
LAPIKAS RY                         PÖYTÄKIRJA 6/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

KTK:n kokoushuone 

13.04.2022 klo 9.00 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 9:11.  

 

                   

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   (ilm. est) 

 Riku Uuskartano (x) 

Niina Hakoköngäs (ilm. est) 

Velmeri Ojala    (ilm. est) 

Heini Naukkarinen      (x) 

Laura Harviainen        (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

   

          

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Väisänen ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Väisänen ehdottaa Liljanderia. Alhosaari 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 

● SOOL-liittokokouksen 9.-10.4. kuulumiset 

● SOOLin jäsenmaksu pysyy samana 

● Henkilö ensimmäinen SOOLin kunniajäsen 

● Liljander julkilausuma-työryhmässä -> tarkoituksena turvata re-

sursseja tulevaisuuden työhön ja opiskeluun 

● Liittokokouksessa valittiin SOOLin uusi hallitus 

 

● KTK:n OmaOpettaja -mallin suunnittelu 11.4. 

● Opettajatuutorien tilalle tulee syksyllä 2023 OmaOpettaja-malli  

● Tulee kysely opiskelijoille 

● Huolenaiheina resurssit ja lisääntynyt opiskelijoiden henkilökoh-

taisen ohjauksen tarve 

 

● SOOLin aluetoimija sponsoroi TP-etkojen syömisiä (20 €) 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Harjoitteluiden ohjausryhmän 30.3. kuulumiset 

● Keskustelua harjoitteluista 

• Uuden OPSin ad-harjoittelu koettu hyvänä, ohjauskes-

kustelujen kestoissa epäselvyyttä, ruokailu haastavaan 

aikaan 

• Luka-tietoisuutta tullaan nostamaan enemmän, esimer-

kiksi pedagogisen seminaarin -kurssilla.  

 

● Opintojaoston 11.4. kuulumiset 

● YHTS:n mielenilmaukseen 13.4. toivottiin opiskelijoita  

● Keskustelua opintojen suoritusmuodoista, hybridimalli vai täysin 

etänä 

 

                  8.2 Talous 



● Tilillä rahaa euroa 

● Ulosottolaitokselta tullut 627,83 euroa  

● SUMUPilta tullut melkein 15 euroa  

 

● Pankkikorttiasia vihdoin edennyt, 5.4. pankista soitettiin kaiken olevan 

ok ja postittavat uuden kortin. Tosin olivat laittaneet väärän nimen, mut-

ta tilaavat oikealla nimellä “pikatoimituksella”, pitäisi saapua 19.4. 

 

● Talousjaoston kokouskuulumiset 29.3.2022: 

● Kokouksessa pohdittiin jaostojen linkkien jakamista LYYn sivuil-

la, eli kuka tahansa voisi liittyä mihin vain jaoston kokoukseen, 

jos kiinnostaa. 

 

● Talousjaoston kokouskuulumiset 12.4.2022: 

● LYY suunnittelee Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyötä, 

kokous järjestetään 10.5. ja paikalla pitäisi olla ainejärjestöistä 

PJ, VPJ, talousvastaava ja yritysyhteistyövastaava. Ei riitä, että 

vain yksi paikalla.  

● Ideana, että järjestäisivät yhteistyön kautta esim. tapah-

tuman, johon aj:t antaisivat oman panoksensa. Esimer-

kiksi “Lapikas voisi pitää lapsiparkkia ja saada näin 15 % 

tuotoista”. 

● Suosittelevat alkamaan kirjoittamaan jo vuosikertomusta ke-

vään osalta sektoreittain, ei kannata jättää loppuvuoteen koko 

urakkaa.  

● Kevään osalta pitäisi tehdä tilinpäätös heti, kun ei ole enää ta-

pahtumia keväällä tulossa. 

 

                  8.3 SOOL 

● SOOLin uusi PJ on henkilö 

● Lakkoja käynnissä ympäri Suomea 

● Talvipäivät 22.-24.4. 

● 26.4. klo 15 valmistuvien info (varhaiskasvatuksen opettajat), 27.4. klo 

15 valmistuvien info (perusopetuksen ja lukion opettajat) 

● 5.10. Maailman opettajien -päivä 

● 27.1.2023 Educa-messut  

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Kilometrihaaste 

● Lapikas johtaa haastetta 

 

● Liikuntajaoston kokous 

● Jänkhä derby tulossa 

● Hyvinvointijaoston kokous 

● Hyvinvointipassin tilalle tulee kesäpassi 

● 4.5. Polttopallo-turnaus 

● Lentopallo korkeakoulusarjaan lajiksi  

● El Classicoon tarvitaan pari opiskelijaa  

 



               8.5 Kulttuuri 

● Kirppistempaus 12.4. 

● 10 pöytää oli varattuna 

● Pöytien varausmaksu meni kaikilta Nyyti ry:lle  

 

● TP-viikko (norsupallo, TP-etkot ja pubivisa) 

● 12.4. Kulttuurivastaavien kanssa ollut palaveri 

● Pubivisaan TP-selviytymispakkaus (2 kpl urheilujuomaa, mikro-

pizza, käsidesi, viinapullo, jaloviinaa, laastareita, lasten ämpäri, 

korvatulpat, sipsiä ja kondomeita  

● Talvipäivän tapahtumiin ei erillistä ilmoittautumista 

 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 

● Vapun haalarimerkit tilattu 

● Tarjouksia hoidetaan paikallisiin yrityksiin 

● Torisitsejä ei tule 

● Vappurannekkeet myynnissä, pitäisi mainostaa rannekkeita -> 

haalarimerkki kuuluu rannekkeeseen, voi myös ostaa sen 

● Vappurannekkeen hinnan noususta keskustelua 

● Perusteluna korona, ruoka- ja juomatarjoukset 

● Tarkoituksena ei tehdä voittoa, vaan saada haalarimerkit 

yms. katettua 

● Wappufinaali Doriksessa, Wappustartti Half Moonissa  

● Kokoavat stooripohjat vapputapahtumista lisätty samalle linkille, 

jossa on muut vapputapahtumat  

● Merkkimarkkinoille 20.4. ei ole erillistä ilmoittautumista, saa 

mennä myymään merkkejä ja muita ainejärjestön tuotteita  

● Kaikkien järjestöjen PJ:t ovat tervetulleita tuomaan tervehdyk-

sen Jätkänpatsaan lakituksessa 

● Muistetaan pitää ainejärjestötilat siisteinä 

● Viikkoa ennen tapahtumaa täytyy infota vahtimestaria, ettei var-

tijat tule häätämään tiloista 

● Wappufinaalista ja wappubrunssista piti tulla viime viikolla tie-

toa, ei ole tullut vielä 

 

● Game Night haalarimerkit ovat saapuneet  

 

● Toastmaster-sitseille menossa Väisänen, Liljander ja Uuskartano 

● Uudet sitsit tulossa syksyllä 

● Toivotaan sellaisia henkilöitä sitseille, jotka haluavat toastata 

sitseillä 

 

● Wappu (Takametsän turnajaiset 28.4., muut tapahtumat) 

● 71 osallistujaa 

● 19.4. kokous turnajaisista klo 16 

● Paljon tuotepalkintoja, Alhosaari ehdottaa palkinnon antamista 

kylmien rastien suorittamisesta -> keskustellaan lisää turnajais-

ten kokouksessa  

 



● Talvipäivät 

● Bussivastaavat: Väisänen ja Lunnas sekä Salonen ja Haavisto 

● Lunnas ehdottaa pysähtymispaikaksi Kajaanin ABC:tä.  

● Bussit kustantavat 4400 €, 106 lähtijää.  

 

                  8.6 Lerpake 

● Postauksia nopeuttamisesta, Vappu ASMR ja Talvipäivistä. 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Uudet tuutorit valittu, LYYn tuutorikoulutus 19.4.-20.4. 

● Aloitellaan tuutoreiden kanssa toukokuussa 

● Uudet tuutorit: Velmeri Ojala, henkilö, henkilö, henkilö, henkilö, 

henkilö, Heini Naukkarinen, henkilö, henkilö & henkilö 

● Syksyn uudet opiskelijat aloittavat ti 23.8. 

● Soveltuvuuskokeet järjestetään 15.-17.6. -> tuutorit paikan pääl-

le 

● Vakava-koe 27.5.  

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Yhteishaku 
● My dayt Instagramissa olleet kivoja, voisi tehdä silloin tällöin 

muutenkin 
● TikTok-video 

 
● Verkkosivujen lisenssi vanhenee 5.5. 

● Vanha paketti Standard, 10,50 euroa/kk 

● Profi-paketti 18,90 euroa/kk → Enemmän tallennustilaa 

● Pitäisikö ottaa takaisin käyttöön lapikasry.fi-osoite? 29,90 eu-
roa/vuosi 

● Äänestetään, otetaanko käyttöön lapikasry.fi takaisin 
käyttöön.  

● Äänestystulos: 10-0  
 

Esitys: Lapikasry.fi otetaan uudeksi nettiosoitteeksi.  

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

● Verkkosivuille päivitetty tapahtumat  

 

● LYYn viestintäjaoston kokous jälleen peruttiin, siirtyi 12.4. 

 

 

 

● Viestintä/sometiimi palaveerannut 6.4. 

● Fiiliksiä, miten sujunut, mitä haluaisi tehdä/oppia 

● Vappuviestintä 

 

● LinkedIn-sivu, keskustellaan myöhemmissä kokouksissa  

 

● Viestintäjaoston kokouskuulumiset 12.4.2022: 



● LYYn moka, kun eivät jakaneet matskuja viestinnälle, vaan pel-

kästään vapaa-ajan jaostolle aluksi 

● Vappurannekkeiden vaihdosta pitäisi infota 

● Tapahtumista tulee kuvata matskua esim. IG-storyyn & tägätä 

LYY, repostaavat sitten (eli me hoidamme Takametsän turnajai-

sista matskua) 

● Tulossa mahdollisesti vappukuvakisa, jonka voittaja palkitaan 

lakituksessa 

 

● Häry kertoilee itsestään 14.4. somessa -> ennen vapun tapahtumia pyr-

kimyksenä tuomaan kasvoja tutuksi jäsenistölle. 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

 

● Ympäristöjaoston kokous 13.4. 

● Edellisen kokouksen pöytäkirjoja ei löytynyt 

 

● KV-tuutorien haku päättynyt  

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● TP-viikko  

● 18.4. Norsufutis   

● Paikan päällä: Pylväs, Uuskartano, Liljander 

● 20.4. TP-etkot 

● Liljander turvallisuusvastaavana  

● Paikan päällä myös Pylväs, Alhosaari, Uuskartano 

● 21.4. Pubivisa 

● Paikan päällä: Pylväs, Alhosaari, Liljander, Uuskartano  

 

● Takametsän turnajaiset 28.4. 

 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

● 20.4. klo 12-14 103 -> Niemelä ja Lunnas 

● Samalla merkkimarkkinat, vappumeininkiä (munkkia ja simaa)  

● 11.5. klo 12-14 

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 103,20 euroa lisää hallitusten 2016-2021 

luokkakokouksen hankintoihin. 

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Elina Jaakolalle 72,45 euroa luokkakokouksen hankintoi-

hin. 



                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Valtteri Niemelälle 130,75 euroa luokkakokouksen hankin-

toihin. 

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 48,75 euroa Riku Uuskartanolle Lyhty ry:n vuosijuhlalip-

puun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 32,50 euroa Peppi Virtaselle Lyhty ry:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 15,00 euroa Lastu ry:n vuosijuhlamuistami-

seen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 15,00 euroa Lyhty ry:n vuosijuhlamuistami-

seen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 30,00 euroa TP-viikon pubivisan palkintoon.     

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään Takametsän turnajaisiin 10,00 euroa palkintoon.  

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

  Esitys: Myönnetään 9,09 euroa Teo Pylväälle Haalarikastajaisten Kolikolla  

viinaa -pulloon. 

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 20,00 euroa Lapikkaan kahvihetkeen.  

                        Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

 

 

 

                                         

12.              Laskut 

                  

● Flatlight Creative Oy:n lasku maksettu 22.3.2022 (luokkakokouksen 

tilavuokra) 

● Osakeyhtiö Kansantalon lasku maksettu 6.4.2022 (Supersankarisitsien 

tilavuokra) 

  

                   

13.              Meta 



 

● Jäsenrekisterin siirtäminen Yhdistysavain-palveluun 

● Tulee nimetä tietosuojasta vastaavat henkilöt 

● Alhosaari ehdottaa Väisästä, Lunnas ehdottaa itseään.  

 

● Harjoittelukoulun johtokunnan kokous, Pylväälle esitelty harkkaria.  

 

● Das Kota varattuna 13.4. 3. vsk:lle.  

 

● Harjoittelukoulun rehtorin kanssa palaveri syksyn alussa.  

 

● Toukokuussa kehityskeskustelut, lisää infoa tulee myöhemmin. Toteu-

tetaan pääasiassa Teamsissa.  

 

● Naukkarinen antaa kuukauden hallituslaisen palkinnon Emmi Liljande-

rille 

● Perusteluina ylimääräinen hyvä muiden hyväksi, auttanut use-

ampaa hallituslaista ja käynyt vujuilla sekä liittokokouksessa.  

 

14.              Seuraava kokous 

  Ma 16.5. klo 16:00  

  Kevätkokous siirtyy -> ei ole uutta päivää vielä.  

 

Esitys: Naukkarinen ehdottaa kohdan Meta avaamista uudelleen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 11:13.  

 

 

 


