
Nuuka
TOIMINTAKERTOMUS 2019



Vuosi 2019 oli Nuukan 1. toimintavuosi
Nuuka-kerho perustettiin TEKin alueseura- ja kerhopäivillä 
toukokuussa 2019.

Nuuka on rekisteröimätön TEKin kerho, joka kokoaa yhteen 
kiertotaloudesta, säästämisestä ja materiaalien kierrätyksestä 
kiinnostuneita jäseniään ympäri Suomen, tavoitteenaan laajentua 
globaaliksi yhteisöksi.

TEKin hallitus käsitteli Nuukan hakemuksen TEKin kerhoksi 
kokouksessaan 25.9. ja hyväksyi Nuukan TEKin kerhoksi 3.10.



Hallitus 2019-2020
Toukokuussa 2019 TEKin alueseura- ja kerhopäivillä muodostettiin ensimmäinen Nuukan hallitus 
vuosille 2019-2020:

◦ puheenjohtaja Johanna Ahopelto

◦ varapuheenjohtaja Tommi Rintala

◦ sihteeri Teemu Ovaska

◦ rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen

◦ nuuka isäntä Jonne Hirvonen

◦ toiminnantarkastajat: Mervi Vatanen ja Esko Ala-Myllymäki

Tilinkäyttöoikeus puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.



Kokoukset
Vuonna 2019 Nuukalla oli yksi kokous.

Kokouksessa käsiteltiin Nuukan kerhostatusta sekä 
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020:
◦ Käydään kevätkesällä 2020 Laihian Nuukuuden museossa 

tutustumassa benchmarkkauskohteisiin. Tähän anotaan 
määrärahaa TEKistä. 

◦ Pitkän aikavälin suunnitelma: Skotlannissakin ollaan kuulemma 
taitavia nuukailemaan. Käymme siis ottamassa oppia sieltäkin. 
Suunnitellaan myös nuukuuskoulutuksen järjestämistä.



Markkinointi ja tiedotus
Nuukan tiedotuskanavia vuonna 2019 olivat WhatsApp ja Facebook.

Nuukan Facebook-sivujen päivitys sekä Nuukan markkinointi otettiin 
loppuvuoden 2019 tehtäväksi. TEKistä pyydettiin myös kerho-web-
osoite muiden TEKin kerhojen tavoin.



Jäsentilasto
Vuoden 2019 lopussa kerhossa oli jäseniä 16:

- WhatsApp-ryhmään liittyneitä yhteensä 12

- Facebook-ryhmään muita liittyneitä 4



Säännöt
Nuukan säännöt:

1. Nuukan toimintaperiaatteena on toimia sekä SOMEn että face-to-face kokoontumisten kautta jakamaan ja 
jalostamaan taloudellisia ja säästäväisiä sekä kiertotalouden henkeen sopivia vinkkejä rakentamis-, kehittämis-, ja 
innovaatiohankkeisiin sekä etsiä kehityskohteita. Nuuka-kerhon jäsenten tulee olla TEKin jäseniä, erityisistä syistä 
voidaan hyväksyä muutkin jäsenet erillisestä hakemuksesta 

2. Nuuka liittyy TEKin kerhojen joukkoon. 

3. Nuukan kotipaikka on Vaasa ja toiminta-alue globaali. 

4. Nuuka voi kerätä rahoitusta toimintaansa varten. 

5. Nuukan sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, jotka voidaan pitää myös virtuaalisesti. 
Kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköisesti tai muulla tavalla. 

6. Hallituksessa on 5–7 henkilöä - puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja nuuka isäntä. 

7. Tarvittaessa valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa. 

8. Nimenkirjoitusoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. 



Syntytarina 1(3)
”Vaasan Teknillisen Seuran satavuotispäivän iltana illallisseurue 
Johanna Ahopelto (VTS), Tommi Rintala (VTS&JTS), Ilkka Raatikainen 
(VTS), Teemu Ovaska (VTS) ja Jonne Hirvonen (JTS) keskustelivat 
vilkkaasti erilaisista tavoista säästää materiaalia 
rakennusprojekteissa ja muussakin elämässä. Illallisen kuluessa 
todettiin, että pitäisi oikeastaan perustaa Tekniikan akateemiset 
TEKin kerhoksi asiaan vihkiytynyt kerho, alueseura- ja kerhopäivillä 
kun oltiin, ja juuri oli kuultu TEKn vieläpä tukevan kerhojaan 
taloudellisesti.” (Ahopelto, 2019: 609.)



Syntytarina 2(3)
”Kierrätyshenkisesti Tommi Rintala kaivoi osittain käytetyn 
paperiarkin puvuntaskustaan ja Johanna Ahopelto kirjoitti käsin 
Nuuka-kerholle säännöt, jotka illallisen päätteeksi toimitettiin TEKin
järjestöjohtaja Joel Salmiselle edelleen viralliseen käsittelyyn 
toimitettaviksi. Sääntöjen pykälät 5-8 Ahopelto tosin toimitti 
Salmiselle vasta seuraavana päivänä, paperi kun loppui 
illallispöydässä kesken.” (Ahopelto, 2019: 609.)



Syntytarina 3(3)
”Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta (JJV) hyväksyi kerhon säännöt 
kokouksessaan kesäkuussa 2019 toimitettaviksi edelleen TEKin
hallituksen hyväksyttäviksi. Yksi lisäys sääntöihin piti JJV:n
käsittelyssä muotoilla: jäsenyyskriteerit olivat WhatsApp-ryhmän 
perustamisen innossa unohtuneet säännöistä. Nuuka-kerhon tuore 
puheenjohtaja, JJV:n jäsen Johanna Ahopelto viestitti lisäystarpeesta 
Nuukan  WhatsApp-ryhmälle, joka hyväksyi lisäyksen. Niin säännöt 
voitiin toimittaa edelleen TEKin hallitukselle, joka hyväksyi Nuukan 
TEKin kerhoksi kokouksessaan 25.9.2019.” (Ahopelto, 2019: 611.)
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