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Paikka: Zoom
Aika: 15.8.2021 klo 13:00

Läsnä: Tinja Seppälä (puheenjohtaja), Kia Mattila (sihteeri), Jesse
Turpeinen, Lauri Hatakka (poistui kohdassa 9d), Mikko Pellinen, Tuija
Innanen, Kia Lindqvist (läsnäolo- ja puheoikeudella, poistui kohdan 9b
jälkeen), Janna Kiuru (läsnäolo- ja puheoikeudella, saapui ajassa 15.00
kohdassa 9e)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.01.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin kohdaksi 9i KJYR
b. Lisättiin kohdaksi 11 vuosijuhlakutsut

a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin Mikko Pellinen ja Jesse Turpeinen.
5. Fiiliskierros

a. Käytiin läpi.
6. Ilmoitusasiat

a. Mikko ilmoitti, että Älä hätäile -opas on valmistunut.
b. Kia muistutti, että ensimmäiset oppaat on jaettu jo fukseille.
c. Jesse ilmoitti, että fuksit pitivät oppaasta.
d. Jesse ilmoitti, että on kirjannut ylös verkkokaupassa

jäsenmaksun maksaneiden Limesläisten nimiä edellisvuoden
listaan.

e. Tinja ilmoitti, että Limeksen Instagramin seuraajien määrä on
noussut n. 50 hlöllä ylöspäin.
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f. Mikko ilmoitti, että Jodelissa on hyvää pöhinää fuksileiristä.
g. Jesse ilmoitti, että toimiston ovessa on nyt vuoden 2021

hallituksen esittely.
h. Mikko ilmoitti, että esityslistassa ei ole kohtaa Maunon vointi.
i. Mikko ilmoitti, että avajaiskarnevaalit on peruttu.
j. Mikko ilmoitti, että suursitsit on peruttu.
k. Tinja ilmoitti, että fuksiseikkailu siirtyy.
l. Tuija ilmoitti, että kaikki on taas peruttu.

7. Posti
a. Fyysinen posti

a. Älä hätäile -oppaista ¼ on saapunut. Loput ovat joko jo
saapuneet tai saapuvat piakkoin.

b. Sähköposti
a. Tiedote avajaiskarnevaalien ja suursitsien perumisesta

1. Palattiin kohtaan 6 ilmoitusasiat. Palattiin kohtaan
7b kohdan 6l jälkeen.

b. Järjestötiedote kokoontumisrajoituksista, noudatetaan
viranomaisten ohjeita.

8. Talous
a. Laskut

i. DNA oyj, toimiston netti, 14,90€
ii. Checkout Finland, maksunvälityspalvelu, 18,48€

iii. Kirjapaino Painosalama Oy, Älä hätäile -oppaat,
940€

1. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset

i. Ei kulukorvauksia.
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Taloudenhoitajalta on tiedusteltu taloustilannetta.
Suurempaa ongelmaa ei ole, verottaja haluaa vielä
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kesäkuulta ALV-maksun. Verottajalta tulee
takautuvasti maksetut verot suoraan tilille jossain
välissä.

ii. Tinja nakitti Toivon hankkimaan iZettlen ja siihen
liittyvät välineet.

iii. Toivo on luvannut korjata ylimääräiseen
yhdistyksen kokoukseen vuoden 2021 toteuman
vastaamaan nykyistä tilannetta.

9. Tulevat tapahtumat
a. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

1. Osallistujia on toistaiseksi ilmoittautunut todella
vähän. Tuija menee ainakin kokoustamaan
Klusterille.

2. Posliini vilahti ruudussa!
b. Kämppäappro

1. Kia esitteli hänen ja Katan tekemän suunnitelman
kämppäapproille.

2. Budjetoitiin kämppäapproille 175€ jakautuen niin,
että jokaiselle, jonka asunnossa vieraillaan saa 20€
Limeksen rahaa. Kian ja Katan yhteiskohteeseen
budjetoidaan 75€ siellä järjestettävän ruoan ja
yllätysohjelman perusteella. Korvaus maksetaan
kulukorvauksien mukaisesti kuittia tai kirjallista
tositetta vastaan.

3. Sovittiin pukukoodiksi asuvapaus. Haalareita ja
ylioppilaslakkia saa käyttää.

c. Fuksileiri
1. Fuksileirin järjestämistä pohdittiin kovasti eri

kanteilta.
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2. Fuksileiriä käsitellään huomenna yhdistyksen
kokouksessa, mikäli yhdistyksen kokous puoltaa
asian kiireellisyyttä.

3. Mikko ottaa yhteyttä järjestöasiantuntijaan, Toivo
on kysynyt bussifirmalta koronalinjauksia.

4. Varsinaista päätöstä ei tehty, sillä puolet paikalla
olleesta hallituksesta oli leirin kannalla ja puolet
vastaan. Hallitus järjestää 16.8. klo 19.45
kokouksen asiaan liittyen ja tekee päätöksen leirin
kohtalosta.

d. Toisten tieteenalojen info
1. Annika on ollut yhteydessä muihin

opintovastaaviin. Yliopistolta tulee joku kertomaan
JOO-opinnoista. Lauri uskoo, että tapahtuma tulee
sujumaan hyvin.

Kokoustauko ajassa 14.49 - 14.57.
Pörrö ja Posliini vilahtivat kamerassa kokoustauon aikana.

e. Orientaatioviikko
1. Orientaatioviikolla on normaali, aiemmilta vuosilta

tuttu ohjelma. Tapahtumista kerrotaan hallitukselle
myöhemmin syksyn edetessä.

f. Tiedebasaari
1. Tuutorivastaavat ottavat nakkia Limeksen

pisteestä. Myydään jäsenyyttä sekä
haalarimerkkejä. Jaetaan myös Ähiksiä.

g. Fuksiseikkailu
1. Siirretään lokakuulle. Päivämäärästä järjestetään

äänestys, ehdolla ovat mm. Limeksen Appron
päivämäärä sekä Appron jälkeinen torstai.

h. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
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1. After Lecture on lähestynyt asiasta, Jesse ottaa
tästä vastuun risteilyvastaavana.

2. Alustavasti Limes on lähtemässä risteilylle.
i. KJYR

1. Risteilyvastaavia on pyydetty ottamaan yhteyttä
KJYRin järjestäjään.

2. Jesse ottaa yhteyttä Niiloon ja yrittää saada
Limekselle oman hyttikiintiön risteilylle.

10. Turvallisemman tilan periaatteet
a. Hyväksyttiin englanniksi käännetyt turvallisemman tilan

periaatteet. Hyväksyttiin myös suomen- ja englanninkielisen
version yhdistäminen yhdeksi tiedostoksi.

11. Vuosijuhlakutsut
a. Kumpulan Speksi 18.9. Kutsu yhdelle
b. After Lecture 11.9.
c. Epsilon ry 50+1 v, la 9.10., kutsu kahdelle, Joensuu

a. Keskustellaan hallituschatissa enemmän näistä.
12. MMETA

a. Mikko kiitteli Älä hätäile -oppaan kirjoittajia ja avustajia
kaikesta avusta. Suurin kompastuskivi kirjoittaessa oli
LateX-pohjan muokkaaminen järkevämmäksi.

b. Täysin päivitettävää materiaalia oli hyvin paljon, mutta nyt
alkupään teksteistä suurin osa koki suuren ehostuksen ja
päivityksen 2020-luvulle.

13. Seuraava kokous
a. Maanantaina 16.8. klo 19.45 Zoomissa.

14. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.25.
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ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Mikko Pellinen Jesse Turpeinen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


