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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hälinen avaa kokouksen ajassa 17:30. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                        Varsinaiset jäsenet: 

             

Valtteri Niemelä  (saapui kokoukseen myöhässä)    

Minna Väisänen  (x) 

Selina Hakala   (x) 

Siiri Holappa   (x) 

Emmi-Lotta Lunnas  (x) 

Elina Jaakola   (x) 

Heidi Kurikka-aho  (ilm.est) 

Mirjam Paaso             (x) 

  Veera Salonen  (ilm.est) 

  Niina Hakoköngäs  (ilm.est) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

   

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

  Niemelä saapuu kokoukseen ajassa 17:33.  

 

 



4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Holappa ehdottaa Väisästä. Väisänen ehdottaa Niemelää.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.  

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Uudet rajoitukset: 

● Kokoontumisrajoitus 20 henkilöä, ainejärjestöjen tapahtumissa 

voi olla enemmän osallistujia koronapassin avulla 

● LYY suosittelee koronapassin käyttöä, jos tapahtumia järjeste-

tään  

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● - 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa. 

● Kirjanpidot tarkastettu Arktikumin ja SantaParkin kanssa, molemmat 

vastanneet Lapikkaan kirjanpitoa. 

● Esitys: Loppujen velkojen lyhentäminen Arktikumille sekä San-

taParkille joulukuun velkojen maksun yhteydessä 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

● Vuosijuhlien lipunmyynti: 

• 17 x 75 euron lippuja -> tuloja 1275,00 euroa. 

• 89 x 65 euron lippuja -> tuloja 5785,00 euroa. 

• 11 x 32,50 euron lippuja -> 357, ,50 euroa. 

• yhteensä lipputuloja 7417,50 euroa, odotetaan KideAppin mak-

sua. 

 

● Silliksen myynti:  

● lippuja myyty 37 kappaletta -> lipputuloja 37 x 8 euroa = 296 

euroa 



● odotetaan KideaAppin maksua. 

 

● Vuosijuhlanauhojen myynti: 15 euroa + 90 euroa + 85 euroa = 190 

euroa 

- SumUp maksanut vuosijuhlanauhojen myynnistä 23.11. 84,09 

euroa, 25.11. 4,95 euroa ja 29.11. 84,15 euroa. 

 

● Yhteensä tuloja vujuista, silliksestä ja vujunauhojen myynnistä 7903,50 

euroa. 

● Leirikarin tasaus Lastun kanssa kuntoon 

● Odotellaan TAOn tasausta Hot4teacherista 

 

 

                  8.3 SOOL 

● Webinaari 7.12. klo 16-18 Opettajan virka- ja työnhaku 

(SOOL:in/OAJ:n jäsenille)  

● SOOL-aluevastaava Janne puhui glögeilystä ylpällä 13.12.,  

● Hakala keskustelee SOOL-aluevastaavan kanssa glögihetken 

tarpeellisuudesta vallitsevien rajoitusten puitteissa 

 

 

                  8.4 Liikunta 

● Liikuntajaoston terveiset ja askelmerkit vuoteen 2022 

● Keskusteltu vuoden aikana olleista tapahtumista ja mahdollisis-

ta ensi vuoden tapahtumista 

● Jos toiveita hyvinvointipassin sisältöihin, kannattaa esittää ne 

joulukuun aikana. Sopimukset tehdään vuoden loppuun men-

nessä.  

● Pyritään mahdollisesti pitämään ensi vuoden ensimmäisiä ko-

kouksia läsnä.  

 

               8.5 Kulttuuri 

● Lyyn pikkujoulut 3.12.  

● Pikkujoulut 8.12.  

● LYY järjestää itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12.  

 

                  8.6 Lerpake 

● Yksi viikko väliä, SOOL-järkkäkurssipostaus viivästyi -> siirtyi viikolla 

● Lapikast-podcast julkaistu, adventtikalenterin jaksot ajastettu 

 

● Tulevat postaukset: 

● Viikko 49: Vuosijuhlaviikko + vujufiilistelyä 

● Viikko 50: Luota Lapeen jouluedition 

● Viikko 51: Kiitokset hallituskaudesta, mieleenpainuvimmat jutut 

(jokaiselta hallituslaiselta lyhyt teksti) 

 

 



8.7 Fuksiasiat 

● Pikkujouluissa vuoden fuksi -palkinto, tuutorit ovat jo päättäneet 

palkinnon saajan. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Vuosijuhlamatskuja julkaistu 

● Rekry auki, pääosin hyvin täydennetty omien pestien kohdat 

verkkosivuille  

● Alkaa täyttyä verkkosivujen tila (vujujen kuvat tulevat täyttämään vielä 

lisää)  

● Mahdollisesti pitää jossain vaiheessa päivittää 

verkkosivuversiota 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

 

● - 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

 

● Lapikkaan glögihetki 7.12. Kirkonjyrhämän laavulla, klo 17:00 

● Edunvalvojat hoitavat järjestelyn: glögit, puut jne.  

 

● Lapikkaan syyskokous & pikkujoulut 8.12. 

● Keskusteltiin koronapassin käyttöönottamisesta pikkujouluihin -

> päätettiin yksimielisesti ottaa koronapassi käyttöön.  

● Lipunmyynti pikkujouluihin alkaa 6.12. 

● Syyskokous hoidetaan hybridimallilla.  

● Keskusteltiin etänä olevien äänestämisestä ja äänestys-

koppi.fi -palvelun hyödyntämistä. 

● Läsnä olevat äänestävät suljettuna lippuäänestyksenä.  

● Selvitetään ja varmistetaan vielä äänestyksen laillisuut-

ta.  

 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

● Vuoden viimeinen kahvihetki laavulla 7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 9,95 euroa Minna Väisäselle fuksisitsien ko-

risteluhankintoihin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 104,38 euroa Ilona Riihimäelle leirikarin han-

kintoihin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 15,00 euroa Artiklan vuosijuhlamuistamiseen 

Punaisen Ristin keräykseen.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 15,00 euroa Taon vuosijuhlamuistamiseen 

Suomen eläinsuojelun SEY:lle. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 54,46 euroa Emilia Härköselle vuosijuhlien 

koristelu- sekä palkintotarvikkeisiin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 50,00 euroa Milja Kaihlaniemelle silliksen ruo-

katarjoiluun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 84,26 euroa Siiri Peuraniemelle silliksen tar-

joiluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Juho Kinnuselle 9,96 euroa vujupäivän äänentoistovälinei-

den kuskailusta juhlapaikalle ja pois. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 40,00 euroa Lapikkaan glögihetken 7.12. glögiin ja piparei-

hin tms.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 50,00 euroa Lapikkaan pikkujoulujen tarjoiluihin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

 



12.              Laskut 

 

● Leirikarin lasku 600 euroa maksettu 23.11.  

 

● RoyalReindeer:in lasku 7080,00 euroa maksettu 29.11. 

 

● Halloween-sitsien tilavuokra 100 euroa Wiljamiin maksettu. 

  

● Halloween-sitsien + vujujen haalarimerkkilasku 311,80 euroa 

haalarimerkit.com:ille maksettu 30.11. 

 

● Marraskuun velat lyhennetty Arktikumille ja Santaparkille 16.11.  

 

● Tulevia laskuja loppukaudelle: 

- Collegepaitatilaus 

- Vujujen esiintyjä 

- Vujuviikon kampauskoulu  

- Vujujen kuvaajan lasku 

- Velkojen kuukausittaiset lyhennykset Arktikumille sekä SantaParkille 

- Ylimääräiset velkojen lyhennykset Arktikumille sekä SantaParkille 

- Alaruoksentalo 

                   

13.              Meta 

  Collegepaitatilaus edennyt, odotetaan saapuvaksi mahdollisesti joulukuussa.  

 

 

14.              Seuraava kokous 

  Kauden 2022 hallitus kokoustaa seuraavan kerran tammikuussa.  

   

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Hälinen päättää kokouksen ajassa 18:29.  


