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LASTU RY 
PL 122
96101 Rovaniemi 24.1.2012

PÖYTÄKIRJA
Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous

Aika: 4.4.2012 klo 12.00
Paikka: Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, ainejärjestötilat
Läsnä: Hanne Korpelainen, Essi-Maria Ypyä, Tiia-Mariia Iisakka, Kirsi Pajamäki, Tuomas
Noroila, Johanna Verho

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Verho ja Essi-Maria Ypyä. 

4 Esityslistan hyväksyminen. 
Lisätään kohdaksi 6: jäsenkysely sekä kohdaksi 7: purnauskahvittelussa esiin 
nousseiden asioiden käsittely. Muut kohdat siirtyvät alemmaksi. Lisäksi kohta 
5:budjetti siirretään alemmaksi kohdaksi 8, käsitellään etukäteen laaditun 
suunnitelman mukaisesti. 

5 Kevään muut tapahtumat. 
Näitä käsitelty Lastun iltakoulussa. Essi-Maria kertoo kyselleensä TAO:lta sekä 
Lapikkaalta supersitseistä 16.5., mutta asia vaatii edelleen jatkoselvittelyä. Essi-
Maria selvittää asiaa edelleen. Suunnitteilla laavureissu 12.4., Tiia-Mariia tekee 
eventin facebookiin sekä laittaa sähköpostia lastulaisille. Lastu tarjoaa makkarat ja 
kasvisvaihtoehdon osallistujille. Keskusteltu Lastun liikunnasta. Puhuttu että torstai 
voisi loppukevään osalta olla liikuntapäivä, sisällöt tarkentuvat lähempänä 
ajankohtaa. Vastuussa Kirsi Pajamäki, joka huolehtii myös tiedottamisesta. Tällä 
viikolla 5.4. ei ole liikuntailtapäivää, kun seuraava päivä on pitkäperjantai. 
Keskusteltu vapun ohjelmasta. Lastu järjestää vappuaamiaisen 30.4. klo 13.00 
DAS:n Ratakadun saunatiloilla, Johanna varaa tilan. Tarjolla skumppaa ja pizzaa. 
Hanne tuo ruoat. Lisäksi huomenna 3.4. osallistutaan SPR:n verenluovutukseen, 
klo 15 alkaen, vastuuhenkilönä Kirsi Pajamäki.

6 Jäsenkysely. 
Hanne lähettää sähköpostilla lastulistalle. Palkintona arvotaan 10 lounaslipun nippu 
Loviisaan. Kysely lähetetään pääsiäisen jälkeen, vastausaikaa viikot 15 ja 16, 21.4. 
asti. 
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7 Purnauskahvien annin läpikäynti. 
Lastu järjestää riittävästi toimintaa, mutta yhteishenkeä pitäisi saada lisää – etenkin 
syksyllä panostettava tähän uusien fuksien tullessa. Puhuttu Hirvikari -viikonlopun 
järjestämisestä syksyllä. Esseiden ym. kirjallisten töiden tekoon toivottiin lisää 
ohjeistusta – keskusteltu essee-klinikan mahdollisuudesta, toiminta alkaisi syksyllä. 
Tenttiakvaariosta oli suhteellisen vähän kokemusta mutta toivottiin 
lisämahdollisuuksia sen käyttöön – puhuttu että syksyllä kartoitetaan, miten paljon 
tenttiakvaariota on mahdollista käyttää ja tarvittaessa laaditaan kannanotto asiaan. 
Sivuaineinfoista annettu palautetta, sisältö jäänyt liian etäiseksi – keskusteltu 
mahdollisuudesta käyttää vanhoja opiskelijoita, voisivat kertoa omista 
sivuainevalinnoistaan. Ehdotettu syksyllä kerran viikossa tapahtuvaa kahvittelua, 
jossa olisi opiskeluteemoja liittyen sivuaineisiin, esseiden ym. kirjallisten töiden 
tekoon ja vastaaviin esiin nousseisiin teemoihin. Yleinen tenttipäivä on KTK:lla 
lauantai, tämä aiheuttanut keskustelua – selvitetty ettei päivää voi vaihtaa vaan 
lauantai pysyy KTK:n yleisenä tenttipäivänä. Toivottu haalaribileitä – toukokuulla 
järjestettävät megasitsit ovat haalarisitsit. Haalareiden hankintaan saatava jatkossa 
vielä enemmän tietoa ja tukea. 

8 Lastun vuosijuhlat 21.4. 
Keskusteltu ruoasta. Päädytty siihen että vuosijuhlatyöryhmä päättää ruoan. 
Jatkopaikkana Doris. Takseilla siirtyminen juhlapaikka Laurintalolta keskustaan. 
Sitsien jälkeen siivoamaan jää Kirsi, Hanne ja Tuomas. Seuraavana päivänä sillis 
klo 13 Rossossa, jossa ruokana pizzaa, Matti vastaa tästä. Budjettiesitys liitteenä 
(liite 1), hyväksytään. Specialta tarkistettava lähtevätkö tukemaan. 

9 Halloped -kuulumiset. 
Käyty läpi kasvatustieteen opetussuunnitelmatyöryhmässä käsiteltyjä asioita. 
Tutkintorakenne-ehdotus on valmis. Käyty läpi tiedekuntaneuvostossa käytyjä 
asioita, rakenne on hyväksytty, sisällöt käydään läpi tiedekuntaneuvostossa. 
Keväällä järjestetään yhteinen palautepöytä ops-uudistuksista. Tiedotetaan myös, 
keitä uudistus koskee, tästä ollut epäselvyyttä. 

10 Jaostojen kuulumiset. 
Viime viikolla keskusteltu LYY:n koso/kopo-vastaavien kanssa kesätyöinfosta, LYY 
mahdollisesti järjestää sellaisen yhteistyössä rekryn kanssa. Kehy-ympässä puhuttu 
etupäässä syksyn kehy-viikosta sekä kevään ohjelmasta. Leffailta järjestetty. 
Syksyä suunnitellaan myöhemmin keväällä, koordinaattori valittu (Hanne 
Korpelainen). 

11 Seuraavan kokousajan päättäminen. 
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 18.4. klo 12.00 ainejärjestö-tiloissa. 

12 Kokouksen päättäminen. 
Kokous päätetty klo 13.10. 
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Liite 1. Budjettiehdotus 
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LASTU RY 
PL 122
96101 Rovaniemi 24.1.2012

PÖYTÄKIRJA
Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous
Aika: 4.4.2012 klo 12.00
Paikka: Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, ainejärjestötilat
Läsnä: Hanne Korpelainen, Essi-Maria Ypyä, Tiia-Mariia Iisakka, Kirsi Pajamäki, Tuomas
Noroila, Johanna Verho

8. Lastun vuosijuhlat 21.4. Budjettiehdotus. 

40 vieraalle (6 hallituksen jäsentä)

MENOT
- tilavuokra, 270 €
- taksit baariin (5 x 8 hlö tilataksi), 70 €
- punkku ja valkkari 12 litraa = 100 lasia, 66 €
- skumpat 6 plo, 40,80 €
- booli (viinitonkat, jallu, mehut, limpparit ja hedelmät), 55 €
- baarinarikka, 100 €
- ruoat 600 €
- kahvitarvikkeet, 10 €
- kutsut, 50 €
- koristeet, 30 €
- dj:t ja äänentoisto, 85 €

= 1376,80 €

TULOT
- osallistumismaksut, 28 x 35 € + 6 x 40 €= 1220€ 
- kysytään sponsoroinnit SPECIAlta (70 €?)

= 1300 € 
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