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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hälinen avaa kokouksen ajassa 16.26. Henkilö sai puheenvuo-

ron alussa. 

 

                   

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  (ilm.est.) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  Henkilö 

  Henkilö 

          

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Lunnasta. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 



            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Hälinen ehdottaa Väisästä. Salonen ehdottaa Kurikka-ahoa. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.  

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Keskusteltiin Lapikkaan liikuntahaasteen henkilö yksilövoittajan 

palkinnosta, josta päätös hankintaluvuissa.  

● Perusavustus 2021 päätös 

● Myönnetty avustusta rahaa euroa.  

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Harjoitteluiden ohjausryhmän kokouksen kuulumiset 

● Syventävään harjoitteluun täytyy olla monialaiset suoritettuna.  

● Syventävä harjoittelu pyritään pitämään mahdollisimman 

normaalina, korostetaan turvallisuutta, lyhennetään 4 viikkoon 

sekä huomioidaan myös etäharjoittelun mahdollisuus.  

 

● Edunvalvontajaoston kokouskuulumiset 

● Rehtori Syväjärvi paikalla, puhetta oli muun muassa yliopiston 

hallinnosta, koronasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista 

○ Valintakokeet tarkoitus järjestää fyysisesti yliopiston 

tiloissa.  

○ Erityistä huomiota uusien opiskelijoiden hyvinvointiin, 

pyritty saamaan opintopsykologin palvelut opiskelijoille. 

○ Pohdittiin mahdollista syksyn tautitilannetta ja sen 

vaikutuksia.  

 

● Katsaus tuutorihakuun ja opetuutorointiin 

○ Hakemuksia ennätysmäärä 



○ Opetuutoroinnin kokemukset vaihtelivat, kaivattiin lisää 

yhteistyötä opetuutorin ja opiskelijatuutoreiden välille 

 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

● Tilinkäyttöoikeudet myönnetty virallisesti Saloselle, Häliselle & 

Niemelälle. 

● Uusi pankkikortti Salosen nimellä: maksuraja rahaa euroa, 

nostoraja rahaa euroa.  

● SOOLin Etä-Talvipäivien myyntikylän haalarimerkkien myynnistä 

voittoa rahaa euroa  

 

                  8.3 SOOL 

● Valmistuvien info luokan- ja aineenopettajille 14.4.  

● Webinaari Päihde- ja pelikasvatus 2020-luvulla toukokuussa.  

● SOOLin liittokokous 10.4., Hälinen ja Jaakola menee paikalle.  

 

 

                  8.4 Liikunta 

● Liikuntajaoston kuulumiset 

● Päivitystä sporttipassiin, pyritään seuraavaan kokoukseen 

mennessä viedä asioita eteenpäin. LYYn alaisuuteen 

sporttipassi.  

● Liikuntahaaste oli hyvä ja menestys! 

● Vappuviikolle liikuntatapahtuma Lyyltä 

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Kokouskuulumiset vapaa-ajan jaostosta 

● Vappuviikolle joka päivä ohjelmaa 

○ Vappuradio, haalarihaaste, vappusitsit, 

munkinpaistolive 

 

● Kulttuurikuukausi marraskuu 

● Ehdotus Jaloilta villeiltä kulttuurikuukauteen jokin tietty maa 

 

● Etäsitsit 7.4. Lapikas  

● Ilmoittautumisia 35 kappaletta 

 

● Etäsitsit 23.4. JV kanssa 

● Teemana vanhat hyvät ajat 

● Toastina yksi Lapikkaalta, toinen JV:ltä 

● Kulttuurivastaavat yhteistyössä JV:n kanssa.  

 

● Uusi laulukirja + sitsikulttuuriopas 

● Sitsikulttuuriopas tehdään yhdessä ainejärjestöjen kanssa.  



● Minun Lapikkaani sitsikirjaan.  

● Ohjeistus, mitä sitseiltä tulee löytyä ja mitä siellä tehdään. 

 

● Etä Vappu - Munkinpaistolive 

 

Lunnas ehdottaa taukoa 17.27. 

Jatketaan kokousta 17.33. 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● Viikko 12: Ilmastotietoutta kasvattamassa (henkilö) 

● Viikko 13: #lapikasliikkuu (Hakala ja Väisänen) 

● Viikko 14: Rollohypetystä (Salonen, Väisänen ja Hakala) 

● Viikko 15: Liikunnan sivuaineesta (Niemelä ja kaveri) 

● Viikko 16: Vappuun liittyvää 

● Viikko 17: Vappuun liittyvää 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Tuutorivalinnat lukuvuodelle 21–22 tulevina viikkoina. 

● Tuutorivalintoihin liittyvä kokous 1.4. 

● Haalarikastajaiset 

● Jaakola ja Hakoköngäs hoitavat 

● Ehdotettu viikkoja 15–16 

● Alustavasti suunniteltu rastipisteitä, tärkeää huomioida 

koronarajoitukset  

 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Yhteishaun tiimoilta sisällöt hoidettu 

● Verkkosivujen Hakijalle-osio päivitetty ajan tasalle 

● Instagramiin tarinat joka päivälle hoidettu (pääsykokeet, 

opintojen rakenne, luokanopettajaksi opiskelu, ainejärjestö, 

Rovaniemi) 

 

● Viestintäsuunnitelma aluillaan Google Drivessa 

 

● Lapikkaan Giphyt, ketä ideoimaan/piirtämään Väisäsen avuksi? Tili 

tehty 

● Esimerkiksi Lapikkaan logo, kahvikuppi 

 

● Viestintäjaoston kokous 25.3.  

● Yhteinen kanava eri ainejärjestöjen viestintävastaaville 

● Tapahtumakalenteri 

● Viestiminen vaaleista, kannustusta äänestämiselle 

 

● 31.3. Kahvihetki Instassa + kysely jäsenistölle, mitä kaivataan, ideoita 

tapahtumiin? 



● Verkkosivujen osoitteen lisenssin uusiminen toukokuuhun mennessä 

● Vanhenee 9.5. 

● Verkko-osoite vanhenee, lisenssi rahaa euroa vuodessa 

● Väisänen ja Salonen selvittelee asiaa 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● @myglobaldiary takeover 8.4. 

● Kurikka-aho hoitaa 

● Lapikkaan tilille mainostusta 

 

● Ympäristöjaoston kokouskuulumiset 

● Ympäristökampanja Arjen vastuulliset valinnat: Lapikkaan aihe 

Zero Waste ja jätteiden vähentäminen, syyskuu 

○ Materiaalit ja grafiikat LYYltä. 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● Grammy gaala-sitsit 7.4. 

● KTK:n Q&A - keskustelutilaisuus 7.4. klo 14 (Lapikkaan edustaja 

Niemelä) 

● SOOL-liittokokous 10.–11.4. 

● Freeed-webinaari 12.4. 

○ Kohdennetaan korkeakouluopiskelijoille 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

● 31.3. Miten mennyt? Onko tullut kuvia? 

● 28.4. Seuraava kahvihetki 

 

 

11.              Hankintaluvat 

                        Esitys: Myönnetään haalarimerkkien postitukseen takautuvasti 16,95 euroa. 

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

                         

                        Esitys: Myönnetään 15,00 euroa Kosmos Buranin vuosijuhlakeräykseen  

Hope ry:lle                     

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

                                         

                        Esitys: Myönnetään 15,00 euroa Remburssi ry:lle Lapin ensi- ja turvakoti ry  

-vuosijuhlakeräykseen. 

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                        Esitys: Myönnetään 10 euroa Cafe Bar 21- lahjakorttiin #lapikasliikkuu -kisan  

voittajan palkintoon. 

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 



 

12.              Laskut 

                         

                       Maaliskuun velat maksettu 15.3. 

                  

  

                   

13.              Meta 

 

● Lapikkaan kangaskassien myynti 

○ Varastossa 143 kappaletta 

○ Mainostusta somessa ja lapikaspostissa 

○ Salonen hoitaa maksut.  

 

● Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen 

○ Haalarimerkkivaraston täydentäminen syksylle 

○ Alustavasti mietitty haalarimerkkikilpailua. 

 

● Haalarimerkkien myynnistä voittoa rahaa euroa.  

● Rehtorin aamukahvit 22.4. klo 8.30–9.30 

 

 

 

14.              Seuraava kokous 

 

  19.4. klo 16.00 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Hälinen päättää kokouksen ajassa 18.49 

 

 


