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 PÖYTÄKIRJA 

 
Paikka: Klusterin kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 
Aika: 15.9.2019 klo 17:00 
 
Osallistujat: 
Iiris Vilo, pj 
Tuija Innanen, sihteeri 
Juri Gyllström 
Maria Larionova 
Mikko Pellinen 
Eemil Arola 
Aleksi Arola 
Väinö Katajisto (saapui kohdassa 9d) 
Ilari Saunamäki 
Mireleh Hirn (saapui kohdassa 9) 
Annika Taina (saapui kohdassa 9) 
 

1. Kokouksen avaus 
a. Kokous avattiin ajassa 17:03. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
a. Lisättiin edustukset kohdaksi 13. 
b. Lisättiin kohta varapuheenjohtajan valinta syksyksi  kohdaksi 15. 
c. Lisättiin tapahtumiin kohta e. Tutustu Limekseen -sauna ja kohta g. Limitlessin 

liikuntaexcu. 
d. Esityslista hyväksyttiin. 

4. Sihteerin valinta 
a. Valittiin Tuija Innanen sihteeriksi. 

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
a. Valittiin Eemil ja Aleksi Arola. 

6. Ilmoitusasiat 
a. Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja ovat lusmuilleet kaksi viikkoa. Puheenjohtaja 

myös katsoi väärin klusterin siivouslistaa ja luuli että piti jo siivota viime viikolla, 
mutta oli onneksi väärässä.  

b. Taloudenhoitaja muistutti liittämään kuitit kulukorvauksien mukaan. 
c. Onnea Arolat sekä Ilari syntymäpäivän johdosta, lisäksi Iiriksen synttärit ovat 

huomenna! Myös Väinön synttärit ovat tulossa lähiaikoina.  
d. Aleksi huomautti Iiriksen hiusten huomattavasti kasvaneen, Eemil huomautti 

Aleksin vatsan kasvaneen. 
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e. Kokoukseen saapumattomuudesta seurannee sanktioita Venla Väli-Toralalle, jos 

hän ei saavu paikalle. 
7. Posti 

a. Verottaja lähentelee - tietoja poistettu rekistereistä, verovelkoja maksettu, 
ilmoituksia silti tekemättä. Verottajan kanssa silti asiat suht koht hoidossa, 
selvitellään kuitenkin vielä. 

b. Ilmoitus Lowellilta liikasuorituksesta jälleen, summa 16,13e. 
c. Ulosottotoimisto lähentelee - maksamattomia, mutta aiheettomia verovelkoja - 

Mikko selvittää. 
d. Eurocard muistuttaa päivittämään tietoja, Mikko on jo hoitanut asian. 

8. Talous 
a. Laskut 

i. Nets maksuhuomautus 18,98e 
ii. HY varaston vuokra, 176,53e 

iii.  Eurocard 40,00e 
iv. Nets kuukausimaksu 8,95e 
v. S-business 249,56e 

vi. Checkout Finland 6,08e 
vii. Fotolafka, jäsentarrat 30,48e 

viii. After Lecture, jouluristeilyn hyttien ennakkomaksu 430,80e 
1. Laskut hyväksyttiin. 

b. Kulukorvaukset 
i. Juri Gyllström teltan taksikuluja, 34,00e 

ii. Tuija Innanen fuksileirin kustannuksia, 9,72e 
1. Kulukorvaukset hyväksyttiin. 

9. Tulevia tapahtumia 
a. Fuksiaiset 16.9. 

i. Tuija menossa pitämään appron rastia, Maria ja Mikko menossa pitämään 
hallituksen rastia, Juri menossa pitämään matlun rastia. Iiris tulee 
hengailemaan ympäriinsä.  

ii. Rasteja on, kartta valmistumassa.  
b. Fuksisitsit 26.9. 

i. Päätetty budjetti 1700e josta tarkoitus oli kattaa suurin osa 
osallistujamaksuilla (15e). Sitsit ovat täyteen buukattu, tällöin 1650e 
osallistujamaksuja.  

ii. Arviolta 900e tilavuokraa, 600e ruokaan, 500e juomiin ja koristeluun tekisi 
noin 2000e. Päätettiin 300e korotuksesta budjettiin.  

iii. Nakkeilijoita paljon, jee! Tuija lupasi johdattaa porukan jatkoille ja tehdä 
läsyn. Selvitellään jatkobaaria. 

c. Fuksiseikkailu 27.9. 
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i. Eemil, Mikko ja Tuija lupautuivat ainakin Limeksen puolesta, järjestäjillä 

telegram-ryhmä johon saa kutsun halutessaan. HYY:n puolesta kaikki 
kunnossa, myös Matlu sankoin joukoin mukana järjestämässä rastia. 

d. Fuksisaunahengailut 9.10.  
i. Nimenmuutosta ehdotettu, sillä Limeksellä on paljon fuksitapahtumia jo 

ennestään. Päätettiin muuttaa tapahtuman nimeksi Peli- ja saunailta. Iiris 
on pelivastaava, Tuija on tarjoilu- ja yleisvastaava, Juri on 
hengailuvastaava. Tuija lupasi muuttaa Facebook-tapahtumaa. 

e. Tutustu Limekseen-sauna 7.11. 
i. Tuija toivoi saunaa, jossa olisi uima-allas tai poreallas. Iiris toivoi saunaa, 

jossa on hyvä saavutettavuus.  
ii. Jotain kivaa syötävää, Tuija tutkii saunavalikoimaa. 

f. Jouluristeily 28.-29.11.  
i. Facebook-tapahtumaluonnos on tehty, ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla. 

2. marraskuuta ilmoitettava hyttijako eteenpäin. Bussit kilpailutettava ja 
varattava. Tänään pystyy vielä ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi 
jouluristeilylle jos joku haluaa.  26.9. asti hyttejä voi perua maksutta. 

ii. Mireleh ilmaisi kiinnostuksensa lähteä Mikon ja Iiriksen, Limeksen 
vastaavien seuraksi.  

g. Limitlessin liikuntaecxu 
i. Ilari puhunut tuutoreiden kanssa, olisi innostusta lähteä Rush-puistoon 

pomppimaan porukalla. Lippu tulisi maksamaan 7-10e, pyydettiin 
subventiota kustannuksiin. Tapahtumaan budjetoitiin 5e:n subventointi per 
osallistuja. Hallitus ja aktiivit myös tervetulleita.  

10. Menneet tapahtumat 
a. Avajaiskarnevaalit 2.9. 

i. Hyvin meni! Paljon uusia jäseniä, paljon porukkaa.  
b. Ex tempore -bileet 2.9. 

i. Paljon porukkaa loppujen lopuksi, hyvät mutta geneeriset opiskelijabileet. 
Ihmisiä lähemmäs 500, tanssilattia aivan täynnä koko ajan vaikka porukka 
vaihtui välillä.  

11.  Limesviittojen tilaaminen 
a. Päätettiin tilata viittoja 50 kappaletta, osto- ja myyntihinta 35e/kpl. Tuomas 

Ruuttunen valtuutettiin tilaamaan viitat.  
12.  Appron kuulumiset 

a. Kaikki kunnossa, yksittäislipunmyynti huomenna maanantaina 16.9., artistit 
hoidossa, ryhmälipunmyynti oli menestys. Appro tilaa mainoskrääsää - 
valokuvausseinä ja kangaskasseja, uusia approtiimin vaatteita tilattu ja haettu.  

13.  Edustukset 
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a. HAO 50v 26.10. Kiltakellarissa. Mikko on kiinnostunut lähtemään edustamaan 

Limestä. HAO toivoo aineetonta lahjaa. 
14.  Haalarisponsoroinnit 

a. Geotieteiden fuksit toivovat (appron) sponssia haalareihinsa. Kustannus tulisi 
olemaan 168e, myönnetään budjetti tälle. Mikko kertoi tiedon eteenpäin.  

15. Varapuheenjohtajan valinta syksyksi 2019 
a. Valittiin Juri Gyllström.  

16.  MMETA 
a. Virkojen vuosikellot 

i. Iiris muistuttaa jokaisen hallituksen jäsentä tekemään virkansa kuvaukset 
Tutustu Limekseen -iltaan.  

b. Toimistovuorot 
i. Maria pyytää kahvipannun pesua ja tyhjennystä jokaisen toimistovuoron 

jälkeen.  
c. Nettisivut 

i. Nettisivut kaipaavat uudistusta, Mikko lupasi hoitaa ja pyytää ideoita.  
d. Jäsenrekisteri 

i. Esimerkiksi osakunnilta olisi hyvä kysellä jäsenrekisteri-asian neuvoja, 
Väinö lupasi hoitaa. 

e. Hallituksen ja aktiivien vertaistuki-ilta 
i. Haluaisimme tällaisen, jätetään hautumaan. 

f. Liidun vertaistuki-ilta 
i. Arvioitu osallistujamäärä maksimissaan 20 hlö, Liitu pyytää budjettia, 

myönnetään 30e. 
g. KJYR 

i. Limekselle oma kiintiö, Juri lupasi alkaa hoitamaan asiaa. BSc-fukseille 
luvattu viisi hyttiä, pyydetään lisää. Limes hoitaa ainakin näiden hyttien 
rahaliikenteen.  

17.  Seuraava kokous 
a. Pidetään toimistolla, 1.10. klo 17:00 alkaen. Maria ei pääse paikalle, Tuijallakin 

mahdollisesti appron nakkia mutta saapuu tarvittaessa paikalle. 
b. Kokoustarjoilut ensi kokoukseen 

i. Aleksi lupasi tuoda tarjoilut, lisäksi Venlalle lievä pullasanktio.  
18.  Kokouksen päätös 

a. Kokous päätettiin ajassa 19:53. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
_______________________________   _______________________________ 



HALLITUKSEN KOKOUS  
LIMES RY 

15/2019 
 PÖYTÄKIRJA 

 
Iiris Vilo      Tuija Innanen 
Kokouksen puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 
 
________________________    _________________________ 
Aleksi Arola      Eemil Arola 
Pöytäkirjan tarkastaja     Pöytäkirjan tarkastaja 
 


