
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

16/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Siikaniemi 9 & Zoom

Aika: 3.7.2021 klo 15:00

Läsnä:

Tinja Seppälä (puheenjohtaja)

Mikko Pellinen (sihteeri)

Tuija Innanen

Toivo Nurkka

Jesse Turpeinen

Mauno (maskotti)

1. Kokouksen avaus

a. Avattiin kokous ajassa 15:19.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin kohta 4 sihteerin valinta. Hyväksyttiin esityslista tällä

muutoksella.

b. Lisäys ajassa 17:41. Lisättiin kohta 15 Toimistotarvikkeiden

hankinta. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella ja korjattiin

asiakohtien numerointi.

4. Sihteerin valinta

a. Mikko Pellistä ehdotettiin ja oli käytettävissä. Valittiin Mikko.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Mikko ehdotti Maunoa, Mauno ei kommentoinut. Tuija ja Toivo

olivat käytettävissä. Valittiin T&T.

6. Fiiliskierros

a. Käytiin läpi fiiliskierros.

7. Ilmoitusasiat

a. Tuija ilmoitti, että hänen jalkansa alkaa näyttää koko ajan

paremmalta. Tuija hommasi tulehtuneen rakon ja puukotti sitä.
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Rakko parani. Vuosi kudosnestettä ja oli ällön näköinen, mutta

(Tuijaa) ei haitanut. Nyt se oli vain nööt-nööt.

b. Edellinen on Tuijan yksi elämän hienoimpia hetkiä.

c. Tuija ilmoitti, että Jessellä on ilmoitusasia

d. Tuijan pyynnöstä Jesse ilmoitti, että hänellä oli koronaviruksen

aiheuttama tauti marraskuun 2020 lopulla

e. Jesse pääsi ratsastamaan yksisarvisella ja haluaa siitä kuvan

f. Tinja ei halua Maunoa dipattavaksi järveen.

g. Tinjan mukaan Huojuva torni oli eilen erittäin huojuva

h. Mikko ilmoitti, että joku ruoja (lue: hän itse) oli syönyt kaikki

löllökarkit.

i. Tuija ilmoitti, että joku ruoja(t) oli(vat) syöneet

Aarrearkku-pussin lukuunottamatta viittä karkkia

j. Tuija tunnusti oman syyllisyytensä aikaisin

nukkumaanmenosta

k. Tinja ilmoitti, että verkkosivuilla on päivitetty tilausten

maksimikokoa.

l. Jesse ilmoitti, että Limes tekee tappiota yli kilon tilauksista,

koska ne eivät mahdu yhteen kirjeeseen.

m. Tuija ja Jesse keskustelevat tilausten postituksista.

n. Mikko ilmoitti, että ruoka oli hyvää

o. Tuija ilmoitti, että ruoka tulee olemaan myös hyvää.

p. Jesse ilmoitti, että hyvää tekstiä.

q. Tuija mietti.

r. Sihteeri kuunteli keskustelua ja tuijotti tyhjyyteen.

s. Tinja oli ollut yhteydessä WooCommerceen verkkosivujen

kriittisestä virheestä. Ei ollut hyötyä.

t. Jesse ilmoitti, että viime aikoina muiden kuin Topon kirjojen

myynti on kasvanut.

u. Tinja arveli sen johtuvan siitä, että Limes löytyy nykyään

hakukoneella.
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v. Jessen mukaan vihkojakin on mennyt.

w. Mikko ilmoitti, että Toivo ei ole ilmoittanut mitään.

x. Toivo ilmoitti, että ei ilmoitettavaa.

y. Tinja ilmoitti Toivon lupautuneen kaikkeen.

z. Tuija halusi kavaltaa Limeksen rahat.

aa. Jesse ilmoitti, että todennäköisyyslaskennan kirjasta on

yllättävän paljon hyötyä kyseisellä kurssilla

bb. Jesse ilmoitti, että älä kirjaa, että sensuroitu.

cc. Tinja ilmoitti, että Vili-kissa oli söpö

dd. Toivo yhtyi edelliseen.

ee.Tuija ilmoitti, että Toivo haluaa yhtyä kissaan.

ff. Mikko ilmoitti, että mennään pöytäkirjan sivulla kolme.

gg.Tuija ilmoitti, että myös toinen pullapala on ällö.

hh. Jesse ilmoitti, että eka livekokous.

ii. Mikko ilmoitti, että “Jee!”

jj. PAM.

kk.Mikko ilmoitti haluavansa pullaa, mutta joutuu kirjoittamaan.

ll. Tinja ilmoitti, että Jesse joutui pillimehuostoksillaan

näyttämään paperit.

mm. Toivo ilmoitti, että vastarannalla on yleisranta ja me emme

ole siellä.

nn. Jesseä ei harmitanut yhtään.

oo.Keskustelua kauppojen layouteista.

pp. Tinja ilmoitti, että pillimehut ovat syrjäytyneet.

qq. Toivo ilmoitti toivovansa Limeksen seuraavan pillimehujen

syrjäytymistä..

rr. Mikko ilmoitti, että pöytäkirjassa oli (ilmoitushetkellä) neljä

sivussa.

ss. Jesse ilmoitti, että ei mitään verrattuna kevätkokoukseen

tt. Tuija ei halua että vv ja Santeri olisivat hiljaa.
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uu. Jesse ilmoitti, että mehiläinen oli kiinnostunut

yksisarvisestamme.

vv. Tuija ilmoitti, että Mehiläinen on riistofirma, johon kenenkään

ei pitäisi sijoittaa mitään, ei ainakaan yksisarvisia.

ww. Tinja ilmoitti, että menemme kohdassa vv.

xx. Jesse ilmoitti, että tähän on hyvä lopettaa.

yy. Mikko ilmoitti, että ei tähän ei ole hyvä lopettaa.

zz. Sihteerin epäiltiin kirjaavan epäoleellisuuksia.

aaa. Mikko ilmoitti kirjanneensa vain tärkeitä asioita.

bbb. Lisäys ajassa 16:53. Tinjan papan mukaan olemme

metsähallitus.

8. Maunon vointi

a. Mauno ratsasti yksisarvisella. Mauno viihtyi hyvin

kesäseminaarissa.

9. Posti

a. Fennialta “hämmentävä” yhteenvetokirje. Ei vaadi

toimenpiteitä.

b. Uusi S-business-kortti

10. Talous

a. Laskut

i. Checkout Finland, maksunvälityspalvelu, 18,48e

ii. Evon luonto, Räyskälän Suuren huvilan

majoituksen toinen osa fuksileiriä varten,

1548,50e. Varaus tehty viime vuonna, eikä voida

enää vaihtaa.

iii. Hyväksyttiin.

b. Kulukorvaukset

i. Tuija, kesäsemman ruoat, 161,94 euroa.

ii. Tinja, kesäsemman bensat, 30e.

iii. Hyväksyttiin.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
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i. Kirjamyyntiä on tullu reippaasti.

ii. Semmabudjetti on pysynyt hyvin.

iii. Kuukausittaiset ALV-ilmoitukset tehty ajallaan.

iv. ALV-verovelvollisuudesta kysytty verottajalta

v. Päivitetty toteuma seuraavaan kokoukseen.

11. Tulevat tapahtumat

a. Kevätreki

i.     Torstaina 15.7. Reso ja Meridi mukana omine

tapahtumineen ja Synop ainakin oli kiinnostunut.

Budjetoidaan 30e. Facebook-tapahtuma tehty.

Tulkaa paikalle!

b. Fuksileiri

i.    Ohjaajahaku loppuu 11.7. Hakemuksia tullut

mukavasti.

c. Toisten tieteenalojen info

i .    Tiedekunnalta on tullut kyselyä, johon on vastattu.

Mikko on keskustellut Annikan kanssa. Annika saattaa olla

käytettävissä.

d. Muut tulevat tapahtumat

i.   Fuksisitsejä voisi alkaa suunnitella.

ii.  Ex Temporen järjestämisestä pitäisi tehdä päätöksiä.

Kysellään bilevastaavalta Kiajakatalta. NPG:hen

yhteyttä.

iii. Tuutorivastaava Janna kyseli onko Limeksellä intoa

järjestää Beer Pong -tapahtumaa teekkareitten

kanssa. Hallitus on kiinnostunut. Alustavia

tiedustelut Toivo ja Janna. Ollaan yhteydessä

Kiajakataan.

Kokoustauko ajassa 16:31.
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Kokous jatkuu ajassa 16:37

12. Menneet tapahtumat

a. Rekom-tapaaminen 9.6

i.    Keskusteltiin tapaamisesta. Tarvittaessa approtiimi

ottaa yhteyttä heihin. Olemme avoimia ilmaisten

tapahtumien järjestämisestä, mutta emme tällä

hetkellä tee muuta yhteistyötä, mukaan lukien

kanta-asiakkuus.

13. Älä hätäile -opas

a. Opintovastaavia on potkittu kurssikuvausten suhteen. Mantsan

opintovastaava päivitti kuvaukset

b. Mikko kaipaa perseellepotkimista, sillä muutoin asiat eivät ole

suuresti edenneet, mutta aikoo potkia jonkinlaiseen kasaan

syksyyn mennessä.

c. Mikko kyselee tarjouspyyntöjä ensi viikolla.

14. Approtiimin kuulumiset

a. Kesäseminaari pidetty. Oli hyvä. Muistikuvat ovat vähissä.

b. Kokoustivat. Appro 2021 järjestetään.

c. Approtiimi on hyvin “rentoutunut” ja “ryhmäytynyt”.

d. Jatkopaikkoja ja esiintyjiä on tulossa “toivottovasti”.

e. Haalarimerkki, joka ei ole olemassa, halutaan korvata toisella.

f. Approtiimi haluaa tutustustumisillan hallituksen kanssa.

g. Hallitus on erittäin kiinnostunut tutustumaan approtiimiin.

h. Harkitaan approtiimiläisten kutsua hallituksen

kämppäapprolle.

15. Toimistotarvikkeiden hankinta

a. Mustekasetti toimiston printteriin.

i. Budjetoitiin mustekasetin hankintaan 110 euroa.

b. Post-it-laput
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i. Budjetoitiin 10 euroa post-it-lappujen ja muitten

pientarvikkeiden hankintaan.

16. MMETA

a. Toimiston tulostimessa on yhä muste lopussa, olisi hyvä

hommata ennen syksyä.

b. Koska päätösten teko MMETA-kohdassa ei ole hyvän

hallintotavan mukaista, palattiin kohtaan 3. Esityslistan

hyväksyminen.

c. iZettle ja pädi pitäisi hankkia syksyksi.

d. Kemian haalarit viipyy edelleen.

e. Posliinista puhetta.

f. Jesse halusi toimittamaan.

17. Seuraava kokous

a. Doodletetaan

18. Kokouksen päätös

a. Päätettiin kokous ajassa 17:55.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Mikko Pellinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Tuija Innanen Toivo Nurkka

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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