
Oikos ry 

Hallituksen kokous 7/2018 

Aika: 9.10.2018 klo 17:00 

Paikka: Viikki 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus 

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

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.10. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta 7.3 Sampsan vuosijuhlat ja 7.4 Oikos tankotanssii. Hyväksytään esityslista 

työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Kerttu, Janina ja Petra lukevat ja hyväksyvät pöytäkirjat 5 ja 6. 

 

5. Jäsenasiat 

Uusia jäseniä on 2: Elisa Särkilahti ja Anni-Maria Kiviniemi. 

 

6. Mennyt toiminta 

6.1 PM-kisat 19.9.-22.9. 

Hallituksesta kukaan ei ollut paikalla, yksi Oikoksen jäsen oli järjestämässä. Kertsin 

lainaaminen kisojen ajaksi sujui onnistuneesti. 

 

6.2 Kakkupäivä kertsillä 26.9. 

Leivottiin kaksi kakkua ja osallistujia oli paljon, noin 15. Kakkutuloja saatiin 21 

euroa. 

 

6.3 Ulkomaanekskursio Sloveniaan 30.9.-5.10. 

Matkaan piti lähteä 7 henkilöä, mutta epäonnisen sattumuksen takia lähtijöitä oli 

lopulta 6. Muuten reissu oli onnistunut ja virkistävä: käveltiin paljon ja vierailtiin 

myös Italian puolella. Maisemat olivat upeita, vuoret kauniita ja ruoka hyvää. 

Matkalaisille ei tullut lisäkustannuksia reissun jälkeen. Perinteinen kuvienkatseluilta 

järjestetään lähiaikoina. 

 

7. Tuleva toiminta 



7.1 Menestystarinoita – motivaatiolla mestariksi 12.10. 

Tapahtuma täyttyi minuuteissa, joten kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. 

 

7.2 Oikoksen Kaski-hengailu 18.10. 

Facebook-tapahtuma luodaan pian. Suunnitteilla tietovisa ja rentoa pelailua. 

 

7.3 Sampsan vuosijuhlat 27.10. 

Oikokselta ei edustusta tänä vuonna. 

 

7.4 Oikos tankotanssii 31.10. 

Hinta-arvio 15 € per henkilö, josta Oikos voisi sponssata 10 €. Osallistujia voisi olla 

10. Tiina varmistaa paikan, tapahtuma luodaan kun aika ja paikka ovat 

varmistuneet. 

 

7.5 ViikkiAreena 13.11.-14.11. 

Kaikki yritykset on hankittu, seuraavaksi luodaan tapahtuma. 

 

8. Agronomiliiton opiskelijavaliokunnan Oikoksen edustajan valinta 

Koska hakijoita ei ole tullut, selvitetään yhdessä Oikoksen nykyisen edustajan ja liiton 

edustajan kanssa, miten haun kanssa edetään ja onko Oikoksen edustajalle tarvetta 

tulevaisuudessa. 

 

9. Talous 

Anni-Maria Kiviniemeltä on tullut jäsenmaksu 5 € sekä haalari + haalarimerkkimaksu 28 €, 

Elisa Särkilahdelta tullut jäsenmaksu 5 €, Frida Högnabbalta tullut haalari + 

haalarimerkkimaksu 28 €, lisäksi tilille tullut kakkupäivämaksut 21 €, kertsin kahvimaksuja 6 

€. Janinalle maksetaan HYY:n vujuista 105 €. Excurahoja jäi yli 76,29 €, jotka käytettiin 

taksiin ja ravintolaillalliseen. Janinalle maksetaan kyseinen summa. Petralle maksetaan 

kakkupäivän aineksista 8,78 €. Kokouseväitä ostettiin Oikoksen kortilla 17,82 eurolla.  

 

10. Tiedotus 

Slovenian-reissusta tulossa lokakuun aikana blogipostaus ja marraskuussa Agronomiliiton 

blogipostaus. Facebook-ryhmän ylläpitäjälista aiotaan päivittää. 

 

11. Posti 

Postissa tullut Alimenta, Loimu ja 2 kpl Ravitsemusasiantuntija. 

 

12. Ulkomaanekskursio 

Kaikki oleellinen on käsitelty ylempänä. 

 

13. Opintoasiat 

Erilaisiin opintoryhmiin on hakuja auki. Kaikista ei ole tiedotettu, koska joko niistä on 

kerrottu muualla tai ne eivät ole relevantteja jäsenistölle. Oikopolku työelämään -

tapahtumaa kaavaillaan marraskuulle 28. päivä aiheena ruoka- ja kuluttajakäyttäytyminen. 



Riitta Freesen puoltava lausunto on saatu valmiiksi ja lähetetty. MMYLiltä tullut viesti, jossa 

kysyttiin, millaista työelämäopetuksen pitäisi ainejärjestöjen mielestä olla ja pohdittiin, 

kuinka hyvin ainejärjestöt tuntevat dekanaatin toimintaa ja miten se voitaisiin tuoda 

lähemmäksi opiskelijoita. Puhetta oli myös Vuoden opetusteko -äänestyksestä, jossa äänen 

saajaksi ehdotettiin Sari Ollilaa. Asioita puitiin kokouksessa, ja Petra kirjoittaa lopullisen 

sähköpostin Tiialle. 

 

14. PR-toiminta 

Ei uusia PR-asioita, excua ei ole vielä suunniteltu tarkemmin, paikoiksi ehdotettiin Fazeria ja 

THL:ssä. 

 

15. Tapahtumat 

14.1 Seuraava kakkupäivä 

Mietitään jouluaiheista kakkupäivää marraskuun lopulle, esim. 22. päivä klo 12-14. 

Rilla, Jenna ja Petra leipovat. 

14.2 Megazone 

Mietitään vierailua Salmisaaren Megazoneen 10-15 hengelle viikolla 49 tai 50. 

14.3 Oikoksen vuosijuhlat 

Pidetään pienimuotoiset vuosijuhlat/syntymäpäivät ravintola Kaskessa 23.11. 

tai 30.11. Henkilömäärä olisi noin 30. Vuoden Oikku -merkin ja Agronomiliiton 

stipendin jako olisivat samassa tilaisuudessa. 

16. META 

15.1 Nordean maataloussäätiön stipendi 

Stipendinhakuviesti tullut Petralle ja Siirille, laitetaan tieto hausta eteenpäin 

Oikoksen sähköpostilistalle. Janina ja Siiri lukevat hakemukset. 

 

15.2 Riitta Freesen viesti 

Riitta Freese on lähettänyt Siirille viestin, jossa kysyy mahdollisuutta mainostaa 

työpaikkaa ravitsemustieteilijälle miehensä yrityksessä. Jaetaan ilmoitus 

opiskelijoille. 

 

17. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään marraskuun alussa viikolla 44 tai 45. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.50. 


