
LAPIKAS RY                         PÖYTÄKIRJA 4/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

KTK:n kokoushuone 

23.02.2022 klo 17.00 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa klo 17:04. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                        Varsinaiset jäsenet: 

             

Elina Jaakola   (x) 

 Emmi-Lotta Lunnas  (ilm. est.) 

Teo Pylväs             (ilm. est.) 

Aapo Alhosaari  (ilm. est.) 

Minna Väisänen  (x) 

Emmi Liljander (x) 

Selina Hakala   (x) 

 Riku Uuskartano (x) 

Niina Hakoköngäs (ilm. est.) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen      (x) 

Laura Harviainen        (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

   

 

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Hakalaa. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 



Esitys: Liljander ehdottaa Naukkarista. Uuskartano ehdottaa Ojalaa. 

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 

● Talvipäiville ilmoittautunut 107 määrä lapikaslaisia  

● Henkilö on nimitetty opiskelijaedustajaksi englannin kielen lehtorin teh-

täväntäyttötoimikuntaan 

 

● Vapaa-ajan jaoston kokouksessa: 

● Paluu yliopistoon -tempaus 14.3. 

● Jokaiselta aj:lta jotain tapahtumaan, merkkimyyntipiste? 

● Ehdotus lähtöisin yliopistolta, halutaan eloa 

 

● Vapusta puhetta, teema: WärikäsWappu 

● to 28.4. ilta. Lapikas järkkää wapputapahtumaa 

 

 

Niina Hakoköngäs liittyi kokoukseen ajassa 17.10 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Opintojaoston kokouskuulumiset 14.2. 

● Tilannekatsaus yliopiston Peppi-perusrekisteristä 

● Hybridimalliin siirtyminen kandiopintojen osalta 

● Opiskelijatuutoreille Peppi-koulutus 24.2. 

● LYY:n opintojaoston näkeminen 15.3. 

 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

● Tilinkäyttöoikeudet päivitetty (poistettu vanhat oikeudet, lisätty uudet oi-

keudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja talousvastaavalle) 

● Vanha pankkikortti edelleen käytössä edellisellä talousvastaavalla, 

poistetaan käytöstä sitsiostosten jälkeen ja tilataan uusi nykyiselle ta-

lousvastaavalle 



 

● Talousjaoston kokouskuulumiset 22.2. 

● Historiallinen ensimmäinen talousjaoston kokous, LYY innois-

saan 

● Valittiin jaostolle varapuheenjohtaja 

● Kerrottiin henkilöt, joihin ottaa yhteyttä tarvittaessa (esim. yritys-

suhdevastaava, oikeusapuvastaava) 

● Kevään kokousten teemoja: kirjanpito, sopimusasiat, massikei-

sarius, budjettityöpaja 

● Tapahtumien pullonpalautusrahat on ok käyttää hallituksen vir-

kistäytymiseen 

● Kuitti ja käteiset talousvastaavalle 

 

Esitys: Lapikas ry tukee hallituksen edustajia vuosijuhlilla 75 %:lla lipun hinnas-

ta ja jäsenistön edustajia 50 %:lla lipun hinnasta. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

                  8.3 SOOL 

● Järjestökurssi (Hakoköngäs, Niemelä, Jaakola ja Väisänen). 

● Webinaari: Sijaistaminen 14.3. klo 16-18  

● Webinaari: Kielitietoiset toimintatavat ja S2-oppijoiden tukeminen 23.3. 

klo 15-17 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Matalan kynnyksen liikuntatapahtumaa suunnitteilla hiihtoloman jälkei-

selle viikolle, mahdollisesti ti 15.3. 

● Haalariluistelu Suskalla 

 

● Hyvinvointijaoston kokouskuulumiset 16.2. 

● Hyvinvointipassin kehitystyö, LYY:llä tarkoitus suorittaa kysely, 

jonka avulla selvitetään mitä palveluja ja käyttökokemuksia ha-

lutaan 

● Poikkitieteellisiä tapahtumia haluttaisiin enemmän muiden aine-

järjestöjen sekä LYY:n puolelta 

● Suunnitteilla ryhmä sosiaaliseen mediaan hyvinvointia varten 

● Esimerkiksi Facebook-ryhmä 

● Paljon ollut koronan vuoksi yksinäisyyttä -> ryhmän kaut-

ta pääsisi tutustumaan uusiin ihmisiin 

● Keskusteluavun saamisen helpottaminen 

● LYY:n liikuntailtapäivä 22.2. 

 

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Supersankarisitsit 4.3. 

● Kokous pidetty maanantaina 21.2., kauppalista tehty, budjettia 

laskeskeltu, sovittu työnjaosta 

 



● Lastu haluaisi järjestää yhteisen tapahtuman maaliskuussa 

● Lastukkaan tapahtumavastaavien kanssa palaveri vielä 

tuntemattomana ajankohtana 

● Talvirieha? 

 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 15.2. 

● LYYn laskiainen 2.3. 

● Wappu 20.4.-1.5. 

● Rolmiot mahdollisesti 20.4. 

● Ylioppilasteatteri festarit 22.-24.4. 

● Arctic Pride -tapahtuma ehkä tulossa 

 

● Mökkejä kyselty laskettelutapahtumaan keväälle ja syksylle 

● Mahdollisesti 4.-6.11., Levin mökit näyttivät potentiaalisilta 

 

● Muiden ainejärjestöjen vuosijuhlia: 

● Jalot Villit ry 5.3. (Naukkarinen edustamassa) 

● Kosmos Buran 19.3.  

● Remburssi ry 26.3. (Hakala ja Väisänen edustamassa) 

 

● Hallitusten 2016-2021 bileet suunnitteilla, enemmistölle kävi la 19.3. 

● Yhteissoittolista 

● Ilmaista viinaa 

● Ohjelmaa? Karaokekisa 

● Y North Event -paikkana 

 

● Alhosaari pohtinut sitsien jälkeen tapahtumaa Lapin Panimolla noin 50 

henkilölle.  

 

● Haalarikastajaiset 18.3. klo 18, pääpaikkana aj-tilat, Moonin jatkot 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● Lerpsutiimin esittäytymispostaus julkaistu 9.2. 

● Lapikastin ystävänpäiväjakso julkaistu 14.2. 

● Arvonta suoritettu, palkinnot noudettavissa kahvihetkiltä 

● Kavallukseen liittyvä postaus julkaistu 16.2. 

● Vinkkejä harkkaan julkaistu 23.2. 

● Tuutorointi (Väisänen) 9.3. 

● Musiikin sivuaine (Jaakola) 

 

 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksien opiskelijahaalarit saapuneet 

● Tuutorit aikeissa järjestää haalarimerkkien ompeluhetken AJ-

tiloissa ennen haalarikastajaisia (14.3. klo 16-21) 

● Haalarikastajaiset 18.3. klo 18 

 



● Tuutoripaitojen suunnittelu, puhuttu hyvinvointi jaoston kokouksessa 

● Harkka alkaa hiihtoloman jälkeen 

 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Velkojen maksusta tiedotettu helmikuun alussa 

● Tulevasta hyvinvointipassin kyselystä tiedottaminen 

● KV-tuutorihausta tiedottaminen 

● Tuutorihausta tiedottaminen 

● Verkkosivuille päivitetty haalarietiketti 

 

● Viestintäjaoston kokouskuulumiset 23.3. 

● Lyytiset ovat tehneet paluun -> Esa-Pekalle viestiä maanantai-

hin mennessä, jos haluaa Lyytisiin mainosta poikkitieteellisistä 

tapahtumista 

● LYY otti TikTokin käyttöön 

● LYY suosittelee Tuudoa ja Pivoa käytettävän Frankin sijasta 

● Ainejärjestöjen tägäys julkaisuihin silloin, kun on poikkitieteelli-

siä tapahtumia 

 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

 

● Kansainvälisyysjaoston kokouskuulumiset 15.2 

● KV-tuutoroinnin haku alkanut 21.2. ja loppuu 13.3. 

 

● Ympäristöjaoston kokouskuulumiset 14.2. 

● LYY on hankkimassa sitsi-astiastoa, jota ainejärjestöt saisivat 

lainata kuittausta vastaan 

● LYYn hiilineutraaliustavoite 2030, pyritään poistamaan kaikki 

muovinkäyttö 

● Hiilijalanjäljen laskeminen 

● Koulutus tähän liittyen 14.3. 

● Mukaan ainakin yksi kulttuurivastaava ja talousvastaava 

● Ympäristön huomioiminen tapahtumien ruokailuissa 

● Tulisi lisätä kasvis- ja vegeruokaa 

● Reilun kaupan -tuotteita 

  

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

    

● Supersankarisitsit 4.3. 

● LYYn laskiainen 2.3. 

● Haalarikastajaiset 18.3.  

● Velkabileet 19.3. 

● Haalariluistelut  15.3. 

● Haalarimerkkien ompelu 14.3. 



● Paluu kampukselle 14.3. 

 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

 

● 23.3. klo 12-14 feat edunvalvojat, Jaakola (?), Hakala ja Väisänen 

● 20.4. munkkikahvit klo 12-14 Alhosaari ja Niemelä 

● 11.5. Schools out klo 12-14 Niemelä, Ojala ja Naukkarinen 

 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään 36,00 euroa Canva Pro -versioon kolmeksi kuukaudeksi 

keväälle 2022. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 60,00 euroa Selina Hakalalle Remburssi ry:n vuosijuhlalip-

puun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 60,00 euroa Minna Väisäselle Remburssi ry:n vuosijuhla-

lippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 63,75 euroa Heini Naukkariselle Jalot Villit ry:n vuosijuhla-

lippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 100,00 euroa Supersankarisitsien tilavuokraan. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 450,00 euroa Supersankarisitsien tarjoiluun ja koristeluun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 150,00 euroa Supersankarisitsien haalarimerkkeihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

Esitys: Myönnetään 180,00 euroa “Kiitos 2016-2021” -haalarimerkkeihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 15,00 euroa Jalot Villit ry:n vuosijuhlamuistamiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 15,00 euroa Kosmos Buran ry:n vuosijuhlamuistamiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

  



Esitys: Myönnetään 15,00 euroa Remburssi ry:n vuosijuhlamuistamiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

Esitys: Myönnetään 103,50 euroa Lapikkaan kahvihetken täytekakkuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Jaakola ehdottaa kahvimitan ostamista (5 euroa) kahvihetkien kahvin-

keittoa varten  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

12.              Laskut 

                  - 

  

                   

13.              Meta 

● Hyvinvointijaoston kokouksessa sanottiin, että kansanedustajille tulisi 

tehdä Word-tiedostona esityslista, jossa kertoa ajatuksia esimerkiksi 

koulutuspolitiikasta maaliskuun puoleen väliin mennessä 

● Edunvalvojat hoitaa 

 

● Half Moon -soppari, on tehty 

● 16.3. klo 15-16 Pancho Villa 

 

● Kaikki Lapikas-collegepaidat on jaettu. Kolme ylimääräistä (tilattiin, 

vaikka eivät maksaneet), kahdessa pientä painovirhettä. 

 

● Leirikarin haalarimerkkiä ei ole tulossa 

 

● Ulosottolaitoksen yhteydenotto, Väisänen, Niemelä, Jaakola ja Lunnas 

hoitaa 

 

● Haalarimerkit, saapuu aikaisintaan 10.3. 

● Supersankarisitseille merkit, lasku tulee sähköpostiin 

● Velkamerkit tulee, lasku tulee sähköpostiin 

 

● Niemelän liikenteeseen yhteydenotto koskien kuljetusta Talvipäiville, 

Naukkarinen hoitaa. 

14.              Seuraava kokous  

  Ke 16.3. klo 16:00. 

 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa klo 19:29. 

 

 

 


