HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY
11/2021
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Zoom
Aika: 25.4.2021 klo 16:15
Läsnä: Mikko Pellinen (vpj), Kia Mattila (sihteeri), Toivo Nurkka, Jesse
Turpeinen, Tuija Innanen
1. Kokouksen avaus
a. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.18.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
a. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Toivo Nurkka ja Tuija Innanen.
5. Fiiliskierros
a. Tuija on ollut Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa
harjoittelussa viikolla, oli raskasta.
b. Kia on tehnyt paljon töitä, rahan tuloa ei voi estää.
c. Jesse on saanut haastattelukutsun Gadoliniin ja kemian
perusopinnot pakettiin.
d. Toivo on ollut kavereiden kanssa vappuetkoilla.
e. Mikkoa on laiskottanut, deadlinet puskevat päälle.
f. Hallitus on muuten hengissä ja elossa ainakin toistaiseksi.
6. Ilmoitusasiat
a. Kia ilmoitti päässeensä vihdoinkin AMV:stä läpi.
b. Mikko ilmoitti, että valta maistuu hyvältä ja on kiva pitää jälleen
kokousta.
c. Mikko ilmoitti myös, että fysiikan opiskelu on mielenkiintoista
mutta kamalaa. Siinä joutuu tekemään oikeasti töitä.
d. Jesse pohtii, miten kevätkokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
etenee.
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e. Tuija ilmoitti, että laittaa viestiä pöytäkirjan tarkastajille, että
pöytäkirja pitäisi tarkistaa.
f. Mikko ilmoitti, että toinen nimeltä mainitsematon pöytäkirjan
tarkastaja voi valittaa sääntömääräisissä kokouksissa
vähemmän, jotta pöytäkirja olisi lyhyempi.
g. Tuija lupasi ilmoittaa, että hän ilmoittaa toiselle nimeltä
mainitsemattomista herrasmiehistä, että valittaa
sääntömääräisissä kokouksissa vähemmän, jotta pöytäkirjat
olisivat lyhyempiä.
h. Mikko ilmoitti, että Tuija katosi linjoilta.
i. Mikko ilmoitti, että Tuija palasi takaisin linjoille.
j. Tuija ilmoitti, että hän painoi vahingossa väärää nappia ja
poistui sen takia hetkellisesti kokouksesta.
k. Jesse ilmoitti, että on huolissaan kirjamyynnistä,
viimeisimmästä tilauksesta on yli kuukausi.
l. Mikko ilmoitti, että koronatartuntojen määrät ovat laskeneet
viime aikoina, toivottavasti syksyllä opiskelijatapahtumia
päästään viettämään normaalisti.
7. Maunon vointi
a. Mikko kävi tänään toimistolla ja Mauno istui sohvalla vilttiin
kääriytyneenä. Hänen kainalossa oli puunuija ja tiskiainepullo.
Tuija pohti vaihtoehtoja Maunon tiskiaineen käyttöön. Mikko
kertoi tarjonneensa Maunolle karkkia, jolloin hän luopui
tiskiaineesta. Mikko on silti huolissaan Maunon voinnista.
8. Posti
a. Mikko kertoi, että jotain postia oli tullut toimistolle, mutta ei
mitään tärkeää.
9. Talous
10. Laskut
i. Helsingin yliopisto, kirjavaraston vuokra 178,24€
ii. DNA, 19,90€
1. Hyväksyttiin laskut.
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11.

12.
13.

14.

15.

Kulukorvaukset
a. Mikko Pellinen, toiminnantarkastajien palkkio, 34,76€
a. Hyväksyttiin kulukorvaus.
Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
a. Toivo kertoi Limeksen taloustilanteesta.
Tulevia tapahtumia
a. Vappuhengailu 29.4.
a. Mainos tapahtumasta on lähetetty sähköpostilla.
Tapahtumasta muistutellaan vielä lähempänä. Jesse löysi
kivan vappu-Kahootin.
b. Hallituksen puistohengailu
a. Toteutettavissa oleva idea, toteutetaan hyvänä hetkenä,
kun porukalle sopii. Doodletetaan tarkempi päivä.
c. Kevätreki
a. Mikko kertoi kevätreki-tapahtumasta hallitukselle. Tuija
ehdotti, että kevätrekeä siirrettäisiin tulevaisuuteen.
Päätettiin siirtää kevätreki myöhempään ajankohtaan,
kun koronatilanne sallii sen turvallisen järjestämisen.
d. Muut tulevat tapahtumat
a. Ei muita tulevia tapahtumia.
Menneet tapahtumat
a. JuJon kokous 20.4.
a. Kokouksessa suunniteltiin mahdollisia euron päiviä
syksylle, jossa kirjoja saataisiin myytyä eteenpäin.
b. Tarkempi pöytäkirja JuJon kokouksesta löytyy Limeksen
drivestä.
Historiikki
a. Paras tarjous on tullut NordPrintiltä. Pohdittiin sitä, montako
värillistä kuvaa löytyy uudesta historiikista. Historiikissa on n.
10 värillistä kuvaa. Päätettiin tilata mustavalkoiset historiikit,
tämä tulee lähtökohtaisesti halvemmaksi eikä värillisiä kuvia
tarvita, sillä niiden sisältö toimii hyvin myös mustavalkoisena.
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16.
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18.
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Älä hätäile -opas
a. Mikko esitteli Älä hätäile -oppaan hallitukselle.
Kurssikuvaukset on syytä tarkistuttaa vielä esimerkiksi
ainejärjestöjen opintovastaavilla.
b. Mikko ideoi myös, että Limes voisi etsiä Helsingin halvinta
kaljaa, koska halpa kalja on tärkeää.
MMETA
a. Langetetiin Laurille pullasanktio myöhästyneen
poissaoloilmoituksen takia.
b. Tuija on huolissaan Limeksen pärjäämisessä Kumpula
vappukuntoon -haasteessa. Mikko kertoi, että Limes on jo
vappukunnossa.
c. UniCafet aukeavat huomenna!1
Seuraava kokous
a. Tinja hoitaa seuraavan kokouksen.
Kokouksen päätös
a. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.29.
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