
LAPIKAS RY                         PÖYTÄKIRJA 3/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

Etäyhteys 

01.02.2022, klo 17:30 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 17:30. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                        Varsinaiset jäsenet: 

             

Elina Jaakola   (x) 

 Emmi-Lotta Lunnas  (x) 

Teo Pylväs             (x) 

Aapo Alhosaari  (x) 

Minna Väisänen  (x) 

Emmi Liljander (x) 

Selina Hakala   (x) 

 Riku Uuskartano (x) 

Niina Hakoköngäs (x) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen      (ilm. est.) 

Laura Harviainen        (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

  

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Väisänen ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 



4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Hakala ehdottaa Ojalaa. Hakoköngäs ehdottaa Hakalaa.  

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 

● Etätyösuositus päättyi 31.1.  

● Pyritään pitämään lähiopetuksena → meneillä olevan kurssin 
voi pitää loppuun asti etänä, mutta tämän jälkeen suositellaan 
lähiopetukseen siirtymistä  

● 2.2. tulee ehkä uusia linjauksia AVI:lta.  

● Keskustelua Talvipäivistä -> ei ole tullut mitään tietoa, on myös 

kysytty SOOLin aluetoimijalta asiasta. Jos ei ole tullut loppuvii-

kosta tietoa, Niemelä kyselee aluetoimijalta.  

 

Heini Naukkarinen saapui kokoukseen 17:40.  

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Harjoitteluiden ohjausryhmän kokouskuulumiset 19.1. 

● Orientoiva harjoittelu siirretty tammikuun alusta ajankohtaan 

16.3.-4.4. 

● Perehdytys 28.1. 

● Häirintäyhdyshenkilöksi esitetään Veera Salosta.  

 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa.  

● Talousvastaavan perehdytys käynnissä. 

● Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen etenee vähitellen. 

● Velat kuitattu 15.12.2021 

● Kirjanpito täsmää. 

● Molemmat velkojat kuitanneet velkojen maksun. 

● Santaparkille maksettu 6 euroa liikaa viimeisessä 

velanlyhennyksessä. 

● Kauden 2021 puheenjohtaja ja talousvastaava hoitavat 

tiedottamisen jäsenistölle, toivottavasti tämän viikon aikana. 



● Tasaus Leirikarista Lastun kanssa kesken 

● Ei ole voitu tehdä, koska haalarimerkkitilaus on budjetoitu, 

mutta ei ole toteutettu. 

● Hakoköngäs yhteydessä Lastuun asian tiimoilta.  

● Ulosottolaitokselta tullut tilityserittely.  

● Kavaltajalla on todettu varattomuuseste.  

● Kavallus laitettu passiivirekisteriin, oltu yhteydessä LYY:hyn 

asian tiimoilta.  

 

 

                  8.3 SOOL 

● - 

 

                  8.4 Liikunta 

● 31.1. perehdytys 

 

 

8.5 Kulttuuri 

● Kulttuurivastaavilla 1.2. perehdytys 

● Kevään rungon läpikäyminen  

● Helmikuu: liikuntatapahtuma, haalarikastajaiset/TP-etkot 

● Maaliskuu: Talvipäivä-viikko (ma sitsit, ke pubivisa, haalarimerk-

kien ompelu), talvirieha (alkoholiton, poikkitieteellinen), talvi- tai 

hiihtovaellus 

● Huhtikuu: poikkitieteelliset sitsit, 10 päivän vapputapahtumat  

● Toukokuu: School’s out -tapahtuma 

 

● Lapikkaan laskettelureissu keväälle tai marraskuulle. 

● Rukalle/Ylläkselle/Leville tms. 

● Lippuja myyntiin aluksi 60 kpl  

● Uuskartano ja Liljander selvittävät mahdollisia mökkejä.  

 

● Alumnisitsit syksylle 

● Kartoitus keväällä vanhoilta opiskelijoilta halukkuudesta.  

● Alumneille oma FB-ryhmä? 

 

● Jäsenistöltä toive laskiaistapahtumasta ja Beer pong -turnauksesta. 

Laitetaan suunnitteluun.  

● Mahdollisesti tulossa velattomuuteen liittyvä tapahtuma jäsenistölle.  

 

 

8.6 Lerpake 

● Alustavasti Lerpake julkaistaan kahden viikon välein, mutta saattaa 

ilmestyä myös useammin 

 

● Helmikuussa: 

● Lerpsu-tiimi esittäytyy 



● Lapikast Ystävänpäivä-edition (Hakala, Väisänen ja Salonen) 

14.2.2022 

● Toiseksi toimitussihteeriksi valitaan Laura Harviainen 

● Lapikast-jouluarvonta suoritettu, kolme palkintoa hankitaan. Ha-

kala ja Väisänen hoitavat. 

● Toinen arvonta tulossa ystävänpäiväjakson ohessa. 

 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Harkka peruuntunut ja siirretty myöhempään ajankohtaan. 

 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Viestintävastaavat järjestävät perehdytyksen sometyypeille to 3.2. 

● Käydään läpi työnjakoa, Lapikkaan viestintää ja paneudutaan 

erityisesti tapahtumaviestintään sekä Lapikaspostiin 

 

● Viestintäsuunnitelma 2022 tehty 

 

● TikTok-tilin näkemyksiä: 

● Harjoitteluihin liittyviä päivityksiä 

● Luokanopettajaopiskelijan peruspäivä 

 

● Verkkosivuille maksullinen versio, sillä tila käy vähiin 

● Nykyinen versio käytössä toukokuulle asti 

 

● Canvan maksullinen versio  

● 11,99 € kuukaudessa tai 8,99 €, jos maksaa koko vuoden ker-
ralla → voisi maksaa muutaman kuukauden keväällä ja muuta-
man syksyllä 

● Helpottaisi sometiimin työskentelyä 
 

Viljo Vuorimäki saapui kokoukseen ajassa 18:32.  

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Ympäristövastaavan nimittäminen  

● Esitys: Väisänen ehdottaa Harviaista.  

    Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

LYY-kummi Viljo Vuorimäki esittäytyy.  

Viljo Vuorimäki poistui kokouksesta 19:10. 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● On tulossa tapahtumia, epäselvyyksiä järjestämisessä.  

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

  Ke 23.2. klo 12:00-14:00. Jaakola ja Hakoköngäs hoitaa.  



11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti Elisa Häliselle 53,95 euroa pikkujoulujen 

Kolikolla viinaa -virvokkeisiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti Emilia Härköselle 8,00 euroa 

vuosijuhlatarvikkeiden kuljettamisesta vuosijuhlaviikonlopun aikana. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Valtteri Niemelälle 20,00 euroa Patentti- ja 

rekisterihallituksen päivitettyyn yhdistysrekisteriotteeseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Juho Kinnuselle 9,96 euroa vuosijuhlatarvikkeiden 

kuljettamisesta vuosijuhlaviikonlopun aikana. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Lapikast-arvontapalkintoihin 20,00 euroa. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään kevään kahvihetkiin 90,00 euroa. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                                          

12.              Lasku 

• Joulukuu 2021: 

● Mediawear / collegepaitojen lasku maksettu 15.12.2021 

● Vujujen esiintyjä Mikko Hyyryläisen lasku / ukko.fi kautta maksettu 

15.12.2021 

● Silliksen tilavuokra Toipparille maksettu 16.12.2021 

● Vujuviikon kampauskoulu Ennalle maksettu 16.12.2021 

 

• Tammikuu 2022: 

● Alaruokasentalon lasku maksettu 17.1.2022 

● Vuju-kuvaajan lasku maksettu 17.1.2022 

 

                   

13.              Meta 

● Haalarimerkki velattomuudesta 

● Haalarimerkin kilpailutus, Naukkarinen hoitaa. 

 

● Hallituksen virkistäytymisilta helmikuussa tai maaliskuussa 

● Lapikas sitoutuu maksamaan 75 % edustustehtävistä.  

 

 



14.              Seuraava kokous 

  23.2. klo 17:00 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 19:40.  


