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1.                Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Alhosaari avaa kokouksen ajassa 14.15. 

 

                   

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                    (x etänä)                 

       Roosa Mäkelä                 (x etänä) 

       Sami Puurunen               (x etänä) 

       Samu Sirviö                     (x) 

       Urho Wahlsten                (x) 

 Emma Jylhä                    (x) 

   

  Varajäsenet 

   

  Velmeri Ojala   (ilm.est.) 

 



 

Muut paikallaolijat:  

Ihminenihmine 

 

                     

3.                Kokouksen sihteerin valinta 

  Esitys: Alhosaari esittää Hyötylää 

  Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

            

4.                Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta 

Esitys: Hyötylä ehdottaa Naukkarista (ei käytettävissä). Siirilä ehdottaa 

Hermosta. Hermonen ehdottaa Pylvästä. 

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 

● Härytoiminnasta keskustelua 

● Ihminen kertaa ja muistuttaa häirintäyhdyshenkilön tehtävistä 

● Millä perustein sanktioita annetaan? Laaditaan yhteiset 

säännöt (työn alla). 

● Jatkuva härytoiminta osaksi arkea 

● Turvahenkilön maininta jo tapahtumakuvauksissa 

● Tulossa mahdollisesti anonyymi yhteydenottolomake Formsiin, 

jonka viestintä jakaa jäsenistölle. 

● Naukkarisella työn alla turvahenkilön toimintaohjeiden ja -

oikeuksien päivitys driveen 

● On tärkeää, että jokainen hallituslainen osaa toimia oikein 

häirintätilanteissa. 

● Häirintäyhdyshenkilöille oma sähköposti ja pääsy driveen 

● Puhetta uudesta tasavertaisuusvastaava-pestistä. Tulossa 

mahdollisesti ensi hallituskautena 

 

Ihminenihminen saapuu kokoukseen ajassa 14.30. 

 



● Ihminen (Lapikkaan Sool-kummi) kertoo Sun Soolilainen -toiminnasta 

 

● Keskustelua erityispedagogiikan ainejärjestön perustamisesta 

tulevana syksynä. Toisella yhdistyksellä mahdollisuus perustaa uusi 

yhdistys. 

● Lapikkaan ja Lastun hallitus palaveerannut asiasta 

● Lyy sekä Sool mukaan yhdistyksen perustamiseen 

 

● Soolin liittarit tulossa. Järjestetään Helsingissä 15.-16.4. 

● Lapikkaalta lähetetään kolme edustajaa liittokokoukseen.  

● Liittokokouksessa käsitellään muun muassa tulevan kauden 

asioita ja valitaan uudet toimijat ensi kaudeksi 

● Haku Soolin hallitukseen on auki tällä hetkellä 

● Sool pitää liittari-infon 5.4., jossa jaetaan yleisistä käytännön 

jutuista tietoa  

● Siirilä ja Naukkarinen lähdössä. Alhosaari, Pylväs ja Lunnas 

kiinnostuneita. Ilmoittautuminen viimeistään 30.3. 

 

 Ihminenihminen poistuu kokouksesta ajassa 14.55. 

 

 Ihminenihminen poistuu kokouksesta ajassa 15.00. 

 

 

8.                Sektorit 

 

                  8.1 Edunvalvonta 

● Työn alla erillinen sähköposti 

● Siirilä ja Naukkarinen osallistumassa ohjausryhmän kokoukseen 

tänään 

 

                  8.2 Talous  

● Tilillä rahaa rahaaaaa 

● Pankkikortti saapunut  

● Vanha pankkikortti suljettu 

● Lyyn perusavustushakemus tehty 

 

Naukkarinen ja Siirilä poistuu kokouksesta ajassa 15.07. 

 

                  8.3 SOOL 

● Liittokokous 15.-16.4.2023 lähestyy 

 

                  8.4 Liikunta ja hyvinvointi 

● Arctic hockey cup -kuulumiset 

● Tapahtuma onnistui erittäin hyvin 

● Ensi vuonna Hockey-viikko ehdottomasti uusiksi 

● Tapahtumaehdotus: Artikla vs Lapikas -jalkapallopeli 

 



               8.5 Kulttuuri 

● Lapikkaan vapputapahtumana Wappupönttärit. 

● 25.4. klo 18-21 

● Yliopiston edessä, säävarauksena aj-tilat 

● Puurunen tekee viinit (kolme pönttöä) yhdessä Alhosaaren 

kanssa, Jylhä ja Lassila hoitaa simat 

● Munkkitarjousta Redulle menemään, Sirviö hoitaa 

● Tapahtuma julkaistaan yhtä aikaa muiden RöllöWappu-

tapahtumien kanssa. Lipunmyynti Lyyn määräämänä päivänä. 

● Huhtikuun alkuun jotain häppeninkiä. 

● Kulttuurit pitävät palaveria perjantaina aiheesta 

● Toastmastersitsit 4.4. 

● 5 osallistujaa/ainejärjestö 

● Lapikkaalta menossa Pylväs, Jylhä, Alhosaari, Hermonen ja 

Puurunen 

● KB x Lapikas Hyvinvointipäivä 3.4. 

● KB:lta yhteistyöehdotus 

● Luvassa olisi muun muassa ulkoilua, pihapelejä, joogaa, 

rentoutumista ja leffailtaa 

● Lapikas ehdottomasti mukana 

 

 

                  8.6 Lerpake 

● Tp-postaus on julkaistu tänään 

● Tuleva postaus: Mies keittiössä 

 

8.7 Fuksiasiat 

● Tuutorihaku on loppunut 

● Tuutorivastaavat eri ainejärjestöistä kokoustavat joskus 

tulevaisuudessa tuutoriasioihin liittyen 

 

Lassila poistuu kokouksesta ajassa 15.30 

 

                  8.8 Tiedottaminen, verkkosivut ja Facebook 

● Englanninkielinen verkkosivu-versio päivitetty. 

● Kuvia arkistoitu viimeksi lukuvuonna 2019-2020. 

● 2022-2023 lukuvuoden kuva-arkiston täydennys. 

● Lapin yliopiston nettisivulla tällä hetkellä linkki vanhalle verkkosivuille. 

Selvitetään asiaa ja pyritään korjaamaan tilanne. 

● Viestintä toimikunnan terveiset 

● Puhetta yliopiston viestinnästä, joka ollut heikkoa 

● Tapahtumia pitäisi päivittää paremmin ainejärjestöjen 

yhteiseen exceliin, jotta vältyttäisiin tapahtumien 

päällekkäisyyksiltä. 

● AMK:n viestintään hankala saada yhteyttä. Jatketaan kuitenkin 

heidän tägäilyä ja toivotaan, että jakavat eteenpäin. 

● Jaetaan aktiivisesti myös poikkitieteellisiä tapahtumia 



● Someen infoa asap Pride-marssista. Voi osallistua joko Lyyn 

alla tai edustaa Lapikasta. 

 

  8.9 Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat 

● Seuraava toimikunnan kokous 19.4. Puurunen osallistumassa. 

 

 

  8.10 Alumni- ja toimihenkilöasiat 

● Nettisivuille julkaistu alumniosio 

● Ensimmäinen alumnihakemus saatu 

● Alumniesittely tulossa someen pian 

● Toimihenkilöt esitelty 

● Toimihenkilöiden hyödyntäminen osana yhteistä tekemistä 

● Toimareiden kiinnostuksen mukaan voitaisiin lisätä heitä 

esimerkiksi kulttuurivastaavien ryhmään, jotta 

toimihenkilövastaavien ei tarvitsisi toimia välikätenä 

yhteydenpidossa. Wahlsten ehdottaa, että lisättäisiin yksi 

kulttuuri- ja yksi viestintävastaava toimareiden ryhmään, muut 

kannattavat. 

● Puhetta alumnien eduista. Mahdollisesti jäsentarra tai -kortti tulossa. 

● Esitys: Alumnivastaavat esittelevät Lapikkaan alumnien oikeudet.  

   Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

 

 

  8.11 Yritysyhteistyö 

● Kiekkoapprot onnistuivat hienosti. Yhteistyökuviot Rokin kanssa 

jatkuvat.  

● Pyritään lähestymään muitakin urheiluseuroja.  

● Otetaan yhteyttä Perpoon mahdollisen yhteistyön tiimoilta 

 

 

9.              Tulevat tapahtumat 

  KB x Lapikas Hyvinvointipäivä 3.4. 

Wappupönttärit 25.4. 

 

                   

 

10.              Lapikkaan kahvihetket 

Seuraava kahvihetki keskiviikkona 12.4. 

 

 

   

11.              Hankintaluvat 

 

Esitys: Myönnetään Jani Siiriliälle 84,14€ kulukorvausta (Kosmos Buran ry:n 

vuosijuhlat, vuosijuhla muistaminen ja tarjoilut kokoukseen) 



Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Ihminenihminen 30€ kulukorvausta 

(Häirintäyhdyshenkilökoulutus) 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään takautuvasti Lapikkaan pipotilauksen laskulle 494,14 

(Grancon Oy)  

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään 238,38€ Arctic hockey cup haalarimerkkitilaukseen (HEF 

Group Oy) 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Emma Jylhälle 72,9€ kulukorvausta (Remburssi ry:n 

vuosijuhlat ja uudet leimat ja leimasimet) 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Heini Naukkariselle 60€ kulukorvausta (Remburssi ry:n 

vuosijuhlat) 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Aino Hyötylälle 9€ kulukorvausta (Arctic Hockey Cup 

jääkiekot). 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

Esitys: Myönnetään Ihmineihminen kulukorvausta 112,50€ (Lastu ry 

vuosijuhlaliput) 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 

                                         

 

12.              Laskut 

 

Grancon Oy 494,14€. Lapikas pipo tilaus 20.3.2023 

  

                   

 

13.              Meta 

 

● Sirviö ja Hermonen ehdottaa Lapikkaan jääkiekkojoukkueen perustamista 

ensi kaudelle. Mahdollisesti jäävuoroja, osallistumista johonkin 

harrastesarjaan jne.  

 

● Kuukauden hallituslainen: Urho Wahlsten 



Perustelut: Tämä henkilön on noussut keskeiseen osaan tapahtumia 

järjestäessä. 

 

 

● Remburssin vujujen lahjan summa ja lahjoitus. 

● Lahjoitetaan heidän toivomaan hyväntekeväisyyskohteeseen (Mieli 

Ry) 15€  

 

 

14.              Seuraava kokous 

  Seuraava hallituksen kokous tiistaina 18.4. klo 17. 

  Sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous keskiviikkona 3.5. klo 17. 

 

                  

15.            Kokouksen lopetus 

Puheenjohtaja Alhosaari päättää kokouksen ajassa 16.16. 

 

 

 

 


