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FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 14/2021   15.11.2021 
 
Aika Maanantai 15.11. klo 19:30 
Paikka Microsoft Teams 
 
Käsiteltävät asiat 
 
§ 1 Kokouksen avaus 
 
§ 2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
§ 3  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus 
 
§ 4  Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
§ 5 Posti- ja ilmoitusasiat 
 
§ 6 Jäsenmaksu vuodelle 2022 
 
§ 7 Halloped-haku 
 
§ 8 Hyväksyttävät laskut 
 
§ 9 Hyväksyttävät budjetit 
 
§ 10 Tilitoimiston kartoituksen tilanne 
 
§ 11 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit 
 
§ 12 Muut esille tulevat asiat 
 
§ 13 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
§ 14 Kokouksen päättäminen 
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Osallistujat 
 
Hallituksen jäsenet 
 Lotta Leinonen, puheenjohtaja 
 Noora Arantola, sihteeri 

Aatu Heikkonen 
Severi Kurtti  
Juho Lahtinen 
Julia Liukko 
Taru Nygård 
Jenna Poranen 
Kamaldeep Kaur Randhawa 
Tiia Tyrväinen 
Minttu Varis  
 
 

Muut 
 Emilia Hoikkaniemi 
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§ 1 Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avaa kokouksen 
 
Päätös 
Puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 19.30. 
 
 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Finanssi ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Toukokuussa, 
kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa kokoontuva hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä 
(4) hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  
 
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan annettava 
suullisesti tai sähköisesti hallituksen jäsenille. 
 
Esitys 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Päätös 
Hyväksytään esityksen mukaisesti.  
 
 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus 
 
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja varmistetaan, että edelliset pöytäkirjat on tarkastettu. 
Tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat lisätään Finanssi ry:n nettisivuille. 
 
Esitys 
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kamaldeep Kaur Randhawa ja Minttu Varis. 
 
Päätös 
Edelliset pöytäkirjat on tarkastettu ja arkistoitu. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Minttu Varis ja 
Severi Kurtti.  
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§ 4 Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
Esitys 
Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös 
Lisätään työjärjestykseen kohdaksi 9.2. FF-klubin alustava budjetti. Lisätään esityslistaan Axon 
profilen hyväksyttävä lasku kohtaan 8.4. Lisätään esityslistaan kohdaksi 6 jäsenmaksun vahvistus 
vuodelle 2022. 
 
 
§ 5 Posti- ja ilmoitusasiat 
 
Esitys 
Käydään läpi mahdolliset posti- ja ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi. 
 
Merkitään tiedoksi 
Minttu Varis ilmoitti, että sijoittajaklubin tapahtuma on julkaistu tänään ja sen ilmoittautuminen 
on maksuton. Lotta Leinonen kertoi, että Varjoappron rannekkeet saa vaihdettua Tampereella. 
Tiia Tyrväinen kertoi, että Rukalta on tulossa laskua mökkien vahingoista. Summa ei ole tiedossa, 
mutta tullaan laskuttamaan mökkikohtaisesti mökkien vastuuhenkilöiden kautta. Taru Nygård 
kertoi, että tänään julkaistuun fuksikyselyyn on tullut jo heti mukavan monta vastausta. Kyselyä 
markkinoidaan huomenna lisää.  
 
 
§ 6 Jäsenmaksu vuodelle 2022 
 
Esitys 
Esitetään vuodelle 2022 jäsenmaksuksi 50 euroa koko opintojen ajalle.  
 
Päätös 
Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 
 
§ 7 Halloped-haku 
 
Halloped-haku on voimassa 28.11. asti ja toimielimiin tarvitaan paljon myös kauppatieteiden 
opiskelijoita. Finanssi kannustaa kaikkia hakemaan halloped-paikkoja. Lisätietoja voi kysyä 
matalalla kynnyksellä koulutuspoliittiselta vastaavalta Taru Nygårdilta. 
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Esitys 
Merkitään tiedoksi. 
 
Merkitään tiedoksi 
Taru Nygård kertoi, että halloped-hakua on jatkettu 28.11. saakka ja kannustaa opiskelijoita 
hakemaan hallopediksi. Nygård muistutti opiskelijaedustajien tärkeydestä opiskelijoiden edun 
kannalle ja kertoi viestintää tulevan vielä lisää Finanssin kanaviin. 
 
 
§ 8 Hyväksyttävät laskut 
 
8.1 Rukan pizzalasku 
 
Esitys 
Hyväksytään pizzalasku Pizzeria Rukasta ja Kotipizzasta tilatuista pizzoista. 
 
Päätös 
Tiia Tyrväinen esitteli pizzalaskun Rukalta. Lasku hyväksyttiin ja palveluun oltiin tyytyväisiä. 
 
 
8.2 Rukan järjestyksenvalvojalasku 
 
Esitys 
Hyväksytään järjestyksenvalvojapalvelun lasku. 
 
Päätös 
Tyrväinen esitteli järjestyksenvalvonnan laskun. Lasku vastasi tehtyä tilausta ja hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti. 
 
 
8.3  Simisamin lasku vuosijuhlille 
 
Esitys 
Hyväksytään Simisamin lasku, joka sisältää erilaisia palveluita vuosijuhlien silliaamiaiselle. 
 
Merkitään tiedoksi 
Leinonen kertoi saaneensa tiedon, että lasku on tulossa ja sen summa tulee olemaan yli 1000 
euroa. Merkitään tiedoksi, että laskun tarkka summa ei ole kokouksen osallistujilla tiedossa, mutta 
tarjous ja lasku hyväksytään näillä tiedoilla, jotka meillä on.  
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8.4  Axon profil lasku vuosijuhlille 
 
Esitys 
Hyväksytään Axon Profil lasku, joka sisältää lahjoja vuosijuhlavieraille. 
 
Päätös 
Tiia Tyrväinen esitteli Axon Profilin laskun vuosijuhlille ja kertoi Kamaldeep Kaur Randhawan 
tarkistaneen laskun vastaavan tehtyä tilausta. Lasku hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 
 
 
§ 9 Hyväksyttävät budjetit 
 
9.1  F niin kuin Finanssi -sitsien budjetti 
 
Esittelijä: Juho Lahtinen 
Esitys 
Hyväksytään budjetti. 
 
Päätös 
Juho Lahtinen esitteli alustavan ja toteutuneen budjetin sitseille. Lipputulot olivat odotettua 
pienemmät, josta koitui hieman odotettua suurempi tappio. Budjettiin korjattiin tilavuokran 
summaksi 250 euroa 215 sijaan ja budjetti hyväksyttiin tällä muutoksella. 
 
 
9.2. FF-klubin tapahtuman alustava budjetti 
 
Esittelijä: Minttu Varis 
Esitys 
Hyväksytään budjetti. 
 
Päätös 
Minttu Varis esitteli FF-klubin tapahtuman alustavan budjetin kerhon puolesta. Budjettien 
perusteella tapahtuman lipun hinnaksi hyväksyttiin maksimissaan 3 euroa. Tapahtuman päiväksi 
ajoittuu 8.12. ja tapahtuma on alkoholiton. Keskusteltiin siitä, onko kerhon soveliasta tehdä 
tapahtumalla voittoa, ja todettiin että ei ole. Keskusteltiin myös siitä, että tapahtuma on 
poikkitieteellinen. Päätettiin, että tilavuokran osalta budjetti hyväksytään, ja Varis jatkaa 
keskustelua kerhon kanssa siitä, mihin lipputulot hyödynnetään, mikäli ne osoittautuvat 
suuremmaksi kuin vuokra. Mikäli tapahtuma tuottaisi tappiota, tappio menee kerhon 
kerhobudjetista. 
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§ 10 Tilitoimiston kartoituksen tilanne 
 
Esittelijä: Tiia Tyrväinen 
Esitys 
Käydään läpi tilitoimiston kartoituksen tilanne. 
 
Merkitään tiedoksi 
Tiia Tyrväinen kertoi tilannekatsausta tilitoimistojen kartoituksesta. Oulun tilitoimi ei ole vastannut 
yhteydenottoihin ja pudotetaan pois harkinnasta. Tyrväinen esitteli Greenstepilta saadun 
tarjouksen, jonka kustannus oli niin suuri, ettei tarjousta oteta vastaan. Harkinnassa on enää 
jäljellä Talenom sekä Accountor. Accountorilta on saatu päivitetty tarjous. Tyrväinen jatkaa näiden 
kahden palvelun ja hintojen vertailua, mutta valinta ja käyttöönoton aloitus on tarkoitus saada 
tehtyä pian. Leinonen lisäsi, että tilinpäätös on saatava hyvissä ajoin alkuvuodesta, jotta se ehtii 
toiminnantarkastajille ja kevätkokoukseen. Tämä otetaan huomioon palvelun valinnassa. Leinonen 
kysyi myös, miten kulukorvauksien käsittely menisi uuden palvelun kanssa. Tyrväinen kertoi, että 
Talenomin ja Accountorin palveluissa molemmissa on tähän käyttöön sovellus, joista Talenomin 
palvelu olisi edullisempi. Palvelussa kirjanpitäjä hyväksyisi kulukorvauksen maksuun 
automaattisesti samalla, kun se kirjataan kirjanpitoon. Leinonen kysyi myös olisiko järkevää, että 
tapahtuman järjestäjillä olisi omat s-business -kortit käytössä, joka vähentäisi kulukorvausten 
määrää ja siten niistä syntyvien tositteiden määrää.  
 
 
§ 10 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit 
 
 
Käydään läpi tapahtumat ja projektit. Merkitään tiedoksi 
 
vk 46 
16.11. Maisteritapahtuma + FixIndexin muistotilaisuus 
17.11. Sääntömääräinen syyskokous 
18.11. Kulttuuri-ilta: Baby Jane 
vk 47 VUOSIJUHLAVIIKKO 
22.-28.11. Toimikuntahaku 
22.11. Kampauskoulutus 
23.11. NUEK - Voi Paremmin 
23.11. Fuksicocktail 
24.11. Vujusitsit 
26.-27.11. Finanssi ry:n 30. vuosijuhlat 
(vk48) 
1.-2.12. Streaming Slush – oululaista loskaa 
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Merkitään tiedoksi 
Jenna Poranen kertoi huomisesta maisteritapahtumasta, jonka jatkoina toimii FixIndexin 
muistotilaisuus. Lotta Leinonen kertoi syyskokouksesta ja aiheeseen palataan myöhemmin 
Leinosen nettiyhteyden aiheuttaessa teknisiä haasteita puheenvuorolle. Minttu Varis kertoi 
oopperaillasta. Juho Lahtinen muisti toimikuntahaun, ja Leinonen muistutti egonomitoimihenkilön 
ja poikkaritoimihenkilön sisältyvän tähän hakuun. Varis pyysi lisäämään listaan 
kampauskoulutuksen päivälle myös sijoittajaklubin yritysillan, joka on siis 22.11. Leinonen kertoi 
NUEK -kisakatsomosta ja Fuksicocktailista. Varis muistutti, että cocktailissa jaetaan fuksimerkit ja 
kokardit fuksipassin suorittaneille ja ottaa asian työn alle. Varis lupasi laskea fuksipassien 
suoritusmerkinnät ja huomioida suoritukset viimeiseen minuuttiin saakka. Poranen kysyi 
vaihtarien palkitsemistesta ja tähän otetaan sivuun haalarimerkit passin palauttaville. Lahtinen 
kertoi vujusitsien lipunmyynnin alkavan perjantaina ja ruokana olevan lasagnea. Kyseessä on 
syksyn 7. sitsit Finanssin Nesulle. Leinonen kertoi ennen vuosijuhlia pidettävän vielä iltakoulu, 
jossa keskustellaan päivitetystä budjetista sekä kokouksen, jossa alustavaa budjettia tarkennetaan. 
 
 
§ 11 Muut esille tulevat asiat 
 
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat 
 
Merkitään tiedoksi 
Nygård kertoi kiltahuoneelta siivotuista rojuista, kuten rikkinäisistä huonekaluista ja muki-
inventaariosta jääneistä mukeista, sekä uudesta vedenkeittimestä ja termoskannusta vanhojen 
epäsiistien tilalle. Edellinen vedenkeitin vuosi vettä, mikä on myös sähköturvallisuusriski. 
Tyrväinen kertoi, että kiltahuoneen kaappiin vuotavalle hanalle on tilattu korjaus. Lahtinen kertoi 
kiltiksellä käyneen korjaaja, joka kertoi vian olevan käyttäjässä. Varis kertoi saaneensa 
huoltohenkilöltä tiedon, että viemäriä olisi kiristetty. Korjaajan otetaan yhteyttä uudemman 
kerran. Tyrväinen kertoi tehneensä kiltahuoneelle siivousohjeistuksen keittiöön ja vievänsä sen 
laminoituna kiltahuoneelle. Nygård huomautti myös toisesta paloturvallisuusriskistä, joka on 
erikoisesti kiinnitetty ja katosta roikkuva nettijohto television suunnalla. 
 
Keskusteltiin myös vuosijuhlien lauluvihon sisällöstä. 
 
 
§ 12 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Esitys 
Seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta 
 
Päätös 
Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
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§ 13 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös 
Puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 20.32. 
 
 
 
 

 
_____________________________ _____________________________ 
Lotta Leinonen   Noora Arantola 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
 
                 
_____________________________ _____________________________  
Severi Kurtti   Minttu Varis    
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
 


