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1. KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN  
 

 

Esimies                                        Ravitsemustieteenyliopiston lehtori 

                                                       Raisa Valve  

 

Hallitus  

 

Puheenjohtaja                            Tuulia Pietilä 

Varapuheenjohtaja                    Tiina Suikki 

Sihteeri                                        Essi Hautalampi 

Taloudenhoitaja                         Petra Svahn  

Tapahtumavastaavat                Roosa Joutsi  

                                                      Jenna Rahkola  

Tiedotusvastaava                       Janina Ingves 

Opintovastaava                          Julia Lindbäck  

Kulttuurivastaava                      Olli Mustalahti  

Urheiluvastaava                         Johanna Tikkanen 

PR-vastaava                                Melina Latvala  

Oikosulun päätoimittaja          Anna Kontula 

 

1.1 Yhdistyksen kokoukset   
 

Vuonna 2017 järjestettiin kolme yhdistyksen kokousta. Vuosikokous järjestettiin 

7.2.2017 Agronomiliiton tiloissa. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki Oikos ry:n jäsenet. 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Vuoden 2016 hallitukselle myös myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa 

esiteltiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuoden 2017 hallituskaudelle, sekä 
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kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen jaostojen toimintasuunnitelmat. 

Toimintasuunnitelmat ja talousarvio hyväksyttiin. 

Toinen yhdistyksen kokous, vaalikokous, järjestettiin 27.11.2017. Kokoukseen oli 

kutsuttu kaikki Oikos ry:n jäsenet ja heillä kaikilla oli vapaa mahdollisuus hakea 

yhdistyksen seuraavan vuoden hallitukseen. Kokouksessa hyväksyttiin myös 

sääntömuutoksia, joilla tarkennettiin yhdistyksen sääntöjä, muutettiin jäsenmaksu 

jokavuotiseksi sekä pienennettiin hallituksen kokoa. Sääntömuutosten myötä vuoden 

2018 hallitukseen valittiin vähemmän virkoja kuin aikaisimpina vuosina ja sihteeri ja 

tiedotusvastaavan virat yhdistyivät. Muutokset tehtiin tutkintouudistusten takia. 

Vaalikokouksessa valittiin hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri-

tiedotusvastaava, taloudenhoitaja, tapahtumavastaava, pr-vastaava ja opintovastaava. 

Kokouksessa valittiin myös vuoden 2017 toiminnantarkastajat ja heidän 

varahenkilönsä. 

Oikos ry.n sääntöjen mukaan sääntömuutokset tulee hyväksyä kahdessa erillisessä 

yhdistyksen kokouksessa, joten kolmas yhdistyksen kokous järjestettiin 18.12.2017. 

Sääntömuutokset astuvat voimaan vuoden 2018 alussa, Patentti- ja 

rekisterihallituksen päätöksen jälkeen. 

 

1.2 Hallituksen kokoukset   

 

Kaudella 2017 järjestettiin 10 hallituksen kokousta. Kauden ensimmäinen kokous 

järjestettiin 19.1.2017 B-grundilla Viikissä. Kokouksessa käytiin läpi 

toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja jaostojen edustajat pitivät omat 

puheenvuoronsa koskien jaostojen toimintasuunnitelmia. Tulevaa vuotta suunniteltiin 

myös vapaamuotoisemmin ja uudet hallituslaiset saivat esittää toiveitaan ja 

tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Uuden hallituskauden tavoitteiksi otettiin 

jatkaa verkostoitumista muiden ainejärjestöjen kanssa, tavallista suurempien 

vuosijuhlien onnistunut järjestäminen sekä ainejärjestön toiminnan takaaminen 

tulevaisuudessa tutkintouudistusten tuomista muutoksista huolimatta. 
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2. TIEDOTUS   

 

Tiedotusta jatkettiin aiemman vuoden uudistettujen mallien mukaan. Nettisivujen, 

sähköpostin ja Facebookin kautta tiedottaminen pysyi aktiivisena. Viikkotiedotteen 

ilmettä muutettiin vieläkin värikkäämmäksi ja sitä alettiin tekemään Mailchimp -

ohjelmalla. Se julkaistiin normaaliin tapaan sunnuntaisin ja siihen kerättiin oikoslaisia 

mahdollisesti kiinnostavia tapahtumia, välillä jopa muiden kampuksien ohjelmistosta. 

Blogiin kirjoitettiin aktiivisesti postauksia Oikoksen tapahtumista suurimmaksi osaksi 

tiedottajan toimesta, välillä myös tapahtumien järjestäjät kertoivat tapahtumista. 

Facebookissa mainostettiin blogipostauksia ja vinkattiin mielenkiintoisista 

tapahtumista, sekä myös informoitiin tärkeistä asioista. Instagram-tili pidettiin myös 

aktiivisena ja sitä päivitettiin yhteistuumin hallituksen kesken.  

 

3. AINEJÄRJESTÖN LEHTI OIKOSULKU  

 
Oikoksen ainejärjestölehti Oikosulku ilmestyi vuonna 2017 kolme kertaa: toukokuussa 

(25kpl), elokuussa (vain nettiversio) ja joulukuussa (25kpl). Toimituskuntaan kuuluivat 

päätoimittajan lisäksi Meri Mathlin, Henriikka Jussila ja Ida Jouhki. 

Lehden ulkokannet olivat värilliset, mutta muuten lehden sisältö oli mustavalkoisella 

värillä painettu. Tarkoituksena oli tehdä lehdestä aiempien vuosien tapaan helppo- ja 

hauskalukuinen. Lehden jutut suunniteltiin sekä ravitsemustieteen että 

kuluttajaekonomian opiskelijoita kiinnostaviksi, sisältäen muun muassa haastatteluja 

opiskelijoilta ja eri alojen asiantuntijoilta. 

Ensimmäisen lehden teemana oli menestys. Lehteen haastateltiin Teija Andersenia, 

joka oli opiskellut pääaineenaan elintarvike-ekonomiaa ja menestynyt urallaan. 

Lehdessä kerrottiin myös vaihdossa menestymisestä, ensimmäisestä Viikki-Speksistä 

sekä perinteisistä laskiaispullatalkoista ja tammikuun Wiskin järjestämästä Tahkon-

reissusta. Lehdessä esiteltiin myös tarkemmin jaostojen toimintaa.  

Toiseen lehteen haastateltiin oikoslaisia heidän kesätöistään, kerrottiin tulevista 

tapahtumista, muisteltiin kesää ja kohotettiin motivaatiota tulevalle opiskeluvuodelle.  
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Kolmas lehti oli Oikoksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi juhlanumero. Lehdessä oli 

artikkeli vuosijuhlista, Oikoksen historiasta Visa Heinosen haastattelun myötä sekä 

vanhojen puheenjohtajien haastatteluita. Lehdessä muisteltiin myös edellisten 

Oikosulkujen parhaita paloja.  

Painoversiot kahdesta lehdestä vietiin Oikoksen kerhohuoneelle, ja lehdet lisättiin 

PDF-muodossa Oikos ry:n nettisivuille. HYY:lle, Kuluttajaekonomian professorille Visa 

Heinoselle, ravitsemustieteen professorille Mikael Fogelholmille, Marja Mutaselle, 

sekä Oikoksen esimiehelle Raisa Valveelle toimitettiin lehdistä painoversiot sekä 

informoitiin vain nettiversiona ilmestyvästä lehdestä. Ensimmäinen lehti taitettiin 

Scribus-taitto-ohjelmalla ja kaksi seuraavaa InDesing-ohjelmalla päätoimittajan 

kotikoneella. Yliopisto ei enää tukenut taitto-ohjelmaa omilla koneillaan, joten heidän 

koneillaan taitto ei ollut mahdollinen. Lehdet olivat B5 kokoisia ja sisälsivät 20 sivua 

kannet mukaan lukien.  

 

4. ULKOMAANEKSKURSIO  
 

Vuoden 2017 ulkomaan ekskursion suunnittelu laitettiin aluille tammikuussa, jolloin 

kaikki mahdolliset halukkaat saivat äänestää tulevaa matkakohdetta. Äänestyksessä 

oli vaihtoehtoina Espanja (Valencia), Portugali (Lissabon) ja Serbia (Belgrad). Ääniä 

annettiin yhteensä 126 ja ylivoimaisesti suosituin kohde oli Lissabon. Matkalle mahtui 

mukaan 15 oikoslaista ja 15 lipidiä ja matka täyttyikin nopeasti, kun 

ilmoittautumislomake avattiin helmikuun puolivälissä. Kun matkalaiset tiedettiin, 

varattiin lennot. Matka-ajaksi valikoitui syyskuun loppu ja matka-aika oli 

kokonaisuudessaan kuusi päivää (26.9-1.10.2017). Lentolippujen ostoa varten 

reissulaisilta pyydettiin ensimmäinen osa matkan hinnasta. 

Lentojen varauksen jälkeen suunniteltiin reissun ohjelma ja varattiin majoitus sekä 

tehtiin projektitukihakemus HYY:lle (300€). Lopullinen tuki HYY:ltä oli 150 €. 

Ainejärjestöltä saatiin tukea matkaan 1000€ yhteensä 15:lle jäsenelle. 

Reissu alkoi tiistaiaamuna 26.9 suoralla aamulennolla. Majoitus oli hostellissa kuuden 

hengen huoneissa. Ensimmäiseen päivään kuului hengailua ja illaksi järjestettiin 

yhteinen ruokailu. Seuraavana päivänä ohjelmistossa oli vierailu oliiviöljytehtaalle, 

jonne matkattiin hostellin henkilökunnan tilaamalla tilausbussilla. Oliiviöljytehtaalla 

kerrottiin oliiviöljyn tuotannosta ja tutustuttiin itse tuotantolaitokseen sekä saatiin 
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mahdollisuus myös maistella öljyjä. Halukkailla saivat myös ostaa tuliaisia kierroksen 

lopuksi.  

Kolmantena päivänä matkustettiin junalla Lissabonin ulkopuolelle, noin tunnin 

matkustusmatkan päähän Sintraan, joka on tunnettu vanhanaikaisista linnoistaan. 

Osallistujat saivat kierrellä Sintrassa omaan tahtiin ja saapua takaisin hostellille kun 

halusivat. Perjantaiksi oli varattuna kahvilavierailu aamupäivälle, missä pidettiin 

esittely leipomoon, jossa valmistettiin kuuluisia portugalilaisia leivoksia. Esittelyn 

jälkeen saatiin maistella näitä herkullisia leivoksia. Kahvilavierailun jälkeen tutustuttiin 

Lissabonin yliopiston tutkimuskeskukseen. Yliopiston tutkimuskeskuksella pidettiin 

esittelyluento keskuksen toiminnasta ja kierreltiin keskuksen tiloissa.  

Lauantaina ohjelmassa oli viinitilavierailu ja viininmaistelu. Myös tämä paikka sijaitsi 

kaupungin ulkopuolella, jonne matkattiin julkisen liikenteen bussilla. Viimeinen 

reissupäivä oli varattu vapaamuotoiseen ohjelmaan. Osa matkalaisista kävi 

surffaamassa, osa veneretkellä ja osa tutustui kaupunkiin vielä lisää. Kotimatka taittui 

suoralla yölennolla, ollen kotimaassa 2.10.   

Kokonaisuudessaan matka onnistui hyvin. Kaikkia reissaajat pysyivät terveinä ja 

pienistä matkan järjestelyhaasteista huolimatta kaikki suunnitellut aktiviteetit saatiin 

järjestettyä. Matkan jälkeen pidettiin kuvienkatseluillan Viikin monitoimihallin 

kokoustilassa 30.11.   

 

5. JUHLAT JA TEMPAUKSET  
 

5.1 Sitsit  
 

Vuonna 2017 järjestettiin kahdet sitsit; yhdet keväällä ja toiset syksyllä.   

Kevään ystävänpäiväsitsit järjestettiin 14.2 Vuorovaikeutus ry:n ja Voluntas ry:n kanssa 

Alina-salissa, jonne saapui noin 80 sitsaajaa. Jatkot pidettiin Baarikärpäsessä.   

20.9 järjestettiin jälleen yhdessä Vuorovaikeutus ry:n kanssa kaverisitsit, jonne kaikki 

osallistujat saivat tuoda mukanaan kaverin - yliopiston ulkopuoleltakin. Teemana 

näillä sitseillä oli luonto, ja jatkopaikkana toimi El Patron.   

5.2 Pullatalkoot  
 



8 
 

Laskiaisena kerättiin perinteisesti varoja Oikokselle leipomalla ja myymällä 

laskiaispullia.  Arla, Helsingin mylly, Dr. Oetker ja Leipurin Oy sponsoroivat talkoita 

lahjoittamalla raaka-aineita.  

Talkoot pidettiin 27.-28.2.17. Ensimmäisenä päivänä valmistettiin taikina ja pyöriteltiin 

pullat. Toisena päivänä pääasiassa paistettiin, täytettiin ja myytiin pullia kampuksella. 

Osa lähti myös myymään pullia Ullanlinnanmäen laskiaisriehaan. Tuloja talkoista 

kertyi yhteensä 612,60€.  

5.3 Mökkireissu 

Tänä vuonna perinteinen VV:n ja Oikoksen mökkireissu Nuuksioon järjestettiin 

hieman tavallista aikaisemmin 21.-22. huhtikuuta. Reissulle osallistui noin 30 henkilöä. 

Reissun hintaan kuuluivat mökin vuokra, kuljetus, ilta- ja aamupala. Ilma oli tuolloin 

vielä keväisen viileä, mutta moni uskalsi jo heittää talviturkkinsa. Saunomisen ja 

uimisen lisäksi ohjelmaan kuului nuotion ympärillä lämmittelyä ja grillaamista sekä 

erilaisten pelien, kuten beer pongin ja mölkyn pelaamista.  

5.4 Vuosijuhlat ja sillis  

Tänä vuonna Oikos ry täytti huikeat 70 vuotta. Juhlat, joiden eteen 

vuosijuhlatoimikunta oli ahkerasti tehnyt töitä, pidettiin 11.11. Aitio-salissa. Juhlaan 

osallistui noin 100 henkeä, joihin kuului opiskelijoita, aveceja, alumneja, kutsuvieraita 

ja opetushenkilökuntaa. Kolmen ruokalajin illallisen valmisti ja tarjoili OivaDeli.  Illan 

ohjelmaan kuului perinteisesti mm. upeita puheita, sitsilauluja, vuoden Oikkujen 

palkitseminen, kunniamerkkien jakoa ja vapaata seurustelua. Loppuillasta ennen 

jatkoille siirtymistä juhlaväkeä viihdytti Nefer Nefer -bändi. Illan valokuvaajana toimi 

Feng Deng. Jatkopaikkaksi valikoitui Club Capital.  

Seuraavana päivänä 12.11. järjestettiin sillis Kattosauna Sivistyksellä, jossa otettiin 

rennosti, nautittiin ruuasta ja kuunneltiin musiikkia. Osan ruoista saatiin lahjoituksina 

ystävällisiltä sponsoreilta. Vuosijuhlien ja silliksen sponsoreina toimivat Kyrö, 

Ravitsemusterapeuttien yhdistys, Orkla, Atria, Härkis, Kesko, Agronomiliitto, Vuohelan 

herkku, Myllärin sekä Wolt.  

5.5 Muut tapahtumat  

Yhdessä Lipidi ry:n kanssa järjestettiin rento peli-ilta Alina-salissa 21.3. Hauska ilta   

sisälsi niin perinteisiä lautapelejä kuin juomapelejä ja paikalla oli noin 40 viikkiläistä.   
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Lipidiläiset leipoivat herkullista pitsaa, jota myytiin nälkäisille pelaajille. Tapahtuma oli 

oikein onnistunut ja pelaajat viihtyivät pelien äärellä pitkälle iltaan asti.   

Loppukeväällä järjestettiin toivotut Beer pongin mestaruuskilpailut Voluntaksen ja   

Markkina-agraarien kanssa C-grundilla. 26.4. järjestettyyn tapahtumaan osallistui 64   

innokasta kilpailijaa sekä lukuisia kannustajia. Virvokkeiden lisäksi tapahtumassa 

myytiin oikoslaisten leipomaa pitsaa, josta tuloja saatiin 62,70 euroa. Kaikki myytiin 

juomia myöten loppuun, ja tapahtuma oli muutenkin menestys. 

Pullatalkoista jäi runsaasti raaka-aineita yli, joten niitä päätettiin perinteitä noudattaen 

hyödyntää lettukesteillä 3.4. Kestit järjestettiin kerhotilassa Kumpulassa, ja paikalle 

saapui 15 oikoslaista. Ilta oli rento ja onnistunut.  

Pimeän syksyn piristykseksi järjestettiin leffailta Kumpulassa. Illan elokuvana toimi 

hauska toimintakomedia Kingsman. Elokuvaeväinä oli monenlaisia herkkuja ja leffaa 

katsoessa ommeltiin haalarimerkkejä sekä hallitusruusukkeita. Paikalla oli 15 

oikoslaista. 

Vuoden viimeinen Oikoksen tapahtuma oli pikkujoulut Voluntaksen kanssa 27.11.   

Tapahtuma järjestettiin Kattosauna Sivistyksellä, joka oli oiva paikka pikkujouluille.   

Myynnissä oli pitsaa sekä erilaisia virvokkeita, kuten glögiä, ja kaikki myytiin illan 

aikana loppuun. Paikalla oli noin 70 juhlijaa, joista 20 oli oikoslaisia. Ilta sisälsi 

hengailua ja hyvää musiikkia, unohtamatta joulupukin vierailua. 

Oikos oli myös mukana pitämässä rastia sekä Viikki GP:ssä että MMYL ry:n fuksiaisissa.  

6. KULTTUURITOIMINTA 
 

Kulttuuritoiminnan tavoitteena oli tarjota Oikos ry:n jäsenille monipuolisia ja uusia 

kulttuurikokemuksia, sekä tuoda opiskelijoita yhteen riippumatta vuosikurssista tai 

elämäntilanteesta. Tapahtumia pyrittiin valitsemaan laidasta laitaan ja opiskelijoiden 

toiveita kuunneltiin, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. Oikoksen kulttuurivuosi lähti 

käyntiin 9.3, kun Oikos ja Lipidin kävivät seuraamassa Noin viikon uutisia. Tapahtuma 

oli suosittu niin Oikoslaisten sekä Lipidien keskuudessa. Mukana oli yhteensä 33 

opiskelijaa. Suuren suosion takia järjestettiin vielä toinen vierailu TV-ohjelman 

kuvauksiin, taas yhdessä Lipidien kanssa. Vuorossa oli Mad Cook Shown kuvaukset 

23.3 Valofirma Cine Light Rental Oy:n tiloissa Roihupellossa. Tapahtuma oli edellistä 

suositumpi ja paikalle saapui yhteensä 39 innokasta Madventures-fania. Toivottua 
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harrastelijateatteria päästiin seuraamaan 4.4 Aleksanterin teatterissa, jossa oltiin 

kahdeksan Oikoslaisen voimin katsomassa Teekkarispeksiä. Oikoksen kulttuurikevät 

huipentui 13.4 Helsinginkadun approille, joihin oli ostettu 40 lippua. Liput menivät 

nopeasti kaupaksi. 

 

Syksy oli hieman hiljaisempi kulttuurin saralla ja tapahtumia järjestettiinkin vain kaksi. 

Ensimmäinen The Voice of Finlandin kuvauksiin 2.10 Hernesaaren tapahtumakeskus 

telakalla. Tapahtuma järjestettiin tuttuun tapaan yhdessä Lipidien kanssa ja paikalle 

saapuikin yhteensä 15 opiskelijaa. Tapahtuma meni päällekkäin 

Oikoksen ja Lipidin ulkomaan excursion kanssa, joten se osaltaan verotti osallistujia. 

Syksyn toinen ja samalla Oikoksen kulttuurivuoden päätöstapahtuma järjestettiin 

30.10 C-grundilla yhdessä Lipidien kanssa. Vuorossa oli paljon toivottu viininmaistelu. 

Viininmaistelu kruunasi kulttuurivuoden, sillä saimme paikalle Viini-lehden 

viiniasiantuntija Antti Rinta-Huumon. Paikalla oli yhteensä 18 opiskelijaa ja palaute 

tapahtumasta oli erittäin hyvää.  

 

7. URHEILUTOIMINTA  
 

Vuoden ensimmäinen urheilutapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oikoksen edellisen 

vuoden urheiluvastaavan kanssa. Ensimmäinen urheilutapahtuma järjestettiin 

Salmisaaressa biitsin pelaamisen merkeissä. Tapahtumaan osallistui 9 oikoslaista.  

Seuraavana urheilutapahtumana oli Lipidin kanssa yhteistyössä järjestetty kiipeily, 

johon lopulta osallistui vain yksi oikoslainen.  

 

Vuoden viimeisenä urheilutapahtumana oli myöskin Lipidin kanssa yhteistyössä 

järjestetty nyrkkeily, Sörnäisten Helsinki Savate clubilla. Nyrkkeily oli hauskaa sekä 

haastavaa ja tapahtumaan osallistui 8 oikoslaista ja 9 lipidiä. 

 

 

8. OPINTOASIAT  
 

Opintovastaavan tehtävä koostuu opintoasioista tiedottamisesta, opiskelijoiden 

informoimisesta sekä opintotapahtumien järjestämisestä. Tänä vuonna opintoasioista 

on perinteisesti tiedotettu Facebookissa sekä sähköpostin kautta, ja opintoihin liittyviä 
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tiedotteita ja tapahtumia on seurattu Facebookin opintoasiaryhmien, kuten MMYL 

opintoasiat, HYYn opintoasiat ja Viikki International:in kautta. 

Sivuaineiden katoaminen uusissa opinto-ohjelmissa vaikuttivat opintovastaavan 

tapahtumien järjestämiseen. Koska oikoslaiset ovat opinnoissa eri vaiheissa, jolloin 

osalla on sivuainekokonaisuus ja osalla ei, ei sivuainetapahtuman tilalle keksitty 

kaikkia opiskelijoita hyödyttävää tapahtumaa. Vaihto- ja harjoitteluinfo järjestettiin 

yhdessä Lipidin kanssa syyskuussa 21. päivä. Kyseiseen tapahtumaan saatiin useita 

opiskelijoita puhumaan vaihtokokemuksista ja antamaan neuvoja ja vinkkejä 

vaihdosta kiinnostuneille fukseille ja vanhemmille opiskelijoille. Tapahtuma keräsi 

paljon osanottajia, mutta oikoslaisia ei paikalle päässyt kuin yksi. 

Viikin ainejärjestöjen uudelleenmuovaus on tarkoittanut sitä, että vuosi 2017 oli ikään 

kuin siirtymävaihe ravitsemustieteilijöistä ja kuluttajaekonomeista kohti 

ravitsemustieteilijöiden omaa ainejärjestöä. Tulevaisuudessa opintoasiat keskittynee 

nimenomaan ravitsemustieteilijöiden opintoihin liittyviin asioihin, ongelmakohtiin ja 

tapahtumiin, ja opintovastaavalle saattaakin tulla selkeämpi ja motivoiva tehtävä 

oman alan opintoasioista tiedottamiseen. 

 

 9. YHTEYDET JÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE  

 
Pr-toiminnan osalta vuosi 2017 oli monipuolinen. Avainasemassa oli Oikoksen 70v-

juhlavuoden onnistumisen kannalta kannattajajäsenten hankkiminen. Tänä vuonna 

kannattajajäseniksi ryhtyivät Orkla Care (400 EUR), Valio (400 EUR) ja ETL (350 EUR). 

Tämän lisäksi Sel ry osti mainospaikan kaikista Oikosulun vuonna 2017 ilmestyvistä 

numeroista hintaan 200 EUR.  

Excursioiden osalta vuosi alkoi harmillisissa merkeissä, kun vuosikokouksen 

pitäminen Orkla Caren tiloissa epäonnistui heidän organisaatiouudistuksen vuoksi. 

Keväällä kuitenkin järjestettiin ekonomiapainotteinen excursio OP:lle ja syksyllä 

Sydänliitto isännöi lähinnä ravitsemustieteilijöille tarkoitettua vierailua.  

Yhdessä muiden MMYL ry:n ainejärjestöjen kanssa järjestettävä ViikkiAreena sai tänä 

vuonna uusia tuulia purjeisiinsa, kun uutuutena nähtiin loppuunmyyty 

Ekonomiapäivä. Tämän lisäksi Elintarvikepäivän ja Maa- metsä- ja ympäristöpäivän 

osallistumispaketit myytiin loppuun. Pr-vastaavan lisäksi puheenjohtaja ja 

urheiluvastaava osallistuivat ViikkiAreenan järjestämiseen ja osallistumispakettien 
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myymiseen. Oikoksen ansiosta paikalla nähtiin Kesko, Trainers’ House, Analyze2, 

LähiTapiola, Mediafarmi, OP ja ProAgria.  

 

10. TALOUS JA JÄSENET  

 

Tilikauden 2017 tulos osoitti ylijäämää 495,63€. Tulos jäi ylijäämäiseksi, sillä Oikos sai 

odotettua enemmän sponsorointitukea 70-vuotisjuhlia varten. Vuoden 2017 

budjetoitu tavoite oli jäädä kokonaistuloksessa tappiolle -535€.  

Oikoksen tavoite oli edelliseen vuoteen verrattuna kerätä enemmän 

yritysyhteistyöavustuksia, yhteensä 1400€. Tämä sen takia, sillä uusia jäseniä ei ollut 

odotettavissa rakenneuudistuksen takia. Tavoite melkein saavutettiin, sillä Oikos 

vastaanotti 1350€ eri tahoilta (Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä 350€, Valio Oy:ltä 

400€, Orkla Care Oy:ltä 400€ ja Suomen Elintarviketyöläisten liitolta 200€). Lisäksi 

Oikos sai 70-v. vuosijuhlia varten Kesko Oyj:ltä 500€ ja Ravitsemusterapeuttien 

yhdistys ry:ltä 225€. Toiminta-avustuksia Oikos sai HYY:ltä 568€ sekä 297€. Vuodelta 

2016 saamisiin oli kirjattu HYY:ltä projektitukea 300€. Saatu 297€ on kirjattu vuoden 

2016 saamista vastaan.  

Agronomiliitto ry:ltä saatiin toiminta-avustusta 731€. Lisäksi Oikos sai HYY:ltä 

järjestölehtitukea 120,83€. Ulkomaan excursiota varten Oikos sai yhdessä Lipidin 

kanssa vain 150€, sillä teknisesti excursio on yksi projekti, vaikka siihen osallistuu 

kaksi ainejärjestöä. ViikkiAreenan 2016 tulivat tänä vuonna Viikin Taloustieteilijät 

ry:ltä, 809,17€. Vuoden 2017 ViikkiAreenan tulot ovat tulossa tilikautena 2018. 

Summan vaikeasti määritettävyyden vuoksi sitä ei kirjata tämän vuoden tuloksi.  

Oikoksen vuosittaisissa laskiaispullatalkoissa rahaa tuli edellisvuottakin odotettua 

vähemmän, yhteensä 608,60€. Syynä voi olla kampuksen tyhjeneminen laskiaisena       

Helsingin keskustakampuksen tapahtumiin. Vuonna 2018 mahdollisesti eri ajankohta 

voisi tuoda suurempaa tuottoa. Vuonna 2017 Oikos ei saanut uusia jäseniä, koska 

vuoden 2017 aikana ei otettu uusia opiskelijoita pääaineisiin rakenneuudistuksen 

takia. Tämä näkyy kokonaistuottojen merkittävänä laskuna. Jäsenmaksu-, haalari- ja 

merkkituotoista saatiin yhteensä 53€.  
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Vuonna 2017 ei hankittu uusia haalareita, laulukirjoja tai merkkejä toiminnan 

jatkumisen epävarmuuden vuoksi. Oikos sai lahjoituksena uuden pressun ja osti   

yhden hintaan 6,10€. Tilikaudelle 2017 ei tehty vielä arvonalennuskirjauksia vaihto-

omaisuuteen.  

Urheilutoimintaan käytettiin 128,50€, joka oli budjetoitua vähemmän. 

Kulttuuritoiminnan kulut ovat 35€, budjetoidut 250€. Tämä johtunee Helsinginkadun 

approjen lipunmyyntimenestyksestä ja monet tapahtumat olivat ilmaisia. 

Opintotoiminnan kulut olivat 23,75€. Tiedotuskulut olivat 243,02€ ja näin ollen ne 

pysyivät suunnitellussa budjetissa. Ero viimevuotiseen on se, että Oikosulku 2/2017 

ilmestyi vain verkkolehtenä. Toimisto- ja puhelinkulut olivat 15,35€, jotka olivat 

suhteellisen samat viime vuoteen verrattuna. Kokouskulut olivat 141,14€. Summa on 

pieni, koska budjettia suunnitellessa säästettiin kaikki mahdolliset varat vuosijuhliin, 

joten pääsääntöisesti kokouseväistä luovuttiin. Edustuskulut, yhteensä 373,87€, 

ylittivät budjetin vain muutamalla kympillä. Sen sijaan pankkikulut olivat 201,04€, 

alittaen budjetin samalla määrällä. Korkotuottoja Oikos sai 22,42€, joka oli viime 

vuoden lailla alle odotetun. Jaostoille sponsoroitiin budjetoidut rahamäärät (RAV 160€ 

ja KE 145€).  

Juhlatoiminnan kulut ylittävät tilikauden tuotot, sillä osa tuloista oli jo kirjattu 

edellisellä tilikaudella. Oikoksen 70-vuotisjuhliin panostettiin paljon ja näin ollen 

juhlatoiminnan kokonaiskulut olivat 11951, 84€. Menot ylittyivät 1968,48€, mutta 

edellisenä tilikautena kerätty 1200€ kompensoi tätä. 

Ulkomaan excursion rahaliikenne liikkui Lipidi ry:n kautta, joten siihen varattu summa 

1000€ annettiin Lipidille. 

Uusia jäseniä ei liittynyt Oikokseen vuonna 2017 opintorakenneuudistuksen takia.  

Jäsenrekisteri päivitettiin ajan tasalle ja näin ollen virallinen jäsenmäärä on 146.  

 

11. JAOSTOT  
 

11.1 Ravitsemustieteen jaosto  
 

Vuoden 2017 toimihenkilöt 
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Puheenjohtaja: Kerttu Uusimäki 

Varapuheenjohtaja: Pirita Petäjä 

Sihteeri: Ida Jouhki 

Taloudenhoitaja ja virkistysvastaava: Siiri Kuusjärvi  

Tiedotusvastaava: Iiro Hietamäki 

Opintovastaava: Tuuli Salo  

 

Oikos ry:n alainen Ravitsemustieteen jaosto on jatkanut toimintaansa 

ravitsemustieteen opiskelijoiden yhteistyö- ja toimintaelimenä vuonna 2017. Jaosto on 

lisännyt yhteyttä työelämään ja ajanut opiskelijoiden etua luomalla suhteita jo 

valmistuneisiin ravitsemustieteilijöihin. Jaosto on keskittynyt perinteitä unohtamatta 

työelämätapahtumiin, kerhohuoneen viihtyisyyden lisäämiseen sekä 

ravitsemustieteilijöitä kiinnostavista tapahtumista tiedottamiseen. Vuoden 2017 

tärkeimmät tapahtumat on listattu taulukkoon 1.  

Vuonna 2017 jatkettiin onnistunutta työelämäiltakonseptia järjestämällä vuoden 

aikana kolme Täyttä ravia -iltaa eri teemoilla. Teemoja olivat Täyttä RAVia -järjestöihin, 

-korkeakouluihin ja -liikkeelle (urheilu, liikunta ja hyvinvointi). Puheenjohtaja kutsui 

jokaiseen iltaan 3-4 työelämässä vaikuttavaa ravitsemustieteilijää keskustelemaan 

ravitsemustieteen opiskeluun, työelämään siirtymiseen ja erilaisiin työtehtäviin 

liittyvistä aiheista. Iltoihin pyrittiin kutsumaan aina sekä kokeneempia että hiljattain 

valmistuneita ravitsemustieteilijöitä, ja teeman mukaisesti erilaisissa työtehtävissä 

olevia. Illat olivat rentoja keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijoilla ja kutsuvierailla oli 

mahdollisuus keskustella yhdessä pienryhmissä. Täyttä ravia -illat saivat viime vuoden 

tavoin hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että kutsuvierailta. Opiskelijoilta oli illoissa 

noin 15-20. Erityisen menestyksekäs osallistujamäärältään oli vuoden viimeinen ilta, 

jonka teemana oli urheilu ja hyvinvointi. Toiveena onkin, että iltojen järjestämistä 

jatketaan jatkossakin. Vieraat tulivat mielellään puhumaan opiskelijoille. Kiitokseksi 

vieraille annettiin sponsorilta saatuja teepaketteja.  

Vuonna 2017 jaosto pyrki myös parantamaan opiskelijoiden välistä keskustelua. 

Alkuvuodesta helmikuussa perustettiin kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille avoin 

slack-ryhmä rav-apu, lyhyesti rapu. Uusi keskustelualusta päätettiin ottaa käyttöön 

siksi, että Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat Facebook -ryhmä koetaan 

usein hieman jäykkänä, ja sivulla onkin usein vain ilmoituksia ja tiedotuksia 
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tapahtumasta. Markkinoinnista huolimatta slack-ryhmä ei ottanut tuulta alleen. Jaosto 

jatkoi kuitenkin aktiivisesti tapahtumien ja muiden ravitsemustieteilijöitä kiinnostavien 

asioiden ilmi tuomista Facebookkiin. Facebookissa ylläpidettiin myös viime vuonna 

aloitettua tapahtumakalenteria. 

Jaosto on pyrkinyt tapahtumiensa avulla ja kerhohuonetta piristämällä edistämään 

kanssakäymistä eri vuosikurssien opiskelijoiden välillä. Opiskelijoiden 

kohtauspaikkana toimivan kerhohuoneen viihtyisyyttä ylläpidettiin muun muassa 

tarjoamalla laadukasta kahvia ja teetä, järjestämällä kakkukahvipäiviä ja käyttämällä 

ilmoitustaulua esimerkiksi tulevien tapahtumien mainostamiseen. Kerhohuone 

siivottiin perusteellisesti toukokuussa, jolloin käytiin läpi kerhohuoneen kaikki 

irtaimisto ja heitettiin tarpeettomia tavaroita roskiin. Kerhohuoneella oli myös 

vaihtuva “Kuukauden pähkinä” -kysymys.  

Myös kuopiolaisia ravitsemustieteen opiskelijoita tavattiin, kun jaosto järjesti 

Ravitsemuspäivien jatkot Retikkalaisten kanssa lokakuussa. Jatkoilla vietettiin rennosti 

iltaa Ylioppilastalon Wilhelmsson-salissa pienen purtavan kera. Myös oluthuone 

Kaisassa käytiin juomassa yhdet juomat. Tarjottavat maksettiin puoliksi yhdessä 

retikkalaisten kanssa. 

Jaosto otti kantaa myös opintoasioihin. Huhtikuussa vietettiin kakkupäivää 

opetushenkilökunnan taukohuoneessa. Opetushenkilökunta oli järjestänyt 

taukohuoneen seinälle palaute-/ideaseinän, johon opiskelijat saivat antaa palautetta 

ja ideoita ravitsemustieteen kursseista. Opiskelijat olivat tervetulleita kirjoittamaan 

ajatuksiaan myös kakkupäivän jälkeen vajaan kahden viikon ajan. Tapahtuma korvasi 

aikaisempina vuosina keväisin järjestetyn opintopalaverin. Syksyllä tehtiin e-lomake, 

jolla kerättiin opiskelijoilta palautetta opinnoista ja opetuksesta. Kyselyyn vastasikin 

noin 15 opiskelijaa, ja palaute annettiin sellaisenaan opetushenkilökunnalle.  

Avoimia yleiskokouksia pidettiin vuoden aikana neljä. Näiden lisäksi pidettiin jaoston 

toimihenkilöiden kesken vapaamuotoisempia tapaamisia muun muassa tapahtumien 

suunnittelua varten. Vaalikokousta lukuun ottamatta avoimissa kokouksissa oli 

paikalla ainoastaan jaoston toimihenkilöitä. Jaoston sisäiseen viestintään käytettiin 

vuoden aikana Slackia sekä WhatsApp-ryhmää. 

pvm Tapahtuma 

23.1. Avoin yleiskokous 

13.3. Avoin yleiskokous 

15.3. Täyttä RAVia -järjestöihin! 

21.3. Kertsin kakkupäivä 
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25.4. Kertsin kakkupäivä + ideaseinä 

26.4. Täyttä RAVia -korkeakouluihin! 

13.9. Kertsin kakkupäivä 

16.10. Kertsin kakkupäivä 

17.10. Avoin yleiskokous 

31.10. Kertsin kakkupäivä 

15.11. Täyttä RAVia -liikkeelle! 

4.12. Avoin yleiskokous ja pikkujoulut 

  

Ison Pyörän muokatessa ainejärjestökenttää, tuli vuonna 2017 myös aika lopettaa 

ravitsemustieteen jaosto, ja siirtää jaostosta tärkeimmät tapahtumat Oikokseen. 

Viimeisessä kokouksessa päätettiin Ravitsemustieteen jaoston lopettamisesta. 

Lopuista varoista päätettiin ostaa noin 50 euron arvoinen muistaminen 

ravitsemustieteen 70-vuotiaalle opetukselle. Lisäksi päätettiin ostaa kerhohuoneelle 

kahvia ja pientä purtavaa. Jaosto kysyi Facebookissa myös muilta opiskelijoilta, onko 

tarvetta ostaa jotain kerhohuoneelle. Kaikkien ostosten jälkeen jaoston tilille jäi vielä 

289,80 e. Nämä varat siirretään Oikos ry:lle, kun jaoston tili lopetetaan tammikuussa 

2018. 

 

11.2 Kuluttajaekonomian jaosto  

 

Vuoden 2017 Hallitus 

 

Puheenjohtaja: Veera Kyheröinen 

Varapuheenjohtaja: Janina Ingves 

Taloudenhoitaja: Emma Nylund 

Sihteeri: Petra Svahn 

Viestintävastaava: Sara-Ellen Laitinen 

Virkistysvastaava: Essi Hautalampi 

 

Kuluttajaekonomian jaoston toiminta kului rentojen tapahtumien merkeissä. Vuoden 

aikana jaoston hallitus kokousti kuudesti. Kuluttajaekonomian jaosto sai Oikos ry:ltä 

jaostotukea 145 euroa ja saimme vähän tuloja viimeisten haalarimerkkien myynnistä.  
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Kuluttajaekonomian jaosto piti kuluneen vuoden aikana tiiviisti yhteyttä 

kuluttajaekonomian oppiaineen henkilökuntaan. Järjestimme 14.2. KE-kahvit Think 

Companylla, jossa paikalla oli 9 opiskelijaa.  Keväällä ja syksyllä osallistuttiin uusien 

kandi- ja maisteriohjelmien infotilaisuuksiin. Myös useampia kahvituksia yritettiin 

järjestää, mutta aikataulut eivät menneet yhteen henkilökunnan kiireiden kanssa. 

Kurssipalautetta KE2-kurssista vietiin henkilökunnalle ja Tuomas Soila ja Veera 

Kyheröinen ovat olleet aktiivisesti mukana koulutusohjelmien johtoryhmissä 

varmistamassa, että opiskelijoiden näkökulma pysyisi mukana päätöksenteossa. 

Jaoston toiminta jatkui edellisen vuoden tapaan hauskojen ja mukaansatempaavien 

tapahtumien avulla ja jäsenet ovat myös omatoimisesti järjestäneet tapahtumia. 

Toiminta on pyörinyt osaltaan spontaanisti jaoston Facebook-ryhmässä, joka on 

tärkeä yhteydenpitokanava. Opiskelijat jakavat ryhmässä työpaikkailmoituksia, 

kirjoituksia ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. 

Tammikuussa 16.1.2017 jaosto järjesti omakustanteisen risteilyn Tallinnaan. Mukana 

oli 8 kuluttajaekonomian opiskelijaa ja tapahtuma sujui hyvissä tunnelmissa. Suosittu 

KE-risteily järjestetään myös uudestaan 26.1.2018, johon osallistuu 16 

kuluttajaekonomia. Vuoden aikana jaosto osallistui kahdesti Kallion kaivohuoneen 

pubivisaan, järjesti peli-illan Mascotissa ja kävimme myös kahdesti Ølhus Oslon Stand 

up-illassa. Vapuksi varattiin pöytä Vapianosta. Tapahtumiin osallistui yleensä 5-10 

jäsentä.  

Kevätkauden päättäjäiset oli tarkoitus järjestää Kattosauna Kekkosessa, mutta HYY:n 

toimiston ollessa kiinni siirryttiin Ulrikalle, jonka vuoksi rahaa säästyi. Pikkujoulut 

järjestettiin 31.11.2017 kattosauna Kekkosessa, jossa jaosto kustansi tarjoilut. Mukana 

oli 11 jäsentä. Jaostolla on vielä ajatuksena mahdollisesti järjestää alumnitapaaminen, 

jossa vanhat opiskelijat voisivat kertoa uratarinoitaan.  

Iso Pyörän muutosten myötä myös jaoston toimintaan on tehtävä muutoksia. Syksyn 

2017 aikana jaosto oli tiiviisti yhteydessä Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistien 

kanssa suunnitellen seuraavien vuosien toimintaa. Jaosto kokousti Oikoksen ja Ravi-

jaoston puheenjohtajien kanssa suunnitellen tulevia vuosia. Lopulta päädyttiin 

siirtämään KE-jaoston hyviä käytäntöjä osaksi VEKEä ja lopettamaan KE-jaoston. 

Vanha hallitus jatkaa tammikuun loppuun asti ja loput varat käytetään jaoston 

toimintaan. KE-jaoston toiminta jää henkiin aktiivisen Facebook-ryhmän varaan, joka 

on tähän asti toiminut hyvin. 
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12. YHTEENVETO 

 

Oikoksen vuosi 2017 oli erityinen, sillä se oli Oikoksen 70-vuotisjuhlavuosi. Vuosi oli 

kokonaisuudessaan onnistunut opintouudistuksen tuomista haasteista huolimatta. Jo 

vuoden alusta oikoslaisia tiedotettiin aktiivisesti eri kanavien kautta ja jäsenet saivat 

sähköpostiinsa viikottaisen, aiempaa värikkäämmän viikkotiedotteen. Myös 

nettisivujen blogikirjoituksia kirjoiteltiin ja Instagram-tiliä päivitettiin aktiivisesti. 

Oikosulku ilmestyi tänä vuonna kolme kertaa, huipentuen 70-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi juhlanumeroon. 

Vuonna 2017 merkittäväksi haasteeksi nousi uusi opintouudistus ja tämän myötä 

Oikoksen toiminta koki pienoisia muutoksia. Viikin ainejärjestöjen uudelleenmuovaus 

on tarkoittanut sitä, että vuosi 2017 oli siirtymävaihe ravitsemustieteilijöistä ja 

kuluttajaekonomeista kohti ravitsemustieteilijöiden omaa järjestöä. Vuodesta 2018 

lähtien Oikoksen toiminta keskittynee siis ajamaan ravitsemustieteistä 

kiinnostuneiden asioita ja kuluttajaekonomiasta kiinnostuneita varten on uusia 

vaihtoehtoinen ainejärjestö. Tämän lisäksi molempien suuntauksien jaostot päätettiin 

lakkauttaa Oikoksen alta. Myös vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutoksia, joilla 

tarkennettiin yhdistyksen sääntöjä, muutettiin jäsenmaksu jokavuotisesti sekä 

pienennettiin hallituksen kokoa vuodelle 2018. Muutoksien aikaan Oikos oli aktiivisesti 

yhteydessä muiden ainejärjestöjen edustajien kanssa ja esimerkiksi ainejärjestöjen 

puheenjohtajien tapaamiset kuuluivat vuoden ohjelmistoon. 

Vuoden tavoitteena onkin ollut jatkaa verkostoitumista muiden ainejärjestöjen 

kanssa. Tämän saralla onnistuttiin hyvin, sillä vuoden aikana järjestettiin paljon 

erilaisia tapahtumia yhdessä muiden viikkiläisten ainejärjestöjen kanssa. Jo vuoden 

alusta järjestettiin perinteiset ystävänpäiväsitsit Voluntaksen ja Vuorovaikeutus Ry:n 

kanssa sekä syksyn koittaessa luontoaiheiset kaverisitsit yhdessä Vuorovaikeutus Ry:n 

kanssa. Tämän lisäksi ohjelmistoon kuului muun muassa peli-ilta, perinteinen 

mökkireissu sekä ulkomaanexcursio Lissaboniin Lipidin ry:n kanssa.  

Huolimatta muutoksista, Oikoksen juhlavuosi huipentui marraskuussa järjestettyihin 

vuosijuhliin. Vuosijuhlat keräsivät lähes sata osallistujaa juhlimaan Aitio-saliin 70-

vuotiasta Oikosta. Ilta oli onnistunut ja juhlinta huipentui seuraavan päivän sillikselle 

Kattosauna Sivistykselle. Vuosijuhlia oli mahdollistamassa myös monet upeat 

sponsorit.  
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Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut erittäin aktiivinen ja Oikos on järjestänyt monenlaisia 

tapahtumia muun muassa juhlien, urheilun, kulttuurin, opintojen, excursioiden sekä 

rennon yhdessäolon merkeissä. Koko vuoden ajan Oikos on pyrkinyt huolehtimaan 

jäsenistään ja lisäämään yhteishenkeä erilaisten tapahtumien merkeissä. Kaikessa 

toiminnassa on kuunneltu jäsenten toiveita ja toiveena onkin, että Oikoksen vuosi on 

ollut jokaiselle antoisa.  

Oikos ry kiittää kaikkia oikoslaisia sekä yhteistyökumppaneita hienosta vuodesta 2017! 

 

 

 

 

 

 


