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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 16:32. 

 

                   

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      (x) 

Laura Harviainen        (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

   

  Henkilö 

 

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Lunnas ehdottaa Väisästä. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 



Esitys: Hakoköngäs ehdottaa Alhosaarta. Alhosaari 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 

  On tarkastettu ja hyväksytty asianmukaisesti. 

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Supersankarisitsit ja Kiitos 2016-2020 -haalarimerkit ovat saapuneet -> 

toimistolla.  

 

● SOOLin järjestökurssilla olivat Niemelä, Hakoköngäs ja Väisänen + Toi-

vanen 

● Hakokönkäällä oli mukavaa ja oppi paljon. SOOL-vastaavan 

pesti selkeytyi valtakunnallisesti. Enemmän yhteistyötä tulisi 

tehdä aluetoimijan ja SOOL-vastaavan välillä. Aluetoimijan tulisi 

perehdyttää enemmän SOOL-vastaavaa verrattuna aiempaan 

SOOL-vastaavaan. Hyvää ruokaa oli ja hotellissa kiva nukkua.  

● Väisänenkin viihtyi kurssilla. 

● Niemelä nostaa esiin kokoussimulaattorin, hallitusten jäsenten 

motivaatioasiat, miten hoitaa vaikeita tapauksia ja puheenjohta-

jiston yhteistyön. Uutena asiana kriisiviestintäsuunnitelma. La-

pikkaalla yleisesti kaikki hoidetaan toimivasti ja toimintatavat hy-

viä → ei tarvita suuria korjausliikkeitä. Muissa ainejärjestöissä 

kuulemma ei välttämättä niin toimivia tapoja hoitaa esim. ko-

koustamista. 

● Suositellaan lämpimästi järjestökurssille osallistumista. 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Opintojaoston kokous 14.3.  

● Kuulumiskierros, muut ainejärjestöt pitäneet kyselyitä hyvinvoin-

nista. 

● Hyvinvoinnista voidaan kysellä kevätkyselyn ohessa. 

● Tuutorihaussa ennätysmäärä hakijoita, 17 Lapikkaalle hake-

muksia. 

● Yliopiston organisaatiokaavion ja toiminnan ohjauksen viiteke-

hyksen läpikäyntiä. 



● Tarkasteltiin Lapin yliopiston ja OKM:n tulossopimusta 2021-

2024. 

● Yliopiston ja AMK:n välillä tulisi olla enemmän yhteisiä LUC-

opintoja.  

● Ei tarpeeksi mainosteta, mitä opintoja yliopistossa opis-

keleva voisi ottaa AMK:sta 

● Käsityön tilat menevät remonttiin. KTK harkitsee taiteiden tiede-

kunnan tilojen käyttämistä.  

● Edunvalvojat tulevat tapaamaan LYY:n porukkaa myöhemmin 

keväällä. 

 

                  8.2 Talous 

● Edellisen talousvastaavan nimissä ollut pankkikortti suljettu 3.3. ja uusi 

tilattu talousvastaava Väisäselle. 

● Yksi collegepaita myyty -20 % alennuksella painovirheen vuoksi 

● Supersankarisitsien tuotto yhteensä 227,23 €  

→ Tuleville sitseille voi budjetoida enemmän rahaa ruokaan (nyt 

meni n. 50 €, voi ihan hyvin käyttää 100 €). 

● SOOLin järjestökurssi tiivistetysti: 

● Yhdistys saa tehdä voittoa 

● Kirjanpito-ohjelman käyttöönottoa suositellaan 

● SOOLin kautta mahdollisuus ilmaiseen Yhdistysavain-jäsen-

rekisteriin, tietoturvallisempi vaihtoehto verrattuna esim. Driven 

taulukkoon. Yhdistysavain-koulutus 22.3. 

● Hakala kannattaa Yhdistysavaimen jäsenrekisteriä. Al-

hosaari komppaa.  

● Jäsenluetteloa voi suoraan käyttää tiedottamista varten, eli voi-

daan lisätä suoraan Lapikaspostilistalle kaikki lapikaslaiset uu-

den lukuvuoden alussa. Poistetaan, jos erikseen pyytävät. 

● Kannattaa kysellä tapahtumiin tuotesponsorointia, esim. pien-

panimoilta voi saada ilmaiseksi virvokkeita. 

 

 

                  8.3 SOOL 

● OAJ:lta lakkovaroitus 23.-24.3. Opiskelijat eivät saa mennä töihin, jos 

kuuluvat SOOLiin. 

 

● Liittokokous 2022 9.-10.4. Helsingissä 

● Edustamaan kolme, Naukkarinen kertoo olevansa innokas osal-

listumaan. Pylväs ja Liljander myös kiinnostuneita. Ilmoittautu-

minen tehtävä viimeistään 20.3. 

● Lentäminen liittokokoukseen myös mahdollinen, Harviainen 

nostaa esiin junien käyttämisen ennemmin. 

 

● S2-webinaari 23.3.  

 

● SOOLin yhdenvertaisuuskysely 



● Aiemmin ollut ongelmia ruotsin kurssin kohdalla. Hakalan mu-

kaan viimeksi ruotsin kurssi mennyt mukavasti, ei ole ollut epä-

tasa-arvoista kohtelua. 

● Naukkarinen mainitsee englannin kurssin, osalle tullut lisätehtä-

viä, osalle ei. 

● Hakala nostaa esiin terveystiedon kurssin. Työmäärä valtava 

verrattuna yhteen opintopisteeseen. Harviainen kokee, että teh-

tävät eivät vastanneet itse kurssin pääsääntöistä sisältöä. Väi-

sänen mainitsee, että yksin etäkurssin suorittaminen on huo-

mattavasti rankempaa kuin yhdessä läsnä ollessa. 

● Palataan WhatsApp-ryhmässä aiheeseen, jos nousee jotain 

esiin. 

 

Hakoköngäs ja henkilö poistuivat ajassa 17:02. 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● 15.3. järjestettiin Lapikkaan haalariluistelu, jäsenistö kiitteli ja osallistui 

aktiivisesti 

● Voisi olla enemmänkin matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 

● Urheilu- ja alkoholittomia tapahtumia toivotaan enemmän jäse-

nistön puolelta 

● Liikuntavastaavat hoitaneet hienosti tapahtuman, kiitokset 

PJ:ltä. Aiemmin vaihtelevaa osallistumista vastaaviin tapahtu-

miin, mutta tämä motivoi järjestämään enemmänkin. 

● Voisi järjestää pian jo uudestaan esim. pipolätkää 

 

● Lapikkaalla ollut aiemmin yhteinen Facebook-ryhmä liikunnasta kiin-

nostuneille 

● Liikuntavastaavat pohtivat ryhmän aktivointia 

 

● Ojala muistuttaa, että hankifutista/norsupalloa tulisi järjestää ennen Tal-

vipäiviä. 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Laskettelutapahtuman mökit, ajankohtana 4.-6.11. 

● Harkitaan Alppitähtiä ja Levikairaa 

● Bussimatkoihin arviolta 500 euroa 

● Hissiliput jokainen maksaa itse 

● Ilmoittautuminen KTK:n ilmoitustaulujen kautta 

 

Esitys: Varataan Alppitähti-huoneistot Lapikkaan laskettelureissua varten. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

 

● Lastukkaan Game Night 

● Julkistus siirtyi 17.3. 

● Jatkoliput eivät kuulukaan Lastun soppariin, Lapikkaan piikkiin 

menevätkin. Myös skumppalippu tietokilpailun palkinnoksi. 



● 60 lippua tulee myyntiin. Kiintiöinä 30 per ainejärjestö. 

● Haalarimerkki tilataan tapahtumaa ajatellen. 

● Kulut ja voitot jaetaan tasan Lastun kanssa, Lastu hoitaa rahalii-

kenteen. 

 

● Vappu 

  20.3. mennessä RöllöWapun tapahtumien ilmoittaminen, Lapikkaan  

slotti to 28.4. illalla 

● Ehdotetaan omia approja, tarvitaan sekä hallitus, toimihenkilöt 

että tuutorit, jos toteutetaan 

● Jaakola toteaa, että voi olla aika kunnianhimoinen tavoi-

te 

● Muita ideoita? 

● Munkkietkot olleet tavallisesti, mutta nyt ajankohta ta-

pahtumalle eri 

● Hakala ehdottaa rastikierrosta, voisi hyödyntää aiemmin 

pidettyjä rasteja 

● Niemelä mainitsee olympiatyyliset rastit 

● Jaakola ehdottaa Takametsän turnajaisia 

● Munkinsyöntikilpailu, simaa, hauskoja tehtäviä. 

Paikkoihin voi hyödyntää Suskaa ja AJ-tiloja 

myös. Norsupallokin olisi hauskaa. Ilmapallotai-

detta pitkistä ilmapalloista. 

● Täytyy suunnitella huolella ja hyvissä ajoin. LYY mukaan ta-

pahtumaan. 

 

● Artiklan jäsenistöltä toive, että haluaisivat järjestää Lapikkaan kanssa 

poikkarisitsit 

● Hallitukseltakin tullut ajatusta, että tulisi tehdä enemmän yhteis-

työtä Lapikkaan ja Artiklan välillä. 

● Alhosaari ehdottaa, että katsotaan myöhemmin esim. sitsien 

ajankohtaa, ensin kunnialla vappu ja Talvipäivät läpi. 

● Odotetaan Artiklalta yhteydenottoa. 

 

● Talvipäivien bussit, bussiin ohjelmaa 

● Bussien osalta laitettu tarjouspyyntö ja varattu alustavasti kaksi 

bussia Talvipäivien kyyditystä ajatellen. 

● Bussivastaavat hoitavat ohjelmaa matkan varrelle, esim. arvon-

taa. Ei ole perinteikästä ohjelmaa ollut aiemmin. 

● Ehdotetaan pieniä ohjelmanumeroita, esim. sitsit, vies-

tiä… Omalla painollaan. 

● Bussichat olisi hauska, bussivastaavan numero jakoon 

& bussivastaava lukee viestejä ääneen. 

 

                  8.6 Lerpake 

 

● 23.3. Anna-Maijan ja Miian haastattelua palkintojen tiimoilta 

● 6.4. Musiikin sivuaine (Jaakola) 

● 20.4. Nopeuttaminen (Hakala & Väisänen) 



● Pääsiäisaiheinen Lapikast-jakso mahdollisesti 

● Talvipäivät 2022 

● Vappu ASMR part. 2 

● Lerpake porskuttaa menemään hyvin 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Tuutorihakemuksia tullut 17 kpl 

● Uuskartano menee pisteyttämään hakemuksia yhdessä LYYn 

kanssa. 

 

● Fuksi- ja tuutorivastaavan vierailu harjoittelukoululle fuksien harjoittelun 

loppuun. Uuskartano kysyy vararehtorilta, onko ok. Harjoittelu loppuu 

ma 4.4. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● IG:ssä ja FB:ssä aloitettu tiedottamaan tulevista tapahtumista kuukausi-

koonnilla 

 

● Aktiivista tapahtumaviestintää erityisesti Instagramissa 

● Sitsien kontentti jäi tosin vähän laihaksi, petrataan tulevissa ta-

pahtumissa päivittelyä. 

● 1-2 tyypille päävastuu kuvata matskua someen. 

 

● Tuutorihausta tiedotettu IG:ssä, FB:ssä, Lerpakkeessa ja TikTokissa 

● KV-tuutorihaku?  

 

● Verkkosivuille lisätty “Jäsenille”-osio, sieltä löytyvät sekalaiset ohjeis-

tukset (esim. sitsit, AJ-nauha, haalarietiketti). 

 

● Englanninkielinen viestintä hyvin lähtenyt liikkeelle tapahtumakuvaus-

ten kautta. 

 

● Lapikaspostin kokoaminen sujuu koko viestintätiimiltä mallikkaasti. 

 

 

● Yhteishaku alkaa 

● Eri vuosikurssilaisilta My day -sisältöä IG-stooriin haun boos-

tauksena. Jäsenistöltä tulee kysellä innokkuutta My Dayn pitä-

miseen. 

● Voisi myös ujuttaa tietoa hakemisesta ja miksi hakea just Lapin 

yliopistoon opiskelemaan luokanopeksi. 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

 

● 15.3. KV-kokous, Lapikkaalta ei edustusta 

● Pöytäkirjaan kirjattu: KV-tuutorihaku jatkuu 7.4. asti. My global 

competencen tavoitteena tehdä vaihto-opiskelua mielenkiintoi-

semmaksi. KV-toiminnalle LYYltä vuosikello.  



● Ojala ottaa yhteyttä Lapikkaan aiempaan KV-tuutoriin, jos voisi 

käydä esittelemässä KV-tuutorointia Instagramin puolella. 

 

● 15.3. ympäristöjaoston kokous, Lapikkaalta ei edustusta. 

 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

 

● Haalarikastajaiset 

● Hallitusten 2016-2021 luokkakokous 

● Lapikkaan kahvihetki feat. Edunvalvojat 

● Lastukkaan Game Night 

● SOOLin liittokokous 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

● Kevään kahvihetkien päivämäärät päätetty edellisessä kokouksessa.  

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään 682,00 euroa hallitusten 2016-2021 luokkakokouksen tila-

vuokraan. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 100,00 euroa luokkakokouksen tarjoiltaviin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 30,00 euroa haalarikastajaisiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 63,75 euroa Valtteri Niemelälle Lastu ry:n vuosijuhlalip-

puun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 42,50 euroa Niko Sillanpäälle Lastu ry:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 5,97 euroa Teo Pylväälle Supersankarisitsien kertakäyttö-

astioihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

       

12.              Laskut 

                  

● Haalarimerkit.comin lasku (280,55 euroa, haalarimerkit) maksettu 15.3.2022 



● Compass Group Finland Oy:n lasku (103,50 euroa, täytekakku) maksettu 

15.3.2022 

● Eräpäivä ollut 8.3.2022 

                   

13.              Meta 

● TP-busseista alustavaa kyselyä tehty Niemelän bussien kanssa. 

 

● Jalojen Villien vujuilla Lapikas edusti, kiitosta osallistumisesta. 

 

● Lapikas liikkuu -palkinnon lunastaminen viime vuodelta jäänyt roikku-

maan. Jaakola ehdottaa viikkoa 14 DAS Kodan varaamiselle. Jaakola 

hoitaa varaamisen.  

 

● Järjestökurssilla noussut esiin, että n. 3 viikon välein valitaan hallituk-

sesta henkilö, joka on kyseisellä aikavälillä hoitanut esimerkillisesti asi-

oita. Palkittu valitsee seuraavan palkittavan. Niemelästä kuulostaa mu-

kavalta tavalta, lisäisi huomiota hyvästä työstä kiitosten muodossa. Saa 

kannatusta hallituslaisilta. 

● Niemelä perustelee ensimmäistä valintaa: laittoi itsensä likoon 

ja edusti rohkeasti itsenäisesti Jalojen Villien vuosijuhlilla Lapi-

kasta. Ensimmäinen palkinto menee Naukkariselle. Lämpimät 

onnittelut! 

 

 

 

14.              Seuraava kokous 

 

● Ke 13.4. klo 9:00 

● Kevätkokous 19.4. klo 18:00 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 19:02. 

 

 

 

 

  
 _________________________________________________________________ 
  

Valtteri Niemelä 
 
 
 
 
 



 

 _________________________________________________________________ 
  

Emmi-Lotta Lunnas 
 

 


