
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

23/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom
Aika: 11.9.2021 klo 12

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Mikko Pellinen, Jesse Turpeinen, Tuija
Innanen, Toivo Nurkka, Lauri Hatakka (saapui kohdassa 5, ajassa 12.12)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin kohdaksi 14 Matlun strategiatoimikunta.

a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevalla muutoksella.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin Tuija Innanen ja Toivo Nurkka.
5. Fiiliskierros

a. Käytiin fiiliskierros läpi. Joillain kursseilla on alkanut
lähiopetus.

6. Ilmoitusasiat
a. Tuija ilmoitti, että kokouksen Roska-osastoon kuuluu Mikko,

Lauri ja Tuija. Aivan liian kunnollisia ovat Tinja, Kia, Toivo ja
Jesse.

b. Tuija ilmoitti, että on saanut kesätöitä.
c. Toivo ilmoitti, että We Neva Freez.
d. Mikko ilmoitti, että viidestoista vuosi saapuu

peruskursseineen.
e. Jesse ilmoitti, että kirjamyynti on nyt erittäin hyvää.
f. Jesse ilmoitti, että fysiikan professori Antti Kuronen osti

muutaman kirjan, joita hän pitää kurssin oheismateriaaleina
Kurssi järjestetään IV-periodissa.
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g. Jesse ilmoitti, että kolme Älä hätäile -opasta on enää jäljellä.
h. Jesse ilmoitti, että Ähiksistä on tullut erittäin hyvää palautetta

myös kampuksen ulkopuolelta.
i. Jesse ilmoitti, että toimiston hyllyssä on kasa kirjoja, jotka ovat

merkitty valmiiksi muttei niitä ole noudettu. Jesse on ollut
yhteydessä Pykälän oikeusapuun asian tiimoilta.

j. Jesse ilmoitti, että Exactumin Unicafe aukeaa 20.9.
k. Jesse ilmoitti, että lähiopetuksessa ei vaadita enää turvavälejä.
l. Jesse ilmoitti, että meillä on hyvin hyvin ahkera ja reipas fuksi.
m. Tinja ilmoitti, että hänellä ei ole yleisiä ilmoitusasioita,

tarvittavat asiat tulevat ilmi myöhemmin.
n. Kia ilmoitti, että Jesse kertoi kaiken todella tyhjentävästi

aiemmin.
o. Tuija ilmoitti, että on ylpeä tämän vuoden hallituksesta vaikka

se onkin pieni. Tinja komppasi Tuijaa.
p. Kia ilmoitti, että aloittaa ensi viikolla laaja-alaisen

erityisopettajan hommat, pääpainona matematiikan opetus.
q. Jesse ilmoitti, että viimeinen Älä hätäile -opas-laatikko on

löytynyt. Se löytyi kirjaston tiskiltä ja Jesse sen joutui itse
viemään toimistoon, kun vahtimestari ei ehtinyt tai jaksanut.

r. Lauri ilmoitti, että HYY:ltä tuli uudet järjestötilojen
käyttöohjeet. Juhlatilojen käyttö vapautuu alustavasti myös
1.10. alkaen.

s. Tuija ilmoitti, että häntä pelottaa.
t. Tinja ilmoitti, että Lauri tanssii ilosta.
u. Lauri ideoi, että tilojen aukeamista voisi juhlistaa

haalarimerkillä.
7. Posti

a. Kirje verottajalta, kirje ei vaadi jatkotoimenpiteitä
b. Uusi mustekasetti postimaksukoneseen (ilmainen)
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8. Toimisto
a. Toimistolle on hankittu YLVAlta ilmaisia lukollisia kaappeja,

joita tarjottiin lyhyellä varoitusajalla, ja hallitus päätti tarttua
tilaisuuteen, jotta toimiston ovea voisi pitää jatkossa auki.
Kustannukset muodostuivat pakettiauton vuokrauksesta ja
bensoista (yh. 54,63€)

b. Pohdittiin erilaisia ratkaisuja avaimien kanssa, koko
hallituksella pitäisi olla pääsy lukollisille kaapeille.

c. Yritetään järjestää toimiston uudelleenjärjestely  -ilta
lokakuussa ja ennen sitä visiointi-ilta.

d. Budjetoidaan uudelleen järjestely -iltaan 50€.
e. Avataan toimisto kerran viikossa. Toimistovastaava on jakanut

Driveen listan toimistovuoroista, vuorot ilmoitetaan listaan 2
päivää ennen kyseisen viikon alkamista.

f. Toimistovuoroista ei ilmoiteta enää Facebookissa. Tinja hoitaa
tiedotuksen Facebookiin. Toimistovuoroista ilmoitetaan
jatkossa Limeksen verkkosivuilla.

g. Toimiston tulostimeen pitää hankkia uusi rumpu. Budjetoidaan
rummun hankkimiseen 60€.

h. Toimistolla on voimassa epävirallinen Limes ehkäisee
-kampanja, jossa tarjolla on kondomeja sekä liukuvoidetta.

9. Talous
a. Laskut

i. Checkout, verkkokaupan maksunvälityspalvelu
18,48€

ii. Eurocard, luottokortin perusmaksu, 50€
iii. S-business, fuksileirin tarvikkeita, 285,37€

1. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset
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i. Jesse Turpeinen, postimaksukoneen varojen lataus
100€

ii. Jesse Turpeinen, pakettiauton vuokra ja käyttö
54,63€

1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Elokuussa 2021 on käyty päivitetty toteuma läpi
yhdistyksen kokouksessa.

ii. Pitää selvittää tarkemmin, miten kirjamyyntien
tulot tulevat Limeksen tilille.

iii. Verkkokaupan tuotteet pitää muokata
verottomiksi, sillä Limes on poistunut
ALV-rekisteristä myyntien ollessa reilusti alle
ALV-velvollisuusrajan.

iv. iZettle pitäisi hankkia mahdollisimman nopeasti.
v. Lauri hankkii iZettlen ja tabletin.

vi. Selvitetään verkkokaupan ja iZettlen synkronointia.

Kokoustauko ajassa 13.34- 13.44.

10. Tulevat tapahtumat
a. Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous

1. Järjestetään yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.9.
klo 18:15. Kokous järjestetään hybridinä,
lähikokous on Klusterin kokoushuoneessa ja
etämahdollisuus tarjotaan Zoomissa.

2. Pohdittiin Limeksen sääntöjen muuttamista
jäsenyyden osalta. Tinja selvittää asiaa Pykälän
oikeusavun kanssa.

b. Fuksiseikkailu 5.10
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1. Janna, Kia ja Christa pitävät rastia Kumpulassa.
Janna on käynyt rasti-infossa ja muokannut
rastikuvauksen.

c. Limeksen appro 6.10
1. Appro järjestetään kaksipäiväisenä 6.-7.10. Baareja

on etsitty ja jatkopaikkojen neuvottelu jatkuu vielä
ahkerasti ennen approja.

d. KJYR 6.-8.11
1. Jesse ja Mireleh ovat risteilyvastaavia, Mireleh on

lupautunut olla päävastuuhenkilönä KJYRin osalta.
e. Luonnontieteilijöiden jouluristeily

1. Mireleh ottaa päävastuun risteilystä. Jesse
kontaktoi Mirelehiä risteilyiden osalta ja he sopivat
säännöllisiä kokouksia risteilyjärjestelyiden
etenemisestä. Näistä raportoidaan myös
hallitukselle.

2. Tuija on tehnyt luonnontieteilijöiden
jouluristeilystä tapahtuman Facebookiin.

f. Muut tulevat tapahtumat
1. Alina-salin varaus on 31.10. Alustavasti

suunnitellaan fuksisitsejä tähän ajankohtaan.
Kysytään myös nakkeilijoita.

2. Yhteisfysikaaliset fuksiaiset järjestetään 14.9.
Mikko oli kiinnostunut rastin pitämisestä, ei muita
halukkaita. Päätettiin, ettei osallistuta vain yhden
rastinpitäjän voimin fuksiaisiin.

3. HYKin fuksiaiset ovat 23.9. Rastia pitävät Inka ja
Teemu.

4. Kaverifuksien suunnistus on myös 23.9., yritetään
etsiä rastinpitäjiä kaverifuksien suunnistukseen.
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11. Menneet tapahtumat
a. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 16.8

1. Kokous järjestettiin, 9 osallistujaa.
b. Kämppäappro 17.8

1. Oli “törkeen kivaa”, 9 osallistujaa
c. Fuksileiri 20.-22.8

1. Kaikilla oli kivaa, ruoka oli hyvää. Kasassa oli
hämmentävän hyvä ohjaajaporukka, ohjaajachat
elää edelleen, 40 osallistujaa.

d. Tiedebasaari 30.8-2.9
1. Tiedebasaarilla oltiin ma-to pitämässä pöytää.

Jaettiin pisteellä Ähiksiä sekä myytiin
haalarimerkkejä ja jojoja.

e. Orientaatioviikko 31.8-3.9
1. Tiedekunta järjesti tiistaina alkuinfon ja

perjantaina oli ohjaus- ja hyvinvointitilaisuus.
Osallistujia oli n. 30.

f. MFK-fuksihengailu Mascotissa 31.8
1. Kivaa oli, 20 osallistujaa

g. Helsinki City Tour 1.9
1. Tuutorit kierrättivät fukseja keskustassa,

osallistujia oli 20.
h. Limes x Matrix fuksihengailu 1.9

1. Hauska tietokilpailu, yhteensä 70 osallistujaa.
i. Limes x HYK fuksihengailu 2.9

1. Mukavia yhteisleikkejä, yhteensä 40 osallistujaa.
j. Toisten tieteenalojen info 3.9

1. Hyvin meni, 130 osallistujaa joista 14 olivat
esittelijöitä.

k. Limes x Matrix paintball-excu 8.9
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1. Tapahtuma sujui hyvin, 23 osallistujaa
12. Haalarisponsoroinnit

a. HYK ja Matrix ovat kyselleet sponsorointia haalareihin.
Sponsoroidaan heidän haalareita seuraavan kaavan mukaisesti:

b. Perussumma on 100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle.
Lisäksi järjestö saa 4€ jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista.
Minimitilaus haalareita, jotta voi saada sponsoroinnin, on 10
kappaletta. Maksimisponsorointi järjestön haalareita kohtaan
on 300€. Logona Limeksen appron logo, jota pyydetään oikeaan
etureiteen. Sponsoroinnin laskukaava: 100€ + (haalarimäärä -
10) x 4€. Pienempien haalarimäärien sponsorointia hallitus
katsoo tilannekohtaisesti.

13. Uudet jäsenet
a. Hyväksyttiin uudet jäsenet “Liiten pöytäkirjaan 23/21” -liitteen

mukaisesti.
14. Matlun strategiatoimikunta

a. Valtuutetaan Lauri varsinaiseksi jäseneksi ja Mikko
varajäseneksi.

15. MMETA
a. Toivo kertoi, että 15.9. on Kumpulan yhteisen saunatilan

kokous. Hän menee paikalle kuuntelemaan ja raportoi
hallitukselle kokouksen asioista.

b. Mikko kertoi, että yhdestä viitasta puuttuu kiinnitysnauha,
tästä täytyy tehdä reklamaatio haalarifirmalle. Viitat olisi
tarkoitus lisätä myös verkkokauppaan. Viitat ovat tarkotettu
vain Limeksen jäsenille.

16. Seuraava kokous
a. Päätetään Doodlella. Mahdollisesti lähi- tai hybridikokous.

17. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.49.
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