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Paikka: Klusterin kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 
Aika: 8.8.2019 klo 18:30 
 
Osallistujat 
 Iiris Vilo, pj 
 Tuija Innanen, sihteeri 
 Mikko Pellinen 
 Eemil Arola 
 Aleksi Arola 

1. Kokouksen avaus 
a. Kokous avattiin ajassa 19.39 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
a. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
a. Lisättiin tapahtumiin kohta fuksiseikkailu. 
b. Esityslista hyväksyttiin. 

4. Sihteerin valinta 
a. Sihteeriksi valittiin Tuija Innanen. 

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
a. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eemil ja Aleksi Arola. 

6. Ilmoitusasiat 
a. Mikko ei ollut tyytyväinen saapuneen postin määrään, koska sitä oli liikaa. 
b. Hallitus unohti kollegiaalisesti viikon 31 klusterisiivousvuoronsa ja asiasta on 

tiedotettu leppätalokomitean puheenjohtajaa. 
c. Kesä on kiva asia ja Mikko olisi innokas jo lähtemään fuksileirille. 

7. Posti 
a. Interpedia kertoo kummilapsen kuulumisia. Kummilapsella menee matematiikassa 

ja tieteissä edelleen huonosti, hallitukselta huolestuneita kommentteja 
kummilapsen kouluarvosanoista. 

b. Netsiltä hienoja tarroja, jotta ”turistit löytäisivät juuri meidän liikkeeseemme”. Tuija 
sai viimein ko. tarran iPadinsa koristeeksi. 

c. Verohallinnolta tullut jäätävä kasa kirjeitä. Alv-ilmoitus ja työntekijän palkkatiedot 
puuttuu, niitä on myös arvioitu ja myös tullut yhteenveto verojen maksutilanteesta. 
Päätettiin kysyä Väinöltä apuja. 

d. Lowell haluaa edelleen palauttaa liikasuoritusta 139.31e, alla oleva Lowellin lasku 
on maksettu ko. potista.  

8. Talous 
a. Laskut 

i. Casio, 172.40e 
ii. HY toimiston vuokra, 176.53e 
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iii. S-business, 18.48e 
iv. Intrum perintälasku (Elisa Oyj), 121.27e 
v. Siemens postimaksukoneen vuokra, 328.40e 

vi. Nets, heinäkuu, 8.95e 
vii. Nets, kesäkuu, 8,95e 

viii. Svea perintä (Teosto ry), 395.79e 
ix. Interpedia, kummimaksu, 150e 
x. Louhi, verkkotunnusmaksu, 20.10e 

xi. Svea perintä (Teosto ry), 78.32e 
xii. HY toimiston vuokra, 176.53e 

xiii. Lowell, 16.13e, jo maksettu yllä olevasta liikasuorituksesta 
1. Laskut hyväksyttiin. 

b. Kulukorvaukset 
i. Tuija Innanen, hallituksen kesäseminaarin pizzat ja juomat 59.00e 

ii. Tuija Innanen, teltan kuljetuksen taksitilaukset 11.35e 
1. Kulukorvaukset hyväksyttiin.  

9. Tulevia tapahtumia 
a. Appro&hallitus-hengailu 

i. Ei olla saatu järjestettyä. Iiris heitti ilmaan ajatuksen yhteisistä 
pikkujouluista. 

b. Fuksileiri 23.-25.8. 
i. Eilen menestyksekäs suunnittelukokous klusterilla ohjaajien kesken, kyydit 

sovittu, ohjelmanraakile pystyssä. Enää tarvittaisi kontakti fukseihin, 
emme saa suoraan fuksien sähköpostiosoitteita mutta pyydämme järjestöjä 
mainostamaan leiriä. Ilmoittautumislomake melkein valmiina, 
somevastaava lupasi laittaa tapahtuman facebookiin seuraavalla viikolla. 

ii. Kustannuksia tilasta arviolta 300e ja bussikyydeistä 550e, lisäksi ruoat ja 
juomat sekä ohjaajien bensakustannukset. Päätettiin myöntää budjettia 
1800e, josta osa katetaan fuksien osallistumismaksuilla (15e/naama). 

c. Limeksen toisten tieteenalojen info 30.8. 
i. Iiris lupasi laittaa viestiä Kumpulan järjestöjen puheenjohtajille.  

d. Avajaiskarnevaalit 2.9. 
i. Mikko ja Tuija lupasivat tulla avajaiskarnevaaleille. Myydään 

haalarimerkkejä ja jäsenyyksiä, pyritään mainostamaan etukäteen 
itseämme. 

e. Ex tempore -bileet 2.9. 
i. Maxinesta suositeltiin ajaksi klo 21-02. NPG kaipaa inffoja. Uusi juliste 

näyttää hyvältä. Tuija lupasi tehdä tapahtuman facebookiin ensi viikolla.  
f. Fuksisitsit 26.9. 
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i. Paikka edelleen sovittu ja vuokrasopimus allekirjoitettu. Sitsinakkeja 

koitetaan huijata fuksipassien turvin. Fuksivastaavilla edelleen vetovastuu. 
g. Fuksiseikkailu 27.9. 

i. Tuija ilmoitti Limeksen ja Matlun fuksiseikkailuun. Aleksi, Tuija, Mikko, 
Eemil ja Mireleh lupasivat osallistua, jos aikatauluihin sopii. 

h. YFK&Limes-yhteissitsit? 
i. Aili Joutsela suhmuroinut yhteisiä sitsejä jonkin aikaa. Mietittiin sitsien 

järjestämistä marraskuun/joulukuun aikana, teemaksi joulu. Iiris ottaa 
meidän puolesta vetovastuun ja lupasi vastata yfkille. 

10. Menneet tapahtumat 
a. Kesäsemma 28.-30.6. 

i. Oli todella mukava reissu. Ohjesääntöjen uudistaminen aloitettiin ja jatkuu 
myöhemmin. Paikka oli ihana. Viiniä jäi yli yhden laatikon ja yhden 
pullollisen verran.  

11.  Postitusvastaavan valinta syksylle 2019 
a. Iiris ei tiedä haluaisiko itkeä vai nauraa, mutta lupautui itse hoitamaan 

postitusvastaavan hommia loppuvuoden sillä ehdolla, että Aili Joutsela tulee 
kertomaan kädestä pitäen, miten homma hoidetaan.  

12.  MMETA 
a. Tiedebasaari 29.8. klo 13-16 

i. Pisteen pystytys klo 10. Mikko ja Iiris ainakin haluavat mennä esittelemään 
Limestä. 

b. Tarrat 
i. Iiris lupasi hoitaa. Toivottiin vihreää tai neonkeltaista väritystä. 

c. Appron kuulumisia 
i. Jatkot järjestymässä kovaa vauhtia, baarien kiertely aloitetaan 

seuraavalla viikolla. Kide.appin puolesta tarjottiin Limekselle ns. etuosto-
oikeutta appron lippuihin ennen virallista lipunmyyntiä. 

ii. Approtiimi sopinut bileinsinöörien kanssa hengailuillan 7.9., tätä 
tarkoitusta varten varattu Sivistys. Varausta varten kirjoitettu Tuijalle 
valtakirja Iirikseltä. 

d. Liidun kuulumisia 
i. Varaslähtöpiknik fuksien kanssa 17.8., tähän toivottu budjettia. Päätettiin 

myöntää 40e. 
ii. Fuksien ekana päivänä 27.8. klo 10-12 infotilaisuus ja lopussa tuutoreiden 

esittely, kyseltiin halutaanko Limekseltä ihmisiä esittäytymään. Päätettiin 
haluta mukaan, Venla Väli-Torala päätettiin yhdessä tuumin kiristää 
mukaan, lisäksi kysellään muuta porukkaa. 

iii. Limeksen nettisivuille olisi kiva saada Liitu kerhojen listaan, muutenkin 
sivuja olisi uudistettava rankalla kädellä. 
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iv. Liitu toivonut klusterin kerhotilaa fuksibileiden etkoilutarkoitukseen 30.8. 

klo 18-20, Tuija varasi tilan klusterin varauskalenterista ja lupasi ottaa 
yhteyttä leppätalokomitean puheenjohtajaan asian tiimoilta, sillä 
orientoivan viikon klusterivaraukset sovittiin etukäteen leppätalokomitean 
kokouksessa. 

13.  Seuraava kokous 
a. Päätetään myöhemmin. 
b. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen 

i. Päätetään myöhemmin. 
14.  Kokouksen päätös 

a. Kokous päätettiin klo 21.34 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Iiris Vilo      Tuija Innanen 
Kokouksen puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 
 
________________________    _________________________ 
Aleksi Arola      Eemil Arola 
Pöytäkirjan tarkastaja     Pöytäkirjan tarkastaja 


