
 

LAPIKAS RY                       PÖYTÄKIRJA 12/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

KTK:n kokoushuone 

27.10.2022 klo 17.30 

 

 

 

1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Niemelä avaa kokouksen ajassa 17:30. 

 

                   

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      (ilm. est.) 

Joonas Hermonen      (x) 

Jani Siirilä                   (x) 

   

Uuskartano saapui ajassa 17:31. 

 

  Muut paikallaolijat:   

- 

         

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Lunnas ehdottaa Väisästä.  

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

            

 

 



 

 

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Jaakola ehdottaa Pylvästä. Pylväs ehdottaa Jaakolaa. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Naukkarinen saapui ajassa 17:33. 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

Pöytäkirja on tarkastettu asianmukaisesti ja hyväksytty. 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● TP-startti to 24.11.  

● Hermonen mukana, SOOL-aluetoimija ei pääse. → Siirilä ja 

Naukkarinen apuna.  

● Tulossa rekvisiittaa SOOLilta.  

● TP-lipunmyynti aukeaa samana päivänä, TP:n teemana ranta, 

enemmän hypeä tarkoitus saada aikaan.  

● Ständi klo 11–13, matkatoimistoteema. Karkkia ja merchiä.  

 

● Niemelä laittanut vuoden 2023 toimintasuunnitelman Driveen, tarkoitus 

muokata ajan tasalle. Jokainen täyttää oman vastuualueensa mukaan. 

Vapaasti omia ajatuksia ja toiveita ensi vuoteen liittyen tarkoitus täytel-

lä. 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● EV + LYY 26.10. 

● Tapaamisessa Elias, Ella, Maahinen (koira), Jaakola, Hakala ja 

Naukkarinen. 

● Puhetta erkkakoulutuksesta 

● LYYhyn saa olla yhteyksissä matalalla kynnyksellä 

● Hybridimallista ajatuksia 

● Vastaavatko opintopistemäärät työmääriä 

● Valmistumishuolenaiheita 

● 16.11. tapaaminen KTK:n kanssa 

● Kysely esim. IG:seen, jäsenistö pääsee ääneen 

 

 

 



 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa 

 

● Leirikarin tasaus aloitteilla. Tulee ekstrakuluja n. 80,00 euroa, sillä bus-

sikyyditys oli tilattu yliopistolle klo 15:00 klo 17:00 sijaan. 

 

● Vujutapahtumat 

● Herkkuapprot, tuottoa loppuunmyydessä 213,80 euroa 

● Vujusitsit, toivottavasti tuottoa tulee vähän 

● Vuosijuhlat, tulee myös hieman tappiota  

● Sillis, korkeintaan 103,5 euroa tappiota 

 

● Levin reissu, tulee hieman tappiota 

 

● Vuosijuhlaedustaminen 

● Keskustelua Lapikkaan osallistumisesta matka- ja silliskuluihin 

→ Lapikas kustantaa ainoastaan matkakulut. Päädyttiin siihen, 

että sillis ei ole enää ainejärjestön edustamista.  

● Esitys: Jaakola ehdottaa Lapikkaan osallistuvan 30 %:lla matka-

kuluihin.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

  

● Vuosijuhlamuistamiset 

● LYYn muistaminen maksettu Nyyti ry:lle 20.10. 

● Artiklalle ja TAOlle ostetaan jallupullot + osallistujat saavat as-

karrella kortit  

● OLOlle myös jallua ja kortti 

● OKA ry:n vujumuistaminen Mieli ry:lle 

 

● Tuotetilaukset 

● Naukkarinen ollut yhteyksissä 

● Kun tarjoukset tulleet, sitten tilauslomake auki jäsenistölle → lo-

make auki viikon 

● Jäädään vielä kuulostelemaan tilannetta. 

 

● Niemelä ollut yhteyksissä Ulosottolaitokseen. Rahaa tulee, kokonais-

saatavan selvittely käynnissä. 

 

 

 

                  8.3 SOOL 

● Järkkäkurssi 15.10.–16.10. 

● Siirilä ja Naukkarinen esittelevät diaesityksen 

• Perheellisille tapahtumia, esim. laskiaishommia 

• Alkoholittomia tapahtumia 

• Hyödynnetään toimihenkilöitä enemmän 

 

● SOOL-aluetoimija mukaan pikkujouluihin. Kehittelee ohjelmaa. 

 



 

● SOOLin hallitus tulee parin viikon päästä Rovaniemelle (10.-12.11.) → 

mahdollisesti mukaan myös Arctic Approille. 

 

● OOKKO ry järjestää Talvipäivät 

• Järkkäkurssilaiset näkivät teaserin. 

• TP-startti 24.11. 

 

 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Beer pong -turnaus viikon päästä torstaina 

● Formsiin vapaaehtoiset joukkueet, arvotaan joukkue edusta-

maan heidän joukostaan 

 

● Leville menossa järkkääjät 

 

● Hyvinvointijaoston kokous 

● Niemelä tuurasi 

● Syksyn läpikäyntiä 

● Korkeakoulusarjat: salibandyssa 4 lapikaslaisten joukkuetta, 9 

yhteensä. Lentopallosarjassa 4 joukkuetta yhteensä, katsotaan 

järkätäänkö sarjaa.  

● Hyvinvointijaosto lähdössä yhdessä keilailemaan 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Leirikari 14.–16.10. 

● Meni oikein mainiosti, vaikka pieniä mutkia meinasi matkassa 

olla (esim. bussi, saunavuorojen kanssa säätämistä, leipää me-

ni, hedelmille ei juurikaan menekkiä) 

● Vaihtarit pitivät reissusta kovasti 

 

● Kotibileet ke 26.10. 

● Onnistunut tapahtuma 

● Matalan kynnyksen tapahtuma, poikkariporukkaa paljon 

● Tuiskulta valot → Pohdintaa palkitaanko anteliaisuudestaan. 

 

● Levin reissu 4.11.–6.11. 

● Mainostusta vielä lisää, lippuja vielä myymättä 

● LYY lupasi laittaa perjantaina omaan IG-stooriin 

● Tällä hetkellä lippuja on myyty 39 kappaletta 

 

● Vujutapahtumat 

● Vujusitsit 9.11. 

● Vujuapprot 16.11.  

● Nimi päivitetty patenttiasioiden takia 

● Jallupiilo 17.11. 

● Vujut 19.11. 

● Lipunmyynti päättyy huomenna 28.10. 

● Baaritiski Korundissa auki 



 

● Sillis 20.11. 

● 92 lippua myyty  

 

● Pikkujoulut 2.12. 

● AJ-tiloissa 

● Jatkoliput Mooniin 

● Kolikolla viinaa, fuksiesitykset, secret santa (max 5e lahja säk-

kiin) 

● Lipunmyynti, esim. 2e/lippu. Liljander ehdottaa 3–4 euroa. Uus-

kartano kannattaa 3e.  

● Tarjoiltavia ajatellen lipulle pikkuhinta 

● Niemelä haluaa PJ:n Kuuma linjan 

● SOOL-aluetoimija mukana pikkujouluissa 

 

● VA-jaoston kokouskuulumiset 24.10. 

● Arctic Approjen lippujen vaihtoon tarvitaan vapaaehtoisia 

● Väisästä, Hakalaa ja Lunnasta kiinnostaa 

● Ylpällä ja Moonissa lippujen vaihtoa 

● Kompensaationa ilmainen ateria Pancho Villassa ja pari 

drinkkilippua 

● Mahdolliset talviolympialaiset 

● Tuli ehdotus tämmöisestä, jos vielä tälle vuodelle ehtii 

● Ehdotettiin viikkoa 48 

● Ideoita otetaan vastaan seuraavassa vapaa-ajan jaos-

ton kokouksessa 14.11. 

● Lapikas ei ehdi 

 

                  8.6 Lerpake 

● 9.11. Teon juttu 

● 23.11. Syksyn tapahtumien koonti 

● Ehkä tulossa vielä yksi Luota Lapeen -postaus 

● Toimihenkilö Peuraniemeltä tulee juttu vaihdosta, liittyen KV-juttuihin 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksien haalaritilaus 

● Ihan hyvin sponsseja 

● Pyrkivät tilaamaan pian 

 

● Fukseille mainostettu tapahtumia, toivotaan aktiivista osallistumista 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Paljon tiedotettavaa edelleen syksyn tapahtumista, mutta hyvin sujunut 

 

● Vujuviestintä kuormittaa somea 

 

● Viestintäjaoston kokouskuulumiset 25.10. 

● LYY toivoo, että heidän IG-stooreja jaettaisiin ainejärjestöjen 

stooreissa 



 

● Vastuullisuusviikon torstain suklaa ja kahvi -keskustelutilaisuus 

siirtyy myöhemmälle (järjestetään toisen ylioppilaskunnan 

kanssa) 

● 4.11. mennessä koottuna luvut monta ihmistä nähnyt vastuulli-

suusviestinnän tapahtumat 

● LYY summaa luvut ja kaikkien ainejärjestöjen luvut me-

nevät LYYn luvuiksi 

● Tästä lähtien perjantaisin LYYn tarinoihin ainejärjestöjen ta-

pahtumia jakoon. Poikkitieteelliset tapahtumat ilmoitettava aina 

ennen perjantaita LYYlle. 

● Korundissa opiskelijatarjouksia (LYYtisissä jaetaan, ainejärjes-

töt voi jakaa edelleen) 

● LYY yrittänyt aktivoida LYYn tapahtumakalenteria 

● Hyvinvointiasiantuntija toivoo, että jaettaisiin hänenkin 

tarinoitaan, joihin hän tägäilee 

 

● Verkkosivut päivitetty 

● Uusia osioita 

 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Vaihtarit talvivaateostoksille 

● Lapikaslaiset mukaan shoppailureissulle 

● Ojala kysyy KV-ryhmässä, että onko vaihtareilla kiinnostusta 

 

● Uusien vaihto-opiskelijoiden tullessa jälleen uusi orientaatiopäivä 

● Ojala mahdollisesti mukana esittelemässä vuoden alussa 

 

● Siirilä lisätty ympäristövastaavien Telegram-ryhmään 

● Ilmeisesti koulutusta hiilijalanjälkilaskurin käyttöön 

● On ollut yhteyksissä vanhaan ympäristövastaavaan 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

 

● Levin reissu 4.–6.11. 

● Pikkujoulut 2.12. 

● Vujukuukausi:  

● Vujusitsit 9.11. Wiljamissa klo 18 

● Herkkuapprot 16.11. 

● Jallupiilo 17.11.  

● Vujut 19.11. 

● Sillis 20.11. 

● AJ-nauhojen myynti  

● Ylpällä ti 15.11. ja harkkarilla ma 14.11. 

● Vujutoimikuntalaiset hoitamaan 

● Samalla appropassien ja haalarimerkkien jakaminen

  



 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

  Vuoden viimeinen kahvihetki, ke 30.11. klo 12–14 AJ-tiloissa (varattu) 

   Glögikahvihetki, paikalle kaikki pojat 

   Joululauluja ja haalarimerkkien ompelua 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 300,01 euroa panimokierrokseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 1400,00 euroa Lastukkaan Leirikariin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 40,00 euroa Lapikas x KB:n kotibileisiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 75,00 euroa Jani Siirilälle OLO ry:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 200,00 euroa vujuapprojen kuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään lisäksi 50,00 euroa silliksen kuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 240,00 euroa Lapikas x KB:n kotibileiden haalarimerkkien 

kuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

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

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

                                         

12.              Laskut 

                  

● Levin Matkailun lasku (2565,00 euroa) Levin mökeistä maksettu 10.10. 

● Lapin Panimon lasku (300,01 euroa) panimokierroksesta maksettu 

12.10. → Heillä kaksi tilinumeroa laskussa, joista toinen ei käytössä. 

Maksettu kyseiselle tilille 

 

● Kansantalon eli Wiljamin lasku (100,00 euroa) fuksisitsien tilavuokrasta 

maksettu 20.10. 

 



 

● Promlerin lasku (115,18 euroa) Leirikarin haalarimerkeistä maksettu 

20.10. 

                   

13.              Meta 

 

● Kuukauden hallituslainen 

● Alhosaari perustelee seuraavanlaisesti: “Tämä seuraava hen-

kilö on osoittanut ihan uskomatonta panostusta hallitushommiin 

ja loistavaa työskentelyä koko hallituskauden ajan. Siitä huoli-

matta, että onkin uusi hallituslainen, tullut hyvin mukaan. Kuu-

kauden hallituslainen on Siirilän Jani!” 

 

● Haalarimerkit 

● Lapissa pääsee pukille 

● Opeopiskelijamerkki 

● Lapikkaan eliitti -merkki 

● Vois myydä FB:ssäkin 

 

 

14.              Seuraava kokous 

 

● Syyskokous ke 30.11. klo 14. Varataan kokoushuone 

● Hallitusrekry 

● Normikokous 21.11. klo 17., paikka vielä auki. 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 19:38. 

 

 

 


