
Nuuka
TOIMINTAKERTOMUS 2021



Vuosi 2021 oli Nuukan 3. toimintavuosi
Nuuka-kerho perustettiin Tekniikan akateemiset 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 2021 edelleen ravisuttanut maailmanlaajuinen 
koronapandemia (COVID-19) rajoitti kasvotusten kohtaamisia, ja 
siten tapahtumien järjestämistä fyysisesti. Ekskursioita ei voitu näin 
toteuttaa edelleenkään fyysisesti.



Vuosi 2021 oli Nuukan 3. toimintavuosi
Helmikuussa Nuuka haki toiminta-avustusta TEKiltä sen alaisuudessa 
toimiville kerhoille. TEKin Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta (JJV) myönsi 
Nuukalle 600 euron määrärahan.

Vuoden aikana Nuuka perusti jäsenrekisterin:
Rekisterin tarkoituksena on kerätä kerhon jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 3 luvun 11 §:n vaatimat 
henkilötiedot ja muut kerhon toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään 
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista 
yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 
Tiedot tallennetaan sähköisesti Yhdistysavain-palveluntarjoajan palvelimelle. 
Kerhon toiminta ja viestintä tapahtuvat avoimissa sekä suljetuissa Facebook- ja WhatsApp-ryhmissä, 
joiden kutsutuksi käyttäjäksi ryhtymistä ei katsota henkilörekisteriksi.

Nuuka laati myös Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen 
rekisteriselosteen. 



Hallitus 2021
Syyskokouksessaan 1.12.2020 Nuukalle valittiin hallitus 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 on rahastonhoitajalla.



Kokoukset ja tapahtumat
Nuuka piti sääntöjensä mukaisesti kaksi kokousta vuonna 2021 
◦ Kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 24.3.2021

◦ Syyskokous järjestettiin keskiviikkona 1.12.2021

Muita tapahtumia oli 11. Vuonna 2021 koronapandemian 
vuoksi kaikki Nuukan kokoukset ja tapahtumat järjestettiin 
etäyhteyksin WhatsAppin ja Teamsin välityksellä.



Kevätkokous 24.3.2021 klo 18.00-19.40
Teams-kevätkokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus ja 
tilikertomus, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lausuntona toiminnantarkastajat Mervi Vatanen ja Esko Ala-Myllymäki 
esittivät, että toimintakertomus ja tilikertomus voidaan hyväksyä.

Nuukan hallitukselle myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus 
vuoden 2020 osalta.

Kevätkokouksessa oli läsnä 10 henkilöä.



Syyskokous 1.12.2021 klo 18.00-18.48
Syyskokouksessa päätettiin vuoden 2022 suuntaviivoista Teamsin välityksellä 
joulukuun ensimmäinen päivä. Kokouksessa käsiteltiin myös talousarvio tulevalle 
vuodelle sekä vahvistettiin, että Nuuka ei edelleenkään veloita jäsenmaksuja 
vuonna 2022.

Kokouksessa esitettiin hallitus vuodelle 2022 sekä tiedusteltiin vuoden 2021 
toiminnantarkastajien suostumusta jatkamaan toiminnantarkastajina myös 
vuonna 2022.

Esitys hallituksen kokoonpanosta hyväksyttiin.

Toiminnantarkastajat ilmaisivat suostumuksensa jatkamaan 
toiminnantarkastajina vuonna 2022. 

Syyskokouksessa oli läsnä 11 henkilöä.



Hallitus 2022
Syyskokous valitsi Nuukan hallituksen vuodelle 2022:
◦ puheenjohtaja Johanna Ahopelto

◦ varapuheenjohtaja Tommi Rintala

◦ sihteeri Teemu Ovaska

◦ rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen

◦ nuuka isäntä Maarit Vesapuisto

◦ toiminnantarkastajat: Mervi Vatanen ja Esko Ala-Myllymäki

Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla.



Niksologi Anssi Orrenmaan etäluento
11.2.2021 klo 18

Niksologi Anssi Orrenmaa kertoi 
meille nikseistä ja nuukuudesta 
Teams-esityksessään Johdatus 
nikseihin ja nuukuuteen torstaina 
11.2.2021 klo 18 alkaen.

Teams-linkki julkaistiin Nuukan 
tapahtumasivuilla, WhatsAppissa 
ja Facebookissa.

Etäluentoa seurasi 20 osallistujaa.



Nuuka aprillipilakisa!
Nuuka päätti kevätkokouksessaan piristää jäsenistönsä mielialaa järjestämällä 
aprillipilakisan, johon saatiin yhteensä noin 10 pilaa.

Wikipedian mukaan (https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day) aprillipilailun 
esiasteeseen viitattiin kirjallisuudessa jo hieman ennen teekkarihuumorin virallistumista 
(joskus 1300-luvulla). Historian innoittamana jäsenistö päätettiin haastaa (leikkimieliseen) 
aprillipilakisaan.

Yleisesti aprillipilaan pätevät melko pitkälle samat säännöt, kuin teekkaripilaan:

(1) pila ei saa aiheuttaa vakavaa fyysistä vahinkoa, pois lukien kolhiutunut itsetunto ja itselle 
nauramisen aiheuttamat kipeät vatsalihakset
(2) pila on toimitettava/kuljetettava/kerrottava ennen puoltapäivää (12:00); joka tapana on 
yleismaailmallisen pätevä etenkin anglosaksisissa maissa. Jos esimerkiksi Australiassa aprillipilan 
kertoo puolen päivän jälkeen, osoittaa se kertojan tyhmyyden – eli vitsin kärki kääntyy kertojaa 
päin.
(3) vallanpitäjien arvostelu on sallittua; tietysti hyvän maun, lakien, asetusten ja muiden asiaan 
vaikuttavien rajoitusten mukaisesti.

https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day


Nuuka aprillipilakisa!
Aprillipilakilpailun sääntöihin lisättiin seuraavat kohdat:

a) Nuukan hallitus lupaa kaikessa ahkeruudessaan toimia aprillipilojen tuomaristona, ja jäävää 
täten itsensä osallistujien joukosta.

b) Nuukan hallitukselle toimitettava pila (suosittelemme sähköisessä muodossa jaeltavia, 
hallituksen jäsenistön maantieteellisen hajaannuksen takia), on toimitettava 1.4.2021 kello 
00:00–12:00 välisenä aikana.

c) Pilan saa, ja on toivottavaakin, julkaista myös Nuukan Facebook- ja/tai WhatsApp -ryhmässä 
kyseisenä ajankohtana.

d) Kilpailuun osallistuvan pilan toimittajan tulee varmistua siitä, että hänen yhteystietonsa ovat 
hallituksen tiedossa – mahdollisen palkinnon toimittamista varten.

e) Nuukan hallitus tulee palkitsemaan tuloksista riippuen kilpailijoita kunniamaininnoin tai 
asiaan soveltuvin lahjuksin, joiden mahdollisesta vero- tai muista seuraamuksista vastaa 
palkinnon vastaanottaja.

f) Aprillipiloja saa toimittaa myös osallistumatta kilpailuun.
Aprillipiloiksi toivotaan tekijöiden omia tuotoksia, vaikka tunnetusti kierrätys on ekologista, 
ei aprillipila välttämättä kierrättämällä parane.



Etävierailu Tekniikan museoon
13.4.2021 klo 17.30–18.30

Jyväskylän Teknillinen Seura kutsui 
ystävällisesti nuukat mukaansa etävierailulle 
Tekniikan Museoon

Meille oli varattu etäopastus Tekniikan maa -
näyttelyyn. Näyttely esitteli teknologian, 
teollisuuden ja alan innovaatioiden roolia 
Suomen rakentajina ja kertoi tekniikan 
vaikutuksesta arkeen, työhön ja ympäristöön. 
Esillä olivat niin teknologian ja teollisuuden 
menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuus.



Etävierailu Tekniikan museoon
13.4.2021 klo 17.30–18.30

Kierros aloitettiin arjen tutusta tekniikasta, minkä 
jälkeen siirryttiin laajemmin infrastruktuureihin, 
osaamiseen, prototyyppeihin ja ympäristöön. 
Kierroksella nähtiin mm. pirteän oranssi 
sähköisen postiauton prototyyppi ja 
ensimmäinen Suomessa rakennettu tietokone. 
Kierroksen aikana ja lopuksi oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä.

Etävierailu toteutettiin Teams-kokouksena, johon 
lähetettiin kutsulinkki lähempänä tilaisuutta.

Tekniikan museoon tutustui 14 vierailijaa.



Nuuka etävappu 30.4.2021 klo 18 
Nuuka juhli vappua Teamsin välityksellä 
vappuaattona 30.4. klo 18 alkaen.

Ohjelmaan kuului puhe, lakitus, kuohujuomalla 
skoolaamista sekä epämääräistä aiheen vierestä 
keskustelua.

Saatoimme aloittaa jo hieman etuajassa, 
emmekä asettaneet lopettamiselle sen 
tarkempaa kellonaikaa.

Asu oli vapaa, kameran päällä ollessa jopa 
suositeltavaa.

Teams -kutsu toimitettiin sähköpostitse.

Vappua juhlisti etänä 10 osallistujaa.



Etävierailu Olkiluotoon
10.5.2021 klo 17.30–19.00

Tutustuimme Olkiluotoon 
digivierailuna maanantaina 
10.5.2021 klo 17.30–19.

Vierailupäällikkönä toimi Ari 
Anttila.

Teams-kutsu toimitettiin 
jälleen sähköpostitse Nuukan 
jäsenille.

Enimmillään 31 etävierailijaa 
oli tällä etäexculla, hienoa!



Nuukat etäsynttärit 17.5.2021 klo 18 
Tarjoilu oli omakustanteinen ja täysin 
vapaavalintainen. Keskustelu rönsyili 
totuttuun tapaan, ja nuukailuvinkkejä 
otettiin vastaan.

Viestiä kannustettiin jakamaan sekä 
potentiaalisille jäsenkandidaateille että 
heille, joiden toimiva sähköpostiosoite ei 
vielä ollut tiedossamme.

Synttäreillä oli kuusi osallistujaa.

Nuuka täytti jo kaksi vuotta 2021!

Merkkipäivää juhlistettiin 
etäsynttärein maanantaina 
17.5.2021 klo 18 Teamsissa.



Nuukaa ruuanlaittoa
1.6.2021 klo 18.00–19.00

Tiistaina 1.6.2021 klo 18.00–19.00 oli mahdollisuus tutustua 
nuukaan ruuanlaittoon ja sen salaisuuksiin Marttojen 
opastuksella.

Koulutus järjestettiin Teams-kokouksena.

Kokouslinkki lähetettiin jäsenille rekisterissä olevaan 
sähköpostiin.

Näin Nuuka toteutti vuodelle 2021 suunnittelemaansa 
nuukuuskoulutusta.

Koulutukseen osallistui 10 ruuanlaittajaa.



Nuuka etäjuhannus 25.6.2021 klo 18 
Nuuka juhli juhannusta jälleen 
Teamsin välityksellä 
juhannusaattona 25.6. klo 18-19.

Linkin sai sähköpostin ja Whatsappin
välityksellä.

Nostimme yhdessä 
(omakustanteinen) maljan 
juhannukselle, kesälle ja nuukalle 
etäyhteisöllisyydelle!

Etäjuhannus tavoitti kolme 
osallistujaa.



Nuuka Halloween
28.10.2021 klo 19 
Lokakuun viimeinen päivä juhlittiin nuukaa halloweenia Teamsissä
klo 19.00 alkaen.

Ohjelmassa oli keskustelua monenlaisista rönsyilevistä 
puheenaiheista, nuukia vinkkejä ja hyväksi (tai huonoiksi) havaittuja 
niksejä. Tarjolla oli perinteiseen tapaan hyytävän hyvää seuraa, 
mutta tarjoilut jäivät tälläkin kertaa jokaisen omalle vastuulle. Asu oli 
vapaa mutta pakollinen (etenkin jos aikoi pitää kameraa päällä).

Kutsu lähetettiin sähköpostitse ja WhatsAppin välityksellä.

Etähalloweeniin osallistui kahdeksan juhlijaa.



Nuukat etäpikkujoulut 8.12.2021 klo 18
Joulukuun kahdeksas päivä vietimme 
pikkujoulua klo 18 alkaen.

Tänäkin vuonna juhlimme nuukasti 
Teamsin välityksellä.

Mukana pikkujouluissa oli kahdeksan 
henkilöä.



Nuuka uusivuosi
30.12.2021 klo 18
Kokoonnuimme juhlimaan NUUKAA UUTTA VUOTTA Teamsin
välityksellä torstaina 30.12. klo 18 alkaen. Paikalla oli 13 henkilöä.



Markkinointi ja tiedotus
Vuonna 2021 Nuuka uudisti edellisenä vuonna julkaisemiensa 
kotisivujensa ulkoasun https://nuuka.tek.fi/.

Nuukalle ei vielä perustettu LinkedIn-, Instagram- ja Twitter-ryhmiä.

Nuuka-kanavat 2021:
WhatsApp (Nuuka, Nuukat vinkit ja linkit)

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

web-sivu: https://nuuka.tek.fi/

https://nuuka.tek.fi/
https://www.facebook.com/groups/2443536692545549
https://nuuka.yhdistysavain.fi/


Vinkkiarkistot ja Nuuka-diplomit
Vuonna 2021 perustettiin Nuuka-vinkkiarkisto.

Nuukailuvinkkejä oli tästä lähtien mahdollista välittää jäsenistön 
kesken Whatsapp-ryhmässä Nuukat vinkit ja linkit.

Nuuka-diplomeita ei myönnetty 2021.



Jäsentilasto
Vuoden 2021 lopussa kerhossa oli jäseniä 33:
• Kerhon Yhdistysavain-jäsenrekisterissä 24 jäsentä, joista TEK:in jäseniä 23

• WhatsApp-ryhmään liittyneitä yhteensä 18

• Facebook-ryhmään liittyneitä 26

Nuukaan liittyi kolme (3) uutta jäsentä vuoden 2021 aikana.



Pitkän aikavälin suunnitelma: Skotlanti
Pitkän aikavälin suunnitelmana Nuukalla on matka Skotlantiin. Siellä 
ollaan kuulemma taitavia nuukailemaan. Käymme siis ottamassa 
oppia sieltäkin, mutta koronapandemian (COVID-19) vuoksi matkaa 
suunnitellaan vuonna 2022. 



2022



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.


