HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY
4/2021
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Zoom
Aika: 14.2. klo 13:00
Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Mikko Pellinen, Lauri Hatakka, Toivo
Nurkka, Aili Joutsela (saapui kohdassa 10b, poistui kohdassa 15)
1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.02.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisätään kohdaksi 13 virkojen täydentäminen
b. Lisätään tuleviin tapahtumiin tilinpäätöstalkoot 24.2.
c. Korjattiin numerointi
d. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Mikko Pellinen ja Lauri Hatakka.
5. Fiiliskierros
a. Osalla oli hieman heikko olo. Muuten porukalle kuului melko
hyvää.
6. Ilmoitusasiat
a. Tinja ilmoitti, että Jaakko Hellsten on jättänyt Limeksen
hallituksen virkoineen.
b. Mikko ilmoitti, että paheksuu Tuijaa, kun hän valitsi
avomiehensä eikä Limeksen halkoa.
c. Kia ilmoitti, että hänen avomiehensä nukkuu. Tämän jälkeen
Kian avomies ilmoitti, ettei hän nukukaan.
d. Tinja ilmoitti, että eilen Limeksen epävirallinen Beer pong
-joukkue voitti.
e. Kia ilmoitti, että hänen isänsä kilpailee iltapäivällä
voimanoston SM-kilpailuissa ja hän aikoo katsoa klo 15.30
kilpailuita eikä enää kokousta silloin.
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f. Tinja toivotti kaikille hyvää ystävänpäivää.
g. Lauri ilmoitti, että tänään on myös laskiaissunnuntai.
h. Mikko ilmoitti, ettei hän tiedä mikä päivä on. Hän vain tietää,
milloin laskarit pitää palauttaa.
i. Mikko ilmoitti, että toimiston karkit ovat mystisesti
vähentyneet.
7. Maunon vointi
a. Mauno on toimistolla käärittynä vilttiin.
8. Posti
a. Postissa oli tullut laskuja.
9. Talous
a. Laskut
i. Helsingin yliopisto, kirjavaraston vuokra, 178,24€
ii. Nets, palvelun kuukausimaksu 8,95€
iii. DNA, toimiston netti, 19,90€
1. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset
i. Jesse Turpeinen, rahat postimaksukoneeseen, 100€
ii. Tinja Seppälä, yhdistysrekisteriote, 3,22€
iii. Tinja Seppälä, Sijoitusvaliokunnan ravintolalasku
112€
1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Nets-maksupääte on irtisanottu. Sopimus päättyy
4.8.2021 irtisanomisajan vuoksi.
ii. Vuoden 2020 tilinpäätös on melko alkuvaiheessa.
Osa hallituksesta lähtee talkoohengessä auttamaan
viime vuoden taloudenhoitajaa tilinpäätöksen
tekemisessä.
iii. Limeksen tilillä on kuitenkin rahaa, joten akuuttia
hätää ei ole vaikka kuluja karsitaankin nyt jo.
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iv.

10.

11.

Limeksellä on tulossa syksyllä isot vujut, joiden
järjestämiseen tarvitaan rahaa. Vujut on tarkoitus
järjestää ennen approja.
v. Vuoden 2021 hallitukselle hankitaan toimivat
verkkopankkitunnukset mahdollisimman pian.
Tulevia tapahtumia
a. HYYn virityspäivä 16.2
i. Tänään on viimeinen päivä ilmoittautua
virityspäivään.
ii. Taloudenhoitaja Toivo Nurkka ilmoittautuu
virityspäivään.
iii. Mikko osallistuu myös virityspäivään.
b. Kevätseminaari
i. Tinja on luonut Doodlen semmaviikonlopun
valinnasta. Jos koronatilanne räjähtää käsiin,
perutaan viikonloppu.
c. Tilinpäätöstalkoot 24.2.
i. Lauri on ilmoittanut, että häneltä löytyy kerhotila,
jonka voi varata tilinpäätöstalkoisiin.
ii. Budjetoitiin 100€ tilinpäätöstalkoiden ruokiin.
Menneet tapahtumat
a. Sijoitusvaliokunnan tapaaminen 2.2.
1. Sijoitusvaliokunta kokoontui ravintola Pamelassa.
2. Risto tulee esittelemään sijoitusten kuulumisia
hallituksen kokoukseen.
b. Hallituksen esittäytyminen 3.-10.2
1. Tinjan mielestä kaikilla oli kivat esittelytekstit.
2. Limeksen someaktiivisuutta kannattaa nostaa
c. Limeksen lippupäivä 13.2
1. Parhaimmillaan storyja katsoi n. 200 henkilöä.
2. Vastauksia tuli 8, joten voittaja ja muut sijoittuneet
on helppo valita.
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12.

13.

14.

Julkaisutoiminta
a. Kirjainventaario
1. Kirjainventaariota ei ole vielä tehty.
Vahtimestareiden mukaan korkeintaan kaksi
henkilöä saa olla tekemässä inventaariota yhtä
aikaa.
2. Kaikki kirjat eivät myy enää kovinkaan hyvin. Niille
pitäisi keksiä joku käyttötarkoitus.
3. Aili lupautui tekemään inventaariota, jos hän saa
paikalle kaverin ja keksejä. Tinja lupautui Ailille
kaveriksi. Järjestetään kirjainventaario 25.2. klo 16.
4. Budjetoidaan kekseihin 5€.
b. Muu
1. Mikko on tutkinut alustavasti, mitä JuJo on tehnyt
viimeksi.
a. Julkaisuvaraston tasearvojen
uudelleenarviointi
b. Kirjojen hinnat
c. e-kirjat/sähköinen materiaali
d. Kirjatoivekysely+kyselyä
tiedekunnan/proffien suuntaan
i. Toivekysely on kannattava idea.
Toteutetaan jossain vaiheessa.
2. JuJo järjestää kokouksen kirjainventaarion jälkeen,
tiistaina 9.3. Tarkempi kellonaika varmistuu, kun
tenttiaikataulut selviää.
3. Budjetoidaan 25€ ruokakuluihin.
Virkojen täydentäminen
a. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavan paikka on auki.
b. Valittiin Lauri Hatakka.
MMETA
Sivu 4(6)

HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY
4/2021
PÖYTÄKIRJA

15.
16.

a. Risto Karinkanta on ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja
taloudenhoitajaan. Hän kertoi, että Limeksestä on kirjoitettu
aikoinaan historiikki, jota ei ole kuitenkaan koskaan painatettu.
Historiikin voi painattaa esimerkiksi vuosijuhlien takia tänä
vuonna. Jatkotutkimusta historiikin osalta olisi varmasti syytä
tehdä. Selvitetään, voiko historiikkejä yhdistää ja painattaa
tämän jälkeen.
b. Mikko huomasi, että jallupullo-indeksi on noussut. Nykyään
0,5l yhden tähden jallupullo maksaa 17,38€.
c. Verkkosivuille on tehty pientä päivitystä. Lauri korjasi
ulkoasua, verkkosivuilla oli kaksi teemaa päällekkäin.
Verkkosivuissa on vielä muokattavaa ja täytyy ottaa yhteyttä
verkkosivujen tarjoajaan verkkomaksun jälkeisen
virheilmoituksen takia.
d. Paheksutaan Tuijaa vielä pahemmin tässä kohtaa.
e. Mikko kehui tämän vuoden todella aktiivista hallitusta.
Seuraava kokous
a. Päätetään doodlella.
Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.27.
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ALLEKIRJOITUKSET

_________________________
Tinja Seppälä
Kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Kia Mattila
Kokouksen sihteeri

_________________________
Lauri Hatakka
Pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Mikko Pellinen
Pöytäkirjan tarkastaja
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