
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 2021
LIMES RY

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kerhohuone, Leppäsuonkatu 11 & Zoom

Aika: 29.3.2021 klo 16:30

Läsnäolijat:

Tinja Seppälä, kokouksen puheenjohtaja

Jesse Turpeinen, kokouksen sihteeri

Mikko Pellinen (Zoom)

Laura Kaurijoki (Zoom)

Lauri Hatakka (Zoom)

Santeri Velin (Zoom)

Toivo Nurkka (Zoom)

Tuija Innanen (Zoom)

Ville-Veikko Saari (Zoom)

1. Kokouksen avaus

a. Avattiin kokous ajassa 16.36

2. Kokouksen työjärjestyksen valinta

a. Kokouksen puheenjohtajan valinta

i. Seppälä ilmoitti olevansa käytettävissä. Valittiin Seppälä

b. Kokouksen sihteerin valinta

i. Seppälä ehdotti Turpeista. Turpeinen oli käytettävissä,

valittiin Turpeinen.

c. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

i. Seppälä ehdotti virkojen yhdistämistä. Yhdistettiin virat.

Seppälä ehdotti virkaan Veliniä ja Saarta. Valittiin Velin ja

Saari.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja oli päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

a. Seppälä ehdotti uudeksi kohdaksi 6.

toiminnantarkastuskertomuksen käsittely
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b. Seppälä ehdotti uudeksi kohdaksi 7. toivomusponnen

kirjallisen vastineen esittely

c. Äänestettiin lisäysten kiireellisyydestä ja todettiin lisäykset

kiireellisiksi.

d. Muutettiin numerointi ja hyväksyttiin esityslista näillä

muutoksilla.

5. Vuoden 2020

a. Toimintakertomuksen käsittely

i. Pellinen ehdotti toimintakertomuksen läpikäyntiä

pääpiirteittäin. Tehtiin näin.

ii. Pellinen esitteli toimintakertomusta

iii. Merkittävänä muutoksena viime vuotiseen oli Limeksen

Appron muuttuminen etätapahtumaksi ja paljon

pienemmäksi tapahtumaksi (noin 1000 osallistujaa

koronaturvallisesti)

iv. Lisäksi koronatilanne on vaikuttanut lähes kaikkiin

järjestön tapahtumiin ja yhteistyöhön

v. Limeksen talous on myös kärsinyt koronan vaikutuksen

ja Appron peruuntumisen vuoksi. Katsottiin tarkemmin

alla.

vi. Seppälä ehdotti toimintakertomuksen hyväksymistä

sellaisenaan. Hyväksyttiin toimintakertomus

yksimielisesti sellaisenaan.

b. Tilinpäätöksen vahvistaminen

i. Pellinen kertoi, että kokoukseen on tuotu tilinpäätöksesta

kaksi versioita: Toisessa julkaisuvaraston tasearvo on

tiputettu hyvin merkittävästi johtuen siitä, että

hallituksen mielestä tasearvossa on “ilmaa” kirjojen

heikon myynnin takia.

ii. Pellinen on muokannut siirtovelkoja

toiminnantarkastajien pyynnöstä.

iii. Pellinen esitteli tilinpäätöstä alaskirjauksella.
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iv. Pellinen kertoi, että Limeksellä on käyttämätön

fuksileirivaraus.

v. Merkittävä muutos talouteen on Limeksen Appron kulut

ja tuotot, jossa tuotot ovat koronatilanteen vuoksi jäänyt

vähäiseksi.

vi. Pellinen totesi, että tuloslaskelma alaskirjauksella on

alaskirjausten vuoksi tappiollinen

vii. Pellinen esitteli lyhyesti tilinpäätöksen ilman

alaskirjausta

viii. Pellinen totesti, että tuloslaskelma ilman alaskirjausta

nousee plussan puolelle

ix. Pellinen esitteli taseen alaskirjauksella

x. Pellinen esitteli lyhyesti taseen ilman alaskirjausta

xi. Pellinen korosti vielä, että hallituksen esitys on taseessa

se, että julkaisuvaraston kirjoista lähes kaikki

alaskirjataan ja täsmensi vielä, mitä ei alaskirjata.

xii. Velin kommentoi, että kirjamyynti ei saa vetää Limestä

konkurssiin. Pellinen yhtyi ajatukseen siitä, että

julkaisutoiminta tulee saada plussan puolelle.

xiii. Seppälä mainitsi vielä, että JuJo kokoustaa tällä viikolla

mm. dekaanin kanssa siitä, että julkaisutoiminnan kuluja

saadaan pienemmäksi. Lisäksi arvokkaasta

maksupäätteestä ollaan hankkiuduttu eroon.

xiv. Kaurijoki tarjosi lakiapua julkaisutoimintaan

xv. Seppälä tarkasti Veron sivut, ja kertoi, että viime vuoden

ALV-ilmoitukset on käsitelty ja lähetetty. Veron sivuille on

saapunut viesti “Käyttämättömät maksut ja palautukset”,

jossa on yhteenveto maksutilanteesta.

xvi. Velin mainitsi, että tilinpäätökseen tulee kirjata maininta

positiivisesta verotuloksesta.

xvii. Verotili herätti keskustelua.
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xviii. Saari kannusti hallitusta vuosittaiseen verotilin verojen

vertailuun.

xix. Pellinen vastasi Kaurijoen kysymykseen siitä, että

veroista palautuvaa summaa ei ole vielä tiedossa.

xx. Seppälä korosti vielä kertaalleen, että kirjavarasto

alaskirjataan huomattavasti.

xxi. Saari ehdotti alaskirjauksen hyväksymisen siirtämistä

myöhempään kokoukseen.

xxii. Seppälä kertoi, että hallitus pohtii vielä sitä, mitä tehdään

kirjoille, jotka eivät myy.

xxiii. Hatakka esitteli Limeksen kirjalistaa, josta kävi ilmi,

mitkä kirjat alaskirjataan ja mitkä ei (vain topologia I ja II

alaskirjauksen ulkopuolella)

xxiv. Hatakka esitteli myös alaskirjattoman kirjojen

tasearvolistan

xxv. Velin ehdotti kirjojen kierrättämistä kampuskirjastoon.

Seppälä vastasi, että JuJo miettii eri vaihtoehtoja.

xxvi. Kaurijoki mainitsi, että vektorianalyysin kursseilla on

vaihtunut oppimateriaaliksi moniste ja että kannattaa

tiedustella kurssin vetäjältä Limeksen kirjan mahdollista

käyttöä. Kaurijoki mainitsi vielä, että hänen mielestään.

matematiikan vihkoilla ei ole mitään käyttöä. Myös

Kaurijoki oli sitä mieltä, että alaskirjausta ei hyväksyttäisi

vielä.

xxvii. Seppälä kertoi, että alaskirjaukset on tehty myyntien

pohjalta. Esim. vektorianalyysi ei ole kovin suosittu.

xxviii. Velin kertoi, että osaa kirjoista on valokopioitu ja kopiot

ovat jaossa kurssien Moodle-sivuilla. Lisäksi Limeksen

kirjamyynnistä ei välttämättä mainita kursseilla. Velin

korosti, että tekijänoikeusrikkomukset ovat tällä hetkellä

ongelmana. Velin puolsi alaskirjausta.
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xxix. Seppälä kertoi, että alaskirjaus muun muassa

mahdollistaa kirjojen myynnin “puoli-ilmaiseksi”. JuJo

miettii asiaa.

xxx. Seppälä kertoi, että on kaavailtu ylimääräistä yhdistyksen

kokousta.

xxxi. Velin oikaisi, että Limeksen verkkokauppaa mainostetaan

kyllä kursseilla.

xxxii. Hatakka mainitsi, että kirjamyyntiin vaikuttaa

negatiivisesti se, että osaa Limeksen julkaisutoiminnan

kirjoista on saatavilla kampuskirjastossa

xxxiii. Seppälä totesi, että kirjojen kohtalo vaatisi vielä

lisäselvittelyä ja esim. pohdintaa siitä, kuinka kirjoja

voitaisiin paremmin mainostaa.

xxxiv. Kirjojen tasearvot alaskirjauksilla vai ei? Hyväksyttiin

tilinpäätös ilman kirjavaraston alaskirjausta.

6. Toiminnantarkastuskertomuksen käsittely

a. Todettiin kiireelliseksi jo kohdassa 4

b. Kaurijoki esitteli toiminnantarkastuskertomuksen

c. Kaurijoki kertoi, että toiminnantarkastuksessa havaittavat

epäkohdat on koottu toiminnantarkastuskertomuksen

liitteeseen 1. Kaurijoki kävi epäkohdat myös läpi.

d. Kaurijoki korosti kuittien tärkeyttä kulukorvauksissa

e. Kaurijoki antoi erityisesti noottia jäsenrekisterin ylläpidosta

f. Pellinen ehdotti, ettei toiminnantarkastuskertomuksen kohtia

käydä sen tarkemmin läpi.

g. Seppälä ehdotti kymmenen minuutin kokoustaukoa. Pidettiin

kokoustauko ajassa 18.32.

h. Jatkettiin kokousta ajassa 18.43.

7. Toivomusponnen kirjallisen vastineen esittely

a. Todettiin kiireelliseksi jo kohdassa 4

b. Seppälä kertoi, että syyskokouksessa 2020 oli esitetty

hallitukselle toivomusponsi koskien siirtovelkoja.

Sivu 5(11)



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 2021
LIMES RY

PÖYTÄKIRJA

c. Seppälä esitteli toivomusponnen kirjallisen vastineen

d. Seppälä kertoi, että hallituksen ja JuJon linjaus on se, että

siirtovelkojen selvitystyötä tulisi jatkaa, kunnes alaskirjaus on

oikeudellisesti varmaa ja perusteltua.

e. Velin ja Saari kehuivat hallituksen tekemää laajaa selvitystä

asiasta, mutta olivat myös sen kannalla, että selvittelyä tulee

vielä jatkaa

f. Seppälä totesi, että hallitus jatkaa selvitystyötä

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

a. Henkilöt, jotka eivät ole tilivelvollisia (eli Nurkka, Turpeinen ja

Kaurijoki) äänestivät asiasta.

b. Todettiin, että tilivelvollisten ei tarvitse poistua kokouksesta

c. Erityisiä kommentteja vastuuvapaudesta ei herännyt.

d. Kaurijoki ehdotti vastuuvapauden myöntämistä

e. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille yksimielisesti

f. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen heräsi keskustelua siitä,

onko Appro-tiimin jäsenet tilivelvollisia vai ei. Seppälä totesi,

että asiaa oli jo mietitty edellisessä hallituksen kokouksessa.

9. Lisätalousarvion vahvistaminen

a. Seppälä korosti aluksi koronan aiheuttamaa epävarmuutta

lisätalousarvioon ja sen mahdollista myöhempää päivittämistä

b. Nurkka esitteli lisätalousarvion

c. Nurkka mainitsi, että uutta historiikkia on ajateltu painettavan

200 kpl. Seppälä täydensi, että kirjapainoa/kustantajaa on jo

kilpailutettu ja että isompaan erään saadaan paljousalennus.

d. Nurkka mainitsi myös, että kirjavaraston vuokraa pyritään

saamaan pienemmäksi.

e. Velin on tehnyt laskuharjoituksia lisätalousarviolla ja

laskuharjoituksissaan hän pystyi vielä leikkaamaan kuluista

f. Nurkka totesi selvittelevän lisätalousarviosta heränneitä

ongelmakohtia
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g. Saari totesi talouden olevan etuvetoista: rahaa menee ennen

kuin sitä tulee

h. Seppälä mainitsi, että historiikin ensimmäistä erää ei olla vielä

ajateltu myyntiin

i. Hatakka pohti ylimääräistä yhdistyksen kokouksen pitämistä

lisätalousarvion yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten

j. Innanen kommentoi, että 20 000 € on todella vähän rahaa

Approlle. Innanen totesi, että mikäli Appro toteutuu

normaalisti, tarvitaan todennäköisesti rahaa enemmän ja vaati,

ettei Appron budjettiin ja Appron tilillä oleviin rahoihin täten

kosketa.

k. Velin pohti, pitäisikö historiikkien myynnistä periä jokin

summa. Velin mietti erityisesti, myykö historiikki?

l. Velin totesi, että rahat tulevat talousarvion mukaan loppumaan

syksyllä 2021. Velin suosittelee, että 8 000 € menot karsitaan 4

000 euroon.

m. Innanen oli myös sen kannalla, että lisätalousarvio tulee saada

“järkevään” kuntoon

n. Kaurijoki huomautti, että sijoitusvarallisuutta on mahdollisuus

likvidoida

o. Velin mainitsi, että täytyy lähteä liikkeelle siitä, että korona

loppuu syksyksi rokotusten myötä ja Appro pystytään täten

järjestämään

p. Velin kysyi hallitukselta, onko 500 € marginaali ok? Seppälä

vastasi, että fuksitoiminta on syksyllä tärkeää sekä uusille

fukseille että “koronafukseille”

q. Keskustelua herätti fuksimökin kohtalo

r. Seppälä kommentoi, että todennäköisesti osa siirtoveloista on

vanhentuneita ja osa ei, mutta tätä ei voida sanoa varmaksi

s. Seppälä ehdotti, että fuksitilaisuuksien kuluista vähennetään

500 €
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t. Innanen kysyi, voidaanko hupitoiminnan kuluja pienentää

vastaavasti kuin fuksitilaisuuksien kuluja

u. Keskustelua herätti Appron kulut

v. Saari kysyi hallitukselta, onko yhteistyömahdollisuuksia

mietitty vuosijuhlien osalta

w. Pellinen mainitsi, että Approtiimin äänen kuuluminen

yhdistyksen kokouksissa on tärkeää

x. Seppälä ehdotti “pikkukohtien” läpikäymisestä

y. Velin kysyi urheilutoiminnan ja kulttuuritoiminnan kuluista.

Seppälä vastasi, että urheilutoiminnan osalta on suunnitteilla

järjestöille jokin “alusta” erilaisille liikuntamahdollisuuksille.

Tämä alusta saattaakin olla ilmainen, joten voidaan laittaa kulu

nollille. Hatakka vastasi kulttuuritoiminnan osalta, että syksyllä

mahdollisuuksien mukaan on tarkoitus järjestää

kulttuuritoimintaa, mutta kuluista voidaan leikata hieman.

z. Innanen kysyi vielä, miksi kulttuuri- ja urheilutoiminta vaatii

rahaa. Hatakka vastasi, että järjestö voi esim. sponsoroida

lippuja.

aa.Kaurijoki toi esille Limeksen kummilapsen kulut. Kaurijoki

ehdotti kummilapseen liittyvien kulujen laittamista tauolle

toistaiseksi. Seppälä sanoi, että ainoa KV-toiminta on tällä

hetkellä kummilapsen tukeminen, mutta koronan vuoksi se

voitaisiin laittaa jäihin eli budjetoida nollaksi.

bb. Nurkka ehdotti, että käytäisiin läpi “mielenkiintoisimmat”

kohdat ja viilattaisiin näitä alaspäin

cc. Hatakka ja Innanen halusivat viilata Älä hätäile -lehden kuluja.

Pellinen kommentoi, että hän haluaisi säilyttää lehden ja että

siitä voidaan myös tehdä pienempi painos. Seppälä kommentoi,

että Limes on hakenut HYY:n järjestölehtitukea.

dd. Laskettiin Älä hätäile -lehden kulut 1 500 euroon.

ee.Seppälä ehdotti, että KV-tilaisuudet laitetaan nolliin ja muu

KV-toiminta puolitetaan. Nurkka puolestaan ehdotti, että
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KV-tilaisuudet laitettaisiin nollaan, mutta muuhun

KV-toimintaan ei koskettaisi, ja Pellinen yhtyy tähän.

Toteutettiin Nurkan ehdotus.

ff. Seppälä kommentoi, että fuksitilaisuuksien budjettiin ei tulisi

enää koskea

gg.Hatakan puolesta oli ok, että kulttuurin kulut puolitetaan.

Päätettiin, että kulttuurin tuottoihin laitetaan 100 €
hh. Seppälä halusi urheiluun jonkinlaisen budjettiin. Seppälä

ehdotti budjetin puolittamista 50 €. Päätetään laittaa urheilun

tuloihin 50 €.

ii. Saari muistutti, että tulojen laskuttaminen tulee tehdä fiksusti.

jj. Seppälä ehdotti, että huvitoiminnan erotusta mietitään uusiksi.

Seppälä ehdottaa erotukseksi 500 €. Hyväksyttiin tämä

alentamalla kuluja 500 €.

kk.Hatakka esitteli omaa budjettiluonnosteluaan, joka herätti

paljon keskustelua

ll. Seppälä ehdotti, että budjettiluonnoksen ja vuosijuhlien luvut

pidetään sellaisenaan.

mm. Innanen pohti haalarimerkkien tuottoja ja kuluja. Innanen

ehdotti kulujen laskemista, ja Nurkka ehdotti kulujen

puolittamista. Päädyttiin laskemaan kulut 150 euroon ja

kasvattamaan tuotot 400 euroon.

nn. Innanen ehdotti haalarisponsoroinnin kulujen nostamista.

Päätettiin nostaa kulut 1 000 euroon.

oo.Innanen pohti historiikin painamisen siirtämistä vielä vuodella.

Seppälä kuitenkin kannusti viemään projektin vihdoin loppuun.

Saari ja Nurkka ehdottivat historiikille hintaa. Historiikin kulut

herättivät keskustelua.

pp. Pellinen ehdotti, että muut julkaisutoiminnan kulut

muutetaan siten, että 0 % kulut laitetaan nollaan ja 500 €
lisätään muihin julkaisutoiminnan kuluihin. Tehtiin näin.
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qq. Nurkka ehdotti, että muut julkaisutoiminnan kulut voidaan

puolittaa. Päätettiin puolittaa kulut 750 euroon.

rr. Turpeinen ehdotti kokoustaukoa. Pidettiin viiden minuutin

kokoustauko ajassa 21.08.

ss. Jatkettiin kokousta ajassa 21.14

tt. Lisättiin postikuluiksi 200 €
uu. Innanen pohti postimaksukoneen vuokraa.

vv. Muut kulut herättivät keskustelua. Päätettiin ottaa muista

kuluista 40 € pois.

ww. Saari muistutti lisätalousarvion tarkasta seurannasta.

Seppälä totesi, että taloutta seurataan aktiivisesti ja mainitsi,

kuinka hallitus on saanut käyttöönsä pankkitunnukset. Seppälä

myös kehui taloudenhoitajaa.

xx. Saari muistutti myös, että kaikkea budjetoitua rahaa ei ole

pakko käyttää.

yy. Seppälä ehdotti lisätalousarvion vahvistamista tehdyin

muutoksin. Vahvistettiin lisätalousarvio tehdyin muutoksin.

10. Esitys uusiksi ohjesäännöiksi

a. Seppälä mainitsi, että ohjesäännöissä ja säännöissä on pieni

eroavaisuus

b. Seppälä ehdotti, että ohjesäännöt muutetaan vastaamaan

sääntöjä eli muutetaan ohjesääntöihin tilinpäätösaineiston ja

toimintakertomuksen luovuttamisajaksi toiminnantarkastajille

3 viikkoa.

c. Kaurijoki ehdotti, että ohjesääntöihin lisätään olennainen lause

koskien toiminnantarkastuskertomuksen luovuttamista

hallitukselle

d. Hatakka ehdotti, ettei ohjesääntöihin tarvitse eritellä asiaa, joka

lukee jo säännöissä

e. Kaurijoki ja Seppälä ehdottivat, että koko kohta 17§

poistettaisiin ohjesäännöistä. Poistettiin kohta 17§

ohjesäännöistä.
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11. Muut esille tulevat asiat

a. Saari tiedusteli, onko kokouksen jälkeen sauna?

b. Seppälä tiedusteli, missä on Hatakan lupaama shampanja,

koska kokous pidettiin sääntömääräisesti

c. Saari huomauttaa, ettei kokous ollutkaan sääntömääräisesti

d. Kaurijoki kuitenkin kommentoi, että voi hyvin juhlia

sääntömääräisesti järjestettyä kokousta.

12. Kokouksen päätös

a. Päätettiin kokous ajassa 21.41

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Jesse Turpeinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Santeri Velin Ville-Veikko Saari

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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