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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Alhosaari avaa kokouksen ajassa 17.32. 

 

                   

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 

todetaan paikallaolijat. 

  

 

                      Varsinaiset jäsenet: 

             

   Emmi-Lotta Lunnas         (x) 

       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) 

   

  Varajäsenet 

   

  Velmeri Ojala   (x) 



 

 

Muut paikallaolijat:  

 

Ihminen ih 

Ihminen ih 

   

 

 

          

                   

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Alhosaari esittää Hyötylää. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Jylhä esittää Wahlstenia. Wahlsten esittää Jylhää. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

                   

5.                Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

6.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

  Tarkistettu ja hyväksytty. 

 

7.                Ilmoitusasiat 

● Harkkarin rehtorilta kiitoksen valintatilaisuuksissa mukana olleille 

Lapikkaan edustajille ja kansalliseen dialogiin osallistuneille. 

● Siirilä ilmoittautunut neuvottelukuntaan edustamaan Lapikasta. 

● Siirilä ja Ojala ilmoittautui tehtäväntäyttöryhmään yliopiston lehtoreita 

valitsemaan. 

 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● 22.2. Harkkarin ohjausryhmän kuulumiset 

● Ev-tiimi kokosi väliaikapalautteen AD-harkasta. 



● Kevään syventävä harkka puhututti, nopeuttajien mahdollista 

käydä jo 3. vuoden keväällä tietyissä tapauksissa. 

● Monialaisessa harkassa paljon kehitettävää, ongelmakohtia 

löytyy esim. eri kokoiset ryhmät ja mok-projekti. 

● AD-harkan palaute viety eteenpäin. 

● 28.2. Harkkarin johtoryhmän kuulumiset 

● Hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelmat, kuten 

työajat ja arviointikriteerit. 

● Harkkarille tulossa pienryhmä. 

 

                  8.2 Talous 

● Tilillä rahaa rahaaaa euroa 

● Nordea hyväksynyt muutokset, pankkikortti tulee lähiaikoina. 

● Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle pankkitilinkäyttöoikeudet 

saatavilla soittamalla, mikäli tarve. 

 

                  8.3 SOOL 

● Talvipäivät 24.-26.2. 

● Jutun tynkää ja selvityksiä tulossa 

● Liittokokous tulossa 15.4.- 16.4. 

● Siirilä, Alhosaari ja Lunnas mahdollisesti kiinnostuneita 

● Järjestökurssilla Sirviö ja Puurunen 

● Sirviö osallistui talouskoulutukseen, oppi meni perille 

● Toiminnantarkastajan valinnan julkaisu mahdollisesti 

nettisivuille 

● Yhdistysavaimeen täytyy lisätä jäsenten kotipaikkakunnat 

● Jäsenrekisteri päivitettävä ajan tasalle (valmistuneet pois jne.) 

● Puurunen osallistui viestintäkoulutukseen, Lapikkaan viestintä 

hyvällä mallilla. 

● Keskustelua yhteistyöstä eri paikkakuntien ainejärjestöjen 

välillä, esimerkiksi Oulun kanssa. Excursioita tms. 

● Rovaniemen ja Oulun laskettelureissua mahdollisesti 

suunnitelmissa 

● Rovaniemen ja Oulun aluetoimijat valmiita tukemaan 

yhteistyötä. 

● Soolin puheenjohtajan terveiset 

● Kiitokset talvipäivistä 

● Seuraavat talvipäivät Tampereella 2024 

● Kannanottoja tulossa  

● Haku vuoden harjoitteluohjaajaksi ja opeopiskelijaksi on 8.3. 

asti auki 

● Soolin hallitukseen haku alkaa maaliskuussa. 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Pipolätkä 

● Lipunmyynti alkaa 3.3., käytännönasioista tulossa muistutusta 

ja infoa someen 



● Laidat/maalit 

● Laidoiksi joko tötsät, jos ei saada lainaan mistään. 

Alhosaari ottaa koppia. 

● Maaleja kysellään kouluilta. Alhosaari kyselee ja 

selvittelee. 

● Tuomarit 

● Tuomarit joukkueista, jotka odottavat pelivuoroaan 

● Aj-bileiden ohjelma 

● Kulttuurivastaavat hoitavat, liput Mooniin hommattu 

● Palkinnot 

● Pokaali hommattu, vaatii hieman tuunausta 

● Tyhjistä tölkeistä diy-palkinto 

● Ruokapuoli 

● Ruokavaunu Apupadalta mahdollisesti tulossa, vaatii 

sähköä Susivoudilta. Jatketaan selvittelyä. 

● Haalariluistelutapahtuma tulossa myös 

samanaikaistapahtumaksi pipolätkän rinnalle 

● Tuiskun Vesalle kyselyä äänentoistosta, KTK:lle kyselyä 

teltasta. 

 

               8.5 Kulttuuri 

● TP-viikko 

● Veti väkeä ihan hyvin 

● Pubivisa oli menestys 

● Aakkossitsit 3.3. 

● Merkit tilattu, tousti hommattu 

● Hyvät sitsit tulossa 

● Lapikkaan tapahtuma RöllöWappuun 

● 13.3. ensimmäinen vapputoimikunnan kokous, Pylväs 

menossa.  

● Tapahtumaideat 

● Tiistaina päivätanssit Valdemarissa 

● Pääpäivänä lakituksen jälkeen munkkietkot Wiljamissa 

● Takametsän turnajaiset 

● Wappupönttärit 

 

● Sitsien alkoholilippujen hinnoittelun laillisuus kyseenalainen: 

Alkoholillista lippua ei voida myydä alkoholilain mukaan kalliimmalla 

verrattuna alkoholittomaan. Alkoholista pyydettävä lisäsumma laitonta 

(lasketaan anniskeluksi), joten jatkossa mahdollisesti liput 

samanhintaisia. Selvitellään asiaa. 

● Keskustelua lajikokeilutapahtumista. Uusi tapahtumakonsepti, joka 

voisi olla hauska toteuttaa. 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● TP-juttu tulossa viikolle 10 



● TP-bussijuoma-arvostelu saanut hyvää palautetta ja lukijamäärä 

lähenee 200. 

● Tulossa myös ulkopuolisten tahojen kirjoituksia 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Tuutorihaun piti alkaa 27.2., mutta haun alku viivästyi epäselvyyksien 

vuoksi 

● Tuutorihaku alkoi 28.2.  

● Fuksien haalarit huonolaatuisia, reklamaatiota tehty ja mahdollisesti 

saadaan uudet haalarit. 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Viestintä rullaa 

● Some näyttää hyvältä ja ollaan saatu hyvää palautetta 

● Viestinnän toimikunnan kuulumiset 

● Järjestäytyminen: valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

● Tapahtumaviestintä puhututti, tuodaan poikkitieteelliset 

tapahtumat isommin esille somessa 

● Lapikaspostiin myös poikkitieteellisiä tapahtumia jatkossa 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Ensimmäinen kv-toimikunnan kokous: Puhuttiin The Arctic Five -

tapahtumasta ja muista kv-tapahtumista 

● Tapahtumavastaavia mukaan suunnittelemaan kv-tapahtumia 

● Puurunen kv-toimikunnan varapuheenjohtaja, onnittelut. 

● Englanninkielisiä sivuja ajan tasalle mahdollisimman pian. 

 

 

  8.10 Alumni- ja toimihenkilöasiat 

● Nettisivut valmiina 

● Fb-ryhmä tehty valmiiksi 

● Postaus someen alumnijäsenyydestä lähiaikoina 

● Perusavustushakemus alumnitoimintaan tekeillä, Sirviö ja Lunnas 

hoitaa. 

 

 

  8.11 Yritysyhteistyö 

● RoKi approt 15.3. 

● Tapahtuman julkaisu 3.3. 

● Lipunmyynti aukeaa 8.3. 

● Vaihdetaan liput passeihin yliopistolla. 

● Approlipun hinta 5€, haalarimerkit appropassin täyttäneille 

● Passien vaihto lippuihin myöhemmin yliopistolla kahvihetkellä 

● Appropassit tulostetaan 

● Hoidetaan leimasimet Rokille 

● Marssi hallille klo 17 Lordiaukiolta 

● Jatkoliput Mooniin, Mäkelä hoitaa  



● Rasteja approille 

● Baari (happy hour hinnat) 

● Makkaragrilli 

● Marssista myös leima 

● Hockey cup 18.3. ruokarekka 

 

 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

Artikla x Lapikas Aakkossitsit 4.3. Toipparilla 

RoKi approt 15.3. 

Arctic Hockey Cup 18.3. 

 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

Seuraava kahvihetki ke 22.3. klo 11.30-14.00 

 

   

11.              Hankintaluvat 

Esitys: Myönnetään 4470 euroa tp-bussikuljetukseen. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti 139,90 euroa Canva-prohon. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 26,30 euroa Emma Jylhälle kulukorvaukseen, pubivisan 

palkinto. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 4,7 euroa Sami Puuruselle kulukorvaukseen, Lapikas x 

SOOL-kahvihetki. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 60 euroa Teo Pylväkselle kulukorvaukseen, 

vuosijuhlalippu. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

                                         

 

12.              Laskut 

Liikenne O. Niemelä Oy: 4470 euroa 

  

                   

 

13.              Meta 



Esitys: Vahvistetaan ihminen ja ihminen valinta Lapikkaan 

häirintäyhdyshenkilöiksi. 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Vapautetaan yksi toimihenkilöistä toistaiseksi tehtävistään. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Nimitetään ihminen toimihenkilön tehtävään. 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

● Puhetta turvahenkilöstä 

● Päivitetään turvallisuusvastaavan tehtävät driveen. 

● Mainitaan tapahtumakuvauksissa, että noudatetaan Lyyn 

turvallisemman tilan periaatteita. Turvahenkilön esittely joka 

tapahtumassa, joko tapahtuman alussa tai tapahtumakuvauksessa. 

 

● Toimihenkilöiden esittelyt siirtyvät viikolta 10, viikolle 12 

● Kuva ja esittelyteksti 

 

● Kuukauden hallituslainen: Emma Jylhä, hoitanut viestinnän mahtavasti ja 

delegoinut tehtäviä sometiimille onnistuneesti. Sosiaalinen media näyttää 

hyvältä ja tieto kulkee. 

 

14.              Seuraava kokous 

  Seuraava kokous 22.3. klo 14.15 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

  Puheenjohtaja Alhosaari päättää kokouksen ajassa 19.55. 

 

 

 


