
OIKOS ry     

Hallituksen kokous 11/19 

Board meeting 11/19     

Aika: 3.12.2019 klo 17.00   

Paikka: Kaisa-kirjasto, ryhmätyötila 4038b / Kaisa-library, group work room 4038b 

Kutsutut: Oikos ry:n hallitus, toimihenkilöt Noora Laukkanen & Isabell Schreck 

Paikalla: Ida, Rilla, Petra, Isabell, Annukka, Noora, Roosa, Siiri, Tuuli puhelinyhteydellä 

 

Esityslista     

1. Kokouksen avaus / Opening of the meeting 

Avataan kokous ajassa 17.07. 

 

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 kohdat 8.2. Tilinpäätöksen tekeminen, 9.2. Toimintakertomuksen kokoaminen, 

11.3. Uusi opiskelijaedustaja SRY:hyn ja 7.1. Pupu-kokous. 

 

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

Ida tulostanut väärän pöytäkirjan. 

 

5. Jäsenasiat /Member issues 

5.1.Jäsenmaksut / Membership fees 

Tuuli on lähettänyt maksuviestin kuudelle, kaksi maksanut, muut eivät vastaa. Yksi uusi 

jäsen, Heta Rantanen. 

 

6. Mennyt toiminta / Past activities  

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

Emme osallistuneet. Jos Lipidin pj osallistui, hän todennäköisesti mainitsi Oikoksen 

siirtymisestä Lipidin alaisuuteen. 

 

6.2. Synttärisitsit 16.11. / Birthday sitsit 

Tapahtuma oli menestys. 18 osallistujaa. Kaikilla oli hauskaa ja ruoka oli hyvää. Osa 

jatkoi iltaa Aussie Barissa sitsien jälkeen. Kaikki osallistujat ovat maksaneet. 

 

6.3. MMYLlin vaalikokous 18.11. / Election meeting of MMYL 

Uusi hallitus saatiin valittua. Kokous oli tiivis ja tarjoilut hyviä. Oikoksesta 5 

osallistujaa. 

 

6.4. ViikkiAreena 19.-20.11. 



Emma vastaanotti yritykset Elintarvikepäivänä. Rilla ei ollut paikalla mutta osallistui 

esijärjestelyihin. Tapahtuma pidettiin tänä vuonna Infokeskuksessa. Emme ole kuulleet 

tapahtumasta jälkikäteen. 

 

6.5. Oikoksen vaalikokous 21.11. / Election meeting of Oikos 

Tarjoilut olivat kohdillaan, ja kaksi toimihenkilöä saatiin houkuteltua mukaan 

toimintaan. Oikosta täytynee markkinoida uusille maisteriopiskelijoille tehokkaammin, 

jotta he oivaltavat järjestön idean: tutustua toisiin opiskelijoihin yliopiston ulkopuolella 

ja järjestää työelämätapahtumia tms. jäseniä kiinnostavia tapahtumia. 

 

6.6. Agronomiliiton opiskelijavaliokunnan kokous 22.11. / The Finnish Association of 

Academic Agronomists’ student committee meeting  

Roosa osallistui ja kertoi Oikoksen tilanteesta. Agronomiliiton Sinin mielestä on 

hyväksyttävää, että Roosa jatkaa opiskelijaedustajana, kävi Oikokselle miten kävi. 

 

7. Tuleva toiminta / Upcoming activities 

7.1 Pupu-kokous 12.12. 

Kukaan ei osallistu. Oikoksen eroaa Pupusta, koska meillä ei ole sille käyttöä. Rilla 

ilmoittaa asiasta sähköpostilla. 

 

8. Talous / Finances 

8.1.Varaston arvon laskeminen / Defining the value of our warehouse’s content 

Varaston arvoksi päätettiin kirjata nolla, koska meillä ei ole vaihto-omaisuutta, jolla olisi 

myyntiarvoa. Varasto voidaan siis tyhjentää ja tilinpäätös tehdä. 

 

Heta Rantanen maksanut 5 € jäsenmaksun, Sanni Turunen & Elisa Särkilahti maksaneet 

5 €/hlö jäsenmaksuja, synttärisitsien järjestelyyn käytetty 318,15 €. Idalle maksetaan 

synttärisitsien laulusanojen tulostamisesta, summa tarkistetaan vielä. Saatu 65 € 

osallistumismaksuja sitseistä. 67,76 euroa maksettiin Oikoksen kortilla vaalikokouksen 

ruoista. Maksetaan 8,96 € Rillalle sitsiruokien täydennysostosta. 

 

8.2.Tilinpäätöksen tekeminen 

Tuulin on tehtävä tilinpäätös tilikauden päätteeksi. 

 

 

9. Tiedotus / Publicity 

9.1.Jäsenten tiedotus Oikoksen tilanteesta / Informing Oikos members of the future  

Jäseniä on tiedotettu tilanteesta, emme ole saaneet sähköpostitiedotteeseen kommentteja. 

Lipidin pj ehdotti, että tiedotamme asiasta myös Facebookissa. Ida julkaisee tiivistelmän 

tilanteesta Facebookissa joulukuun aikana. 

 

9.2. Toimintakertomuksen kokoaminen 

Deadline toimintakertomuksille 15.12. Ida kokoaa toimintakertomuksen ennen joulua. 

 

 

10. PR-toiminta / Public relations 

 



10.1. Collegien tilaus / Ordering Oikos colleges 

Colleget tilattu, ne saapuvat Petran kotiosoitteeseen. 

 

11. Opintoasiat / Study issues 

11.1. Palautelomakkeen julkaisu / Publishing the feedback form 

Kurssipalautelomake lähetetty tänään Oikos-, ravi- ja HNFB-listoille. 

 

11.2. Uusi vedenkeitin kertsille / New electric kettle to kertsi 

Ostamme edullisen vedenkeittimen kertsille. Budjettia ostokseen 20 €. 

 

11.3. Uusi opiskelijaedustaja SRY:hyn 

Pohditaan, kuka ryhtyisi edustajaksi. 

 

12. Tapahtumat / Activities 

12.1. Hallituksen virkistäytyminen/karonkka 10.12. / Board goes refreshing 

Pohditaan, missä hallituksen virkistäytyminen pidettäisiin. Oikos sponssaa osan kuluista.  

 

13. Posti / Mail 

Postissa tullut Loimu. 

 

14. META / Other emerging issues 

14.1. Pupusta eroaminen / splitting of from Pupu prikaatti 

Kuten todettu, eroamme Pupusta, koska meillä ei ole tiloille käyttöä. 

 

15. Seuraava kokous / Next meeting 

Seuraava kokous on yhdistyksen kokous, sovitaan erikseen. Siiri tekee Doodlen. 

 

16. Kokouksen päättäminen / Meeting closure 

 

Päätetään kokous ajassa 18.39. 

  

  

 


