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Etäyhteys 

19.08.2022 klo 15.15 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 15:18. 

 

                   

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   (x) 

 Riku Uuskartano (x) 

Velmeri Ojala    (ilm. est.) 

Heini Naukkarinen      (ilm. est.) 

Laura Harviainen        (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  Henkilö  

   

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Liljander ehdottaa Hakalaa. Hakala ehdottaa Liljanderia.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

                   



5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Edellisten kokousten pöytäkirjat tarkastettu ja hyväksytty.  

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Hallitusesittely ti 23.8. klo 14:15-16:00 → paikalla Uuskartano, Alhosaa-

ri, Jaakola, Pylväs 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Laura Harviaisen erohakemus: 

● Harviainen jättämään hallituskauden kesäkuussa 2022, perus-

teluna on opintojen siirtyminen Jyväskylän yliopistoon.  

● Esitys: Niemelä esittelee Harviaisen eropyynnön hallituksesta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

● Ulosottolaitokselta tullut 18.8. 616,72 euroa, 26.7. 707,23 euroa sekä 

21.6. 653,37 euroa.  

● LYYn perusavustus tullut, 437,50 euroa 

● SOOL:lle maksettu majoittumisesta 100 euroa. 

● Fuksien jäsenmaksuja alkanut tulla tilille. 

● Lunnas ja Väisänen päivittävät jäsenrekisterin syyskuun aikana 

● Kirjanpito-ohjelma otettu käyttöön 

● PJ/VPJ ja talousvastaava tarkistavat kirjaukset kevään osalta. 

● Tilikartan esittely, Jaakola esitteli tilikartan 

● Ainejärjestön toiminnan tuotot 

● Pohdittiin Lapikas-collegepaitojen tilaamista sekä mahdollisesti 

muita Lapikkaan oheistuotteita. Tuotteiden tilaaminen lisäisi ai-

nejärjestön yhteisöllisyyttä, mikä on tärkeää uusien fuksien koh-

dalla.  

● Liljander ja Alhosaari ehdottaa Lapikas-pipojen tai 

sukkien tilaamista.  

● Keskustelua pipojen ja sukkien tilaamisesta.  

● Ainejärjestö”pinssit”  

● Pinsseillä voidaan kiinnittää AJ-nauhat → mah-

dollisesti Lapikkaan logo. 

● Pinssien tilaaminen jätetään ajatuksen tasolle.  

 

Naukkarinen saapuu kokoukseen ajassa 15:25. 



                  8.3 SOOL 

● Uuden aluetoimijan esittäytyminen.  

● Pyrkii kehittämään SOOLin aluetoimintaa erilaisten tapahtumien 

merkeissä.  

● Hallituksen SOOL-vastaava auttamaan kampuksen toiminnan 

kehittämiseen.  

● Ensimmäinen suunniteltu tapahtuma 30.8. piknikin muodossa, 

toivotaan hallituslaisten panosta mainostamiseen ja paikalla 

olemiseen.  

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Korkeakoulusarjojen ilmoittautuminen alkaa lähiaikoina → laitetaan so-

meen infoa. Vielä ei ole päivämäärästä tietoa.  

● Lajeina salibandy ja lentopallo.  

● Uuskartano infoaa tuutoreita ilmoittautumisen ajankohdasta, että fuksit 

pääsevät myös osallistumaan.  

 

               8.5 Kulttuuri 

● Kulttuurivastaavien palaveri ma 15.8. klo 15 

● Syksyn tapahtumia: 

● Pönttärit ke 7.9. 

● Jaakola tekee viinin, alkoholittomaksi rypälemehua. 

● Alhosaari tehnyt grafiikat.  

● Fuksiaiset ke 14.9. 

● Hallitusrasti 

● Ehdotuksena olen puu -leikki 

● Paikalle pääsee Pylväs, Liljander, Uuskartano, Alhosaa-

ri, Niemelä, Lunnas, Hakala  

● fuksisitsit ke 28.9. (Wiljami varattu) 

● Toustmasterit: Liljander ja Uuskartano 

● Emännät: Väisänen, Pylväs, Ojala, Lunnas  

● Turvahenkilö: Varauksella Jaakola  

● Teema: Retro 

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

● Pylväs selvittelee TAO:n kanssa suunnittelun ajankoh-

taa. 

● Leirikari 14.-16.10. (Varattu) 

● Murhapeli, jallupiilo, olympialaiset, sitsit  

● Levin reissu (4.-6.11. Varattu) 

● Talviolympialaiset, tietovisa, Beerpong-turnaus, rintees-

sä jokin tapahtuma, afterski-sitsit.  

● Yhteinen rastikierros eri vuosikurssien välille tai Suurmestari, 

jossa Lastu mukana. 

● Lastu haluaisi Suurmestarin tapaisen tapahtuman, esi-

merkiksi opiskelijakastajaiset lukuvuoden alkuun.  

 

● Artiklan fuksiaisten rasti 

● Paikalle pääsee Hakala, Väisänen 



● Niemelä ehdottaa toimihenkilöitä lisäksi rastille.  

● Fuksimessut 2.9. klo 10-14 

● 24.8. mennessä pitää ilmoittautua  

● Väisänen & Hakala menee paikalle.  

● Kotiapprojen rasti 31.8.  

● Ehdotuksena pantomiimi Duden kanssa 

● Hakala, Pylväs, Liljander, Uuskartano pääsevät paikalle 

(varauksella Lunnas ja Väisänen)  

● Sitsit viikolla 43, esim, ke 26.10. tai pe 28.10.  

● Vujut 19.11.  

● Vujuviikon ohjelmaa ehdotuksena: sitsit, pulkkamäki, vu-

jukahvit 21 (arvontaa houkuttelemaan porukkaa), yhteis-

työ kampaamoon/kauneushoitolaan 

● Pikkujoulut 

 

Ojala saapuu kokoukseen ajassa 15:45.  

 

                  8.6 Lerpake 

● Lerpsun kesäkiertua viikot 33-35, saattaa mennä viikolle 36  

● Lapikkaan hallitus goes Lapua 7.9. 

● Nopeuttaminen 21.9. 

● Luota Lapeen 5.10. 

● Fuksiviikot 19.10. 

● Lapikast, koulun aloitusjakso syyskuussa 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksiviikkojen tapahtumat: 

● Ensi tapaaminen ma 22.8. 

• Uuskartano vie hallitukselta terveisiä 

● Pelejä suskalla ti 23.8. 

● Amazing Race ke 24.8. 

• Piknik Jätkänpuistossa Valdemarin sijaan. 

● Laavuilu Kirkonjyrhämällä to 25.8. 

● Baari- ja kahvilakierros Lastun kanssa pe 26.8. 

• Tuutorit palaveeraavat su 21.8. aiheeseen liittyen. 

●     Kotiapprot ke 31.8. 

• Ei ole täysin suunnitelma vielä valmis. 

● Fuksimessut ja Varjoavajaiset pe 2.9. 

● Fuksiaiset 14.9. 

• Suunnittelu vielä kesken. 

• Rastipaikat yms. on ok.  

● Fuksipassin haalarimerkit. 

• Fuksimerkin saa, mikäli kaikki on suoritettu passista. 

• Ei paperillista versiota, tuutorit tarkastavat jotenkin suori-

tukset.  

• Keskustelua haalarimerkin materiaalista 

● SOOL jakaa fukseille "starter packit" 



• Tarkistetaan Lapikkaan tarrojen tilanne.  

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Lunnas ja Väisänen lisäävät uudet jäsenet Lapikaspostilistalle  

● Saa lisätä automaattisesti, Lapikasposti ei suoramarkkinointia 

● Hallituslaisten pikaesittelyt ja vinkit fukseille 

● Tarkoituksena palaveerata 22.8. viestintäpoppoolla 

● Verkkosivujen pitäminen ajan tasalla 

● Uudet tuutorit päivitetty 

● Lukuvuoden 21-22 kuvagalleriaan kuvia täydennettävä 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivä 19.8. 

● Ojala on esitellyt Lapikasta.  

● Lastun kanssa tehdään yhteinen whatsapp-ryhmä vaihto-

oppilaiden kesken → 18 vaihto-opiskelijaa. 

● Varmistetaan LYY:ltä vaihto-oppilaiden mahdollisuuden saada 

Lapikkaan haalarit.  

● Vastuullisuusjaoston ensimmäinen kokous syyskuun ensimmäisellä 

viikolla.  

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

  Ensi tapaaminen ma 22.8. 

● Pelejä suskalla ti 23.8. 

● Amazing Race ke 24.8. 

● Laavuilu Kirkonjyrhämällä to 25.8. 

● Baari- ja kahvilakierros pe 26.8. 

● Kotiapprot ke 31.8. 

● Fuksimessut ja Varjoavajaiset pe 2.9. 

● Pönttärit ke 7.9. 

● Fuksiaiset ke 14.9. 

● Fuksisitsit ke 28.9. (Wiljami varattu) 

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

● Leirikari 14.-16.10. (Varattu) 

● Levin reissu (4.-6.11. Varattu) 

 

 

Uuskartano ja Liljander poistuivat kokouksesta ajassa 16:20.  

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

  Fuksikahvihetki ti 6.9. Niemelä varaa tilan. Paikalle pääsee Pylväs, Lunnas. 

  Selvitetään myöhemmin vielä ketä muita pääsee paikalle.  

 

   

 



11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 16,44 euroa lisää lukuvuoden 2021-2022 

tuuturointibudjettiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 86,44 euroa Helena Suomalalle 2021-2022 

tuutorointiostoksista. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 18,06 euroa valintakokeiden kahvituksiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 100,00 euroa SOOL ry:n liittokokouksessa 

Lapikasta edustaneiden majoituskuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 90,00 euroa Lapikkaan kahvihetkiin syksylle 2022. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 50,00 euroa CanvaProhon syksylle 2022. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 100,00 euroa tuutorointibudjettiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 75,00 euroa Pönttäreiden budjettiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

                                         

12.              Laskut 

  SOOL ry:n liittokokouksen majoituslasku maksettu 4.7.2022. 

                   

13.              Meta 

● Häry Saloselta terkkuja 

● Olisi hyvä, että jokaiseen tapahtumakuvaukseen lisättäisiin jat-

kossa “tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita” 

+ esim. linkki verkkosivuille, jossa aiheesta enemmän 

● Keskustelua hallituksen lisähaun avaamisesta → ympäristö-

vastaavan ja SOOL-vastaavan pestit.  

● Niemelä hoitaa haun materiaalit, somettajat mainosta-

vat.  

● Kuukauden hallituslainen 

● Väisänen valitsee kuukauden hallituslaiseksi Uuskartanon 

● Perustelut: On hoitanut esimerkillisesti pestejään koko kevään-

kin ajan, hoitanut kaikki hommansa ja auttanut jopa viestinnäs-

säkin tapahtumamatskuja kuvaillen.  

 

 



14.              Seuraava kokous 

  Ma 12.9. klo 17:00.  

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 17:00.  

 

 

 


