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Vuosi 2020 oli Nuukan 2. 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.

Vuotta 2020 ravisuttanut maailmanlaajuinen koronapandemia 
(COVID-19) rajoitti kasvotusten kohtaamisia, ja siten tapahtumien 
järjestämistä fyysisesti.



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 ja tapahtumat
Nuuka piti sääntöjensä mukaisesti kaksi kokousta vuonna 2020 
◦ Kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 1.4.2020

◦ Syyskokous järjestettiin tiistaina 1.12.2020

Muita tapahtumia oli kuusi. Vuonna 2020 
koronapandemian vuoksi kaikki Nuukan kokoukset ja 
tapahtumat järjestettiin etäyhteyksin WhatsAppin ja 
Teamsin välityksellä.



Kevätkokous 1.4.2020 klo 0:00-23:59
Aprillipäivän WhatsApp-kevätkokouksessa käytiin läpi vuoden 2019 
toimintakertomus ja tilikertomus, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

Toiminnantarkastajat Mervi Vatanen ja Esko Ala-Myllymäki totesivat, että 
kerholla oli toimintaa varsin niukasti vielä vuonna 2019. Kerholla ei ollut 
minkään näköistä rahaliikennettä suuntaan tai toiseen. Lausuntona 
toiminnantarkastajat esittivät, että toimintakertomus ja tulokseton 
tilikertomus voidaan hyväksyä.

Lisäksi Nuukan hallitukselle myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus 
vuoden 2019 osalta.

Kevätkokouksessa oli läsnä 13 henkilöä.



Syyskokous 1.12.2020 klo 18
Syyskokouksessa päätettiin vuoden 2021 suuntaviivoista Teamsin
välityksellä joulukuun ensimmäinen päivä. Kokouksessa käsiteltiin myös 
talousarvio tulevalle vuodelle sekä vahvistettiin jäsenmaksun suuruus 
vuoden 2021 osalta.

Kokouksessa esitettiin, että vuoden 2020 hallitus sekä 
toiminnantarkastajat jatkavat myös vuonna 2021.

Syyskokouksen esitykset hyväksyttiin.

Syyskokouksessa oli läsnä kahdeksan henkilöä.



Hallitus 2021
Syyskokous valitsi Nuukan hallituksen vuodelle 2021:
◦ 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.



Nuukan yksivuotissyntymäpäivä 
17.5.2020 klo 18

Tänä vuonna Nuukan yksivuotissyntymäpäiviä juhlittiin 
etänä sunnuntaina 17.5. Teamsin kautta.

Koronapandemiasta huolimatta voitiin ainakin nauttia 
syntymäpäiväkakusta ja nuukasta seurasta yhdessä!



Nuuka etäjuhannus 19.6.2020 klo 18 
Nuuka juhli juhannusta Teamsin välityksellä 
juhannusaattona 19.6. klo 18-19.

Linkin sai hallituksen jäseniltä, ellei 
sähköpostikutsu tullut perille.

Mukana oli kuusi osallistujaa. 
Juhannusaattona keskusteltiin mm. Postin 
palveluista, (pysty)tynnyrisaunoista ja 
juhannuksen vietosta sekä heinäkuulle 
ajoitetusta Nuukuuren museo -videoinnista.



Nuukan etäekskursio Nuukuuren 
museoon 2.7.2020 klo 18

Nuuka teki heinäkuun alussa 
nuukan etäekskursion Laihian 
Nuukuuren museoon.

Videotallenne on nähtävissä 
Nuukan Facebook- ja WhatsApp-
ryhmissä sekä web-sivuilla.



Nuuka Halloween
30.10.2020 klo 18 
Lokakuun viimeinen päivä juhlittiin nuukaa halloweenia Teamsin ja 
WhatsAppin välityksellä klo 18:00-20:40.

Tarjolla oli perinteiseen tapaan hyytävän hyvää seuraa, mutta 
tarjoilut jäivät tällä kertaa jokaisen omalle vastuulle. Asu oli vapaa 
mutta pakollinen (etenkin jos aikoi pitää kameraa päällä).

Kutsu lähetettiin sähköpostitse ja WhatsAppin välityksellä. Mikäli 
kutsulinkki ei tavoittanut, pyydettiin ilmoittamaan toimiva 
sähköpostiosoite kerhon hallitukselle. Osallistuja oli kahdeksan.



Nuukat etäpikkujoulut 
16.12.2020 klo 18
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti kokoonnuimme yhdessä 
viettämään pikkujouluja Teamsin ääreen keskiviikkona 16.12. klo 18-
20.

Saatoimmepa valita myös nuukimman omakustanteisen jälkiruoan. 
Iloista iltaa vietettiin hyvässä seurassa keskustellen.

Jäseniä ohjeistettiin aterian ostoon budjettimme rajoissa (20 
euroa/hlö) keskitetysti ja omalla riskillä. Lisätietoja sai 
rahastonhoitajalta ja WhatsApp-ryhmästä.

Yhdeksän jäsentä osallistui.



Nuuka uudenvuoden-
vastaanotto 30.12.2020 klo 18
Poikkeuksellisen vuoden lopuksi kokoonnuimme juhlimaan NUUKAA 
UUTTA VUOTTA Teamsin välityksellä keskiviikkona 30.12. klo 18 alkaen.

Varapuheenjohtajamme Tommi lupautui tarjoilukuriiriksi, ja siksi 
tarvitsimme kaikilta sitovat ilmoittautumiset tiistaihin 22.12. mennessä.

Tarjoiluina oli nuukaa viiniä ja yhtä nuukaa tummaa suklaata. 
Muistutimme myös, että valitsemassamme punaviinissä saattoi olla 
rikkiyhdisteitä (allergeeni). Laktoosittomuuden ja gluteenittomuuden 
pyrimme ottamaan huomioon.

Toimitus järjestyi tiistaina 29.12. Tommi päätti osanottajalistan perusteella 
aikataulun, ajosuunnan ja -järjestyksen. Korkkasimme pullot ja suklaat 
yhdessä seuraavana iltana.



Nuukan vuoden 2020 yhteisöllisin teko

Nuukan uudenvuodenvastaanotossa 2020 
myönnettiin kerhon varapuheenjohtaja Tommi 
Rintalalle Nuukan ensimmäinen kunniakirja.

Erityinen Don Quijote / Don Opas -
kunniamaininta innovatiivisesta ja 
uhrautuvasta kuriiritoiminnasta myönnettiin 
Tommille erityisen yhteisöllisyyden 
osoittamisesta.

Nuuka kiittää Tommia!



Markkinointi ja tiedotus
Periaatteidensa mukaisesti Nuuka pyrkii maksimaaliseen hyötyyn minimaalisella 
resurssien kulutuksella ja otti käyttöön Yhdistysavaimen jäsentietojen hallintaan.

Nuuka (rekisteröimätön TEK:n kerho), perustamisperiaatteidensa mukaisesti, 
pyrkii myös omassa toiminnassaan saamaan kulutetuista resursseista 
maksimaalisen hyödyn. Tämä periaate mielessään, hallitus päätti 2020 ottaa 
käyttöön Yhdistysavaimen.

Yhdistysavain on web-palvelu, jonka avulla yhdistysten ja kerhojen jäsentietojen 
hallinta on helpompaa.

Vaikka kerhon pääasiallinen toimintapaikka onkin WhatsApp ja Facebook, on 
toisinaan tarvetta myös pysyvämmälle sekä edellisistä irralliselle foorumille. 
Pääkäyttö tosin on nykyisen GDPR:n mukainen jäsentietojen hallinta.



Markkinointi ja tiedotus
Nuukan kevätkokokuksen kunniaksi Nuukan hallitus julkaisi ulos uudet 
web-sivut lumirännän sataessa vaakasuoraan: https://nuuka.tek.fi/

Samalla kun yhdistyksen jäsentietojen ylläpito hankittiin Yhdistysavain -
palvelusta, niin sieltä järjestettiin tilaa myös web-sivuille.

Tämä ei vähennä WhatsApp- ja Facebook -ryhmien käyttöä. Web-sivuille 
ilmestyy enemmän pitkäikäisempään tarpeeseen olevaa tietoa.

Web-sivut sisältävät sekä julkisen osan että jäsentunnuksen ja 
kirjautumisen takana olevat jäsensivut. Riippuen sisällöstä, ilmestyvät 
asiat jommalle kummalle puolelle.

https://nuuka.tek.fi/


Markkinointi ja tiedotus
Heinäkuun 20. päivä Nuuka otti kantaa web- ja Facebook-sivujen 
kautta seuraavasti:

”Olemme tyytyväisinä kiinnittäneet huomiota nuukuus-käsitteen 
ilmenemiseen myös EU-politiikan tasolla.

Viime päivinä on EU:n koronaelvytysneuvotteluiden yhteydessä 
noussut esiin meille niin tuttu käsite: nuukuus.”



Jäsentilasto
Vuoden 2020 lopussa kerhossa oli jäseniä 30:

- WhatsApp-ryhmään liittyneitä yhteensä 18

- Facebook-ryhmään muita liittyneitä 12

Nuukaan liittyi 14 uutta jäsentä vuoden 2020 aikana.



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.)

Ahopelto, Johanna (2019). Vaasan Teknillinen Seura. Sata vuotta hyvässä seurassa. Vaasa: Vaasan Teknillisen Seuran 
julkaisuja 4, KTMP Group Oy, Mustasaari. 768 s.


