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Yliopistonkatu 8 
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Etäyhteys 

12.5.2021 klo 17 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hälinen avaa kokouksen ajassa 17:02. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                       Varsinaiset jäsenet: 

 

             Elisa Hälinen   (x) 

Valtteri Niemelä  (ilm.est.)    

Minna Väisänen  (x) 

Selina Hakala   (ilm.est.) 

Siiri Holappa   (ilm.est.) 

Emmi-Lotta Lunnas  (ilm.est.) 

Elina Jaakola   (x) 

Heidi Kurikka-aho  (x) 

Mirjam Paaso             (x) 

  Veera Salonen  (ilm.est.) 

  Niina Hakoköngäs  (paikalla kohdat 1-8.7 & 11) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

   

 

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Hälinen ehdottaa Jaakolaa. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

 



4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Väisänen ehdottaa Kurikka-ahoa. Hakoköngäs ehdottaa Jaakolaa. 

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 

● Koronarajoitukset höllentyneet. 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Edunvalvontajaoston kokouskuulumiset 4.5. 

 

● Siirretään kevään Kopokahvit syksylle. 

● Perusteluna viime kopokahvien vähäinen osallistujamäärä. 

Mietitään uudelleen brändäystä ja otetaan ideoita vastaan. 

 

● Vuosikysely käydään läpi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa. 

 

● Fuksien haalarikasteessa olleesta merkkimyynnistä voittoa rahaa € 

 

● LYY:n perusavustusta ei ole vielä tilille tullut 

● Selvitellään asiaa kesäkuussa, jos ei toukokuun aikana tule 

tilille. 

 

● Haalarimerkkien tilaaminen 

● Haalarimerkkikisan voittaja Bilettäjä-Pipsa-merkki. Äänestäjiä 

oli yhteensä 49. Tilataan 100kpl 

 

 

 



● Muut tilattavat merkit:  

○ Mulla on valtaa, mä koulutan muita (200kpl) 

○ From Rollo with love (100kpl) 

○ Mitä aktuaalista vittua (100kpl) 

○ Lapikas (200kpl) 

 

● Tarjous firmalta Merkillinen.fi, kokonaissumma rahaa €  

● Tarjous firmalta Promler, kokonaissumma rahaa € 

● Tarjous firmalta Kangasmerkit.com, kokonaissumma 

rahaa/rahaa €  

 

  Esitys: Tilataan haalarimerkit firmalta Merkillinen.fi, koska olemme saaneet  

sieltä halvimman tarjouksen. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                  8.3 SOOL 

● Vuoden opeopiskelija ja vuoden harjoittelun ohjaaja valittu  

● SOOL:in sivuilta löytyy heistä tietoa. 

 

● Jäsenkampanja menossa: 

● Kun liityt SOOL:in jäseneksi nyt, saat ensi lukuvuoden 

jäsenmaksulla kuluvan kevään ja kesän kaupan päälle 

○ Mainostetaan somessa 

 

                  8.4 Liikunta 

● Jaoston kokouskuulumiset 

● Hyvinvointipassi tulee sporttipassin tilalle, hinta 30 euroa. 

● Mitä haluttaisiin hyvinvointipassiin kuuluvaksi? 

○ Hieronta, lounasetuja, etuja kuntosaleille laajemmin, 

sulkapallovuoroja enemmän, etuja urheilupaikkoihin, 

tapahtumaetuja 

 

● LYY:n Hyvinvointilähettiläs 

○ Esim. somemainontaa, palkkana hyvinvointipassi 

vuodeksi. Käsitellään tarkemmin syksyllä, kuka alkaa 

Lapikkaan hyvinvointilähettilääksi.  

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Vapaa-ajan jaoston kuulumiset 

● Sitsiopasta tarkasteltu. Kirjataan Formsiin ylös esimerkiksi 

virallisia lauluja, joita tahdotaan uuteen laulukirjaan, deadline 

23.5. Paaso hoitaa! 

● 25.5. Sitsilaulutyöryhmä, kaikki tervetulleita! 

● Kesäkuntoon-tapahtuman mainostusta.  

 

 



                  8.6 Lerpake 

● Toukokuu: 

● Vko 19: Tuutoriesittelyt 

● Vko 20: PJ:n eka puolivuotinen 

● Vko 21: Selinan postaus 

 

● Lapikkaan kesäkiertue -postaussarja (kesäpäivä/-viikko tai vapaa 

kesäaihe) 

● Osallistuvat: Hakola, Hakoköngäs, Kurikka-aho, (Hälinen), 

kartoitetaan wapissa muut osallistujat. 

 

 

8.7 Fuksiasiat 

● LYY kouluttanut tuutorit, ensimmäinen suunnittelukokous tuutoreiden 

kanssa perjantaina 7.5. 

● Seuraava suunnittelupäivä 20.5. 

 

● Uusien fuksien virallinen aloituspäivä 24.8.2021 

 

● Orientaatioviikkojen ohjelma: 

● 23.8. epävirallinen tutustumispäivä yliopistolla klo 18 -> 

● 24.8. Pelejä Susivoudilla n. klo 17 -> 

● 25.8. Amazing Race Rollo klo 17 ->, päätös Valdemariin 

● 26.8. Laavuilua Ounasvaaran lintutornilla  

● 27.8. Baarikierros Lastun kanssa klo 17 ->  

● 1.9. Kotiapprot klo 17 -> hallitus osallistuu omalla rastilla 

● 3.9. Varjoavajaiset 

● 8.9. Fuksiaiset, hallitus osallistuu omalla rastilla 

 

Kello 18:09 Hakoköngäs ilmoitti joutuvansa poistumaan pian kokouksesta. Tästä johtuen 

käsittelimme poikkeuksellisesti esityslistan kohdan 11 Hankintaluvat päätösvaltaisuuden 

vuoksi.  

 

Hakoköngäs poistui ajassa 18:12. Puheenjohtaja totesi kokouksen menettäneen 

päätösvaltaisuutensa ja siksi päätti kokouksen 18:12. Kohdista 8.8-10 ja 12-15 käytiin 

vapaamuotoista keskustelua muiden paikallaolijoiden kanssa.  

 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● #Wapukas-tempaus ihan toimiva 

 

● Ei viestintäjaoston kokousta vappuviikolla 

 

● SOOL: Ainejärjestön brändääminen, yhdenmukainen ilme somessa 

edistää yhdistyksen vaikuttavuutta 

  

● Hyvinvointihaaste 3.5.-16.5. 



● On mainostettu somessa 

 

 

● Viestintäjaoston kokous 

• Kummien somekaappaus siirretty syksyyn 

• Kesäkuntoon-kampanjan mainonta  

 

● Lapikkaan verkkosivujen osoite muuttui 

 

● Haalarimerkkikilpailun voittajan julkistus somessa. 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Tuleville vaihtareille englanninkielinen esittely Lapikkaasta vaihto-oppi-

laiden tervetulo-kirjeeseen 

○ Rastitapahtuma vaihtareille 20.8. 

 

● Hiilijalanjäljen laskenta: katsaus kevääseen  

 

● Ympäristöjaoston kokouskuulumiset 12.5. 

● LYY:n vastuullisuusviikko vko 43. Lapikas alustavasti 

osallistuisi tapahtumaan jollain tempauksella. 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

 

● Syksyn 2021 tapahtumat 

○ Vuosikellon katsaus 

 

 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

  Toukokuun kahvihetki 26.5. Teemana kesän aloitus. 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 19,12 euroa haalarikastajaisiin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti Siiri Holapalle 6,74 euroa Lapikkaan  

munkinpaistolive 2.0 leivontatarvikkeisiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 



Esitys: Myönnetään 750 € haalarimerkkien tilaamiseen firmalta Merkillinen.fi 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                                         

12.              Laskut 

 

Maksetaan 14.5. 

                  

                   

13.              Meta 

● - 

 

 

14.              Seuraava kokous 

 Hallituksella ei kokouksia enää kevätkaudelle. Seuraavaksi kokoustetaan  

  syksyllä. 

   

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Hälinen oli päättänyt kokouksen jo 18:12 päätösvaltaisuuden  

  vuoksi. Paikallaolijoiden kanssa käyty keskustelu päätettiin ajassa 18:46.  

 


