
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

10/2021
Pöytäkirja

Paikka: Zoom

Aika: 7.4.2021. klo 17

Läsnä: fil. yo. Lauri Hatakka; LK Tuija Innanen; fil. yo. Toivo Nurkka; DI, fil.

yo. Mikko Pellinen; hall. pj., fil. yo. Tinja Seppälä & fil. yo. Jesse Turpeinen

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja Seppälä avasi kokouksen 17:07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Kokous kutsuttiin koolle sovitusti ja läsnä oli

Hallinto-ohjesäännön §5 mukaisesti yli puolet hallituksesta,

joista yksi oli hallituksen puheenjohtaja Seppälä.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin kohdaksi  4 sihteerin valinta, yhdistyksen sihteerin

estyneisyyden seurauksena.

b. Lisättiin kohdaksi 13 toiminnantarkastuspalkkio onnistuneesti

suoritetun toiminnantarkastuksen seurauksena.

4. Kokouken sihteerin valinta

a. Hallituksen jäsen Hatakka ehdotti itseään.

b. Valittiin hallituksen jäsen Hatakka kokouksen sihteeriksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Varapuheenjohtaja Pellinen ehdotti hallituksen jäseniä

Turpeista ja Innasta

b. Ehdotetut hallituksen jäsenet olivat käytettävissä ja valittiin

hallituksen kokouksen 10/2021 pöytäkirjantarkastajiksi.

6. Fiiliskierros

a. Pidettiin kuulumiskierros. Hallituslaiset ovat lomailleet ja olleet

asiaankuuluvan hyödyttömiä. Jopa mallasjuomien naukkailu

mainittiin. Muun hallituksen laiskottelusta huolimatta

puheenjohtaja Seppäläkin on onnistunut pitämään lomaa ja

kandidaatintutkielma on sen seurauksena edennyt kovaa

vauhtia. Puheenjohtajan aikakäsitysten joustavuutta

paheksuttiin hallituksen jäsen Pellisen toimesta. Kahden viikon

Sivu 1(7)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

10/2021
Pöytäkirja

lomailu Limestoiminnasta olikin kutistunut Seppälällä kahteen

vuorokauteen. Hallituksen jäsen Turpeinen pohti työnhakua,

sietäisi mennä töihin!

7. Ilmoitusasiat

a. Varapuheenjohtaja Pellinen ilmoitti että edellisvuoden

yhdistyksen hallitus on saanut vastuuvapauden.

b. Varapuheenjohtaja  Pellinen ilmoitti että Kevätkokouskrapula

on melkein selätetty

c. Varapuheenjohtaja  Pellinen ilmoitti että Vappu tulee,

haalarimerkkien ompelu on kovasti käynnissä.

d. Hallituksen jäsen Turpeinen ilmoitti että postimaksukoneella

on huolia

e. Puheenjohtaja Seppälä ilmoitti että Helsingin yliopiston

ylioppilaskunnan toiminta-avustuksen hakulomakkeeseen on

lähetetty lopulliset liitteet.

f. Puheenjohtaja Seppälä ilmoitti, että Limeksen kevätkokous

saatiin pidettyä sääntömääräisesti.

g. Hallituksen jäsen Turpeinen ilmoitti että kevätkokouksen

pöytäkirja on täsmällinen ja tarkka. Pikkulintujen lauleskelujen

mukaan pöytäkirjantarkastajat eivät vielä ole päässeet toiselle

sivulle asti.

h. Kokouksen sihteeri Hatakka ilmoitti, että Helsingin yliopiston

ylioppilaskunnan, sekä henkilökunnan yhteisen kevätjuhla

Floran ilmoittautuminen alkoi kokouspäivänä klo 12:00.

8. Maunon vointi

a. Mauno on hyljätty. Hallituksen jäsen Turpeinen on jättänyt

Maunon täysin huomiotta. Maunon Fairynkäyttö huolestuttaa

hallitusta. Hallitus pohtii jatkotoimenpiteitä. Korona koettelee

kaikkia, myös Maunoa.

9. Posti

a. Yliopiston almanakkatoimistolta “Kalenteriaineistot 2022”

a. Ei vaadi toimenpiteitä, mainos.
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b. Verottajalta Katso-palvelu päättyy -ilmoitus

a. Jatkossa asiointiin on käytettävä Suomi.fi

-tunnistautumista.

c. Verottajalta ohjeet veroilmoituksen antamiseen

a. Tehtävä 30.4. mennessä

b. Taloudesta parhaiten tietävät hallituksen jäsenet ja

puheenjohtajisto pitävät Zoom-tapaamisen ja hoitavat

asian

d. SOOL ja HAO ottaneet yhteyttä aineenopeyhteistyöverkoston

muodostamisesta

a. Hallituksen jäsen Hatakka on yhteydessä SOOLiin, ja

toimii asiassa yhteyshenkilönä.

e. Ålandsbankenilta kirje palveluhinnaston muutoksista ja tietoa

talletussuojasta

a. Ei vaadi jatkotoimenpiteitä

10. Talous

a. Laskut

i. Azolver postimaksukoneen lisenssinpoistomaksu

52,76 €
ii. Nets viivästysmaksu 20,25 €

iii. Checkout Finland 18,51 €
iv. Louhi Net Oy 108,30 €

1. Taloudenhoitaja Nurkka pyytää erittelyä

laskun sisällöstä

v. Esitys: Hyväksytään laskut, Louhi Net hyväksytään

ehdollisena. Taloudenhoitaja Nurkka selvittää

laskun erittelyn ennen maksua ja maksaa laskun

jos erittelyn perusteella aiheellinen lasku.

vi. Päätös: Esityksen mukainen.

b. Kulukorvaukset

i. Ei kulukorvauksia

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
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i. Hallituksen jäsen Innanen kannustaa huumorin

käyttöön talousasioissa.

ii. Taloudenhoitaja Nurkka esitteli talouden tilan

iii. Siirtosaamiset ja siirtovelat on katsottava oikeisiin

paikkoihin tähänastisessa toteumassa.

11. Tulevia tapahtumia

a. Kevätseminaari

a. Pandemiatilanteen takia ei voida järjestää suunnitellusti.

b. Hallitus haaveilee kesäseminaarista mikäli

pandemiatilanne sen mahdollistaa.

c. Paikkaa kesäseminaarille pohditaan kunhan aikataulu on

olemassa.

b. Muut tulevat tapahtumat

a. Kämppäappro

1. Varapuheenjohtaja Pellinen ehdotti kämppäapproa

kunhan pandemiatilanne helpottaa.

b. Puistokaljoittelu

1. Puheenjohtaja Seppälä ehdotti puistokaljoittelua

kunhan säät sallivat.

c. Liidun hengailu

1. Liitu haluaisi järjestää kaikille ma te ma tii kan,

fy sii kan ja ke mian opet ta jan kandi ohjelmassa ja

ma te ma tii kan, fy sii kan ja ke mian opet ta jan

maisteri ohjelmassa opiskeleville yhteisen

tapaamisen Zoomissa. Pidetään vapun jälkeen.

d. Vappuetkohengailu torstaina 29.4. klo 18 Zoomissa.

1. Päätettiin pitää vapaamuotoiset

vapunvastaanottajaiset koko jäsenistölle Zoomissa

torstaina 29.4. klo 18. Mikäli jonkinlaisia

ohjelma-ajatuksia ilmenee, voidaan niitä toteuttaa

vapaasti

2. Puheenjohtaja Seppälä hoitaa mainostuksen.
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12. Menneet tapahtumat

a. Limeksen pubivisa 19.3

a. n. 20 osallistujaa, sujui mukavasti.

b. Tapahtumasta tuli hyvää palautetta.

b. Liidun fuksihengailu 26.3

a. 11 osallistujaa

b. Osallistujilla oli kivaa, toiveita tapahtuman uusinnasta

heitettiin ilmoille.

c. Hallituksen jäsen Turpeinen isännöi ex tempore

onnistuneesti.

d. Hallituksen jäsen Innanen teki hienon Kahoot-tietovisan

1. Hallituksen jäsen Innanen lupasi tehdä

tulevaisuudessa kaikki yhdistyksen tarvitsemat

Kahoot-tietovisat

c. Kevätkokous 29.3

a. 9 osallistujaa

b. Toimikauden 2020 hallitukselle myönnettiin

vastuuvapaus.

c. Kokous hoidettiin täsmällisesti ja tarkasti, mikä pidensi

kestoa.

d. Vuoden 2021 lisätalousarviosta käytiin paljon

keskustelua, ja se on nyt hyvin tarkasti mietityssä

muodossa.

13. Toiminnantarkastuspalkkio

a. Budjetoitiin vuoden 2020 toiminnantarkastajien palkintoon

2*17,38 € = 34,76 €
b. Varapuheenjohtaja Pellinen lupasi hoitaa palkkion hankinnan

ja toimituksen

c. Varapuheenjohtaja Pellinen toi hallituksen tietoon, että vuoden

2019 toiminnantarkastajat eivät vielä ole hakeneet

palkkioitaan. Varapuheenjohtaja Pellinen lupasi muistuttaa

asiasta vuoden 2019 toiminnantarkastajia.
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14. JuJon terveiset

a. Tiedekunta on luvannut maksaa seuraavan kahden vuoden

kirjavaraston vuokrat. Julkaisutoiminnan johtoryhmän

tavoitteena on saada kustannustoimintaa aktivoitua sen aikana,

jotta voidaan kannattavasti palata normaaliin

vuokranmaksuun. Vuoden 2022 syksyllä on silloisen

hallituksen pidettävä uusi palaveri silloisen dekaanin, sekä

muiden asiaankuuluvien henkilöiden kanssa! Puheenjohtaja

Seppälä on myös lisännyt Driveen muistutusdokumentin

tulevalle hallitukselle. Julkaisutoiminnan johtoryhmän sekä

yliopiston henkilökunnan kokouksen johdosta

Julkaisutoiminnan johtoryhmä toi hallituksen tietoon, että

dekaanilla on söpö kissa.

15. MMETA

a. Puheenjohtaja Seppälä ilmoitti, että Google Drivessä on

varauslomake pj-kahveja 2/21 varten. Lomake löytyy

sijainnista: Tapahtumat -> pj kahvien aikataulut 2021 -> 2/21

a. Puheenjohtaja Seppälä toivoi, että hallituslaiset kävisivät

varaamassa itselleen ajat pj-kahveihin Sunnuntaihin 18.4.

mennessä.

b. Pohdittiin, että koska kulukorvauksissa ei välttämättä tarvita

allekirjoituksia erikseen, voisi etäkokousaikana

allekirjoituskohdan poistaa kulukorvauslomakkeesta jotta

kyseistä kohtaa ei tarvitsisi jättää tyhjäksi.

c. Varapuheenjohtaja Pellinen toteaa että kuluvan hallituskauden

hallitus on ollut aikaansaava.

d. Klusterivastaavaa pitäisi saada aktivoitua tilakoulutusten sekä

varausjärjestelmän avaimien suhteen.

e. Christina Reginan avain kannattaa käydä hakemassa ennen

kesälomaa, jotta tilaa voi käyttää mikäli se mahdollisesti

aukeaa.
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f. Kumpula Vappukuntoon -haasteen Heiaheia-ryhmään

kannattaisi liittyä.

16. Seuraava kokous

a. Puheenjohtaja Seppälä esitti että seuraavan kokouksen aika

päätetään Doodlella.

b. Päätös: Puheenjohtaja Seppälän esityksen mukainen.

17. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja Seppälä sulki kokouksen 18:52.

ALLEKIRJOITUKSET

______________________________ ______________________________

Tinja Seppälä Lauri Hatakka

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

______________________________ ______________________________

Tuija Innanen Jesse Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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