
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

18/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 26.7.2021 klo 16:30

Läsnä:

Tinja Seppälä (puheenjohtaja)

Mikko Pellinen (sihteeri)

Tuija Innanen

Toivo Nurkka

Jesse Turpeinen

Lauri Hatakka (poistui 16:47)

Janna Kiuru (puhe- ja läsnäolo-oikeudella)

1. Kokouksen avaus

a. Avattiin kokous ajassa 16:30

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin kohdaksi 4. Sihteerin valinta ja kohdaksi 15.

Vuosijuhlakutsut.

b. Hyväksyttiin näillä muutoksilla.

c. Palattiin esityslistan hyväksymiseen kohdasta 6. Muutettiin

kohdaksi 6. Turvallisemman tilan periaatteet. Hyväksyttiin

muutos ja palattiin kohtaan 6.

4. Sihteerin valinta

a. Mikko Pellinen ilmaisi olevansa käytettävissä ja valittiin

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Jesse ja Toivo ilmaisivat olevansa käytettävissä ja valittiin.

6. Turvallisemman tilan periaatteet

a. Palattiin kohtaan 3. Esityslistan hyväksyminen.

b. Hyväksyttiin muutoksin. Liitteessä A.

7. Fiiliskierros
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a. Käytiin läpi fiiliskierros.

8. Ilmoitusasiat

a. Jesse ilmoitti, että toimiston tulostimeen on asennettu uusi

mustekasetti. Paperia puuttuu, Jesse hakee.

b. Keskusteltiin tulostuspaperista.

c. Jesse ilmoitti, että edellinen mustekasetti hävitetty

“turvallisesti ja ympäristöystävällisesti”.

d. Tinja ilmoitti, että historiikit ovat kuvien perusteella hienot.

e. Exan lukkoja vaihdetaan ja avaimet pitäisi vaihtaa uusiin.

f. Tuija ilmoittaa Appron yksityislentokoneet on hävettävän

pieniä, vähintään 10 paikkaset pitäis saada, että kehtaisi liikkua

mihinkään.

g. Arvoisa appronpääkoordinaatti Jassu on nähty lähtevän

linnunradalle.

h. Lisäyksenä edelliseen: RIP.

i. Jesse kysyi appron toteutumisesta. “Saa nähdä”, Tuija

kommentoi.

j. Jesse ilmoitti, että yliopiston seuraava koronainfo on 16.8 klo 9.

k. Mikko ilmoitti, että lomalla on kivaa, jos ei ole tyhmä ja ota

järjestönakkeja.

l. Mikko ilmoitti olevansa pettynyt ilmoitustahtiin.

m. Jessellä oli ollut asiaa, mutta ei ollut enää.

9. Posti

a. Seligsonin lehti

b. Eurocard-kortti

a. Vaatii aktivoinnin

b. Vuoden 2018 taloudenhoitajan Väinö Katajiston nimellä

c. “Ei me näistä mitään tiietä.” t. Tuija

d. Tuija vihaa tietoyhteiskuntaa.

e. Selvitetään tätä. Toivo nakittautui.

c. Interpedian lehti ja mainosesite.
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10. Talous

a. Laskut

i. DNA, toimiston netti,  14,90e.

ii. Interpedia, kummimaksu 150e.

iii. Siemens, postimaksukoneen vuokra 284,91e.

iv. Louhi net, 20,10e.

v. Hyväksyttiin laskut.

b. Kulukorvaukset

i. Mikko Pellinen, Kevätrekitarjoilut 27e.

ii. Jesse, post-it-lappuja, 5,98e.

iii. Tinja, toimiston tulostimen mustekasetti, 63,93e.

iv. Toivo, semmakuoharit, 24,96e.

v. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. ALV-velvollisuus ja muut veroasiat

i. Tinja on selvitellyt ALV-asioita. Emme ole

ALV-velvollisia, koska liiketoiminnan tulot ovat

reilusti rajan alle. Limes oli kokoushetkellä

vapaaehtoisesti ALV-rekisterissä.

ii. Päätettiin poistua ALV-rekisterissä.

iii. Limeksellä käyttämättömiä verohyvityksiä on ollut

31.5.2021 noin 3692,61e euron edestä, joiden

palautusta voi hakea OmaVeron lomakkeen kautta.

Päätettiin anoa saatavat verottajalta

kokonaisuudessaan.

d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Toteuma on pysynyt raameissaan.

ii. Laskut voi hyvin.

iii. Kaikki sijoitukset ovat  siirretty Nordnetiltä

Seligsonille.

iv. Taloudessa on Toivoa.
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Kokoustauko ajassa 17:57.

Kokous jatkui ajassa 18:08.

11. Historiikki

a. Tullut toimistolle.

b. Päätettiin laittaa verkkosivuille myyntiin hinnalla 10 euroa.

c. Päätettiin lahjoittaa kappaleet hallituksen jäsenille sekä Risto

Karinkannalle, Jani Kaipaiselle ja Esa Tiusaselle.

d. Toimistolle yksi lukukappale.

12. Älä hätäile -opas

a. Valmistuu sunnuntaihin mennessä.

b. Tarjouspyyntöjä udeltu.

c. Kysytään lisää tarjouspyyntöjä pienimmistä painoksista ja

pidetään sähköpostikokous myöhemmin.

13. Tulevat tapahtumat

a. Fuksileiri

1. Ohjaajapalaveri pidetään 2.8.

2. Matlun fuksi- ja tuutorivastaavia pyydetty apua

mainostukseen.

3. Jodelin spämmimmistä suunnitellaan.

4. Toivottavasti tapahtuu.

b. Toisten tieteenalojen info

1. Orientoivalla viikolla, perjantaina 3.9. klo 12:30

eteenpäin

2. Lauri ja Annika vetää nakkia.

c. Kämppäappro

1. Sovittiin päivämääräksi 17.8.

2. Approlaiset ja muut aktiivit kutsutaan mukaan.

Sivu 4(9)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

18/2021
PÖYTÄKIRJA

3. Approlaisilla muka “parempaa tekemistä”

arkipäivänä klo 12 kuin aloittaa ryyppäämään.

Hallitus paheksuu.

d. Orientaatioviikko

1. Miittejä fysiikoiden, maatikoiden ja keemikoiden

kanssa suunniteltu.

2. Piknik-hengailua tulossa.

3. Budjetoitiin orientoivalle viikolle 150 euroa.

e. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

1. Pidetään 16.8. klo 16:00.

2. Esityslistalla lisälisätalousarvion hyväksyminen.

f. Muut tulevat tapahtumat

1. Verkkosivutoimikunnan kokous

a. Pitäisi kokoontua. Ehkä syyskuussa.

2. Varaslähtö 12.8.

a. Budjetoitiin 30 euroa.

3. Tuutorimiitti 5.8.

a. Budjetoitiinn 20 euroa.

14. Menneet tapahtumat

a. Kesäseminaari 2.-4.7

1. Oltiin Espoossa.

2. Oli kivaa.

3. 5 hallituslaista paikalla sekä Mauno ja Jörgen.

b. Kevätreki 15.7

1. Oli ihanaa!

2. 43 osallistujaa.

3. Suomenlinnasta poistuttiin noin iltakymmeneltä

4. Jatkot kesti ainakin aamuneljää.

c. Muut menneet tapahtumat

1. Matlun hallituksen kokous
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a. Orientoivan perjantai-iltana mahdollisesti

piknik.

b. Merkkimarkkinat ovat edelleen tulossa,

etenkin jos tiedebasaari ei toteudu.

2. Tuutorimiitti 16.6.

a. 8 osallistujaa.

Kokoustauko ajassa 19:36.

Kokous jatkui ajassa 19:40.

15. Vuoden 2021 lisätalousarvioesitys

a. Hyväksyttiin lisälisätalousarvioesitys (sic!) muutoksin.

16. Vuosijuhlakutsut

a. Sivuutettiin epähuomiossa.

17. MMETA

a. Toimiston ikkunaan olisi kiva saada hallitusesittely ja

muutenkin toimistoa voisi siistiä. Jesse nakittautui.

b. Orientoivalle viikolle on ämpäreitä.

c. Toimistolle toivotaan karkkeja.

d. Toivo nakittautui metsästämään tablettia toimistolle.

e. Toimiston tietokonetta ei ole päivitetty aikoihin.

18. Seuraava kokous

a. Doodletetaan.

19. Kokouksen päätös

a. Päätettiin kokous ajassa 20:35.

Sivu 6(9)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

18/2021
PÖYTÄKIRJA

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Mikko Pellinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Toivo Nurkka Jesse Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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LIITE A: Limes ry:n turvallisemman
tilan periaatteet
Limeksen turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on lisätä toiminnan
turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikki
voivat kokea itsensä tervetulleiksi Limeksen toimintaan.

Limeksen tapahtumissa noudatetaan alla olevia turvallisemman tilan periaatteita,
sekä tapahtumapaikan omia periaatteita

● Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ota kuitenkin huomioon,
että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi
henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

● Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. Et voi
tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta. Koska teemme
kuitenkin koko ajan oletuksia toisistamme, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

● Älä määrittele toisen kokemusta tai identiteettiä hänen puolestaan.
● Ole avoin ja kuuntele. Kunnioita toista ihmisenä, äläkä kyseenalaista tai

tuomitse toisen erilaisuutta.
● Yhteisössä ei ole tilaa väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjivälle

käytökselle tai kielelle. Tähän sisältyy myös ennakkoluulot muiden taustaan
tai ulkonäköön liittyen.

● Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, älä jätä häntä yksin.
Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Älä oleta, että
sekavassa tilassa oleva henkilö on humalassa, vaan varmista kykysi mukaan,
ettei kyseessä ole sairaskohtaus tai muu vakava tilanne. Jos koet, ettet osaa
auttaa, pyydä lisää apua.

● Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.
● Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei.

Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää tai muulla tavalla ilmaisee.
Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta.
Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Kysy, kuuntele ja kunnioita
toisen koskemattomuutta, rajoja ja erilaisuutta.
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● Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, ota välittömästi yhteys
järjestäjiin ja/tai häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintään puututaan välittömästi.

● Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä sähköpostitse
(hairintayhdyshenkilo@limes.fi) tai häirintäyhteydenottolomakkeen kautta.
Lomakkeen voi täyttää ja lähettää anonyymisti. Tiedot käsitellään
luottamuksellisesti.

Limeksen hallituksen ja virkailijoiden yhteystiedot löytyvät tarvittaessa osoitteesta
https://limes.fi/yhdistys/

Matlu-klusterilla järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Matlu-klusterin turvallisen
tilan periaatteita
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