to School 3.9. 

VV oli pääjärjestäjänä Back to School-bileissä, mutta bileet järjestettiin yhdessä Vitan, 

Veken ja Voluntaksen kanssa. Petra ja Jenna kävivät avustamassa järjestöjä ennen 

bileiden alkua. Tilavuokra ja mahdolliset voitot jaetaan järjestäjien kesken tasan. 

Oikoslaisia ei ollut bileissä paikalla.  

7.6 MMYL fuksiaiset 8.9. 

Rastinpitäjiä oli 5 henkilöä. Hallituksen kesken sovittiin, että rastinpitäjille tarjotaan 

virvokkeita ja naposteltavaa Oikoksen piikkiin. Rastina oli perinteisesti muotinäytös. 

Oikos edusti myös jatkoilla.  

7.7 MMYL pj tapaaminen 11.9 

Jenna osallistui. Pj-tapaamisessa käsiteltiin: EE-talon kertsille on tulossa PM-kisojen 

ajan aamupalatarvikkeita säilytykseen, liittokokous marraskuun alussa, karonkka uusille 

ja lopettaville ainejärjestöiden hallituksen, johtoryhmän pesteihin haku. 

8. Tuleva toiminta 

 

8.1 PM-kisat 19.9-22.9. 

Oikos ry:n kerhohuonetta käytetään säilytystilana PM-kisojen aikana. Ida tiedottaa 

Oikoksen jäseniä siitä, että kertsillä on tuolloin tavaraa ja vieraita ihmisiä. Riippuen 

käyttöasteelta kertsi saattaa olla käyttökiellossa. Luovutetaan Oikoksen varaston 



avaimet PM-kisojen ajaksi Olli Mustalahdelle, sillä heillä on varastossamme virvokkeita 

PM-kisoja varten.    

8.2 Ulkomaanekskursio Sloveniaan 30.9.-5.10. 

Käsitellään kohdassa 12. 

8.3 Agronomiliiton jäsentapahtuma 12.10. 

Varataan jäsentapahtumalle aika, mutta tietoa tulee myöhemmin. 

9. Talous 

Kaikki ulkomaan excun ennakkomaksut maksettu keväällä. Kesällä (28.6) tullut Oikos ry:lle 

Agronomiliiton toiminta-avustus 661,50e. Oikoksen kortilla ostettu kahvimaitoja kertsille 

(8,34e). Maksetaan Janinalle kokouseväät 12.9. kokoukseen 10,61e, fuksiaisten rastinpitäjien 

naposteltavat 6,50e ja Ulkomaan excun majoituksesta 529,22 e.   

10. Tiedotus 

Ida ei ole paikalla. Palataan kohtaan mahdollisesti myöhemmin. Janina ja Kerttu sopivat 

viikkotiedotteen jatkosta keskenään. 

Palattiin kohtaan kohdasta 13, kun Ida tuli kokoukseen.  

Agronomiliiton blogipostaus voisi olla esimerkiksi lokakuulle. Ida kysyy Agronomiliitolta.  

11. Posti 

Jenna unohti hakea postin. Posti siirtyy seuraavaan kokoukseen.  

12. Ulkomaanekskursio 

Yksi osallistuja perui osallistumisensa eikä lentolipusta saada rahoja takaisin. Selvitetään, 

voisiko majoituksesta saada rahoja takaisin. Jos ei, niin ennakkomaksu 200 e jää peruneen 

osallistujan tappioksi, mutta Oikoksen matkabudjetista voidaan hyvittää muu tappio. 

Perjantain 14.9. on matkaanlähtijöiden yhteinen suunnittelukokous. Jenna ja Janina laskevat, 

tuleeko osallistujille maksettavaa toista maksuerää vai riittääkö Oikoksen matkabudjetti 1000e 

kattamaan kokonaiskulut.  

13. Opintoasiat 

Kerttu ei ole paikalla, mutta hän on lähettänyt ajankohtaiset asiat Petralle. Näitä ovat: 

1. Riitta Freesen Opettajien Akatemian jäsenyyttä puoltava kirje opiskelijoilta 
2.  - Kerttu ja Siiri ovat kirjoittaneet, Siirillä paperi allekirjoitettavaksi 
3. Oikosta esiteltiin uusille opiskelijoille kaleidoscope-kurssilla: Siiri 
4. OIKOpolku -työelämäilta 

 - Syksyllä olisi varmaan hyvä järjestää yksi työelämäilta.  

Tiedotettavaa/Hyvä tietää: 



1. Viikin kampuskirjastossa alkaa remontti 2019  
 - Opiskelijoilta toivotaan palautetta edu.flinga.fi/s/E36V92Q   tai fläppitauluun kirjastolla 

2. HYY hakee opiskelijaedustajia kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin 2019-2020 
 - Hakuaika 12.9.–8.10.2018. (https://hyy.helsinki.fi/fi/yhteiskunta-yliopisto/hallinnon-
opiskelijaedustajat) 

Riitta Freesen lausunto luettiin kokouksessa läpi, jonka jälkeen Siiri ja Petra allekirjoittivat 

paperin. Siiri toimittaa lausunnon kerhohuoneelle, jossa Kerttu allekirjoittaa paperin ja 

toimittaa sen Riitalle.  

Kaleidoscope-kurssilla Siiri ja Tiina Suikki kertoivat Oikoksesta ja miten siihen liitytään. Uusia 

maisterifukseja oli paikalla noin 15-20. Esittely otettiin hyvin vastaan.  

OIKOPOLKU-tapahtuman teemaehdotukseksi ehdotettiin: 

- kuluttajakäyttäytyminen/ruokakäyttäytyminen? 

- paikkana olisi Think Company 

Ida voisi laittaa tiedotettavista opintoasioista (kirjaston remontti ja HYY:n opiskelija-asiat) 

tietopläjäyksen.  

Olemme saaneet Asia Exchange -järjestöltä yhteistyötarjouksen, jossa ainejärjestömme jakaisi 

tietoa järjestöstä ja vastineeksi saisi rahaa, jos joku ainejärjestöstä lähtee heidän kauttaan 

vaihtoon. Petra vastaa, että kieltäydymme yhteistyötarjouksesta.  

Ida saapui. Palataan kohtaan 10.  

14. PR-toiminta 

Janina voisi järjestää yhden ekskun syksyllä. Suunnitellaan yritysvierailua loka-marraskuulle. 

Kysellään mahdollisia ekskukohteita muilta opiskelijoilta. 

15. Tapahtumat  

15.1 Oikoksen Alina-vuoro 24.10 

Perutaan Oikoksen Alina-vuoro, sillä se on koeviikolla. Jenna poistaa varauksen.  

15.2 Hengailuilta viikolle 42 

Tuuli laittaa Kaskeen viestiä, mikä päivä Kaskeen sopii. Ehdotetaan torstaita 18.10.  

15.3. Kakkupäivä kertsillä ke 26.9. klo 12-14 

Siiri mainostaa kakkupäivää Kaleidoscope-kurssilla maanantaina 10.9. ja muistuttaa 12.9. 

Ida tiedottaa muissa kanavissa. Joku hallituksesta on paikalla koko ajan. Petra ja Rilla 

tekevät vegaanisen kakun ja Tuuli tekee tavallisen kakun.  

       15.4. Oikoksen pienimuotoiset vuosijuhlat Kaskessa 

Petra laittaa viestiä Jouni Suuroselle.  

16. META 

https://hyy.helsinki.fi/fi/yhteiskunta-yliopisto/hallinnon-opiskelijaedustajat
https://hyy.helsinki.fi/fi/yhteiskunta-yliopisto/hallinnon-opiskelijaedustajat


Agronomiliiton opiskelijaedustajan valinta. Nykyinen Oikoksen edustaja Agronomiliitossa 

laittaa infoa jäsenille, että voi hakea syyskuun aikana. Uusi jäsen on valittava lokakuun loppuun 

mennessä. Petra ja Melina vastaavat tästä yhdessä.  

17. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on viikolla 41. Petra tekee Doodlen.  

18. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 19:10.  


