
LAPIKAS RY                         PÖYTÄKIRJA 7/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

Etäyhteys 

16.05.2022 klo 16.00 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 16:01.  

 

                   

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  (ilm.est.) 

Minna Väisänen  (x) 

Emmi Liljander (x) 

Selina Hakala    (ilm.est.) 

 Riku Uuskartano (x) 

Niina Hakoköngäs (x) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen (x) 

Laura Harviainen (x) 

   

  Muut paikallaolijat: 

  Henkilö 

  Henkilö 

  Henkilö 

  Henkilö 

  Henkilö 

  Henkilö 

  Henkilö 

 



  Alhosaari liittyi kokoukseen 16:05. 

 

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Liljander ehdottaa Harviaista. Ojala ehdottaa Uuskartanoa.  

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 

● Kehityskeskustelut 

● Aloitetaan huomenna 17.5., joidenkin nimet puuttuvat ajanva-

rauksesta. Muutamalta puuttuu vastauksia kyselystä.  

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Niina Hakokönkään erohakemuksen käsittely  

● Hakoköngäs jättää erohakemuksen ja joutuu keskeyttämään 

hallituskauden kesken toukokuussa 2022 → perusteluna opinto-

jen jättäminen tauolle 

● Esitys: Niemelä esittelee Hakokönkään eropyynnön hallitukses-

ta. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

● Opintojaoston kokouskuulumiset 16.5.  

● Kokous peruttiin, siirrettiin syksylle.  

 

● Vuosikysely jaettu jäsenistölle, vastauksia tullut 34 kpl ja 12 kpl fukseil-

ta.  

● Erityispedagogiikan professorin tehtäväntäyttöryhmä  



● Työryhmä täytyisi olla kasassa 14.6. mennessä, 8.6. mennessä 

täytyy nimittää opiskelijajäsen työryhmään.  

● Väisänen mahdollisesti kiinnostunut. 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

 

● Ulosottolaitokselta tullut 594,05 euroa 26.4.  

 

● Pankkikortti vihdoin ja viimein saapunut Väisäselle. 

 

● Viime syksyn Lastukkaan Leirikarin tasaus maksetaan tässä kuussa 

● Voitot yhteensä 383,36 → Lastu ry:lle maksetaan 191,68 euroa 

● Tasaus jäänyt, koska haalarimerkkien tilauksen kanssa epäsel-

vyyttä, päädyttiin, ettei tilata. Aiempi talousvastaava on ollut jou-

lukuussa Lastu ry:n puheenjohtajaan yhteydessä, joka lupasi 

palata asiaan, muttei palannut. Siksi tasaus venyi näin pitkälle. 

 

● Henkilöltä saatu tukkukortti. 

 

● Talvipäivien bussikyyditysmaksut ok yhtä lukuunottamatta → Lunnas 

vastaa sähköpostiin. 

  

● Talousjaoston kokouskuulumiset 10.5.: 

● Kaupungin ja LYY:n välisestä diilistä puhetta 

→ Mitkä asiat auttaisivat kaupungin vetovoimaisuutta?  

● Lunnas ja Naukkarinen mainitsevat joukkoliikenteen ke-

hittämisen →  Hakoköngäs ehdottaa kaupungille vuok-

rattavia pyöriä tai sähköpotkulautoja. 

● Niemelän mukaan pitäisi olla enemmän viihtyisiä yöker-

hoja yms.  

● Hakala mainitsee Rovaniemen infolehtisen, jossa kerrot-

taisiin kaupungin palveluista.  

● Naukkarinen haluaisi enemmän opiskelupaikkoja kuin 

ainoastaan yliopiston tilat. 

● Ojala mainitsee opiskelija-asuntojen rakentamisen.  

● Niemelä ehdottaa ravintoloille parempia opiskelija-alen-

nuksia.  

 

 

                  8.3 SOOL 

● SOOLin tapahtumia tulossa vasta syksyllä. 

 

 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Kilometrihaaste 

● Lapikas voitti 



● Osallistujamäärä ei ollut hirveän korkea muillakaan ainejärjes-

töillä. 

● Väisänen antoi palautetta liikuntavastaaville, jotka eivät olleet 

antaneet panostaan kilometrihaasteeseen.  

 

● Liikuntatapahtumaa ei ole tulossa keväällä enää, syksyllä lisää. 

 

● Hyvinvointijaoston kokouskuulumiset 9.5.: 

● Kesäpassi tulee kesän ajaksi kokeiluun.  

● Mukana uimahalli Vesihiisi, kesätekemisen keskus Roiske, Ro-

vaniemen Verkkopalloseura, Väki & RockSari. 

● Lipunmyynti alkaa huomenna 17.5.  

● Hyvinvointipassiin tulossa korisvuoro, etsitään halukkaita vetä-

jiä. 

● Kenkku-tapahtuma 

● Syksyn tapahtuma 

● Koskikatua mennään ylös-alas, kalorit tai askeleet laske-

taan yhteen. 

● JänkhäDerby 

● Pohditaan vielä lajia.  

● Vertaistukipalvelu → suunnittelutasolla vielä  

● Matalankynnyksen tapahtuma, mahdollisesti poikkitie-

teellinen  

● Ei ole ainoastaan yksi tapahtuma, vaan monia tilaisuuk-

sia, joilla pyritään verkostoitumaan muiden opiskelijoi-

den kanssa.  

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Levin reissu 

● Naukkarinen on kysellyt bussikyydityksiä. 

● Niemelältä tullut suhteellisen iso tarjous kyydityksestä, Nauk-

karinen laittoi Eskelisen Lapin linjoille toisen tarjouspyynnön. 

  

● Leirikari 

● Lastuun yhteys ja päivän päättäminen ennen kesää 

● Lastu ehdottaa 7.-9.10. tai 14.-16.10. 

● LYYllä ehkä vujut 7.-9.10. niin ei samalle viikonlopulle. 

 

● Pönttärit 

● Jaakola haluaa tehdä viiniä pönttäreille. 

● Ehdotetaan päiväksi ke 7.9. 

 

 

● Hot for teacher → TAO:n yhteys 

● Yleensä ollut maailman opettajien päivänä (5.10.) 

● TAO ehdottanut päiväksi 28.10. 



● Jaakolan ja Väisäsen mielestä H4t olisi hyvä pitää maailman 

opettajien päivänä eli 5.10.  

● Pylväs on yhteydessä TAO:n. 

● Fuksisitsit 

● Niemelä ehdottaa 5.10., mikäli TAO:lle ei käy H4t päiväksi. 

● Liljander ehdottaa 28.9.  

● Selvitetään ensin H4t ajankohta, hoidetaan toukokuun aikana 

kuntoon. 

 

● Vujut 

● Vujutoimikuntaan mahtuu vielä muutama. 

● Toimikunta on pohtinut paikkaa → paikoiksi valikoitui Korundi ja 

Royal Reindeer, Jaakola laittanut viestiä kumpaankin paikkaan.  

 

● Alumnisitsit 

● Kyselyyn ei tullut hirveästi vastauksia, hallitusten 2016-2021 ko-

kouksessa ollut puhetta sitseistä → halukkuutta olisi, mutta toi-

veena mahdollisimman aikainen julkistaminen.  

● Ajankohtana lokakuu.  

 

                  8.6 Lerpake 

● Vappupostaus tällä viikolla.  

 

● Tuutorien esittelyt, Hakala ottaa yhteyttä Uuskartanoon → mahdollisesti 

julkistetaan kahden viikon päästä.  

 

● Lapikast: Kevätjuhlat. 

 

● Hallituksen kesäkiertue: Jaakola, Väisänen 

● Hakala laittelee viestiä hallitusryhmään vielä. 

  

 

8.7 Fuksiasiat 

● VAKAVA-koe  

● 27.5.2022 klo 9-12 

● Järjestetään Lapin AMK:lla 

● Paikalle menevät: (Mahdollisesti henkilö, Ojala), henkilö, Nauk-

karinen.  

● Väisänen ostaa etukäteen tarvittavia tuotteita.  

● Lapikas-lakana ja haalarit päällä paikalle. 

  

● Soveltuvuuskokeet 15.-17.6.2022 

● Järjestetään yliopistolla 

● Paikalle menevät: Jaakola ja Alhosaari alustavasti, Pylväs, hen-

kilö (ainoastaan ke), henkilö, henkilö. 

● Pääaulaan Lapikkaan piste. 

 

● VAKAVA-ryhmään soluttautuminen → Uuskartano soluttautuu. 



 

● Tuutorien esittely 

● Henkilö & Henkilö R1 

● Henkilö & Henkilö R2 

● Henkilö & Ojala R3 

● Henkilö & Henkilö R4 

● Naukkarinen & Henkilö R5 

 

● Tuutorit tulee esitellä FB-ryhmässä, IG:ssä, verkkosivuilla, Lerpakkees-

sa. 

● Uuskartanolle lähetetään kuvat & esittelytekstit.  

 

● Fuksiviikkojen esittely 

● Ma 22.8. Fuksien ensitapaaminen klo 18 @Yliopisto ja Pub Pu-

napippuri 

● Tutustumisleikkejä ja Puniksessa jatkot halukkaille  

● Ti 23.8. Susivouti klo 18 @Suska 

● Tutustumisleikkejä & piknik 

● Ke 24.8. Amazing Race Rollo klo 18 @Lordin aukio 

● Rastit tuutoripareittain 

● Lopetus mahdollisesti Jätkänpuistoon/Valdemarin ran-

taan 

● To 25.8. Laavuilua @Jyrhämänlaavu  

● Alkoholiton tapahtuma, laavuilua ja mahdollisesti piha-

pelejä 

● Pe 26.8. Baari- ja kahvilakierros Lastun kanssa (ehdotus) 

@Keskusta 

● Suunnitellaan yhdessä Lastun kanssa lähiviikkojen aika-

na  

● Ke 31.8. Kotiapprot @Viirinkangas-Rantavitikka 

● Max 7 rastia  

● Pe 2.9. Varjoavajaiset 

● Tuutoriparit järjestävät etkot  

● Ke 14.9. Fuksiaiset  

● Alustavasti 5 rastia + hallitus ja vanhat tuutorit 

● Teemana Life is a music video 

● Käsitellään vapaa-ajan jaostossa 17.5. 

● Niemelä ehdottaa rasteja max 10  

● Mahdollisesti Lastulla ja YTK:lla samaan aikaan fuksiai-

set. 

 

• Keskustelua kotiapprojen rasteista  

● Tuutorit halusivat painottaa omaa vuosikurssiaan rastienpitä-

jissä → hallitukselta ehdotus, että mukana useammalta vuosi-

kurssilta rastinpitäjiä, jotta voitaisiin häivyttää vuosikurssien vä-

listä rajaa ja edesauttaa yhteisöllisyyttä koko ainejärjestömme 

kesken.  



● Henkilö ehdottaa jonkinlaista yhteistä tapahtumaa jokaisen vuo-

sikurssin kesken → Alhosaari ehdottaa tuutorien ja kulttuuri-

vastaavien kesken suunnitteluhetkeä yhteisestä tapahtumasta.  

● Tuutorit ovat ajatelleet tuoda oman ryhmänsä syksyn ensimmäi-

selle kahvihetkelle.  

 

● Fuksipassi 

● Suunnittelu tällä hetkellä vaiheessa, 

● Haalarimerkki fuksipassin suoritetuista tehtävistä.  

● 2 pakollista tapahtumaa haalarimerkkiä varten ovat kahvihet-

kellä ja hallituksen kokouksessa käynti. Lisäksi sisältyy myös 

fuksiaiset ja fuksiviikkojen tapahtumat. Mahdollisesti tulossa 12 

tapahtumaa/tehtävää fuksipassiin. 

● Tarkoituksena se, että haalarimerkkiä ei tule kaikki saamaan, 

vaan sen eteen tulee käydä tapahtumissa yms.  

● Keskustelua fuksipassin rahoituksesta hallituksen kanssa.  

 

Hakala saapui kokoukseen 17:06. 

Henkilö, Henkilö, Henkilö, Henkilö, Henkilö, Henkilö, Henkilö poistuivat kokouksesta 

17:08.  

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Verkkosivujen uusi osoite → lapikasry.fi  

 

● Fuksiviestintä 

● Ohjevideo IG:seen, miten pääsee soveltuvuuskokeeseen. 

● Piilotägäys LYY, yhteys LYY:n aiemmin  

● Hallituslaisten esittely elokuussa 

● Jaakola ehdottaa vapaamuotoista ja rentoa esittelyä.  

● Verkkosivuille fuksijuttujen päivittäminen. 

● Fuksien FB-ryhmään linkit kaikkeen mahdolliseen (Lapikkaan ti-

lit, verkkosivut). 

● Tuutoreiden IG-tilin antaminen uusille tuutoreille → Stoorien pii-

lotägäys! (molempiin suuntiin) 

● Fuksiviestinnässä tulee käyttää englannin kielisenä ilmauksena 

fresher (ei sukupuolisidonnainen), 

● Syksyä ajatellen voisi perehdyttää FB:n julkaisutyökaluun (jul-

kaisujen ajastaminen FB:ssä ja IG:ssä). 

 

 

● Viestintäjaoston kokouskuulumiset 11.5.: 

● Käytiin läpi viestinnän epäonnistumiset/onnistumiset.  

● Lapikkaan epäonnistumiset: kahvihetki ja vastuun jaka-

minen. Onnistumiset: vapun viestintä, tapahtumavies-

tintä, TikTok. 

● Keskusteltiin viestintätiimin vastuun jakamisesta  

→ Henkilön ajatuksena, että vaikka ollaan tiimi, joidenkin 

täytyy ottaa päävastuu viestinnästä.  



● Hyvä muistuttaa fukseja muistakin ainejärjestöistä, vaikka aluksi 

onkin lapikaslaisiin ryhmäytymistä → Poikkaritapahtumiin kan-

nustaminen. 

● Rinnakkaisjulkaiseminen IG:ssä tuutoritilillä ja Lapikkaan tilillä 

→  jäi vielä pohdinnan tasolle.   

● Sovittiin viestintäjaoston kokoukset kuukauden välein → helpot-

taa viestintää tapahtumien osalta, sillä ainejärjestön sisällä ta-

pahtuva viestintä tapahtumista ei ole toiminut aina (esim. LYY:n 

tapahtumat saattavat jäädä huomaamatta).  

● LYY:n kesälomakuukausi on heinäkuu → elokuun alusta henki-

lökunta palaa lomilta, hallitus palaa ripotellen, mutta PJ päivys-

tää koko kesän.  

 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Kansainvälisyysjaoston kokous peruttiin → olisi käyty vaihtarien orien-

taatiopäivää.  

● Ojala on keskustellut Lastun kansainvälisyysvastaavan kanssa 

yhteistyöstä  

● Orientaatiopäivänä mahdollinen yhteinen ständi. 

 

● Ympäristöjaoston kokoukset 13.4. ja 9.5. 

● Vastuullisuusviikko 24.-30.10. 

● Hävikkisitsit, kirppari, 2 luentoa SYL puolesta.  

● Suositellaan kahvihetkeä sille viikolle, korostetaan Rei-

lun kaupan kahvia 

● Kenkku-tapahtuma, OYY kanssa yhteistyö → ehdo-

tuksena Kirkkolammen kierto, yhteistyöyritys lahjoittaa 

jokaisesta kierrosta 1 euron, maksullisia haalarimerkkejä 

→ rahat kenkkuun.  

● Yliopistolle tulossa pullonpalautuspisteet 3-4 kpl  

● Huoli pisteiden kunnossapidosta  

● Pullorahat tulisi suoraan ainejärjestöille  

● Henkilö ehdotti hallitusten virkistäytymiskassaan 

-→  ei tarvitsisi laittaa kirjanpitoon.  

● Väisänen ja Hakala ehdottaa vuoroja pisteiden 

tyhjäykseen  

● Palautuspisteitä jokaisen ravintolan vieressä ja 

kirjastossa 

● Yksi AJ vastuussa esim. viikon, kaksi tai kuukau-

den. 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

  - 

                   

 



10.              Lapikkaan kahvihetket 

● Keskustelua kahvihetkien kehittämisestä 

● Väisänen mainitsee viestinnän parantamista ja Lapikaspostin 

hyödyntämistä. Naukkarinen mainitsee useamman kerran vies-

timisen ja kahvitarjoilun lisäämisen.  

● Ojala ehdottaa kyselyä jäsenistölle kehittämisideoista.  

● Niemelä ehdottaa laavulle kahvihetkeä.  

 

   

 

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 4400,00 euroa Talvipäivien bussikyydityksiin.                                                                                         
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään takautuvasti 447,80 euroa verkkosivujen lisenssiin kah-
deksi vuodeksi.                                                                                                                    
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.    

Esitys: Myönnetään takautuvasti 29,90 euroa lapikasry.fi-verkko-osoitteen li-

senssiin vuodeksi.                                                                                       

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään Riku Uuskartanolle 22,34 euroa Talvipäiväviikkojen pubi-

visan palkintoon.                                                                                         

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään Emmi-Lotta Lunnakselle 14,49 euroa Lapikkaan kahvi-

hetken simoihin ja munkkeihin.                                                                 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään Valtteri Niemelälle 4,94 euroa Lapikkaan kahvihetken 

kaurajuomaan ja pahvimukeihin.                                                                    

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään Minna Väisäselle 5,80 euroa viime syksyn fuksipassien 

tulostamisesta. Lasketaan tuutoribudjettiin lukuvuodelle 21-22.                   

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

Esitys: Myönnetään Lastu ry:lle 191,68 euroa Lastukkaan Leirikarin 2021 ta-

saukseen.                                                                                                  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                                         

12.              Laskut 

● Liikenne O. Niemelä Oy:n lasku (4400,00 euroa, Talvipäivien 

bussikyyditys) maksettu 29.4.2022. 



  

 

                   

13.              Meta 

● Hiilijalanjäljen laskeminen 

● Harviainen on suunnitellut excel-taulukkoa. 

● Kirjoitetaan ylös roskan määrä ja ajokilometrit.  

 

● Jäsenrekisterin siirtäminen Yhdistysavaimeen aloitettu Väisäsen ja 

Lunnaksen toimesta. 

 

● Hallituksen mökkiviikonloppu ja muu virkistäytyminen esimerkiksi laa-

vuilu tai peli-ilta -> alustavasti heinäkuun puolivälin jälkeen.  

● 22.-24.7. Hakala, Väisänen, Jaakola, Lunnas, Harviainen, Oja-

la, Niemelä. 

● 8.-10.7. Ojala, Lunnas, Väisänen, Harviainen, Niemelä, Uuskar-

tano, Alhosaari, Pylväs, Jaakola, Liljander. 

● Liljander ehdottaa syksylle virkistäytymiseksi laavuilua tai peli-

iltaa.  

 

● Kehityskeskustelut pyritään pitämään luottamuksellisina.  

 

● Keskustelua hallituslaisen erosta ja mahdollisesta lisähausta.  

 

● Kuukauden hallituslainen 

● Liljander valitsee kuukauden hallituslaiseksi Väisäsen → perus-

teluina suuri sydän lapikaslaisten eteen, hoitanut hommansa 

ahkerasti ja auttaa muita mielellään.  

 

 

14.              Seuraava kokous 

  15.8. klo 17:00. 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 19:05. 

 

 


