
   

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020  27.08.2020  
  
Aika:  27.08.2020 klo 19:00  
Paikka:    Microsoft Teams  
  
Läsnä: 
 
Sami Rojo  Puheenjohtaja 
Noora Arantola  Sihteeri 
Samuli Virtanen                        
Juho Lahtinen 
Elisabet Lakkala 
Katariina Kuki 
Lotta Leinonen 
Severi Kurtti 
Tuomas Pikkujämsä 
Aatu Heikkonen 
 
Poissa: 
Miikka Vuorela 
Katariina Kuki 
 
  
Kokouksen asialista  
  

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 19.05 

  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus   
 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus  

 

Edelliset pöytäkirjat on tarkistettu mutta ei vielä arkistoitu. Pöytäkirjojen tarkastajana toimivat 
Severi Kurtti ja Tuomas Pikkujämsä. 

 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen   

  
Lisätään kohtaan 11 Biletiimin palkitseminen liite 3. Lisätään kohtaan 9 lähipäivinä käynnistyvät 
projektit kohtien rapujuhlat ja vuosijuhlat väliin kohta Fuksicocktail. Lisätään kohtaan 12 Liite 4.  

 

5. Posti ja ilmoitusasiat  
 



Aatu Heikkonen kertoi syksyn grafiikoiden suunnittelun olevan käynnistymässä ja fuksiviikolla 
olevan valo- ja videokuvaus. Elisabet Lakkala kertoi etsivänsä ajankohtaa KV-maistereiden 
Finanssipäivälle. Juho Lahtinen kertoi käyneensä koronatestissä. Lotta Leinonen kertoi asioiden 
sujuvan tällä hetkellä ongelmitta. Noora Arantola kertoi syksyn tapahtumien suunnittelun 
käynnistyneen eilen toimikunnan kanssa. Samuli Virtanen kertoi saaneensa kandityönsä lähes 
valmiiksi. Severi Kurtti kertoi kartoittaneensa toimikunnan kanssa virtuaalitapahtumia ja 
palaavansa pian Ouluun. Tuomas Pikkujämsä kertoi saaneensa juuri vedokset haalareista. Sami 
Rojolle ei kuulu ihmeempää. 

  
6. Börje-haun jatkaminen  

 
Uusi ajankohta haulle katsotaan fuksiviikon jälkeen, sillä hakemuksia ei tullut elokuussa. 

  
7. FixIndex osakeyhtiön asettaminen selvitystilaan  

  
Samuli Virtanen esitti että FixIndexin edustajat kutsuvat koolle yhtiökokouksen, jossa yhtiö 
esitetään selvitystilaan sen toiminnan lakkauttamiseksi.  

 
8. Alustavat budjetit  

 
• Rapujuhlat  

Esitys: Liite 1  
 

Noora Arantola esitti rapujuhlien alustavan budjetin ja kertoi tapahtumassa käytettävän Finanssin 
vanhoja Alkon lahjakortteja kattamaan osan kuluista. Tapahtumalla pyritään nollatulokseen. 

 
Esitys hyväksyttiin. 

 

• Finanssi Masters  

Esitys: Liite 2  
 

Tuomas Pikkujämsä esitti Finanssi Mastersin tarjouksen, joka oli huomattavasti parempi kuin 
viime vuonna, sekä alustavan budjetin tapahtumalle. 

 
Esitys hyväksyttiin.  

 

 
9. Lähipäivinä käynnistyvät projektit  

  

• Fuksiviikko 

• 31.8. Fuksipäivä 

 

Hallitus tulee paikalle klo 14 ja fuksit kello 17. Tuomas Pikkujämsä kertoi fuksipassien ja 

haalarien olevan kiltahuoneella, josta ne tulee noutaa tapahtumaa ennen. Fukseille 

jaetaan tapahtumaan saapuessa Finanssin rannekkeet. Sami Rojo tuo tapahtumaan 

hygieniaohjeistukset tulosteina, joihin Aatu Heikkonen luo huomiota herättävät grafiikat. 

Fukseja muistutetaan siitä, että tapahtuma on ulkona. 

 

• 2.9. Finanssipäivä  

 



Tapahtuma järjestetään mutta sen tilavarauksia selvitetään yhä yliopistolta. 

 

• 2.9. NESU-Finanssin Harkkasitsit 

 

Tapahtuma järjestetään yliopiston nurmialueella. 

 

• 3.9. Kaupunkikierros 
 

Tuomas Pikkujämsä esitteli kaupunkikierroksen reittiä ja 
kertoi suunnitelleensa Severi Kurtin kanssa Violetin 
Vyöhykeen esittelyn reitin varrelle. 
 

Taru Riipi liittyi seuraamaan kokousta kellon ollessa 19.27. 

 

• 7.9. Fuksiolympialaiset  
 

Fuksiolympialaisiin on löydetty rastinpitäjiä hallituksen lisäksi 
ja tapahtuma tulee toteutumaan.  

 
• 10.9. Fuksisuunnistus  

 

Tapahtuma toteutuu.  

  

• 25.9. Kauppatieteilijän urapolut  

 

Elisabet Lakkala kertoi tapahtumaan selvitettävän etäyhteysvälineitä yliopiston kanssa, jotta 
tapahtuma voidaan toteuttaa. 
 

• 26.9. Rapujuhlat  

 

Noora Arantola kertoi tapahtuman suunnittelun olevan käynnissä ja tapahtuman olevan sitsejä 
siistimpi tilaisuus. 

 

• 7.10. Fuksicocktail  

 
Noora Arantola kertoi Casino Royalen nimen vaihtuvan Fuksicocktailiksi, mutta ydinkonsepti 
pidetään samana. Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti fukseille. 

 

• 9.–10.10. Finanssi ry:n 29. vuosijuhlat  
 

Sami Rojo kertoi, että vuosijuhlien varausta Lasaretissa voidaan siirtää toiseen ajankohtaan. 
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

  

10. Peruttavat/siirrettävät tapahtumat syksy 2020  

 

• Welcome to Finanssi  
Tapahtuma siirretään ja sille etsitään uutta ajankohtaa. 

 

• Talobileet  

Tapahtuma siirretään hamaan tulevaisuuteen ja lasku on maksettu. 



 
• Finanssin Fuksisitsit  

Seuraavat sitsit jotka voidaan toteuttaa pidetään tällä nimellä. 

 

• BaariBussiExcursio  
Tapahtuma ei toteudu fuksiviikolla. 

 

• Syyskuun Poikkitieteelliset haalaribileet  

Tapahtuma on peruttu rajoitusten johdosta. 
 

• Maisteristartti  

Tapahtuma siirtyy ja uutta ajankohtaa selvitetään loppuvuodelle. 

 
• Lokakuun Poikkitieteelliset haalaribileet  

Tapahtuma perutaan sillä rajoitukset päättyvät vasta tapahtumaa edeltävänä päivänä. 

  
11. Biletiimin palkitseminen syksy 2020  

• Esitys: Liite 3 

 
Noora Arantola esitti biletiimin palkitsemisen syksylle 2020. 

 

Esitys hyväksyttiin. 

 
 

Siiri Harju liittyi seuraamaan kokousta kellon ollessa 20.03 

 

12. Violetin Vyöhykkeen tarrat 
• Esitys: Liite 4 

 

Severi Kurtti esitti Violetin Vyöhykkeen kumppanien tiloihin suunniteltuja tarroja, joiden kautta 
lisätään tietoisuutta eduista ja muistutetaan käyttämään Finanssitarraa ostosten yhteydessä. 
Tarrat olisivat ikkunassa ja kassalla. 

 

 Esitys ja budjetti hyväksyttiin ja koettiin hyväksi uudistukseksi. 

  
13. Fuksisuunnistuksen rastivalinnat  

 
Hallitus äänesti fuksisuunnistuksen rastihakemuksista. Rasteja on 12 kappaletta jotka ovat: FH20, 
Vanhat hallitukset, Kylli, NESU, FOKI, BeerBong -kerho, OBSE, sekä hakemukset numero 2, 3, 5, 6, 
8. 

  
14. Kiltatuotteiden myynnin toteutus syksy 2020  
 

Tuomas Pikkujämsä kertoi syksyllä myytävän juomapulloja ja seikkailijahattuja. Pikkujämsä kertoi, 
että tuotteita voidaan tilata suoraan tuottajan nettikaupasta, josta tuotteet toimitetaan 
Finanssille. Pikkujämsä muistutti preemio-osuudesta menevän arvonlisävero 24%. Tuotteita 
tilataan kysyntäperusteisesti, ja hieman ylimääräisiä kiltahuoneelle myöhempään myyntiin. 

 

Juomapullon hinnaksi tulee 12 euroa ja seikkailijahatun hinnaksi 17 euroa. 

 



Kiltatuotteiden myyntiä järjestetään tapahtumien yhteyteen kiltahuoneen ollessa kiinni. 
  

15. Kerhotukihakemukset  
  

• BeerPong -kerho  

Esitys: Liite 5 

 

Tuomas Pikkujämsä esitteli BeerPong -kerhon kerhotukihakemuksen. Tuella katetaan 
haalarimerkkejä, jotka ovat palkintoja pelitapahtumista. 

 

Hakemus hyväksyttiin. 

  
16. Soutupatsaan kaiverrus  

 
Tuomas Pikkujämsä käy kaiverruttamassa soutukilpailun kiertopalkinnon ennen ensi viikon 
soutukilpailuita.  

  
17. Muut esille tulevat asiat  

  
Sami Rojo tulee hankkimaan käsidesiä ja kasvomaskeja fuksipäivään. Budjetti tästä käsitellään ensi 
kokouksessa. Tuomas Pikkujämsä kertoi soutujoukkueesta puuttuvan vielä soutajia, mutta 
kapteeni on löytynyt. Soutajia etsitään sosiaalisen median kautta lisää. Juho Lahtinen mainitsi 
lokakuun opesitseistä ja todettiin että ne tullaan perumaan tai siirtämään. Noora Arantola 
muistutti ettei haalarimerkkeihin kannata laittaa päivämääriä ellei tapahtuman toteutuminen ole 
täysin varma. 

 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Hallitus kokoustaa ensi viikolla puheenjohtajan kutsusta. 
  

19. Kokouksen päättäminen  
 

Kokous päätettiin kellon ollessa 20.44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 
Sami Rojo                               Noora Arantola 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________               ________________________________ 

 
Severi Kurtti     Tuomas Pikkujämsä    
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
 

  
  

  

  

FINANSSI RY  
OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  

STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG  

  
 

http://www.finanssi.org/
http://www.finanssi.org/

