
 

HALLITUKSEN KOKOUS  
LIMES RY 
4/2019 

 PÖYTÄKIRJA 
 

 
Paikka: Limeksen toimisto 
Aika: 13.2.2019 klo 17:30 
 

1. Kokouksen avaus 
a. Kokous avattiin 17.31. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Läsnä: 
Iiris Vilo, pj 
Tuija Innanen, sihteeri 
Eemil Arola 
Juri Gyllström, lähti kohdassa 13. 
Maria Larionova 
Venla Väli-Torala, lähti kohdassa 8. 
Aili Joutsela, saapui paikalle kohdassa 8. 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Iiris Vilo esittää muutoksia esityslistaan: 
I. Muutos kohtaan 8. Tulevia tapahtumia: 

- Toimistosiivous 18.2.  
- KJYV 
- Luontodokumentti-ilta Conduksen kanssa 
- Limes-YFK -sitsit 
- LiEken ja HYYn leffaryhmän leffailta 20.3. 

   II.    Muutos kohtaan 10. Edustukset: 



 

- Resonanssi 25. vuosijuhlat 13.4. 
- Matrix 24. vuosijuhlat 2.3. 

Esityslista hyväksytään. 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

a. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maria Larionova ja Eemil 
Arola. 

5. Ilmoitusasiat 
a. Aili Joutsela on ostanut muovitaskuja, jonne on laittanut z-

kuitteja ja S-business-kortin kuitteja. 
b. Toivotaan hallitukselta huolellisuutta jäsenlomakkeiden 

käsittelyssä. 
6. Posti 

Ei postia. 
7. Talous 

a. Laskut 
i. Toimiston vuokra 2/2019 176,53e 

ii. S-business (talviseminaarin ravinto) 184,26e 
b. Kulukorvaukset 

i. Maria Larionovalle matlun 25v vujut plus lahja, 55e 
ii. Juri Gyllströmille talviseminaarin 

ruokakustannuksia, 26,24e 
Hyväksytään laskut ja kulukorvaukset. 

8. Tulevia tapahtumia 
a. LiEKe: Shrek night 21.2. 

i. Puheenjohtaja kehottaa kaikkia osallistumaan. 
b. HYY:n virityspäivä 27.2. 

i. Ilmoittautuminen auki 22.2. asti. 
c. Vuosijuhlat 17.3. 

i. Ilmo olisi avattava piakkoin ja kutsut lähetettävä. 
Kutsuvierasilmo Kumpulan järjestöille avataan viikko 
ennen yleistä ilmoa. 



 

ii. Cocktail-tilaisuus klo 16.30, tervehdykset klo 17, tämän 
jälkeen pöytäosuus. Ruoaksi kivoja juttuja, 
mahdollisesti pääruoka Perholta (tilaus viikkoa 
ennen). Esiintyjiä kyselty, Tuija lupautui 
laulunjohtajaksi. Sillis Sivistyksellä maanantaina, 
hinta 5e. Iiris ottaa ruokavastuun, Venla lupaa hoitaa 
varaamisen. Tiera Hirvonen lupasi hoitaa vuosijuhlien 
juoma-asiat. Lisäksi selvitetään Alina-salin viereisten 
huoneiden vuokraamista narikkaa varten. 
Leppätalokomitealta kysytään 
aamukäyttömahdollisuutta silliskokkailuja varten. 

d. Laskiainen ja Laskuhumala 5.3. 
i. Järjestävien järjestöjen hallituksille VIP-jono. 

Haalarimerkit tilattu, hommat toimii. Tiera kysytään 
hoitamaan juomia. 

e. Kämppäappro 
i. Tuija linkkaa doodlen vielä whatsapp-ryhmään. 

Yhteisen päivän löytäminen tuntuu olevan haastavaa.  
f. Vappusauna 28.4. 

i. Vappusaunalle some-suunnitelma, Tuija lupaa 
tarvittaessa mainostaa kaikissa mahdollisissa 
kanavissa puhuttuaan Lauran kanssa. 

g. Toimiston siivous 18.2. klo 16 
i. Tarvitsemme siivoustarvikkeita, Maria hakee. 

Myönnetään siivoustarvike- ja siivoustarjoilubudjetti 
25e. Juri lupaa tuoda rikkaimurinsa, jos se toimii.  

h. KJYV ennen vappua 
i. Limes pitää rastia. Tuija ja Iiris alustavasti lupailevat 

tulla pitämään rastia.  
i. Luontodokumentti-ilta Conduksen kanssa 



 

i. Tuija ja Aili lähtee järjestämään Conduksen kanssa 
luontodokkari-iltaa klusterille, tapaaminen ja 
suunnittelu Conduksen tapahtumatiimin kanssa 20.2. 

j. Limes-YFK -sitsit 
i. Käärmeenpesällä, YFK kyseli teemasta ym 

ajankohdasta, Aili haluaa tapaamisen YFK:n kanssa ja 
toivoo tapaamiseen aveccia hallituksen puolesta. Iiris 
sanoo passiivisesti joo. Yritetään houkutella Reettaa 
keittiöön, toivotaan YFKiltä nakkeilijoita.  

k. LiEken ja HYYn leffaryhmän leffailta 20.3. 
i. Hallituksen sähköpostilistalla viesti LiEke-

vastaavalta Ilmo Teikarilta, sovittu leffailtaa 
Wilhelmssonissa. Tapahtuma sopii hallitukselle. 

9. Menneet tapahtumat 
a. Ei tapahtumia. 

10.  Edustukset 
a. Resonanssi 25. vuosijuhlat 13.4. 

i. Mikko Pellinen ilmaisee alustavan halukkuutensa 
osallistua.  

b. Matrix 24. vuosijuhlat 2.3. 
i. Juri Gyllström ja Maria Larionova lähetetään 

edustamaan. Lahjaksi viedään Limeksen 
vektorianalyysi-kirjan spesiaaliversio (jos löytyy) ja 
punssia. 

11.  Julkaisutoiminta 
a. Kirjainventaario 

i. Kirjat odottelevat inventointia edelleen. 
b. Julkaisutoiminnan johtoryhmä 

i. Julkaisutoiminnan johtoryhmään valitaan 
puheenjohtajaksi Mikko Pellinen, ja lisäksi Aili 
Joutsela, Väinö Katajisto ja Iiris Vilo. 

12. Appron kokousbudjetti 



 

a. Limeksen approtiimi toivoo kokoustamisbudjettiinsa 200e:n 
lisäystä vedoten erinomaiseen tilinpäätökseensä vuodelta 
2018. Hallitus päättää alustavasti myöntää korotuksen, 
mutta se, että mistä budjetista korotus otetaan, on vielä 
epäselvää. 

13.  Matlu-klusterin siivousvuorot 
a. Limes siivoaa klusterilla viikolla 8. Tuija, Eemil, Juri ja Iiris 

suostuvat ainakin lähtemään hinkkailemaan klusteria, 
todennäköisesti viikonloppuna. Whatsapp-ryhmästä 
rekrytään lisää porukkaa mukaan. 

14. MMETA 
a. Ailin avautumiset:  

i. Kaikilla paikalla olijoilla on avain matlu-klusterin 
kaappiin, jee. 

ii. Toimistoon on saatava internet-yhteys, koska hupnet 
ei enää toimi. Aili haaveilee kiinteästä 
internetyhteydestä. Kysytään yhteydestä 
helpdeskistä ainakin alkuun, Aili kyselee. 

iii. Helix ry:n ilmastoveivistä tullut sähköpostia, hallitus 
jää pohtimaan ekologisuuttaan.  

iv. Limes-viitat hoidossa Tuomaksella, tarjouksia 
kysellään. Hallitus innostui.  

b. Marian avautumiset: 
i. Puhuttu toimiston avaamisesta kaikille, kunhan 

kaikki rahanarvoinen laitetaan lukkojen taakse. Idea 
laitetaan korvan taakse.  

15. Seuraava kokous 
i. Iiris hoitaa doodlen, kokoustarjoiluista neuvotellaan 

hallituksen whatsapp-ryhmässä. 
16. Kokouksen päätös 

a. Kokous päätetään ajassa 19.33. 
 



 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Iiris Vilo      Tuija Innanen 
Kokouksen puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 

 
________________________   _________________________ 
Maria Larionova     Eemil Arola 
Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 

 
 
 


