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NUUKAN SYYSKOKOUS

1.12.2021
KLO 18.00 TEAMS

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden

pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen (5§-10§)

5§ Vuoden 2022 suuntaviivoista päättäminen

6§ Vuoden 2022 talousarvion käsittely ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

7§ Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodeksi 2022

8§ Kahden toiminnantarkastajan valinta

9§ Muut esille tulevat asiat 

10§ Kokouksen päättäminen



TOIMINTASUUNNITELMA 2022 2022



▪ puheenjohtaja Johanna Ahopelto

▪ varapuheenjohtaja Tommi Rintala

▪ sihteeri Teemu Ovaska

▪ rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen

▪ nuuka isäntä Jonne Hirvonen

▪ toiminnantarkastajat: Mervi Vatanen ja Esko Ala-
Myllymäki.

▪ Tilinkäyttöoikeus rahastonhoitajalla (rekisteröimätön 
kerho).
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▪ puheenjohtaja Johanna Ahopelto

▪ varapuheenjohtaja Tommi Rintala

▪ sihteeri Teemu Ovaska

▪ rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen

▪ nuuka isäntä __________________

▪ toiminnantarkastajat: _____________ ja _______________.

▪ Tilinkäyttöoikeus rahastonhoitajalla (rekisteröimätön kerho).
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▪ Nuuka ei kerää jäsenmaksua vuonna 2022. 

▪ Haetaan TEKiltä toiminta-avustusta. 
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▪ Nuuka-kanavat

▪ WhatsApp

▪ Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/2443536692545549

▪ web-sivu: https://nuuka.yhdistysavain.fi/ 

▪ esimerkiksi LinkedIn-, Instagram- ja Twitter-ryhmien 
perustaminen nuukien kiinnostuksen mukaan

▪ NUUKA-paita tai –asuste

▪ Jäsenkilpailu designista ja asustevaihtoehdoista
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NUUKA



▪ Toimenpidelistalla on Nuuka-vinkkiarkiston jatkaminen WhatsAppissa sekä vuoden 
Nuuka-vinkin valinta- ja ehdotuskriteerien laatiminen 

▪ Alalajina kootaan "isoin epänuuka teko, jonka vältin" -tarinakansio

▪ Nuuka-diplomit
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▪ Nuuka-tapaamiset somessa jatkuvat. Mikäli nuukat tapaavat 
nuukasti jonkin muun tapahtuman yhteydessä tai muussa 
tilaisuudessa, kokoonnutaan vaihtamaan kuulumisia.

▪ Mikäli COVID-19-tilanne suo, tehdään ekskursio nuukuuteen 
liittyvään kohteeseen fyysisesti, muutoin virtuaalisesti.

▪ Tähän anotaan määrärahaa TEKistä. 

▪ Pitkän aikavälin suunnitelma: Skotlannissakin ollaan 
kuulemma taitavia nuukailemaan. Käymme siis ottamassa 
oppia sieltäkin. Kokoonnumme suunnittelemaan matkaa.
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•Skotlannin-matkan 
suunnittelutapaaminen

• Esim. kierrätyspolttoaine-
teemainen yritysvierailu 

•Matka Skotlantiin

• Nuuka-paita-/-asustekilpailu

• Kevätkokous

• Skotlannin-matkan 
suunnittelu-Teamsit

• TEK125 Vaasa

• Nuuka Halloween

• Syyskokous

• Pikkujoulut

• Nuuka uusivuosi

Loka-, 
marras-

ja 
joulukuu

Tammi-, 
helmi- ja 
maaliskuu

Huhti-, 
touko- ja 
kesäkuu

Heinä-, 
elo- ja 
syyskuu
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