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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jaakola avaa kokouksen ajassa 17:02. 

 

                   

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  (ilm. est.) 

Emmi Liljander (x) 

Selina Hakala   (ilm. est.) 

 Riku Uuskartano (x) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen      (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

   

 

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Alhosaari ehdottaa Lunnasta sihteeriksi.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

            

 

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Liljander ehdottaa Naukkarista. Naukkarinen ehdottaa Pylvästä. 



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 

● Hallituksen lisähakuun tullut kolme hakemusta.  

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Harjoitteluiden ohjausryhmä 28.9.  

● Opintojaoston kokouksista ei ole tullut mitään viestiä.  

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

● Fuksimessujen tuotto 692,00 euroa 

● Pönttäriviinien tarvikkeisiin mennyt 44,49 euroa ja alkoholittomaan 

juomaan 1,59 euroa 

● Café&Bar21-lahjakorttiin mennyt 10,00 euroa 

● Fuksimessujen karkkeihin mennyt 10,05 euroa 

● Artiklan fuksiaisrastin ilmapalloihin mennyt 7,18 euroa 

● Rahaliikenteet 

● Väärää tietoa 

● Hot4Teacher TAOn kautta 

● Haalarimerkkien tilaaminen 

● Fuksipassin merkki tehdään kankaasta.  

● Fuksisitseille ei tilata merkkiä.  

● Hot4Teacherin merkki → TAO on tehnyt merkin.  

● Leirikarin merkki → Lastu tilaa merkin.  

● Vujujen merkit (sitsit, tapahtumamerkki + approt) → tarjoukset 

pyritään saamaan ajoissa.  

● Pari uutta merkkiä → suunnitellaan hallituksen kanssa kolme 

merkkiä ja jäsenistö saa äänestää parhainta.  

● Levin reissusta tilataan merkki.  

● Tuotetilaukset 

● Sukkia ja pipoja tilataan.  

● Keskustelua Lapikkaan emalimukien tai kestomukien tilaami-

sesta.  



● Keskustelua tapahtumajärjestäjien velvollisuudesta ostaa liput täydellä 

hinnalla  

● Jaakola ehdottaa 50 % alennusta lippuun → Naukkarinen eh-

dottaa omiin tapahtumiin halvempaa lippua tapahtumajärjes-

täjille.  

● Tapahtumakohtaisesti halvempi lippu.  

 

Esitys: Lapikas ry tukee tapahtumajärjestäjien (esim. toastmasterit ja emännät 

sitseillä) lipun hintaa 50 %:lla. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                  8.3 SOOL 

● SOOL-infossa oli 13 opiskelijaa 

● SOOL-piknik oli menestys. 

● SOOLin jäsenmaksun eräpäivä 12.9. 

● Järjestökurssi 15.10.  → ilmoittautuminen 28.9. mennessä.  

● Naukkarinen, Pylväs ja Alhosaari kiinnostuneita.  

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Salibandy-ilmoittautuminen 19.9. mennessä 

● Lastun kanssa pesäpallopeli seuraavien viikkojen sisällä.  

● Hyvinvointiapprot tulossa 20.9.  

 

               8.5 Kulttuuri 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 

● Torisitsit 27.9. 

● Lipunmyynti LYYn vujuille käynnissä → Uuskartano ja Liljander 

menee. 

● Arcticapprot 11.11. 

● Leirikarin ja Hot4Teacherin suunnittelut käynnissä ja palaverit pidetty 

Lastun ja Taon kanssa.  

● Leirikarin sitsien teemana viidakkositsit. 

● Leirikarin teema on selviytyjät.  

● Fuksisitsejä suunniteltu 

● Lippujen kiintiöistä ei vielä tarkkaa tietoa.  

● Palaveerataan tulevien viikkojen aikana.  

● Panimokierros Lapin panimossa pe 23.9. klo 17 

● Max 50 lippua.  

● Kaikista hanajuomista lapikaslaisille alennusta Lapikastarraa 

näyttämällä.  

● Levin reissua pitäisi alkaa kunnolla suunnittelemaan → suunnitellaan 

Leirikarin jälkeen paremmin.  

● Vujutoimikunnan kuulumisia. 

● Vujut 19.11. Korundissa. 

● Torstaina 15.9. kokous. 

● Suunniteltu Vujukuukautta → vujusitsit, mahdollisesti herkkuap-

prot (mahdollisesti 16.11.), Pannukakkutalo & 21 luvannut tar-

jouksia, jallupiilo, Rollohalli, kampaus yms. tarjous.  



● Sillispaikka Y-north → vujutoimikunnan kanssa keskustellaan 

vielä lippujen määrästä. 

● Esiintyjähaku auennut tänään 12.9.  

● Pikkujoulut mahdollisesti 2.12. → suunnitellaan myöhemmin.  

 

Väisänen saapui kokoukseen ajassa 17:11.  

 

                  8.6 Lerpake 

● Ensi kuussa tulossa Luota Lapeen -postaus → toivotaan mainostusta.  

● Uuskartano kirjoittaa fuksiviikoista.  

● Lapikast-jakso äänitetty → selvitellään voiko julkaista.  

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksitapahtumia järjestetty 

● Fuksit ovat olleet aktiivisia 

● Mahdollisesti tuutoreiden kanssa palaveria fuksiaisten jälkeen.  

● Fuksiaiset 14.9. 

● Teemana Life is a music video 

● Hallitusrastina TikTok-musiikkivideo.  

● Fuksiaisiin tulee LYYn puolesta kartta, pisteidenlaskulomake ja grafiikat 

iltatapahtumaan. 

● Pitää muistaa markkinoida fuksiaisia (some, tuutorit ja hallitus). 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Lapikasposti palannut kesätauolta 

● Lapikaspostilistaa päivitetty melko ahkerasti 

● Fuksioppaan tilanne 

● Lapikkaan verkkosivut eivät toimi Eduroamilla.  

 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Kansainvälisyysjaoston kokous 6.9.  

● Vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivän läpikäynti → fiilikset ja 

kehitysideat.  

● Keskustelua tulevan syksyn mahdollisista haasteista.  

● KV-tuutorien rekry tammikuussa → toivotaan nykyisten tuutorei-

den jatkoa. 

● Pyritään saamaan vaihtarit fuksiaisiin mukaan.  

● Seuraava kokous 4.10.  

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● Fuksiaiset ke 14.9. 

● Lapikkaan panimokierros pe 23.9. 

● Fuksisitsit ke 28.9. klo 18 (Wiljami varattu) 

● Hot 4 teacher ke 5.10. klo 18 (AJ-tilat varattu) 

● Leirikari 14.-16.10. (Varattu) 

● Levin reissu (4.-6.11. Varattu) 



 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

● 12.10. klo 12-14: Ojala ja Naukkarinen (Erkkaluokka)  

● 30.11. klo 12-14: Pylväs, Uuskartano, Alhosaari ja Ojala (AJ-tilat).  

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 10,00 euroa Café&Bar21:n lahjakorttiin 

Lapikas x SOOL -arvonnan palkinnoksi. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 10,05 euroa Fuksimessujen karkkeihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 7,18 euroa Artiklan fuksiaisten rastin 

ilmapalloihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 9,95 euroa Wilma Heikkiselle kotiapprojen rastin 

vaahtokarkkeihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 680,00 euroa fuksisitseihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 87,00 euroa Emmi-Lotta Lunnakselle Artikla ry:n 

vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 87,00 euroa Velmeri Ojalalle Artikla ry:n 

vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 63,75 euroa Emmi Liljanderille LYY:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 63,75 euroa Riku Uuskartanolle LYY:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.              

12.              Laskut 

  -  

                  

  

                   

13.              Meta 

● Lunnas ja Väisänen päivittäneet jäsenrekisterin ja tarkistaneet 

jäsenmaksuasiat 



● Gustavin opiskelijakamppis 

● 7.9.-27.10. -> voi varata opiskelijapöydän (max 5 henkilölle) a la 

carte -listalta ja juomista 30 % alennus.  

● Fuksit ovat aloittaneet haalaritilauksen -> tilaajien lista ensi viikon aika-

na hallitukselle.  

● Kuukauden hallituslainen on Teo Pylväs 

● Perustelut: Tämä henkilö on osallistunut aktiivisesti fuksitapah-

tumiin ja ollut aktiivinen tapahtumien suunnittelussa sekä hoita-

nut myös poikkitieteellisiä tapahtumia. 

 

 

14.              Seuraava kokous 

● Yhdistyksen ylimääräinen sääntömääräinen kokous 19.9.  

● To 6.10. klo 17:00.  

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Jaakola päättää kokouksen ajassa 18:35.  

 

 

 


