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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hälinen avaa kokouksen ajassa 18.00. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                       Varsinaiset jäsenet: 

             

Valtteri Niemelä  (x)    

Minna Väisänen  (x) 

Selina Hakala   (x) 

Siiri Holappa   (x) 

Emmi-Lotta Lunnas  (x) 

Elina Jaakola   (x) 

Heidi Kurikka-aho  (x) 

Mirjam Paaso             (x) 

  Veera Salonen  (x) 

  Niina Hakoköngäs  (x) 

 

Muut paikallaolijat: 

Henkilö saapuu ajassa 18.02 

 

Esitys: Myönnetään paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

          

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Hälinen ehdottaa Salosta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Holappa ehdottaa Jaakolaa. Jaakola ehdottaa Hakoköngästä. 



Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

               

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

                        Tarkastettu ja hyväksytty. 

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Hallitukseen lisähaulla mukaan tuli Niina Hakoköngäs 17.2.2021 

 

● KTK:n Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtorin 

tehtäväntäyttöä varten on asetettu toimikunta, johon 

opiskelijajäsenenä kuuluu Valtteri Niemelä 

 

● KTK:n Opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmiin sekä 

tehtäväntäyttöryhmiin on valittu opiskelijoiden edustajat: 

• Englannin kielen lehtorin valinta (Henkilö) 

• Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin valinta (Henkilö) 

• Erityisopetuksen lehtorien valinta (Selina Hakala) 

• Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin valinta (Mirjam Paaso) 

     

 

● Koronarajoitukset 

- Tällä hetkellä yli 20 hengen tilaisuudet kielletty 

- AJ-tilojen käytettävyys 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Edunvalvontajaoston kokouksen 9.2. kuulumiset 

● LYY:n tavoitteet kuntavaaleihin liittyen  

o workshop maaliskuun alkupuolelle?  

 

● Tuutoroinnin vuosikello 

o viikolla 8 ja 9 tuutorihaku, kestää kolme viikkoa 

o koulutukset maalis-/huhtikuussa 

o ainejärjestöjen samanaikainen viestintä 

 

● YTHS-palautekysely 



• opiskelijoiden kokemuksia YTHS:n etäyhteydestä, keskustelua 

Kelalle siirtyneestä maksusta, kyselystä korostuu 

opiskelijoiden tyytymättömyys 

 

● Kopokahveja suunniteltu alustavasti 4.3., teemana harkat. Kellonaika 

ja paikka tarkentuu myöhemmin, etänä 

• mainostus Holappa, Jaakola & Lunnas 

 

● Edunvalvontaa kuuluvaksi:  

• Säännöllisin kuulumisin esim. instassa edunvalvonta 

näkyvämmäksi 

 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä: rahaa euroa 

 

● Kuukausittaisen velkojen maksusumman korotus 

• molemmille maksetaan kuukausittain rahaa euroa helmikuusta 

lähtien 

 

● Kirjanpitojen tarkastus / selvitys Arktikumin ja SantaParkin kanssa 

• kirjanpito tarkistettu helmikuussa velkojien kanssa, tarkistus 

kesken 

 

● Tilinkäyttöoikeudet 

• asiapapereiden lähettäminen Nordealle pikimmiten, kunhan 

viimeiset asiakirjat saadaan  

 

 

                  8.3 SOOL 

● Vuoden luokanopettajaopiskelijan valinta, äänestys päättyy 7.3. 

• mainostus lapikaspostissa ja Hakala hoitaa mainostuksen 

somessa 

 

                  8.4 Liikunta 

● Liikuntajaoston terveiset 

• sporttipassin uudistus syksyllä 2021 LYYn alaiseksi 

 

● Kevään liikuntatapahtumat? 

• Mahdollisia tapahtumia El clasico, hankifutis ja 

pipolätkä/rusettiluistelu & rastitoimintaa, järjestäminen rajoitusten 

puitteissa, esimerkiksi huhtikuussa? 

• Ulkoilutapahtumien järjestäminen nykyisten rajoitusten puitteissa 

kannattamatonta 

• Lenkki- /urheiluhaaste/#lapikasliikkuu tapahtumaa maaliskuulle: 

lenkkeilyä yksin tai pienissä ryhmissä, hyväntekeväisyys? Hiihto? 

Ajan mukaan? Niemelä hoitaa ja jatkojalostaa.  

 



Pidetään tauko kello 18.44 alkaen. 

 

Kokous jatkuu ajassa 18.50. 

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 3.2. & 18.2.  

•  Korona-ajan ohjeet keskiössä (hygienia, maskit, rajoitukset…), 

varasuunnitelmat hyvä olla kaikkiin tapahtumiin 

• Suositellaan pidättäytymään etätapahtumissa, isompia 

lähitapahtumia ei järjestetä 

•  AJ tilojen käyttö ja säännöt, tapahtumat merkittävä ajoissa ja 

nopeasti kalenteriin (FB tapahtumakalenteriin tapahtumat, 

vältetään päällekkäisyyksiä) 

● Lyyn sivuille (FB) tapahtumat, jos tapahtumat ovat isoja. Kuka 

järjestää, mitä järjestää? Huomioi KV-opiskelijat! 

● Vapaa-ajan jaoston kokoukset joka toinen torstai klo 14.30–16.00 

● Etäsitsit, LYYKKÄ lähitapahtumana.  

● Etä-Wappu, kesto yhden viikon. 

• Wappustudio 

• Tarvitaan tapahtumia ainejärjestöiltä, Lapikkaalta munkinpaisto-

live 2.0 vappuviikolle, muu vappulive vappukuvia, keskusteluja 

yms. varten. Alusta tarkentuu myöhemmin. 

• Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa 

• Ideoita Wapun teemasta (elokuva, sportti) 

• Lapikas osallistuu Wappuun 

● AJ-tiloista lähdettävä viimeistään 18.50. 

● Lyyn saunatilat ovat auki, Lyyn nettisivuilta löytyy varauskalenteri. 

Huomioitava kokoontumisrajoitukset, ei yleisötilaisuuksia. 

Yksityishenkilöille, ei tapahtumia varten.  

● Sijais-tapahtuma onnistui hienosti, hyvää palautetta 

● Saatu hyvää palautetta, lapikaslaiset toivovat tapahtumia myös 

muuten kuin etänä 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● Julkaisutahti toistaiseksi viikoittain keskiviikkoisin 

● Postausvuorot ja -aiheet jaettu maaliskuulle asti 

• Viikko 8: Minnan opiskeluviikko / Väisänen 

• Viikko 9: / Hakala 

• Viikko 10: Tp-muistelot / Salonen 

• Viikko 11: Hallituslaisten hiihtolomakuulumiset (kuva + muutama 

lause) / Hallitus 

 

● Tullut positiivista palautetta 

● Verkkosivujen käyttö sujuu 

 

8.7 Fuksiasiat 



● Odotellaan innolla ensi vuoden tutorhakua. Mainostus, kun haku 

aukeaa! 

● Tuutorhaku alkaa 25.2., LYY valitsee hakemusten pohjalta 

• Viestintävastaavat jakaa valmiita pohjia, joita saa muokata, mutta 

yhtäläinen mainostus. Mainostus Kurikka-aho ja Väisänen some + 

lapikasposti. Tuutorit mainostavat fuksien whatsapp-ryhmissä sekä 

Lapikkaantuutorit -Instagramissa. Paaso hoitaa nykyisten 

tuutoreiden informoimisen. 

• Lapikkaalle valitaan 10 tuutoria 

• Syksyllä Lapin yliopistossa luokanopettajakoulutuksessa aloittaa 

90 uutta opiskelijaa. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Instagramin ja Facebookin kautta tiedottaminen sujuu, entiseltä 

viestintävastaavalta saatu perehdytys Lapikaspostiin. 

● Vuoroviikoin hoidetaan (toinen hoitaa Lapikaspostin, toinen sillä 

viikolla somen & päinvastoin sitten seuraavalla viikolla) 

● SOOL:n viestintäkoulutus 11.2. 

• Viestintäsuunnitelma 

• Somet 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Kansainvälisyysjaoston kokouskuulumiset 10.2. 

● Vaihto-opiskelijoiden huomioiminen mm. kaksikielisen 

viestinnän vahvistamisen myötä (Facebook, Instagram) 

 

● Ympäristöjaoston kokouskuulumiset 18.2. 

● Kokoontuminen kuukausittain 

● Hiilijalanjäljen laskentaa ainejärjestön tapahtumissa 

● Konkreettisuus ja osallistaminen 

● LYY aloittaa uuden kampanjan maaliskuussa, jokainen 

ainejärjestö osallistuu, grafiikka LYY:ltä 

● Lapikkaalle astiastoa?  

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

   

● Kopokahvit 4.3. 

● Etätalvipäivät 13.3. & epävirallinen etätalvipäivä-yhteistyö Pedagon ja 

OKAn kanssa 12.3. Ohjelmana kuuden tunnin Zoom-live, ainejärjestöt 

keksivät tekemistä. Lapikkaalta olohuone-live, ainejärjestöjen 

jäsenistöjen osallistaminen. Kurikka-aho ja Väisänen lähtevät 

suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaa. Niemelä kysyy Medium 

arpia mukaan. Väisänen hoitaa viestinnän ainejärjestöjen välillä. 

● Haalarimerkkien myynti Kide.app & etätalvipäivillä 

- Salonen ja Hälinen hoitaa myynnin etätalvipäivillä. 

- Haalarimerkkien myynnin avaaminen keväälle Kide.appissa.  



● Vuosikello kevään suhteen 

- kopokahvit, etätalvipäivät ja epävirallinen etätalvipäivä 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

● Joka kuun viimeinen keskiviikko 

● Instagram? Etälive joillain alustalla?  

● Kevään ensimmäinen kahvihetki maaliskuussa. 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

  Esitys: Myönnetään takautuvasti Elisa Häliselle 20€ Patentti- ja           

rekisterihallituksen tietojen päivitykseen. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

  Esitys: Myönnetään takautuvasti 15€ Mieli ry/Lyhty ry Vuosipäivälahjaan 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

                                         

12.              Laskut 

 

• Kuukausittaiset velat SantaParkille ja Arktikumille: rahaa euroa. 

• Kauden 2020 hallituksen maksamaton lasku Olet mitä syöt- sitsien 

tilavuokrasta Kansantalolle, eräpäivä ollut 16.10.2020, maksettu 

16.2.2021: rahaa euroa. 

                                             

             

13.              Meta 

 

● Moon-sopimus vuodelle 2021 

- Vaatimukset hankala täyttää korona-aikana rajoitusten 

puitteissa. Hallitus ei kannata Moon-sopimuksen jatkamista 

hallituskaudella 2021 

            Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

● Freeed-yhteistyö 

                        - Väisänen vie yhteistyötä Freeedin kanssa eteenpäin. 

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

● Jäsenen epävirallinen ulkoilu’’tapahtuma’’ 

• Opiskelijan halu järjestää vapaa-ajalla yksityinen 

ulkoilutapahtuma, jota mainostaisi Lapikkaan Facebook-

ryhmässä. 

• Normaaleissa oloissa mainostus ok, mutta vallitsevassa 

tilanteessa ei. 



● Pipotilaus 

• Osa pipoista hakematta, hakemattomien pipojen omistajille 

muistutusviesti. 

 

● Tehdään ig:n puolelle esittelyä Lapikkaasta yhteishaun tienoilla 

maaliskuussa. 

 

● Sähköpostin käyttäminen 

• Merkitse sähköposti lukemattomaksi. 

 

● Pedagon ja OKAn kanssa yhteinen talvipäiväohjelma 12.3.2021, 

olohuonekeikka. 

 

● Verkkosivuille Hakijalle-kohdan päivitys ajankohtaiseksi. Väisänen ja 

Kurikka-aho hoitavat.  

 

 

14.              Seuraava kokous 

  

 

- 8.3.  kello 14.00.  

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Hälinen päättää kokouksen ajassa 20.33.  

 

 


