
NUUKA
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Nuuka teema 2023: skotlantilaissävytteinen nuukailu



Nuukan hallitus 

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 rahastonhoitajalla (rekisteröimätön 

kerho).
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Nuukan hallitus 2023
pohjaesitys keskustelua ja esityksiä varten

 puheenjohtaja Johanna Ahopelto

 varapuheenjohtaja Tommi Rintala

 sihteeri Teemu Ovaska

 rahastonhoitaja Ilkka Raatikainen

 nuuka isäntä Maarit Vesapuisto

 toiminnantarkastajat: Mervi Vatanen ja Esko Ala-Myllymäki

 Tilinkäyttöoikeus rahastonhoitajalla (rekisteröimätön kerho).
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JÄSENMAKSU ja 

JÄSENHANKINTA

 Nuuka ei kerää jäsenmaksua vuonna 2023 

 Haetaan TEKiltä sen kerhomäärärahasta 

toiminta- ja projektiavustusta

 Uusia jäseniä toivotetaan lämpimästi 

tervetulleiksi nuukien joukkoon
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Markkinointi ja tiedotus
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 Nuuka-kanavat

 WhatsApp

 Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/244353

6692545549

 web-sivu: nuuka.tek.fi

 esimerkiksi LinkedIn-, Instagram- ja Twitter-

ryhmien perustaminen nuukien 

kiinnostuksen mukaan on suotavaa

 NUUKA-paita tai –asuste

 Yhtenäinen Nuuka-ilme ekskursioita varten 

yhä harkinnassa vuoden 2022 jäsenkilpailun 

ideoiden pohjalta – nuukia vaihtoehtoja ja 

rahoitusta selvitellään yhä



Vinkkiarkistot

 Nuuka-vinkkiarkistoa jatketaan WhatsAppissa

 Optiona "isoin epänuuka teko, jonka vältin" –tarinakansio

 Nuuka-diplomeja myönnetään vakaan harkinnan mukaan -

nuukasti
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Nuuka-tapaamiset
 Nuuka-tapaamiset somessa jatkuvat vilkkaina. Mikäli nuukat 

tapaavat nuukasti jonkin muun tapahtuman yhteydessä tai 
muussa tilaisuudessa, kokoonnutaan vaihtamaan kuulumisia.

 Mikäli pandemia, yleinen maailmantilanne ja kerhon talous 
sallivat, 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. 

 Tutustumme matkalla paikalliseen teollisuuteen, yliopistoihin, 
vähittäiskauppaan, viskin tislaamiseen ja myös 
kankaankudontaan ja alueen historiaan. 

 Haemme TEKistä määrärahaa Skotlannin-ekskursiota varten. 
Korkeasta omarahoitusosuudesta johtuen matka suoritetaan 
erityisen nuukaillen ja yleisten loma-aikojen ulkopuolella 
edullisen majoituksen ja nuukien matkojen varmistamiseksi. 7



Nuuka vuosikello

•Kevätkokous 1.4.23

•Nuuka vappu 29.4.23

•Nuukat synttärit 17.5.23

•Nuuka juhannus

•Ekskursio (lähitapaaminen), Skotlanti

•Luento- ja/tai esitelmätilaisuus

•Syyskauden aloittajaiset

•Nuutinpäivä-nimipäivä 13.1.23 

•Esitelmä- ja/tai luentotilaisuus

•Ystävänpäivä nuukaillen

•Esitelmä- ja/tai luentotilaisuus

•Nuuka Halloween

•Syyskokous 1.12.23

•Pikkujoulut

•Nuuka uusivuosi 30.12.23

Loka-, 
marras-

ja 
joulukuu

Tammi-, 
helmi- ja 
maaliskuu

Huhti-, 
touko- ja 
kesäkuu

Heinä-, 
elo- ja 
syyskuu
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• Juhlat aina aatonaattona

• Lisäksi WhatsApp-keskusteluja, ad hoc –tilaisuuksia ja –esitelmiä

• Pääosa tapahtumista Teamsin välityksellä



Nuukaillaan myös vuonna 2023!
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