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Osallistujat
Hallituksen jäsenet
Lotta Leinonen, puheenjohtaja
Noora Arantola, sihteeri
Aatu Heikkonen
Severi Kurtti
Juho Lahtinen, saapui 20.08
Julia Liukko, poistui 20.39
Taru Nygård
Jenna Poranen, poistui 20.14, saapui 20.19
Kamaldeep Kaur Randhawa
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Minttu Varis, poistui 21.49
Muut
Emilia Hoikkaniemi, poistui 20.14, saapui 20.27
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§1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös
Puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 20.04
§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 Aatu Heikkonen ja Severi Kurtti
Päätös
Kaikki vuoden 2021 pöytäkirjat on tarkastettu, syyskokouksen pöytäkirja mukaan lukien.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aatu Heikkonen ja Taru Nygård.
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§4
Työjärjestyksen vahvistaminen
Esitys
Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös
Työjärjestykseen lisätään §11 Päätoimittajan valinta, §6.5. HopLop -tapahtuman toteutunut
budjetti, sekä §12 FF-Klubin haalarimerkkitarjous.
Juho Lahtinen saapui kellon ollessa 20.08.
§5
Posti- ja ilmoitusasiat
Esitys
Käydään läpi mahdolliset posti- ja ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi
Lotta Leinonen harmitteli vuoden päättymistä. Minttu Varis kertoi, että uuden Sopon kanssa on
valittu uusi salivuoro, joka alkaa pyöriä ensi vuonna. Leinonen kertoi, että Finanssin joulutervehdys
on ajastettu huomiselle.
§6

Budjetit, tarjoukset ja laskut

6.1

Vuosijuhlien toteutunut budjetti

Esittelijä: Kamaldeep Kaur Randhawa
Esitys
Hyväksytään budjetti.
Päätös
Randhawa esitteli vuosijuhlien toteutuneen budjetin. Suurin muutos alustavaan budjettiin
verrattuna on tullut Tullisalin odotettua pienemmästä laskusta, joka johtuu budjetoitua
pienemmästä alkoholimenekistä, sekä odotettua halvemmista tarjoilijoista. Alkoholimenekin
vähentyminen on johtunut juhlan aikana alkoholittomiin juomiin vaihtaneista vieraista.
Tarjoilijoihin menneen pienemmän kustannuksen tarkempaa syytä ei tiedetä. Asia kirjataan
Vuosijuhlatestamenttiin seuraavia suuria juhlia varten, jotta Tullisalin kanssa tiedetään ottaa asia
FINANSSI RY

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

esille ensi kerralla ja pyytää tarkempaa alustavaa arviota. Tarkempi alustava arvio voisi
mahdollistaa edullisemman lipun.
Jenna Poranen ja Emilia Hoikkaniemi poistuivat kellon ollessa 20.14.
Leinonen kertoi vuosijuhlalahjoista tulleen positiivista palautetta. Tyrväinen muistutti, että toisen
vujuesiintyjän lasku on vielä saamatta, ja tulee saada pikimmiten. Randhawa kertoi
muistuttavansa esiintyjää asiasta.
Poranen palasi kellon ollessa 20.19.
Randhawa harmitteli jatkojen ruuista tullutta hävikkiä sillä ylijääneet ruuat eivät säilyneet autossa
pakkasesta johtuen. Osa ylijääneistä ruuista, kuten karkkeja, saatiin kuitenkin varastolle ensi juhlia
varten, joten hävikki ei ollut suuren suurta.
Silliksen osalta pientä lisälaskua tuli rikkoutuneesta peilistä. Silliksellä suuri säästö tuli siitä, että
Hartwallin anteliaan sponsoroinnin vuoksi alkoholihankinnoissa säästettiin alustavaan budjettiin
verrattuna merkittävä summa. Sillisbusseista tuli pieni lisähinta siivouslaskua huonovointisen
matkustajan vuoksi.
Emilia Hoikkaniemi palasi kellon ollessa 20.27.
Summa summarum, vuosijuhlien budjetin tappio pieneni merkittävästi alkuperäiseen. Tämä johtui
odotettua matalammista alkoholi- ja tarjoilijakuluista, joita ei voitu tietää ennakkoon, jonka vuoksi
tätä ei voitu huomioida lipun hinnassa. Myös onnistuneella varanhankinnalla pienennettiin
tappiota.
Budjetti hyväksyttiin.
6.2

Rukan reissun toteutunut budjetti

Esittelijä: Julia Liukko
Esitys
Hyväksytään budjetti.
Päätös
Liukko esitteli Rukan toteutuneen budjetin. Tapahtumalla tehtiin muutama euro tappiota ja
hallitus on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka hyvin kaikki lippurahat saatiin hyödynnettyä
tapahtuman sisällön kehittämiseen. Tapahtuman ohjelman kehitys nähtiin merkittävänä
kehityksenä, joka nosti tapahtuman arvoa.
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Budjetti hyväksyttiin.
6.3

Pikkujoulujen toteutunut budjetti

Esittelijä: Julia Liukko
Esitys
Hyväksytään budjetti.
Päätös
Liukko esitteli pikkujoulujen toteutuneen budjetin. Tapahtuma oli lippumaksuton, joten budjetti
oli tarkoituksella tappiollinen.
Budjetti hyväksyttiin.
Liukko poistui kokouksesta kellon ollessa 20.39.
6.4

Tullisalin laskun hyväksyminen

Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Hyväksytään lasku.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti ja lasku laitetaan maksuun.
6.5

HopLop -budjetti

Esittelijä: Minttu Varis
Esitys
Hyväksytään budjetti
Päätös
Tapahtuma menee FF-Klubin kerhobudjetista. Budjetti hyväksyttiin.
§7

Talenomin yhteistyön aloitus

Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Käydään läpi, miten kirjanpitouudistus on lähtenyt käyntiin Talenomin kanssa.
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Merkitään tiedoksi
Tyväinen kertoi Talenomin kanssa käydystä aloituspalaverista. Materiaalit on koottu myös
Teamsiin ensi vuotta varten. Verkkolaskuosoitteemme pysyy samana, ja sähköpostilaskun
käyttötapaa selvitetään vielä. Uusi hallitus on kutsuttu Talenom Online -palvelun koulutukseen.
Uusi ja vanha talousvastaava käyvät kirjanpitoperehdytyksessä Talenomin kanssa.
Yhteyshenkilömme Talenomilla on oikein mukava ja yhteistyö on lähtenyt käyntiin lupaavasti.
§8

Rukan maksujen tilanne

Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Käydään läpi, Rukan maksujen tilanne. Katsotaan, moniko on vielä maksamatta.
Merkitään tiedoksi
Kaikki mökkivahingot on saatu karhuttua. Iso peukku finanssilaisille.
§9

Fuksikysely

Esittelijä: Taru Nygård
Esitys
Käydään läpi fuksikyselyn vastauksia. Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi
Nygård esitteli fuksikyselyn tulokset. Fuksikysely toteutettiin yhteistyössä tiedekunnan kanssa ja
kohdistuu 1. vuosikurssin aloittaneisiin sekä avoimen väylän kautta tulleisiin opiskelijoihin.
Vastauksia saatiin 88kpl. Nygård nosti tuleville vuosille kehityskohdaksi sen, että maisterissa
aloittaville opiskelijoille olisi oma kysely.
Etäopiskelu jakoi mielipiteitä vastanneiden kesken. Etäopiskelun koettiin helpottavan töiden ja
opintojen yhteensovittamista, mutta monille se on aiheuttanut keskittymisen kanssa haasteita.
Hybdirivaihtoehtoa toivottiin paljon.
Moni vastaajista toivoi lisää alkoholittomia tapahtumia. Tämä nostetaan merkittäväksi
kehityskohdaksi tuleville vuosille. Vastausmäärää arvioidessa tulee huomioida myös se, että
vastaajien joukossa korostuu muutenkin se joukko, joka tapahtumissa käy (muiden vastausten
perusteella). Täten voidaan olettaa alkoholittomien tapahtumien kysynnän olevan oikeasti vielä
suurempi, kuin vastaajista niitä toivonut 20%.
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Ensi hallitusta, etenkin Sopon, Kopon ja KV- & Maisterivastaavan, suositellaan jälleen tutustumaan
fuksikyselyyn varsinkin fuksiviikkoa suunniteltaessa.
HopLop nostettiin esiin esimerkkinä erittäin onnistuneesta alkoholittomasta tapahtumasta, jota
suosittelemme ensi vuoden fuksiviikolle.
Keskusteltiin myös siitä, miten OPM-tapahtumissa muiden tuhti humala voi aiheuttaa
epämiellyttävää oloa, vaikka tapahtumaan voisikin osallistua alkoholittomana. Tästä syystä
HopLopin tyyppiset tapahtumat, joihin alkoholia ei voi tuoda lainkaan, olisivat suotava lisä
fuksiviikolle.
Fuksikyselyssä nousi myös esiin haasteet tiedon löytämisessä yliopiston harrastekerhoista. Tätä
kehitetään tulevaisuudessa.
§ 10

Kunniaohjesääntö

Esittelijä: Lotta Leinonen
Esitys
Muutetaan kohdassa 9 lukeva lause ”Kunnia- ja ansiomerkeistä käytetään kerrallaan vain
arvoltaan korkeinta merkkiä” muotoon ”Kaikkia ansaittuja kunnia- ja ansiomerkkejä voi käyttää
juhla-asussa yhtä aikaa.”
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
Merkitään tiedoksi, että uusi kunniatyöryhmä on kokoontunut ja valinnut puheenjohtajaksi Sami
Rojon. Kunniamerkkien myöntämisperusteita tullaan todennäköisesti muuttamaan ensi vuonna
niin, että kunniamerkkejä tullaan jakamaan jo opiskeluvuosien aikana, ja jotta kunniamerkkejä
myönnetään tasapuolisesti ansioista.
§ 11

Päätoimittajan valinta

Päätös
Päätoimittajaksi on tullut yksi hakemus ja henkilö on todettu erittäin hyväksi hakijaksi.
Päätoimittajaksi valitaan Jerina Storlöpare.
§ 12

FF-klubin haalarimerkkitarjous
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Esitys
FF-klubi esittää kerhotuen käyttöä kerhon haalarimerkkien tilaamiseen.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti. Kulu kohdistuu vuodelle 2021.
§13

Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Merkitään tiedoksi
Nygård ja Tyrväinen kertoivat, että tiedekunnan kanssa on selvitetty laskutusta ja sopimusta. Nyt
tiedekunnalta on laskutettu sekä 2020 että 2021 sopimussummat. Sopimuskausi tiedekunnan
kanssa on päättymässä ja sopimus uusitaan 2022 alkuvuodesta.
Lahtinen kertoi, että toimikuntien kiitosbileet ovat työn alla. Lisäksi toimikuntalaiset ja
toimihenkilöt saavat joulukiitoksena Wolt -kredittejä. Koronarajoitusten epävarmuuden vuoksi
tapahtumapäivää ei vielä lyödä lukkoon, vaan odotetaan joulun yli.
Minttu Varis poistui kellon ollessa 21.49.
Leinonen kertoi olleensa palaverissa HEBS ry:n puheenjohtajan kanssa ja keskustelleen heidän
halustaan liittyä Ekonomien jäseneksi. Kysymyksiin saatiin hyvin vastauksia ja selvitystyö HEBS ry:n
KPV- ja Ekonomijäsenyydestä jatkuu ensi vuonna.
Ekonomit toivottaa Finanssille, finanssilaisille ja Finanssin hallitukselle oikein hyvää joulua. Kaikki
potentiaali on nyt vapautettu.
Leinonen kiittää kaikkia tästä vuodesta.
§ 14

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta
Päätös
Ellei yllätyksiä tule, niin seuraavan kokouksen kutsuu koolle 2022 puheenjohtaja ja kyseessä on
hallituksen 2022 järjestäytymiskokous.
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§ 15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää Finanssin 2021 hallituksen viimeisen kokouksen kellon ollessa 22.05

_____________________________
Lotta Leinonen
Puheenjohtaja

_____________________________
Noora Arantola
Sihteeri

_____________________________
Aatu Heikkonen
Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Taru Nygård
Pöytäkirjantarkastaja
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