
OIKOS ry     

Hallituksen kokous 10/19 

Board meeting 10/19     

Aika: 4.11.2019 klo 13.00   

Paikka: Oikoksen kertsi, EE-talo 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, Oikoksen jäsenet     

Paikalla: Rilla, Ida, Siiri, Emma, Annukka, Petra, Roosa, Tuuli puhelinyhteydellä (+ Isabel, Esther 

ja Noora) 

 

Esityslista     

1. Kokouksen avaus / Opening of the meeting 

Avataan kokous ajassa 13.07. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / legality and quorum of the meeting 

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi / Accepting the docket as meeting’s agenda 

 

Lisätään kohta 11.1. Palautelomake, 13. Oikoksen tulevaisuus ja mahdollinen liittyminen 

Lipidiin alakohtineen. 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen / Accepting the minutes of the last meeting 

 

Siiri ja lukevat ja hyväksyvät pöytäkirjan 9/19. 

 

5. Jäsenasiat / Member issues 

 

Ei uusia jäseniä. 

 

5.1. Jäsenmaksut / Membership fees 

Jäsenmaksumeili lähetetään tänään. 

 

6. Mennyt toiminta / Past activities  

6.1. Kakkupäivä kertsillä 16.10. / Cake day 

 

10 ihmistä osallistui ja tuli syömään brownieita.  

 

6.2. Oikoksen ja Lipidin tapaaminen 29.10. / Oikos+Lipidi meeting 

 



Tapaamisessa pohdittiin, olisiko Oikoksen mahdollista jatkaa toimintaansa Lipidin 

alajaostona. Rilla ja Siiri kävivät hyvää keskustelua Lipidin hallituslaisten kanssa, ja 

Lipidi toivottaa Oikoksen tervetulleeksi. 

 

7. Tuleva toiminta / Upcoming activities 

7.1. MMTDK-puheenjohtajien tapaaminen 7.11. / Meeting with the chairmen of MMTDK 

 

Rilla menee, jos se sopii hänen aikatauluunsa. 

 

7.2. Synttärisitsit 16.11. / Birthday sitsit 

 

Tähän mennessä ilmoittautuneita 15 hlö, ja järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Maksuohjeet 

lähetetään pian.  

 

7.3. MMYLlin liittokokous/vaalikokous 18.11. / Election meeting of MMYL 

 

Petra, Roosa, Ida, Rilla ja Annukka osallistuvat. 

 

7.4. Oikoksen vaalikokous 21.11. / Election meeting of Oikos 

 

Kokous pidetään B-grundilla. Mukaan toivotetaan kaikki Oikoksen toiminnasta 

kiinnostuneet, ja toivomme löytävämme innokkaita toiminnan jatkajia, jotka johtavat 

Oikosta, kun liitymme Lipidiin. 

 

8. Talous / Finances 

 

9,70 euroa mennyt Alepa Viikkiin ja 40 euroa college-logon suunnittelijalle Katja 

Lindellille. 

 

9. Tiedotus / Publicity 

 

Jenni Haralan blogipostaus julkaistu, seuraavaksi julkaistaan Annukan laatima 

englanninkielinen teksti harjoittelupaikoista. 

 

10. PR-toiminta / Public relations 

 

Ei PR-asioita. 

 

10.1. College-paitojen tilaus / Ordering Oikos colleges 

E-lomake tilausta varten tehdään tänään. Paidat maksavat tilaajille noin 25 €/kpl. Oikos 

sponsoroi loput tilauksesta aiheutuvat kulut (alv, toimituskulut jne.). College-paitoihin 

tarvittava raha (240 €) otetaan tapahtumabudjetista. 

 

11. Opintoasiat / Study issues 

11.1. Palautelomake 

Annukka on tehnyt opintopalautelomakkeen, jossa on mahdollisuus antaa anonyymia 

palautetta kursseista. Kokouksessa syntyi keskustelua palautteen antamisen tärkeydestä 



sekä siitä, olisiko joitakin farmasian kursseja mahdollista avata ravitsemustieteilijöille. 

Lomake on anonyymi, joten tietoja ei voida yhdistää vastaajan henkilötietoihin. 

 

12. Tapahtumat / Activities 

12.1.  Syksyn yritysexcursio / Excursion for this autumn 

Syksyn yritysexcursiolle ei valitettavasti ole aikaa, joten mahdollista vierailua joudutaan 

lykkäämään kevääseen. 

 

13. Oikoksen tulevaisuus – mahdollinen liittyminen Lipidiin 

 

Päätettiin, että siirtymäprosessia Lipidiin aletaan valmistella. Kokouksessa paikalla olleet 

yhdistyksen jäsenet kannattivat ajatusta. 

 

13.1. Jäsenten tiedotus Oikoksen mahdollisesta lakkauttamisesta 

Tiedotetaan jäseniä Oikoksen tilanteesta ja Lipidiin liittymisestä. Tarvitsemme ihmisiä 

jatkamaan toimintaa, mutta siirtyminen Lipidin alaisuuteen vähentää vastuuhenkilöiden 

hallinnollista taakkaa. Kysymme suunnitelmasta palautetta jäseniltä. Lipidiin liittyminen 

vaatii muun muassa sääntöjen muuttamista. 

 

13.2. Järjestön alasajoprosessin suunnittelu 

Nykyinen hallitus hoitaa alasajoprosessin toteutuksen, jotta uusien toimihenkilöiden alku 

olisi sujuva. Prosessi vie aikaa, koska järjestön lopettaminen vaatii kaksi yhdistyksen 

kokousta. 

 

13.3. Jäljellä olevien varojen käyttäminen 

Käytetään jäljellä olevia varoja tarvittaviin Oikoksen tapahtumiin ja menoihin. Tämän 

jälkeen varat tullaan todennäköisesti siirtämään Lipidiin. 

 

13.4. Jäsenyyden siirto Lipidin alaisuuteen 

Alustavasti ollaan puhuttu, että Oikoksen jäsenet voisivat automaattisesti siirtyä Lipidin 

alaisuuteen. Näin siirtymä sujuisi jäsenten näkökulmasta mahdollisimman vaivattomasti. 

 

13.5. Toimisto 

Toimisto siivotaan talkoovoimin toiminnan loppuessa. Toimiston tavara on tarpeetonta. 

 

13.6. Varaston arvon realisointi/myynti 

Varaston arvo realisoidaan niin ikään toiminnan loppuessa. 

 

13.7. Kertsi 

Kertsin käytöstä sovitaan MMYLin kanssa. Muutosten myötä kertsille olisivat 

tervetulleita myös lipidiläiset. 

 

 

14. Posti / Mail 

Tullut asiakaskirje OP:ltä, Alimenta ja Loimu. 

 

15. META / Other emerging issues 



Tapahtumavastaavat ehdottivat pikkujouluja joulukuulle.  

 

16. Seuraava kokous / Next meeting 

Seuraava kokous on vaalikokous 21.11. Hallituksen kokous pidetään viikolla 49. 

 

17. Kokouksen päättäminen / Meeting closure 

Päätetään kokous ajassa 15.15. 

  

  

 


