
 

LAPIKAS RY                       PÖYTÄKIRJA 13/2022 

PL 122 

Yliopistonkatu 8 

96101 Rovaniemi 

KTK:n kokoushuone 

28.11.2022 klo 17.00 

 

 

 

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   (ilm. est.) 

 Emmi-Lotta Lunnas  (ilm. est.) 

Teo Pylväs             (x) 

Aapo Alhosaari  (x) 

Minna Väisänen  (ilm. est.) 

Emmi Liljander (ilm. est.) 

Selina Hakala   (ilm. est.) 

 Riku Uuskartano (x) 

Velmeri Ojala    (x) 

Heini Naukkarinen      (x) 

Joonas Hermonen      (x) 

Jani Siirilä                   (x) 

   

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

                     

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Naukkarinen esittää Hermosta 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti 

 

 

 

            



 

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Alhosaari esittää Pylvästä. Pylväs esittää Siirilää 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti 

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

On hyväksytty ja tarkastettu 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● LYY:n ja Lastun kanssa käyty keskustelua tulevan syksyn erityisopet-

tajaopiskelijoiden sijoittumisesta yliopistoyhteisöön 

● Väisänen ei pääse osallistumaan pe 9.12. erityispedagogiikan 

professuurin haastattelutilaisuuteen, tarvitaan joku tilalle opis-

kelijaedustajaksi → selvitellään pikimmiten 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Tehtäväntäyttötoimikunnat (luokanlehtori, musiikin lehtori ja tuntiopet-

taja)  

● 3 jäsentä mielellään eli 1 per toimikunta (viimeistään 9.12. pitää 

olla nimettynä) Alhosaari (Musiikki), Siirilä (luokanlehtori) ja 

Naukkarinen (tuntiopettaja) 

 

● Opintojaosto 21.11. 

 

● KTK:n palautetilaisuus 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa euroa, tarkastetaan talousvastaavalta myöhemmin. → 

Puheenjohtajalla ei ole tilinkäyttöoikeuksia, minkä vuoksi kokouksessa 

ei pystytty tarkastamaan Lapikkaan tiliä.  

 

● Talousjaoston kuulumiset 15.11. 

● LYYn hallitus järjestäytyi uudelleen, jonka vuoksi talousjaoston 

pitäjä jäi pois. Tämän syksyn ensimmäinen (ja todennäköisesti 

viimeinen) kokous 

● Puhetta talousarvion tekemisestä 



 

● Puhetta LYYn jäsenmaksun nousemisesta. Kuulemma tarkoi-

tus, että LYYläisten palkkiot olisivat vuonna 2025 samoilla ta-

soilla kuin muissa kaupungeissa. 

● Puhetta siitä, että uutta hallitusta voisi perehdyttää jo joulukuus-

sa, jos vain aikaa ja jaksamista on 

● Jaostojen nimitys muuttuu ensi vuonna, mutta toiminta säilyy 

ennallaan → edelleen kokoonnutaan pesteittäin poikkitieteelli-

sesti, sanana jaosto ei ole oikea 

 

● PJ ja talousvastaava täydentäneet kirjanpitoa, vielä täytyy viimeistellä 

ja tarkistaa 

 

● Talousarvio tekeillä 

 

● OAJ-Lappi sponsoroi sillistä 700,00 eurolla 

 

● Tuotetilausten tilanne 

● Tilauslomakkeet someen pikimmiten 

 

 

                  8.3 SOOL 

● TP-startti 24.11. 

 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Siirilä unohdettiin mainita hallitusrekryssä 

 

 

               8.5 Kulttuuri 

● Levi 4.–6.11. 

● Tykätty tapahtuma 

● Sopivan löyhä tapahtumakehys 

● Jatkojalostukseen 

 

● Vujuviikontapahtumat 

● Vujusitsit 9.11. 

● Hyvä meininki, kehuttiin Jodelissa 

● Vujuapprot 16.11. 

● Hyvä meininki, 80 passia meni 

● Jallupiilo 17.11. 

● Peruttiin, olematon osallistujamäärä IG-kyselyn perus-

teella → Kisaväsymystä kiireiden keskellä 

● Tullut kommenttia, miksi peruttiin IG-kyselyn vastausten 

perusteella 

● Vujut 19.11. 

● Onnistuivat oivallisesti, keräsi kehuja 

● Sillis 20.11. 



 

● Hyvä meininki, porukka viihtyi ja kehuja sateli 

● Lapikkaan verenluovutus 22.11. 

● TAO voitti ainejärjestöjen verenluovutuskampanjan.  

 

● Pikkujoulut pe 2.12.  

● Tapahtuma ulos pe 18.11. klo 12  

● Lipunmyynti suoraan ovelta 2.12. 

● Hallituksen sisäinen secret santa -lahjat jaetaan pikkujouluissa.  

 

● Vapaa-ajan jaoston kokouskuulumiset 14.11.2022 

● Tippikuppi pöllitty Iloisesta Ilveksestä Arctic Approilla, jos 

tiedät jotain ilmoita. 

● Jos joku kyselee appromerkkejä: huomisesta (15.11.) eteenpäin 

F-siivestä appropassia vastaan saa vielä merkkejä. 

● LYYn pikkujoulut 25.11. (14.11. tai huomenna ulos ja lipun-

myynti alkaa) Kide.app -lippu pitää vaihtaa rannekkeeseen, jaat-

kot Moonissa. 

● Talviolympialaiset → kuopataan 

● LYYn hallitusrekry auki 

○ LYYllä vähän tapahtumia/vuosi, ei niin paljon järkättävää 

→ Voit lähettää ennakkohakemuksen, vaikket pääsisi-

kään paikalle kokoukseen.  

● Seuraava jaosto 5.12. klo 15–16. 

  

 

                  8.6 Lerpake 

● Joulukuussa 

● Koonti syksyn tapahtumista 

● Siirin juttu vaihdosta 

● Hyvää reagointia Rauman tilanteeseen 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Haalaritilanne 

● Aikaisintaan tammikuussa 

● Vuoden fuksi on päätetty 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Viestintäjaoston kokous 14.11. 

● Ei Lapikkaalta paikallaolijoita 

 

● Lapikaspostin (yliopiston sähköpostilistojen) kanssa ollut ongelmia, 

mutta toimii nyt 

● Lapikaspostia koskevat IG-kyselyt keräsivät hyvin vastauksia, 

ohjeistettiin liittymään Lapikasposti-listalle. Useampi ilmoittautui 

haluavansa listalle, heidät lisätty  

 

● Ollin tiktokkaus sujunut ihan hyvin 

 



 

● Hallitusrekry auki 

● Hyviä settejä stooreissa 

● Verkkosivutkin päivittyneet, kiitos aktiivisuudesta hallituslaiset 

● Sopiva ajankohta vuosijuhlien jälkeen 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Vastuullisuusjaoston kuulumiset 3.11. 

● Pohdittiin vastuullisuusviikon mahdollista väärää ajankohtaa → 

todennäköisesti ensi vuonna päivätoteutuksena 

● Hiilijalanjälkilaskennan koulutus lykkääntyi. Oma laskenta tulisi 

olla tehtynä näillä näkymin tammikuussa. 

● Viimeinen kokous to 8.12. 

● Muut positiivisesti yllättyneitä Lapikkaan läsnäolosta 

● Pullonkeräyspiste pääaulaan 

 

● Kansainvälisyysjaoston kuulumiset 2.11. 

● Lapin yliopisto haluaa tulla kansainvälisemmäksi 

● Yliopistolle tulee uusi henkilö, joka vastaa 

kansainvälistymisestä 

● Keskusteltu vaihto-opiskelijoiden pukeutumisvinkeistä 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● Pikkujoulut pe 2.12. 

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

● Ke 30.11. “Glögihetki” 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 300,01 euroa Lapin Panimon 

panimokierrokseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 600,00 euroa Julia Kaipialle fuksien 

haalarisponsorointitilitykseen (Half Moon & SOOL). 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 190,00 euroa Lapikkaan hallituksen 

virkistäytymiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 7,14 euroa Jani Siirilälle OLO ry:n 

vuosijuhlaedustamisen matkustuskuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 



 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 1,20 euroa haalarimerkin postikuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Teo Pylväälle 63,75 euroa TAO ry:n vuosijuhlalippuun. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 5,38 euroa lisää OLO ry:n ja TAO ry:n 

vuosijuhlamuistamiseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 267,26 euroa Kotibileisiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 138,77 euroa Kosmos Buranille Kotibileiden tasaukseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 142,00 euroa ainejärjestönauhoihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 36,38 euroa Emmi Liljanderille Kotibileiden ostoksiin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 66,35 euroa Aapo Alhosaarelle erinäisiin kuluihin (Beer 

pong-turnaus 20,00 euroa, Levin reissun kolikolla viinaa -pullo 9,15 euroa ja 

vujuapprojen passien painatusmaksu 37,20 euroa). 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 10 100,00 euroa Lapikkaan 47. vuosijuhliin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 440,00 euroa lisää silliksen kuluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 100,00 euroa Lapikkaan pikkujouluihin. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

                                         

12.              Laskut 

                  

● Promlerin lasku (230,88 euroa) kotibileiden haalarimerkeistä maksettu 

31.10. 

 

● Liikenne O. Niemelä Oy:n lasku (495,00 euroa) Leirikarin 

bussikyydityksestä maksettu 30.10. 

 

 



 

● Rovaniemen kaupungin lasku (600,00 euroa) Leirikarin vuokrasta 

maksettu 8.11. 

 

● Promlerin lasku (429,88 euroa) vuosijuhlatapahtumien 

haalarimerkeistä maksettu 22.11. kahdesti, Promler palauttaa toisen 

summan. 

 

● Liikenne O. Niemelä Oy:n lasku (1190,00 euroa) Levin 

bussikyydityksestä laitettu maksuun 5.12. 

 

● Hyrsky Oy:n lasku (142,00 euroa) ainejärjestönauhoista maksettu 

28.11. 

 

   

  

                   

13.              Meta 

● Nykyisestä hallituksesta jatkamassa noin puolet ja kuulopuheiden 

perusteella uusia hallituslaisia tulossa 6 

 

● Syyskokouksessa esitetään sääntömuutosta: Alumnijäsenyys 

 

● Kuukauden hallituslainen Elina Jaakola 

● Perustelut: Henkilö on painanut pitkää päivää ja on omalla 

panoksellaan ollut tekemässä vujuja sekä sillistä.  

 

 

14.              Seuraava kokous 

● Syyskokous ke 30.11. klo. 14 

● Joulukuussa pidetään todennäköisesti sääntömääräinen kokous. 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Niemelä päättää kokouksen ajassa 18:19. 

 

 


