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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Alhosaari avaa kokouksen ajassa 17.08 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                              Varsinaiset jäsenet: 

             

   Emmi-Lotta Lunnas         (x etänä) 

       Joonas Hermonen           (x) 

            Teo Pylväs                      (x) 

       Heini Naukkarinen           (x) 

       Jani Siirilä                        (x) 

       Aino Hyötylä                    (x) 

       Erika Lassila                    (ilm. est.)                 

       Roosa Mäkelä                 (x) 

       Sami Puurunen               (x) 

       Samu Sirviö                     (x) 



       Urho Wahlsten                (x) 

       Emma Jylhä                    (x etänä) 

   

  Varajäsenet 

   

  Velmeri Ojala   (x etänä) 

 

  Muut paikallaolijat: 

  - 

   

          

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Alhosaari ehdottaa Hyötylää. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Lunnas ehdottaa Pylvästä. Hermonen ehdottaa Siirilää. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Edelliset pöytäkirjat tarkistettu ja hyväksytty. 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Talvipäivät lähestyvät. Oululaiset tulossa Rovaniemelle 23.2. 

● Sivuainehaku auki 



● Harkkarille valitaan uusia opettajia parin viikon päästä. Lapikkaalla 

edustus paikalla. 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Edunvalvojat perehdytetty 

● Lyyn edunvalvontavastaavat lähestyneet: Kirjaston ryhmätyötilaan 

tulossa muutoksia. Kyselyä jakoon jäsenistölle.  

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaaa euroa 

● Tilinkäyttöoikeudet päivitetty (poistettu vanhat oikeudet, lisätty uudet 

oikeudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja talousvastaavalle). 

Vahvistusta odotetaan vielä Nordealta.  

● Vanha pankkikortti edelleen käytössä edellisellä talousvastaavalla, 

poistetaan käytöstä, kun uusi kortti on saapunut.  

 

                  8.3 SOOL 

● PJ-koulutus 27.-29.1. 

● Puheenjohtajamme edustamassa. Erilaisia koulutuksia 

poikkeustilanteissa toimimisessa. 

● Kriisiviestintäsuunnitelma tulossa suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

● Antoisa ja hyödyllinen kurssi 

● Järkkäkurssi 11.-12.2. 

● Lapikkaan hallituksesta lähdössä Sami Puurunen ja Samu 

Sirviö. 

● Käytiin aluetoimijan terveiset läpi. 

● Tiivistä yhteistyötä tulossa aluetoimijan kanssa. 

● Vuoden opeopiskelija- ja harjoittelijahaku auennut 1.2. 

 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Norsupallo Susivoudilla 21.2. klo 17 eteenpäin. 

● Lapikas x SOOL 



● Aluetoimijalta kaakaota tms. tulossa tapahtumaan. 

● Tarkoituksena pelailla, mahdollisesti kisailla aj:n sisäisesti. 

 

● Pipolätkäturnaus 

● Mahdollisesti tulossa 17. tai 18. maaliskuuta 

● 3 vs. 3 turnaus, 6 pelaajaa/joukkue 

● 15 min/peli 

● n. 16 joukkuetta 

● Hankittavaa: palkinnot, haalarimerkit 

● Jatkot AJ-tiloissa -> Mooni 

● Muutama erilainen lipputyyppi: joukkueen liput, jälkipeliliput, 

kannatusliput. 

● Tapahtuma poikkitieteelliseksi (yliopisto ja AMK) 

● Tarjoiltavaa pelien yhteyteen: kaakaota yms. 

● Etenemissuunnitelma: Susivoudin kentän vuokrauksen ja 

välineistön selvittäminen sekä muiden ainejärjestöjen 

kiinnostus. 

● Yhteistyöehdotuksia: Lapin panimo ja Oatly. 

 

               8.5 Kulttuuri 

● 17.2. Lapikas x SOOL -sitsit AJ-tiloissa 

● Sitsien suunnittelu alkanut 

● Teemana arktinen rantaloma 

● 50 lippua  

● Liput: 13 euroa/holillinen, 11 euroa/holiton 

● Jatkot Moonissa 

● Toimihenkilöitä mukaan järjestämään sitsejä. 

 

● 6.2 Haalarikastajaiset AJ-tiloissa 

 

● TP-viikko 

● TP-etkot 22.2. AJ-tiloissa 

● Jotain oululaisten kanssa torstaina. 

● Yhteistä tekemistä ulkona, joko norsupalloa tai 

kyykkää. 

● Kansassa pubivisa 

● Bussikyyditys 



● Kilpailutettu pari yritystä, Niemelä halvin. 

● Päivätanssit Kemissä Corner In -pubissa. 

● Ruokailu mahdollisesti matkan varrella. 

● Bussilistat tulee KTK:n seinälle. 

● Lähtö klo 12 yliopistolta, koukataan keskustan kautta. 

 

● Kiekkoapprot (tapahtumaehdotus) 

● Kiekkoapprot Rokin pelissä 15.3. 

● Yritysyhteistyövastaava selvittelee yhteistyötä Rokin kanssa 

● Mahdollisesti ilmainen sisäänpääsy peleihin ja haalarimerkit 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● Vuoden ensimmäinen postaus julkaistu 18.1., oli menestys. 

● Uusia juttuideoita on jo. 

● Lerpakkeen mainostus somessa 

● Lerpakkeen toimittajat osallistuvat tulevaisuudessa TikTokin kontsan 

tekemiseen. 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Fuksit saivat haalarinsa. 

● Haalarikastajaiset 6.2. klo. 18 aj-tiloissa. 

● Fuksien orientoiva harjoittelu -> hyvin meni. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Verkkosivuille päivitetty uuden hallituksen kuvat, tiedot jne. 

● Toimihenkilöiltä ja häryltä pitäisi saada sinne kuvat + someen 

joskus esittelyt. 

● Toimihenkilöiden ja häryn esittely talvipäivien jälkeen. 

● Lapikasposti toimii taas. 

● Facebook ja TikTok aika epäaktiivisina tällä hetkellä, toivottavasti 

aktivoituu, kun alkaa taas tapahtumaan. 

● TikTokkiin tapahtumista koosteita ja meemi-videoita. 

● Häryn esittely nettisivuille asap. 

● Toiveena olisi laittaa koonti someen helmikuun tapahtumista, mutta 

vaatii kulttuuri- ja liikuntavastaavilta tapahtumien lukkoon lyöntiä. 

● Erityisesti siksi, että helmikuussa tapahtuu aika paljon kaikkea. 



● TP-viestintää on alettu suunnittelemaan. 

● Canvan maksullinen versio takaisin. 

● Ei pystytä käyttämään esim. Vanhoja grafiikoita, joissa käytetty 

Canva pro:ta. 

● Hinta noussut (ennen 11.99e/kk). Nykyisin maksaa 13.99e/kk 

tai 139.90e/vuosi (11.65e/kk silloin). 

● Lapikkaan oma discord-kanava 

● Kysely halukkaista mahdollisesti Instagramiin. 

● Kartoitetaan kyselyllä, ovatko opiskelijat kiinnostuneita 

Discord-kanavasta ja onko sitä järkevää laittaa pystyyn. 

● Hyötyjä: verkostoituminen, infoasioiden jakaminen tms. 

● Somen ulkoasun uudistaminen ja paljon lapikkaan sinistä postauksiin. 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Ympäristövastaava on perehdytetty. 

● Kansainvälisyysvastaava yrittää saada vaihtareihin yhteyttä. 

● Vaihtareita pyritään saamaan tapahtumiin mukaan. 

 

  8.10 Alumni- ja toimihenkilöasiat 

● Sääntömuutos on hyväksytty 

● Palaveerattu yhdessä 20.1. ja pohdittu, miten lähdetään liikkeelle. 

● Tulossa mahdollisesti FB-ryhmä alumneille.  

● Verkkosivuille mahdollisesti tulossa kyselylomaketta 

halukkuudesta osallistua alumnitoimintaan. 

● On käyty paljon keskustelua alumnitoiminnasta ja tulevista 

jutuista. 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

● Haalarikaste 6.2. 

● TP-sitsit 17.2. 

● TP-viikko 20.-26.2. 

● Norsupallo 21.2. 

● TP-etkot 22.2. 

● Pubivisa oululaisten kanssa 23.2. 

● Talvipäivät Oulussa 24.-26.2. 

● Pipolätkäturnaus 18.3. 



                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

● 14.2. Lapikas x SOOL 

● Paikalle tulossa hyvin porukkaa hallituksesta. 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 150,00 euroa vuosijuhlan valokuvaaja 

maksuun. 

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 138,77 euroa Kosmos Buran ry:lle 

kotibileiden tasaukseen. 

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 36,38 euroa Emmi Liljanderille kulukorvaus 

maksuihin. Kotibileet: jätesäkit, virvokkeet ja syömiset.  

                       Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

                                        

  

12.              Laskut 

● PÄIVÄMÄÄRÄ 25.1.2023 Karolina Arvo / vuosijuhlien kuvaaja 

lasku maksettu  

● PÄIVÄMÄÄRÄ 30.1.2023 Kosmos Buran ry lasku maksettu 

(kotibileiden tasaus) 

● PÄIVÄMÄÄRÄ 30.1.2023 Emmi Liljander kulukorvaus lasku 

maksettu 

  

 

                   

13.              Meta 

● Myllymäen henki 

● Adressin jako someen välittömästi. 



● Riemupiirakka 3.2. 

● Menossa hallituksesta Hermonen, Pylväs, Puurunen ja Sirviö 

sekä mahdollisesti Alhosaari. 

● SOOL sponssaa 30 euroa Lapikas x SOOL sitsejä. 

● Yritysyhteistyö -osio lisätään esityslistaan seuraavaan kokoukseen. 

 

  8.11 Yritysyhteistyö 

● Yritetään tulevaisuudessa hankkia Lapikkaan jäsenille erilaisia 

jäsenetuja esimerkiksi Intersportiin ja Pannukakkutaloon jne.  

● Edut Lapikas-tarralla. 

● Yhteistyön tarkoitus on olla kaikkia tahoja hyödyttävää. 

● Ojala mukana ja apuna jäsenetujen hommaamisessa. 

 

 

 

● Kuukauden hallituslainen: Samu Sirviö 

● Tämä henkilö on osoittanut jo nyt suurta intoa hallitushommiin 

ja Lapikkaan toiminnan uudistamista kohtaan. Hän otti 

rohkeasti uutena toimijana ison pestin vastaan. 

 

 

14.              Seuraava kokous 

  Seuraava kokous ke 1.3. klo 17.30 

                  

 

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Alhosaari päättää kokouksen ajassa 19.17 

 

 

 


