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1. KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN  
 

 

Esimies                                        Ravitsemustieteen yliopistonlehtori 

                                                     Raisa Valve  

 

Hallitus  

 

Puheenjohtaja                            Petra Svahn 

Varapuheenjohtaja                    Jenna Rahkola 

Sihteeri ja tiedotusvastaava       Ida Jouhki 

Taloudenhoitaja                         Siiri Kuusjärvi 

Tapahtumavastaavat                  Tuuli Salo 

                                                   Rilla Tammi  

                                                   Tuuli Kuusipalo 

Opintovastaava                          Kerttu Uusimäki 

PR-vastaava                               Janina Ingves 

 

1.1 Yhdistyksen kokoukset   
 

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi yhdistyksen kokousta. Vuosikokous järjestettiin 5.2.2018 

HYY:n Rydman-tilassa. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki Oikos ry:n jäsenet. Vuosikokouksessa 

hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2017 hallitukselle 

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa esitettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma 

vuoden 2018 hallituskaudelle. Toimintasuunnitelmat ja talousarvio hyväksyttiin.   

  

Toinen yhdistyksen kokous oli vaalikokous, joka järjestettiin 27.11.2018. Kokoukseen oli 

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

seuraavan vuoden hallitukseen. Vaalikokouksessa valittiin hallitukseen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri-tiedotusvastaava, taloudenhoitaja, kaksi tapahtumavastaavaa, 
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pr-vastaava ja opintovastaava. Kokouksessa valittiin myös vuoden 2019 

toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä. 

 

1.2 Hallituksen kokoukset   

 

Kaudella 2018 järjestettiin kymmenen hallituksen kokousta. Kauden ensimmäinen kokous 

järjestettiin B-grundilla 24.1.2018 Viikissä. Kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma 

vuodelle 2018. Tulevaa vuotta suunniteltiin vapaamuotoisesti ja uudet hallituslaiset saivat 

esittää toiveitaan ja tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Uuden hallituskauden 

tavoitteena oli tavoittaa uusia ravitsemustieteen maisterin opiskelijoita ja tutustuttaa heitä 

Oikos ry:n toimintaan mukaan, jotta toiminta jatkuisi tulevaisuudessa.    

  

Hallituksen kokous 6/2018 järjestettiin avoimena kokouksena 12.9.2018. Tähän kokoukseen 

oli kaikkien Oikos ry:n jäsenten mahdollista tulla seuraamaan ainejärjestön kokousta ja 

toimintaa. Kokouksessa myönsimme tapahtumavastaavallemme Tuuli Salolle oikeuden 

jättää toimensa tehtävät Hongkongiin suuntautuvan vaihdon johdosta. Valitsimme 

kokouksessa toimihenkilöiksi Tuuli Kuusipalon ja Rilla Tammen jatkamaan Tuuli Salolta 

jäänyttä toimea.  

 

2. TIEDOTUS   
 

Vuonna 2018 sihteerin ja tiedottajan pestit yhdistettiin, joten viikkotiedote jätettiin 

työmäärästä pois. Alkuvuodesta vanha tiedottaja ja opintovastaava lähettivät tiedotetta, 

mutta syksymmällä sille ei enää koettu tarvetta. Tapahtumista tiedotettiin pääasiassa 

erillisillä sähköposteilla ja Facebookissa. Todennäköisesti viikkotiedote ei jatku vuonna 

2019, ellei sille katsota olevan kysyntää.  

 

Nettisivuille päivitettiin uudet jäsenmaksut, GDPR-tietosuojaseloste sekä uudet 

säännöt. Blogiin päivitettiin juttuja Oikoksen tapahtumista ja ulkomaanekskursiosta. Myös 

Agronomiliitto julkaisi blogissa ura-aiheisen vieraskirjoituksen. Instagramia päivitettiin 

tapahtumien yhteydessä.  

 

Haasteena on ollut ravitsemustieteen uuden maisteriohjelman fuksien tavoittaminen. Kaikki 

eivät ole liittyneet Oikoksen FB-ryhmään tai sähköpostilistalle, joten jatkossa tulee pohtia, 

mikä olisi paras tiedotuskanava kaikkien potentiaalisesti Oikoksen toiminnasta 
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kiinnostuneiden tavoittamiseksi. Nettisivujen tietoja lienee myös tarpeellista päivittää sen 

mukaan, miten Oikoksen toiminta kehittyy vuonna 2019.  

 

3. ULKOMAANEKSKURSIO  
  

Vuonna 2018 ulkomaan ekskursio järjestettiin pelkästään Oikoksen kesken. Matkan 

suunnittelu ja järjestäminen aloitettiin kevään alussa, ja järjestämisessä varapuheenjohtajaa 

auttoi PR-vastaava Janina. Ekskursion kohteeksi äänestyksessä valikoitui Slovenia 

(pääkaupunki Ljubljana). Vaihtoehtoina olivat Italia, Itävalta ja Slovenia. Slovenia saattoi 

kiinnostaa sen takia, ettei ainakaan kukaan matkalle lähteneistä ollut siellä ennen 

käynyt. Matkan ajankohdaksi valikoitui perinteiseen tapaan alkusyksy 30.9.–5.10. 

Ilmoittautuminen järjestettiin huhtikuun alussa, ja matkalle lähti 6 innokasta reissaajaa. 

Matkaporukka oli pieni, joten lentojen ja majoituksen varaaminen oli suhteellisen 

vaivatonta. Majoituimme viehättävässä Airbnb-asunnossa, joka oli kävelymatkan päässä 

Ljubljanan keskustasta. Matkaan lähtijöiden täytyi maksaa ainoastaan yksi maksuerä (200€), 

sillä Oikoksen sponsorointi kattoi loput lento- ja majoituskulut. Koska matkaanlähtijöitä oli 

niin vähäinen määrä, kaikki saivat osallistua matkan aktiviteettien ja vierailukohteiden 

suunnitteluun. Näin matkan ohjelma oli kaikille mieluinen. Päätimme myös yhteisesti, että 

emme hae HYY:ltä projektitukea, koska emme kokeneet sitä tarpeelliseksi. Tämän myötä 

emme myöskään vierailleet yliopistolla.   

 

Kokonaisuudessaan matka onnistui erittäin hyvin. Lennot olivat suurin piirtein ajallaan, ja 

majoitus oli erinomainen. Pienen porukkamme vuoksi liikkuminen ja ylipäätään kaikki 

aktiviteetit sujuivat helposti ja mukavasti. Emme oikeastaan varanneet mitään 

etukäteen. Saavuimme Ljubljanaan melko myöhään illalla, joten silloin vain rentouduimme 

asunnolla ja painuimme pehkuihin. Seuraavana päivänä (maanantai) linja-auto vei 

meidät Bled-nimiselle järvelle, joka on suosittu turistikohde. Vietimme siellä lähes koko 

päivän maisemia ihaillen. Kiipesimme kallion kielekkeellä komeilevan Bledin linnan luo ja 

venekyyti vei meidät pienelle saarelle, jossa sijaitsee upea kirkko. Tiistaina oli vuorossa 

Italian puolella Triestessä vierailu. Myös sinne matkustimme linja-autolla. 

Seikkailimme kaupunkia tutkien ja nautimme italialaisista herkuista sekä merimaisemasta. 

Keskiviikkona linja-auto kuljetti meidät Triglavin kansallispuiston laitamille, jossa 

vaelsimme Slap Savica -vesiputoukselle. Jylhät vuoristomaisemat olivat 

henkeäsalpaavia. Torstaina vietimme koko päivän ihan vain Ljubljanaa tutkien. Yhdessä 

maailman pienimmistä pääkaupungeista ehti nähdä paljon, vaikka liikuimme vain 

kävellen. Kävimme muun muassa Ljubljanan linnassa, jokiristeilyllä ja ihailemassa Ljubljanan 
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suurinta Tivoli-puistoa. Varapuheenjohtaja uskoo, että kaikki nauttivat reissusta ja 

erityisesti Slovenian upeasta luonnosta.  

 

4. TAPAHTUMAT  
 

4.1 Kakkupäivät 
 

Tänä syksynä järjestimme kaksi kertaa kakkupäivän oikoslaisille ravitsemustieteen 

kerhohuoneella Viikissä. Molempina kakkupäivinä kerhohuoneella oli tarjolla kahta erilaista 

hallituslaisten leipomaan kakkua, kahvia sekä teetä. Ensimmäinen kakkupäivä oli 26.9. ja 

toinen 22.11. 

 

4.2 Peli-ilta  
 

Järjestimme 18.10. peli-illan oikoslaisille ravintola Kaskessa Viikissä. Peli-iltaan osallistui 

hallituslaisten lisäksi vain muutaman hallituksen ulkopuolinen henkilö. Peli-illan aikana 

osallistujat pelasivat Kaskessa tietovisoja ja muita pelejä sekä nauttivat pientä purtavaa ja 

juotavaa. 

 

4.3 Tankotanssitunti 
 

29.10. oikoslaiset olivat hauskalla ja sporttisella tankotanssitunnilla. Tanssitunti 

oli oikoslaisten mieleen, sillä tunnille osallistui 16 henkilöä, joka oli maksimimäärä 

osallistujia. Tunti järjestettiin Kampissa Pole4Fit:in tiloissa. 
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4.4 Pikkujoulut  
 

Tänä vuonna järjestimme Oikoksen pikkujoulut vaalikokouksen yhteydessä 

27.11. Latokaratanossa B-grundilla. Pikkujoulujen osallistujamäärä ei ollut kovin suuri, 

mutta tunnelma pikkujouluissa oli sitäkin lämminhenkisempi. Iltaa vietettiin vaalikokouksen 

jälkeen mm. pipareita leipoen ja koristellen. 

 

4.5 Oikoksen synttärit  

Syksyn päätapahtuma oli Oikoksen synttärit, joka korvasi tänä vuonna vuosijuhlat. Pidimme 

synttärit 30.11. ravintola Kaskessa Viikissä. Tapahtuma 

koostui Oikoksen sponsoroimasta ruokailusta ja alkumaljasta, Agronomiliiton stipendin 

jaosta ja loppuillan bingoturnauksesta. Synttäreille saapui 23 oikoslaista, joista osa oli 

vanhoja ja osa uusia jäseniä.  Illan tunnelma oli hauska, rento ja mukava, ja etenkin bingo 

näytti lämmittävän oikoslaisten sydämiä ohjelmanumeron aiheuttamasta innostuksesta 

päätellen. 

4.6 Huomioita  

Yllä on kuvattu syksyn tapahtumavastaavien, Rilla Tammen ja Tuuli Kuusipalon, järjestämät 

tapahtumat. Tuuli Salo erosi pestistään kevätlukukauden jälkeen opiskelijavaihtoon lähdön 

vuoksi. Keväällä järjestettyjä tapahtumia olivat muun muassa Lux Helsinki -kierros (7 

osallistujaa) tammikuussa, laskiaispullatalkoot (15 osallistujaa) helmikuussa, Oikoksen 

vappuskumppa Kiasmalla (15 osallistujaa) huhtikuussa sekä VV:n ja Oikoksen mökkireissu 

(20 osallistujaa) toukokuussa. 

Syksyn aikana oikoslaisten osallistumisinnokkuus tapahtumiin on ollut varsin vähäistä, eikä 

esimerkiksi peli-iltaan ja pikkujouluihin osallistunut kuin muutama hallituksen ulkopuolinen 

henkilö. Tähän vaikuttaa varmasti erityisesti uusien jäsenten vähyys, sillä yliopistolla 

toteutettujen muutosten vuoksi ravitsemustieteeseen tulee vain uusia maisteriopiskelijoita, 

kun kuluttajaekonomiaan ei uusia opiskelijoita tule lainkaan.  

  

Oikoksen synttäreille osallistui kaikkiaan 23 henkilöä, joista muutama oli uusia jäseniä, 

mikä ilahdutti hallituksen jäseniä erityisesti. Myös kakkupäivillä osallistujien määrä on ollut 

hyvä. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä Oikoksen jäseniä kiinnostavat 

tapahtumat, joihin on helppo tulla käymään päivän aikana opintojen lomassa. Jatkossa 
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olisikin varmasti hyvä pohtia, minkälaisia pieniä tapahtumia Oikos voisi järjestää 

kakkupäivien lisäksi Viikissä päiväsaikaan.   

 

5. OPINTOASIAT  
 

Opintovastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden tiedottaminen opintoihin liittyvistä 

asioista, sekä opintotapahtumien järjestäminen. Helsingin yliopiston tutkintouudistusten 

myötä ainejärjestöt ja niiden toiminta olivat vielä muutosten myllerryksessä vuonna 

2018. Näistä uudistuksista ja muista opintoasioista tiedotettiin pääasiassa sähköpostitse. 

Alkuvuodesta lähetettiin kootusti opintoasiasähköposteja. Lisäksi keväällä pidettiin 

ravitsemustieteen uudesta maisteriohjelmasta keskustelutilaisuus yhteistyössä 

opetushenkilökunnan ja koulutussuunnitelijan kanssa. 

   

Vuonna 2017 toimintansa lopettaneen ravitsemustieteen jaoston kehittämien Täyttä RAVia 

-työelämäiltojen järjestämistä jatkettiin Oikoksessa. Työelämäillan uudeksi nimeksi 

valikoitui OIKOpolkua työelämään, ja ensimmäinen ilta järjestettiin 4.4. teemalla viestintä. 

Ilta oli suunnattu nyt ravitsemustieteen opiskelijoiden lisäksi myös kuluttajaekonomian 

opiskelijoille. Tapahtuma oli sekä kutsuvieraiden että opiskelijoiden mielestä 

onnistunut. Toinen työelämäilta pyrittiin järjestämään syksyllä teemalla ruoka- ja 

kuluttajakäyttäytyminen, mutta aikataulusyistä se jouduttiin perumaan. Monet kutsuvieraat, 

joihin oltiin yhteydessä, olivat kuitenkin kiinnostuneita tapahtumasta, joten se on 

toivottavasti helpohko järjestää vuoden 2019 keväällä.    

 

Opintovastaavan tehtävät jatkavat muokkautumista muun hallituksen tavoin tulevanakin 

vuonna, ja tiedotuksen merkitys korostuu. Haasteena tulee olemaan uusien 

ravitsemustieteen maisteriopiskelijoiden tavoittaminen.   

 

 6. YHTEYDET JÄRJESTÖN ULKOPUOLELLE  

 
Pr-toiminnaltaan Oikos jatkoi samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. Tavoitteena oli 

varmistaa tulojen riittävyys tänäkin vuonna. Kannattajajäseniksi lähtivät Valio (400€), Maito 

ja terveys ry (100€) ja ETL (400€). Oikosulun jäätyä pois yrityksille tarjottiin vastineeksi 

näkyvyyttä sähköpostilistoilla, Oikoksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.   
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Ekskursioita tehtiin kaksi: keväällä kävimme tutustumassa Apetitin toimintaan. Ekskursio 

sopi sekä kuluttajaekonomeille että ravitsemustieteilijöille ja lisäksi mukana oli 

elintarviketieteilijöitä. Syksyllä kävimme THL:llä ja vierailu oli ravitsemustieteilijöille 

suunnattu. Kummatkin vierailut olivat onnistuneita ja motivoivia.  

  

Marrakuussa järjestettiin jälleen yhdessä muiden MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa 

työelämätapahtuma ViikkiAreena. Tällä kertaa tapahtuma oli kaksipäiväinen. Kaikki 

osallistumispaketit saatiin myytyä. Pr-vastaavan lisäksi puheenjohtaja 

osallistui ViikkiAreenan järjestämiseen. Oikoksen ansiosta tapahtumassa nähtiin Lidl, Fazer 

ja Kesko. 

 

7. TALOUS JA JÄSENET  

 
Tilikausi 2018 oli 2 471,06 euroa ylijäämäinen. Oikos ry oli näin ollen jo toista 

vuotta peräkkäin ylijäämäinen monien alijäämäisten vuosien jälkeen. Tulos jäi runsaasti 

ylijäämäiseksi, sillä toiminnan kulut supistuivat noin puoleen edellisestä vuodesta, mutta 

toisaalta varainhankinta tuotti lähes yhtä paljon rahaa kuin edellisenä 

vuotena. Vuoden 2018 budjetoitu tavoite oli kokonaistuloksessa 0 euroa.  Oikos 

ry:n budjetoidut menot olivat 4550 euroa ja budjetoidut tulot vastaavasti 4550 euroa.  

  

Varainhankinta:  

  

Oikos ry:n tulot (5105,27 e) olivat budjetoitua suuremmat. Oikoksen tavoite oli kerätä  

1200 euroa yritysyhteistyöavustuksia eli hieman vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 

Tästä tavoitteesta jäätiin uupumaan 300 euroa, sillä yritysyhteistyöavustuksia saatiin lopulta 

kerättyä vain 900 euroa. Yritysyhteistyöavustuksia saatiin Elintarviketeollisuuden 

tukisäätiöltä 400 euroa, Valio Oy:ltä 400 euroa ja Maito ja Terveys ry:ltä  

100 euroa. ViikkiAreenan tuotot oli arvioitu budjetissa 780 euroksi, mutta 

tuottoja saatiinkin 1 763,01 euroa. Summan suuruutta selittää se, että siinä on mukana 

sekä edellisen tilikauden 2017 ViikkiAreenan tuotot (780,50 e) että tilikauden 2018 

tuotot (993,11 e). Toiminta-avustuksia saatiin HYY:tä 581 euroa ja Agronomiliitolta 

661,50 euroa. Koska Oikos ry ei enää tuota järjestölehteä, siihen ei saatu aikaisempien 

vuosien tapaan erillistä tukea. Myöskään budjetoitua 150 euron ekskursioavustusta ei 

tänä vuonna haettu. Ravitsemustieteen jaoston lopettamisen myötä Oikos ry:lle siirtyi 

jaoston loput varat (298,90 e) ja myös jaoston omistamat haalarimerkit.  
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Oikoksen vuosittaiset laskiaispullatalkoot ylittivät odotukset, sillä saatiin tuloja 

644,40 euroa, mikä oli enemmän kuin budjetoitu tuotto (600 e) tai viime tilikauden 

laskiaispullatuotto (609 e). Tänä vuonna pullatalkoissa tehtiin asioita hieman eri tavalla 

kuin viime vuonna ja pullia myytiin jo laskiaista edeltävänä päivänä. Pullatalkoita ei 

todennäköisesti järjestetä vuonna 2019, jos arvioidaan, että muut varainhankinnan 

muodot riittävät kattamaan Oikos ry:n supistuneet kulut.  

  

Jäsenmaksu-, haalari- ja merkkituottoja saatiin 188 euroa, joka ylitti budjetoidun summan 

(100 e). Merkkimarkkinat olivat poikkeuksellisen tuottoisat (76 e), mikä 

johtuu todennäköisesti siitä, että myyntiin saatiin ravitsemustieteen jaoston hallussa 

olleita ETK-merkkejä. Oikokseen liittyi myös uusia jäseniä, joiden maksamat 

jäsenmaksut tuottivat (56 e). Yksi jäsenistä liittyi alkuvuodesta Oikos ry:hyn maksamalla 

jatkuvan jäsenyyden jäsenmaksun (26 e), mutta muut jäsenet maksoivat uuden vuosittain 

perittävän jäsenmaksun (5 e/vuosi). Oikokseen liittyi vuonna 2018 seitsemän uutta jäsentä. 

 

Varasto ja kalusto:  

  

Vuonna 2018 ei hankittu uusia haalareita, laulukirjoja tai merkkejä, sillä 

toiminnan jatkuvuus oli edelleen epävarmaa. Oikos ry sai lahjoituksena ravitsemustieteen 

jaos- tolta haalarimerkkejä 99 kappaletta, joiden arvo oli 156,42 euroa (1,58 e/kpl). 

Tilikaudella 2018 alennettiin haalarien arvoa, sillä jäsenmaksumuutosten vuoksi niiden 

ei uskottu menevän kaupaksi täyteen 37,55 euron hintaan. Hintaa alennettiin 33,42 % ja 

näin uudeksi haalarihinnaksi määritettiin 25 euroa. Oikos ry:n kaluston arvo oli vuosittaisen 

25 % poiston jälkeen 130,31 euroa.  

  

Toiminnan kulut:  

  

Yleistoiminta: Oikos ry ei käyttänyt kuluneena tilikautena lainkaan rahaa tiedotuskuluihin, 

sillä Oikosulku-lehteä ei enää tehty. Toimisto- ja puhelinkuluihin käytettiin rahaa 16,95 

(budjetoitu 30 e). Edustuskuluihin käytettiin 209,44 euroa, mikä oli noin puolet 

budjetoidusta summasta. Kokouskuluja ja kerhohuonekuluja oli 296,88 euroa (budjetoitu 

510 e). Pankkikulut (248,83 e) ylittivät hieman budjetoidun summan (220 e). Sekalaisia 

kuluja oli 20 euron arvosta, mikä oli tasan puolet budjetoidusta summasta.  

  

Varsinainen toiminta: Toiminnan supistumisen vuoksi tilikaudella 2018 

tapahtumiin budjetoitua rahaa ei kohdistettu erikseen kulttuuritoimintaan, 

urheilutoimintaan ja juhlatoimintaan vaan kaikkia kolmea käsiteltiin yhdellä 

tapahtumatoiminta -viitteellä. Tapahtumatoimintaan oli budjetoitu 1000 euroa, mutta 
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tapahtumiin käytettiin rahaa vain 540,12 euroa. Tästä summasta 160 euroa oli viime 

tilikauden tapahtumatoiminnan siirtosaamisten poistoja. Opintotoiminnan kulut olivat 

30,63 euroa (budjetoitu 100 e). Ulkomaanekskursioon käytettiin koko budjetoitu summa 

1000 euroa. Talkookuluihin oli budjetoitu 250 euroa, mutta talkookuluihin käytettiin vain 

34,70 euroa. Oikoksen 75-vuotisvuosijuhliin oli budjetoitu säästöön 500 euroa. Tämä 

summa siirrettiin kuitenkin ensi tilikaudelle, jolloin ensi tilikaudella budjetoitu säästö on 

1000 e. Haalarimerkkeihin oli budjetoitu rahaa 200 euroa, mutta uusia haalarimerkkejä ei 

teetetty, jolloin kuluja ei tullut.  

  

Jäsenet ja tuleva vuosi  

  

Rakenneuudistusten myötä Oikos ry:n aktiivisuus on hakenut uomiaan. Toiminnan kulut 

näyttävät pienentyneen ja ainejärjestön on tarkoitus uudella tilikaudella kartoittaa, millaista 

toimintaa pääosin maisteriopiskelijoista koostuva jäsenistö ainejärjestöltään kaipaa. Tällöin 

varainkeruu voidaan paremmin mitoittaa toiminnan kuluihin. Tilikauden 2018 lopussa 

Oikos ry:ssa oli jäseniä 153, joista tilikaudella 2018 liittyneitä seitsemän.  

 

8. YHTEENVETO 

 

Vuosi 2018 toi mukanaan runsaasti muutoksia Oikoksen toimintaan. Opintouudistuksen ja 

ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian kandiohjelmien lakkauttamisen seurauksena 

Oikoksen tulevaisuus on ennen kaikkea ravitsemustieteen uuden maisteriohjelman varassa. 

Toiminta oli tänä vuonna aiempaa pienimuotoisempaa, sillä hallituksen jäsenmäärä pieneni 

ja erilliset jaostot lakkautettiin. Myöskään Oikosulku-lehteä ei tänä vuonna julkaistu. 

Nettisivut pyörivät kuitenkin entiseen malliin, ja blogiin kirjoitettiin juttuja Oikoksen 

tapahtumista. Muu tiedotus sujui tuttuun tapaan sähköpostilistan ja Facebookin kautta. 

Viikkotiedotetta ei kuitenkaan enää lähetetty, ja sanan kulkeminen tapahtumista uusille 

maisterifukseille tuotti päänvaivaa. 

Keväällä voimaan tullut GDPR-tietosuojauudistus huomioitiin luonnollisesti myös Oikoksen 

tietojen käsittelyssä, ja hallituksen jäsenet perehtyivät siihen, mitä uudistus 

järjestötoimijoilta käytännössä vaatii. 

Tapahtumien osalta päätettiin pitäytyä melko pienimuotoisessa toiminnassa. Oikos on 

pieni ainejärjestö, ja jatkossa jäsenkunnan keski-ikä tulee todennäköisesti nousemaan, 

joten rennot hengausillat ja toisaalta työelämätapahtumat ovat jäsenillemme nykyisin 
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relevantimpia kuin vaikkapa sitsit. Vuoden 2018 suosituimpia tapahtumia olivat 

kakkupäivät ja Oikoksen synttärit, jotka järjestettiin uuden yhteistyökumppanimme, 

ravintola Kasken, tiloissa. Vuosijuhlat järjestetään jatkossa joka viides vuosi. Kaskessa 

järjestettiin myös peli-ilta, ja tiloja tullaan varmasti hyödyntämään myös jatkossa. Erillisiä 

kulttuuri- tai urheiluvastaavia ei tänä vuonna ollut, mutta tapahtumavastaavat järjestivät 

oikoslaisille muun muassa Lux Helsinki -kierroksen sekä tankotanssitunnin. 

Ulkomaanekskursiollekin lähdettiin omien jäsenten kesken. Myös työelämäpuoli pidettiin 

aktiivisena, ja opintovastaavan aloitteesta järjestettiin OIKOpolku-työelämäilta sekä pr-

vastaavan toimesta ekskursiot Apetitille ja THL:lle. 

Oikoksen vuosi 2018 oli siis haasteista huolimatta onnistunut. Siitä huolimatta 

tulevaisuudennäkymät eivät edelleenkään ole vakaat, vaan vuosi 2019 näyttää, ovatko 

ravitsemustieteen uuden maisteriohjelman opiskelijat kiinnostuneita lähtemään mukaan 

ainejärjestön toimintaan, mikä määrittää pitkälti Oikoksen kohtalon tulevaisuudessa. 

Joitakin uusia jäseniä liittyi jo vuonna 2018, vaikka maisteriohjelma vasta käynnistyi 

syyslukukaudella, joten hallitus on varovaisen toiveikas jatkosta. 

Lämmin kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille vuodesta 2018! 

 

 

 

 

 


