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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 17:00. 

 

                   

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 (ilm. est.) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen      (x) 

Joonas Hermonen      (x) 

Jani Siirilä                   (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  -  

   

          

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Jaakola ehdottaa Lunnasta.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 



Esitys: Jaakola ehdottaa Siirilää. Liljander ehdottaa Hermosta. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Leirikarin rahaliikenne Lapikkaan kautta sekä LYYn vuosijuhlien edustajat  

vaihtuneet.  

 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Halloped-haku auki 29.9.-21.10. 

● Somevastaavat laittavat halloped-haun videon someen sekä lai-

tetaan seuraaviin Lapikasposteihin 

● Yliopiston avoimet ovet 16.11. → Niemelä, Hermonen, Jaakola ja Alho-

saari paikalle.  

● Uusien hallituslaisten pestit → jaetaan sektoreiden kohdilla.  

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Harjoittelukoulun johtokunnan kokous 26.9. 

● Harjoituskoulun uudistaminen 

● Keskiraitti uudistettu, mahdollisesti koko koulu uudiste-

taan ensi kesänä 

● Kerho-ohjaajien haku ohjattu suoraan Lapikkaan sähköpostiin 

● Hyväksyttiin harkkarin työsuunnitelma 22-23  

● Valittiin oppilashuollon ohjausryhmän huoltajajäsen 

● Ruokailu puhutti jälleen (niin oppilaiden kuin opiskelijoiden) 

 

● Opintojaosto 28.9.  

● Halloped-haku 

● Aj-tapaaminen joskus loka-marraskuussa 

● Toivottiin edunvalvontavastaavat sekä mahdollisesti ko-

ko hallitus paikalle 

● LYYllä toiveissa yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yh-

teistyön lisääminen 

● Erkkaopiskelijat → keskustelua myöhemmin.  

 

● Harjoitteluiden ohjausryhmä 28.9. 

● Aluksi läpikäyntiin muutaman opiskelija kohtaloa, saako osallis-

tua harkkaan/toteutetaanko omalla tavallaan  



● Monialainen harjoittelu 

● Luokkajakoa käytiin läpi  

● Harjoittelun koostumus, MOK-projektien aiheet, jokaisel-

la luokka-asteella omansa  

● Monialaisen harjoittelun arviointikriteeristöstä puhetta, ei 

ehditä tehdä tulevaan harjoitteluun  

● Yhteistyö yliopiston didaktikkojen ja harkkarin lehtorei-

den välillä 

● Työmäärä on valtava → ei vastaa opintopisteiden mää-

rää 

 

● AD-harjoittelua  

● Keskusteltiin mm. yhteisopettajuudesta ja yksin opet-

tamisesta: vasta toinen harjoittelu, opiskelijat erilaisia → 

keskustelu jäi vielä auki 

● Pohdittiin sitä, että opetuksen aloitus aikaisemmin -> 

perusteluna se, ettei olisi 2 viikkoa seuraamista ja suun-

nittelua 

 

● Keskustelua erkkaopeista osaksi Lapikasta syksyllä 2023 

● Mikäli erkkaopet tulee osaksi Lapikasta, täytyy tehdä 

sääntömuutoksia.  

● Niemelän mielestä erkkaopet perustavat oman ainejär-

jestön. 

● Alhosaaren mielestä oma ainejärjestö heti, kun siihen on 

mahdollisuus.  

● Väisänen ehdotti erkkaopeista aluksi Lapikkaan alajär-

jestöä.  

 

 

Uuskartano saapui kokoukseen ajassa 17:27. 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa. 

 

● Kide.appin tilitys panimokierroksesta 222,48 euroa → Kierroksen hinta 

10,00 €/henkilö, mutta liput 7,00 €.  

● Lippuja myytiin 34 kpl, jolloin lipputulot 238,00 euroa. → Kulut 

yhteensä meille 300,00 euroa, tappiota tapahtumasta 62,00 eu-

roa. 

 

● Vuosijuhlamuistamiset 

● LYY toivoi muistamista Nyyti ry:lle.  

● Artiklan vuosijuhlamuistamisesta ei ole vielä tietoa.  

 

● Tuotetilausten tilanne 

● Naukkariselle ei ole vielä tullut vastausta.  

 

● 5.10. Maailman opettajan päivän -pisteen myynti 209,00 euroa.  



 

 

                  8.3 SOOL 

● Järkkäkurssi 15.-16.10. 

● Menossa Siirilä, Alhosaari ja Naukkarinen.  

 

● Esitys: Alhosaari ehdottaa Hermosta SOOL-vastaavaksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Lastukkaan pesisturnaus 26.9.  

● 16 pelaajaa ja kymmenkunta katsojaa paikalla.  

 

● Korkeakoulusalibandy alkaa, Lapikkaalla 4 joukkuetta. 

 

● Esitys: Alhosaari ehdottaa Siirilää liikuntavastaavaksi.  

   Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

               8.5 Kulttuuri 

● Panimokierroksella oli 30 henkilöä. 

 

● Fuksisitseillä opeteltiin sitsaamisen saloja 

● Peräti 59 henkilöä saapui paikalle 

● Fukseilta hyvää palautetta 

● Järjestäjille sattui pieni moka, koska Koskenkorva ei ollut glutee-

nitonta.  

 

● Hot 4 Teacher 5.10. 

● Paikalla 145 henkilöä osallistujaa. 

 

● Leirikari 14.-16.10. 

● Lastun liput vapautettu myös Lapikkaalle myyntiin, myyty tällä 

hetkellä 42 lippua. 

 

● Kotibileet Kosmos Buranin kanssa ke 26.10.  

 

● Levin reissu 4.-6.11. 

● Hallituksesta menossa Alhosaari, Hermonen ja Niemelä.  

 

● Vujut 

● Esiintyjiin otettu yhteyttä. 

● Liput myynnissä kutsuvieraille.  

● 16.10. kutsuvieraiden liput, 18.10. aukeaa lipunmyynti kaikille 

klo 17. Lipunmyynti sulkeutuu 28.10. 

● Tulossa vujukuukausi 

● Vujusitsit 9.11. Wiljamissa klo 18 

● Liput myyntiin 26.10.  

● Teemana cocktail.  



● Väisänen ehdottaa sitsilipun hinnaksi 19,00 

euroa.  

● Järjestäjille lipun hinta 25 %. 

● Toasteina Jaakola ja Väisänen.  

● Vujuapprot 16.11. 

● Lipunmyynti alkaa 31.10. → myyntiin 100 lippua.  

● Appropassien tilaaminen yliopiston painosta → 

Naukkarinen ottaa yhteyttä.  

● Jallupiilo 17.11.  

● Alhosaari ehdottaa muuta paikkaa Jallupiilolle 

kuin Takametsä.  

● Ojala mahdollisesti halukas osallistumaan.  

● Sillis 20.11. 

● Liput voi ostaa vujulipun kanssa samaan aikaan, 

hinta sillislipulle tulee 5,00 euroa (eli vujulippu + 

sillislippu). Sillislippu ilman vujulippua on 8,00 

euroa.  

● Avoin koko Lapikkaalle.  

● Sillikselle tulossa kaksi esiintyjää, Valte ja Gält-

zy. 

● Kaalimadon dildobingo 

● Varattu Y-north klo 14-18.  

● 80 kpl lippua myyntiin. 

● Kunniakirjojen saajat ovat vielä auki. Alustavat pää-

tökset opiskelijoista: Henkilö, henkilö, Henkilö, henkilö. 

Henkilökunnasta henkilö, henkilö, henkilö.  

● Gustavin opiskelijapöytä on vielä avoinna.  

 

● Pikkujoulut 

● Päivämäärä 2.12.  

● AJ-tiloissa.  

● Jatkot Moonissa.  

● Lipun hinnaksi ehdotettiin 4,00 euroa.  

● Ohjelma  

● Vuoden fuksin valinta.  

● Tuutorit järkkäävät jotain pientä ohjelmaa.  

● Glögitarjoilua. 

 

● TAO:n vuosijuhlat 12.11. Ravintola Pohjanhovissa.  

 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 3.10. 

● Arctic appro 11.11. 

● LYYn vujut ja synttärit lauantaina 8.10. 

● Sitsiastiaston lainaajat tiskaa ne, varauslinkki LYYn sivuilla ja 

jaostomuistiossa. 

 

● Laitetaan Lapikaspostiin, mikäli jäsenistö haluaa suunnitella haalari-

merkin.  

 



                  8.6 Lerpake 

● Fuksisyksy 5.10. (Riku) 

 

● Nopeuttaminen 12.10. (Selina&Minna) 

 

● Luota Lapeen 26.10. (Selina&Teo)  

 

● Lapikast 

● Kaksi jaksoa äänitetty, mutta harmillisesti toinen jaksoista ei ole 

julkaisukelpoista materiaalia.  

● Tälle vuodelle tulossa jakso.  

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksiviikot oli ja meni, Uuskartano pitänyt palaverin tuutoreiden 

kanssa 

● Tuutoreille jäi pääasiassa hyvä fiilis. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Lapikaspostilista päivitetty loppuun fuksien osalta. 

 

● Kiirettä pitää tapahtumaviestinnässä, vujuviestintä kuormittaa. 

 

● TikTokin julkaisumahdollisuus vanhalle viestintävastaavalle sillisesiin-

tymisen vastineeksi 1 kk ajaksi (esim. 10.10.-11.11.) → Päätettiin, että  

 

● Hallitusrekry aloitetaan marraskuussa. Jokainen esittelee oman pes-

tinsä → viestintä suunnittelee aikataulutuksen.  

 

● Otettu yhteyttä 22.9. HelpDeskiin Lapikkaan verkkosivujen ongelmasta 

Eduruoamin verkossa → ei ole tullut vieläkään vastausta. 

 

● Verkkosivujen täysremontti on aloitettu.  

 

● Esitys: Niemelä ehdottaa Hermosta somevastaavaksi.  

   Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Fuksiaisissa vaihto-opiskelijoita 5 kpl.  

 

● Vaihtarit kyselleet Lapikkaan haalareista.  

● Kansainvälisyysjaoston kokous 4.10.  

● Keskusteltiin KV-tuutoreiden rekrystä → toivotaan syksyn tuuto-

reiden jatkamista. 

● Yliopiston tavoite on kansainvälistyä merkittävästi.  

● Kv-koulutusta kv-vastaaville Riemikseen.  

 

● Esitys: Ojala ehdottaa Siirilää ympäristövastaavaksi. 

   Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 



 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● Leirikari 14.-16.10. 

 

● Kotibileet 26.10. 

 

● Levin reissu 4.-6.11. 

 

● Pikkujoulut 2.12. 

 

● Vujukuukausi:  

● Vujusitsit 9.11. Wiljamissa klo 18 

● Vujuapprot 16.11. 

● Jallupiilo 17.11.  

● Vujut 19.11. 

● Sillis 20.11. 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

● Ke 12.10. klo 12-14 KTK:n erityisopetustilat: Ojala, Naukkarinen ja 

Niemelä 

 

● Ke 30.11. klo 12-14: Pylväs, Uuskartano, Alhosaari ja Ojala (AJ-tilat 

on varattu) 

   

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään 15,00 euroa LYY:n vuosijuhlamuistamiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 

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

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

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

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

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

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään  850,00 euroa vujusitseihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 45,00 euroa Jallupiilon palkintoihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 600,00 euroa sillikseen. 



Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 4 000,00 euroa Levin reissuun.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

            

12.              Laskut 

                  - 

  

                   

13.              Meta 

● Lapikkaan veriryhmä, verenluovutustapahtuma ylpällä 22.11. 

● Väisänen ehdottaa veriryhmän perustamista.  

 

● Alumnijäsenyys 

● Jäsenistöltä toivetta alumnijäsenyydestä.  

 

● Hallitus virkistäytyy 28.10. 

● Jaakola ehdottaa keilausta.  

● Alhosaari ehdottaa saunatilan vuokrausta.  

● Hakala ehdottaa syömistä.  

 

● Kuukauden hallituslainen: Aapo Alhosaari  

● Perustelut: Henkilö on ollut erittäin aktiivinen viime aikoina halli-

tushommissa. Hän on osoittanut aitoa halua ja kiinnostusta ta-

pahtumien järjestämisen suhteen sekä tehnyt useisiin tapahtu-

miin grafiikat.  

 

14.              Seuraava kokous 

  To 27.10. klo 17:30 KTK:n kokoustiloissa.  

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 19:00.  

 


