
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

13/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom
Aika: 27.5.2021 klo 17

Läsnä: Tinja Seppälä, Mikko Pellinen, Kia Mattila, Jesse Turpeinen, Toivo
Nurkka, Tuija Innanen, Lauri Hatakka (saapui kohdassa 5), Kia Lindqvist
(puhe- ja läsnäolo-oikeudella),

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin kohdaksi 10c Suursitsit.
b. Lisättiin kohdaksi 10d Kämppäapprot.
c. Lisättiin kohdaksi 10e Rekom-juttu, josta kukaan ei tiedä

mitään.
d. Korjattiin numerointi.
e. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Tuija Innanen ja Mikko Pellinen.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi.

6. Ilmoitusasiat
a. Jesse ilmoitti, että muisti moikata Maunoa toimistolla.
b. Jesse ilmoitti, että hän vei pientä syötävää töihin, kun oli

virallisesti viimeinen päivä kyseisessä työpaikassa.
c. Mikko ilmoitti, että topologia on jännää.
d. Mikko ilmoitti, että HYYn koronaohjeistuksen mukaan

mennään jatkossa viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti eikä
HYY tee enää omia linjauksia.

e. Tuija ilmoitti, että lukee Ylen artikkelia kesken kokouksen.
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f. Tuija ilmotti, että Helsingissä saa kokoontua sisällä 1.6. alkaen
10 henkilöä ja ulkona 50 henkilöä.

g. Tinja ilmoitti, että Jaakko Kalske tulee takaisin
järjestöasiantuntijaksi.

h. Tinja ilmoitti, että avajaiskarnevaaleille ja fuksiseikkailuun voi
jo ilmoittautua.

i. Tinja ilmoitti, että klusterin ovet pyritään avaamaan
mahdollisimman pian. Pohdinnassa ovat erilaiset ratkaisut
osallistujamäärän rajoittamiseen.

j. Mikko ilmoitti ja lupasi, että lupaa soittaa Tuijalle kännissä
yöllä klusterilta.

k. Jesse ilmoitti, että haki klusterin avaimen HYYn toimistolta.
l. Tinja ilmoitti, että hänen nilkkansa nivelsiteet ovat hyvin

parantuneet ja hän on syönyt paljon suklaata.
m. Tinja ilmoitti, että viikonloppuna on kiva keli.
n. Tuija ilmoitti, että koko ensi viikon pitäisi olla hyvä ilta.
o. Tinja iloitsi, että tartuntaluvut ovat laskeneet ja joinain päivinä

on ollut jopa kaksinumeroisia tartuntalukuja.
p. Mikko ilmoitti, että Helsingissä rokotetaan ensi viikosta alkaen

yli 35-vuotiaita.
q. Tinja ilmoitti, että pöytäkirjassa on typo. Tuija ilmoitti, että joka

päivä pitäisi olla hyvä ilma eikä ilta. Mutta hyvä iltakin on
erittäin okei.

7. Maunon vointi
a. Jesse kävi toimistolla yksi päivä. Toimistossa haisi leikattu

ruoho. Harkitsimme Maunosta huoli-ilmoitusta ruohon takia.
8. Posti

a. Mainingin koululta oli tullut välitysviestiä sijaistarpeesta.
9. Talous

a. Laskut
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i. Helsingin yliopisto, kirjavaraston hyvityslasku,
178,24€

b. Kulukorvaukset
i. Ei kulukorvauksia.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Toteutuu, toteutuu. Menoja ei ole ollut suuremmin

viime aikoina. Taloudenhoitajan laskujen mukaan
joka kuukausi vaaditaan n. 60€ rahaa juoksevien
kulujen maksamiseen.  Tämä tarkoittaa sitä, että
loppuvuodelle tarvitaan n. 420€. Toivo pyrkii
hoitamaan sijoitukset oikeille sijoitustileille. Mikko
muistutti, että pitäisi pohtia ALV-velvollisuudesta
poistumista.

10. Tulevia tapahtumia
a. Kesäseminaari

a. Päivämäärä on doodletettu aikaisemmin ja päätettiin
järjestää 2.-4.7.2021 Toivon suvun mökillä Haminassa.
Jos Toivon mökille ei pääse, niin Tinja kysyy oman
isoisänsä mökkiä.

b. Fuksileiri
a. 2.6. järjestetään fuksileirin vastaavien palaveri, jossa on

tarkoitus suunnitella tarkemmin leiriä.
c. Suursitsit

a. Järjestöjen ilmoittautuminen suursitselle alkaa 31.5.
Olettettavasti suurin osa hallituksesta on fuksileirillä tai
muissa hommissa, niin kysellään Limeksen
aktiivi-chatissa mahdollisia järjestäjiä, jotka hoitavat
tarjoilut jne.  Lauri hoitaa kyselemisen.

d. Kämppäappro
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a. Bilevastaavat haluavat järjestää kämppäappron.
Päivämäärät sovitaan Doodlessa ja tarkempi reitti selviää,
kun päivämäärä on sovittu.

e. Rekom-tapaaminen
a. Tapaaminen on 9.6. Tapaamiseen osallistuvat Tinja, Jesse,

Tuija. Osallistujille luvattiin tarjota vain kahvit. Jesse oli
vihjaillut mahdollisista tarjoiluista, kahvit eivät ole
riittäviä Limekselle, Tuija vaatii tapaamiseen myös
Putte’sin pizzaa. Hallitus selvittää bilevastaavilta
mahdollisesti mieleen tulevia kysymyksiä.

f. Muut tulevat tapahtumat
a. Kevätreki

1. Mahdollisesti järjestetään jossain vaiheesa,
lähestytään muista ainejärjestöitä asialla.
Ehdotettiin alustavaksi päivämääräksi 15.7.

11. Älä Hätäile -opas
a. Mikko kertoi, että Ähis on jopa hieman edennyt. Hän on tehnyt

ajatustyötä muokkausta varten sekä kartoittanut työmäärää.
Mikko pyrkii olemaan yhteydessä opintovastaaviin ja
tutkimaan  eri aineiden kursseja. Lisäksi hallitus pyrkii
testaamaan Raide-Jokerin sekä kehäradan baareja, jotta niistä
voidaan kirjoittaa Ähikseen.

12. Uudet jäsenet
a. Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen “Liite pöytäkirjaan

13/2021”  mukaisesti.
13. MMETA

a. Aili kaipaa julkaisusihteerinä kirjojen sisällysluetteloista kuvia.
b. Postitusta harvennetaan kesällä, kun menekkiä ei ole niin

paljoa.
c. Kesän kokoukset puhututtivat, pohdimme kesän kokoustahtia.

Sivu 4(5)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

13/2021
PÖYTÄKIRJA

d. Tinja on lähettänyt historiikin dataa eteenpäin painofirmaan.
Yhteyshenkilö palailee myöhemmin lomalta ja vastaa tähän sen
jälkeen.

14. Seuraava kokous
a. Päätetään doodlella.

15. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.20.

ALLEKIRJOITUKSET

______________________________ ______________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

______________________________ ______________________________
Tuija Innanen Mikko Pellinen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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