HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY
19/2019
ESITYSLISTA
Paikka: Limeksen toimisto, exactum C132, Pietari Kalmin katu 5
Aika: 11.11.2019 klo 17:00
Osallistujat:
Iiris Vilo, puheenjohtaja
Tuija Innanen, sihteeri
Mikko Pellinen
Venla Väli-Torala (poistui kohdassa 12.)
Eemil Arola
Juri Gyllström
Väinö Katajisto
Annika Taina
Ilari Saunamäki (saapui kohdassa 6. ja poistui kohdassa 15.)
1. Kokouksen avaus
a. Kokous avattiin ajassa 17:00.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin Liitu-kerhon pikkujoulut 13.12. kohtaan 9. tulevia
tapahtumia.
b. Lisättiin tuutorien kiitosilta kohtaan 9. tulevia tapahtumia.
c. Lisättiin kohta BSc-kuulumisia.
d. Lisättiin kohta Itsenäisyyspäivän soihtukulkue kohtaan 9.
tulevia tapahtumia.
i.

Hyväksyttiin esityslista.

4. Sihteerin valinta
a. Valittiin sihteeriksi Tuija Innanen.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
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a. Valittiin tarkastajiksi Juri Gyllström ja Mikko Pellinen.
6. Ilmoitusasiat
a. Väinö ja Juri ovat hoitaneet pullasanktionsa, halleluujaa!
Pöydässä lisäksi epäilyttävää persimonia.
b. JuJo ei ole kokoustanut, koska johtokuntaa ei ole
kiinnostanut. Mikko lupasi ryhdistäytyä.
c. Hallituksen kjyr-peräinen keinunta on loppunut viimein ja
marinadit pesty pois pinnasta. Kjyrillä oli hirmu kivaa,
Limes edusti.
d. Hallitus ollut kiitettävästi vastuussa muiden järjestöjen
juhlien klusterijatkoilla, hienoa yhteistyötoimintaa!
e. Mikko on kähminyt itseään ja Lauri Hatakkaa
vuosijuhlamestariksi vuodelle 2021.
7. Posti
a. Sähköpostissa HYY:n jäsentiedote, infoa soihtukulkueesta ja
tuutorihausta.
b. Sähköpostissa tullut kirjatilaus Iso-Britanniaan, Väinö ei
tiedä miten verotus kirjan kanssa hoituu. Hallitus oli
hämmentynyt siitä, että Väinö ei tiedä.
8. Talous
a. Laskut
i.

Checkout Finland Oy 6,09e

ii.

Helsingin yliopisto, varaston vuokra 176,53e

iii.

PRH LEI-tunnisteen vuosimaksu 37,20e

iv.

Spektrum rf, haalarisponssi 100e

v.

After Lecture ry, risteilymaksut 5 085,20e
1. Hyväksyttiin laskut.

b. Kulukorvaukset
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i.

Iiris Vilo, peli- ja saunaillan tarjoiluja 10,76e

ii.

Väinö Katajisto, vuosijuhlien koristeita 17,04e

iii.

Ilmo Teikari, LiEken elokuvaillan tarjoiluja 14,65e

iv.

Venla Väli-Torala, LiViKe-illan viinit 77,26e
1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

9. Tulevia tapahtumia
a. Jouluristeily 28.-29.11.
i.

Kuljetukset on vahvistettu, matkat maksetaan pian
After Lecturelle, kaikki kunnossa. Matkaan lähdössä
95 opiskelijaa, sisältäen muutaman viikkiläisen.

b. Syyskokous 27.11. klo 17
i.

Tulossa on. Tuija tehnyt FB-tapahtuman, jota Iiris ei
ole hyväksynyt.

ii.

Tuija ja approtiimi kehittävät approtiimin
budjettiehdotuksen vuodelle 2020 ennen
syyskokousta.

iii.

Juri ei pääse paikalle, harmi.

c. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.
i.

Venla meinaa skipata, harmi. Mennään lipun kanssa,
Eemil lupasi etsiä lipulle jalustaa klusterilta.

d. Liitu-kerhon pikkujoulut 13.12.
i.

Ei juuri mitään uutta, sellaista tapahtuu. BSc voisi
liittyä seuraan, Ilari lupasi kysellä. Budjettia
pikkujouluihin myönnettiin 100e.

e. Tuutorien kiitosilta
i.

Tila ja päivä vielä haussa, sivistyksellä ei ole enää
vapaita vuoroja loppuvuodelle. Käsitellään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
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10. Menneet tapahtumat
a. Matlun Halloween-bileet 30.10.
i.

Oli tosi kivaa ja hauskaa, Eemil voitti pukukilpailun!
Limes oli nakissa hoitamassa järjestyksenvalvontaa,
lisäksi Iiris myi myös lippuja. Osallistujia 94 henkilöä.

b. Leffaryhmän ja LieKen elokuvailta 31.10.
i.

Noin 30 henkilöä paikalla. Iiris kertoi, ettei ollut ikinä
nähnyt mitään ällöttävämpää kuin illan elokuvaa
edeltäneessä lyhytelokuvassa.

c. LiViKe-viini-ilta 1.11.
i.

Meni tosi hyvin, osallistujia 14. Viinien valinta osui
suht nappiin, ruoat maistuivat ja oli hauskaa.
Keskustelua viineistä, jee! Unkarin viini oli ehkä ihan
hyvää. Myöhässä tulleelle taloudenhoitajalle ei
riittänyt viiniä, tästä miinusta.

d. Tutustu Limekseen -sauna 7.11.
i.

Tarjoilut olivat kivat, ruoat loppuivat kerrankin
kesken! Paikalla uusia ja vanhoja naamoja, oikein
positiivista. Hieno diaesitys ja hienot puheenvuorot.
Osallistujamäärä 42 henkilöä.

11. Alina-salin varauskierrokset keväälle 2020
a. Saimme 16.5. Tuija-sitsejä varten, teemana tulee olemaan
kuitenkin todennäköisesti kevätjuhlat.
b. Lisäksi saimme 14.3. Limeksen 84. vuosijuhlia varten, jee!
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
a. Iiris on tehnyt luonnoksen vuoden 2020
toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin muutamin muutoksin ja lisäyksin.
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b. Hedelmällistä keskustelua Liidun ja Limitlessin asemasta
Limeksen toiminnassa - keskustelun perusteella väläyteltiin
myös kerhovastaavan hallitusviran perustamista.
13. Talousarvio vuodelle 2020
a. Talousarvio päätettiin käydä läpi myöhemmässä
kokouksessa.
14. BSc-kuulumisia
a. BSc-opiskelijat haluavat hankkia itselleen haalarit, ja
Limeksen taloudenhoitajaa on pyydetty hoitamaan
haalareihin liittyvää maksuliikennettä Limeksen tilien
kautta. Tämä hyväksyttiin.
15. MMETA
a. Klusterin siivousvuoro
i.

Limes siivoaa viikolla 48. Iiris lupasi sopia
tarkemmasta siivouspäivästä myöhemmin.

b. Turvallisen tilan periaatteet
i.

Mikko halusi korostaa, että noudatamme HYY:n
alaisena järjestönä turvallisen tilan periaatteita.
Limeksen approtiimin olisi myös syytä miettiä
toimintakulttuuriaan alkoholin suhteen.

c. Hallituksen jäsenien alkoholin käyttö
i.

Mikko oli huolissaan omasta ja eräiden muiden
hallituksen jäsenien alkoholinkäytöstä. Otamme
mallia Iiriksen kohtuullisesta alkoholinkäytöstä. Tuija
lupasi olla juoksematta päin seiniä humalassa enää
ikinä.

16. Seuraava kokous
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a. Seuraava kokous ensi viikolla, todennäköisesti skypekokous.
b. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen
i.

Marialla tuplapullasanktio, lisäksi Aleksille
pullasanktio.

17. Kokouksen päätös
a. Kokous päätettiin ajassa 19:53.

ALLEKIRJOITUKSET

_______________________________

_______________________________

Iiris Vilo

Tuija Innanen

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

________________________

_________________________

Juri Gyllström

Mikko Pellinen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

