
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

24/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom

Aika: 27.9.2021 klo 18

Läsnä:

Tinja Seppälä (Puheenjohtaja)

Mikko Pellinen (Sihteeri)

Tuija Innanen

Toivo Nurkka

Jesse Turpeinen

Läsnäolo- ja puheoikeudella:

Janna Kiuru (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 14)

1. Kokouksen avaus

a. Avattiin kokous ajassa 18:01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin kohdaksi 4 sihteerin valinta ja kohdaksi 16

vuosijuhlakutsut.

4. Sihteerin valinta

a. Tuija ehdotti Mikkoa. Mikko oli käytettävissä ja valittiin.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Jesse ja Tuija olivat käytettävissä. Valittiin Jesse ja Tuija.

6. Fiiliskierros

a. Käytiin läpi fiiliskierros.

7. Maunon vointi

a. Mauno kerää voimia rankkaan syksyyn peiton alla.

8. Ilmoitusasiat

a. Tinja ilmoitti, että tulostimen rumpu on tilattu
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b. Tinja ilmoitti, että IZettle ja tabletti hankittu

c. Tinja ilmoitti, että jäseniä tullut viime vuosiin verrattuna paljon

d. Mikko ilmoitti, että Limeksen tili on ylittänyt 500

Instagram-seuraajan rajan.

e. Tuija ilmoitti, että Appron Instagramissa on 531 seuraajaa ja

Limeksen 506

f. Mikko ilmoitti, että klusteri aukeaa perjantaina

g. Tinja ilmoitti, että hinkkausbileet on hoidettu, kiitokset

Jannalle, Mikolle ja Jesselle.

h. Tinja ilmoitti, että yritetään saada klusterivarauksia

seuraavassa leppiskokouksessa.

i. Tuija ilmoitti, että edes approtiimi ei uskalla varata klusteria

approjen ajaksi.

j. Mikko ilmoitti, että syksy eskaloituu.

k. Tuija ilmoitti, että syksy ilmoittaa.

l. Mikko ilmoitti, että on kestänyt syksyllä TiRAa viikon

pidempään kuin keväällä.

m. Jesse ilmoitti, että MORSin ensimmäinen välikoe on viikon

päästä tiistaina.

9. Posti

a. Epätoivoinen biologi kyseli voisiko päästä Limeksen kiintiössä

jouluristeilylle. Hytit ovat valitettavan täynnä, joten ei

oletettavasti pääse.

b. Ei muuta postia laskujen lisäksi.

10. Talous

a. Laskut

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

ii. Matrixilta paintball-ekskun lasku, 346 e.

iii. Matrixin haalarisponssi, 300 e.

b. Kulukorvaukset
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i. Mikko Pellinen, kämppäapprojallu ja holitonta

juomaa, 20 e.

ii. Lauri Hatakka, tabletti, IZettle ja suojakotelo,

187,26 e.

iii. Tinja Seppälä, tulostimen rumpu ja toimituskulut,

58,93 e.

iv. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. IZettle

i. Hallintajutut pitää siirtää Laurilta Toivolle, johon

tarvitaan yhdistysrekisteriote, joka sähköisenä

maksaa 3,22 e. Tilataan yhdistysrekisteriote.

d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Samaa vanhaa.

ii. Kirjat ja viitat myy.

iii. Perittävää on, Toivo hoitaa huomenna.

iv. Kirjatuloissa on “hieman” epäselvyyksiä, mutta

selvitetään.

v. Sponssilasku lähetetty Loimulle.

11. Lisätalousarvioesitys 2021

a. Hyväksyttiin lisälisälisätalousarvioesitys muutoksin.

12. Haalarisponsoroinnit

a. Resonanssi ja Vasara pyytäneet haalarisponssia.

b. Hyväksytään haalarisponsoroinnit peruskaavan

(Infn≥10{100+4n €, 300€}, n = tilattavien haalarien määrä)

mukaisesti ehdolla, että yhdistyksen kokous hyväksyy

lisälisälisätalousarvion haalarisponsorointitilin vähintään

hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Menneet tapahtumat

a. Kumpulan yhteisen saunatilan neuvottelu 15.9.

i. Mahdollisesti pitkäaikainen vuokra, joka maksettaisiin

Matlun kautta.
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ii. Seuraava vaihe on kysyä HYYn mielipidettä.

iii. Luultavasti kattohuoneisto.

iv. Tiedekunta kiinnostunut vuokraamaan tilaa Matlulta.

v. Neliöhinta noin 30e.

vi. Tilatoiveena klusse ja sauna.

vii. Aikatauluarviota ei ole.

viii. Toivo jatkaa valtuutettuna Limeksen yhteyshenkilönä.

14. Tulevat tapahtumat

a. Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous 30.9.

i. Torstaina klo 18:15 alkaen. Ilmoittautumisia kaivataan

pian. Tinja valmis puheenjohtamaan, Tuija päivystää

klusterilla ja voi sihteeröidä.

b. Fuksiseikkailu 5.10.

i. Rasti suunniteltu. Rasti Hietsussa.

c. Limeksen appro 6.-7.10.

i. Päätöksiä on tehty.

ii. Suoristuspaikkajulisteet tilattu ja peruttu, jonka jälkeen

on tilattu suorituspaikkajulisteet.

iii. Valetapahtumia Facebookissa

iv. Lipunmyynti oli mayhemiä. AMK-opiskelijat osti

ahkerasti.

v. Kaaos.

vi. Lisälippuja tulossa myyntiin torstaina.

vii. “Oispa ohi.” t. Tuija

viii. Kysyntää lipuille on.

ix. Jodelissa vaadittu approtiimin erottamista.

x. Kottikärryllinen mayhemia luvattu ensi viikoksi.

xi. Nakki-info keskiviikkona.

xii. Tuijalle kannattaa valittaa.

xiii. Approtiimiä kielletty kuolemasta.

d. Kiipeilyexcu

Sivu 4(7)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

24/2021
PÖYTÄKIRJA

i. Urheiluvastaava Oona ja Tinja puhuneet Matrixin Iisakin

kanssa.

ii. Päivämääräksi ehdotettu 20.10. Kiintiöksi kaavailtu 15

henkilöä per järjestö, sponssiksi 10 euroa per henkilö,

jolloin maksettavaa jäisi 5 euroa+kengät. Budjetoitiin 150

euroa ehdolla, että lisälisälisätalousarvio hyväksytään

yhdistyksen kokouksessa.

iii. Käytännön järjestelyistä soditaan hallituschatissä.

Kokoustauko ajassa 19:24.

Kokous jatkuu ajassa 19:30.

e. Toimiston uudelleenjärjestely -ilta

i. Jesse esitteli päissään tehdyn visionsa.

ii. Jesse haluaa Toimiston aina aukiolevaksi hengailu- ja

opiskelutilaksi.

iii. Hallitus tykkää visiosta.

iv. Pidetään 13.10. klo 16:00 eteenpäin.

f. Dokumenttitalkoot

i. Torstaina 21.10. Tinja ja Mikko suunnittelee etukäteen.

Paikasta sovitaan hallituschatissä lähempänä.

g. Alina-sitsit

i. Varaus 31.10. Halloween-fuksisitsit. Konsultoidaan Kiaa

ja Kataa. Mikko ja Toivo haluaa nakkia. Tuija on

konsultoitavissa.

h. KJYR 6.-8.11

i. Infoa ei ole tullut. Limeksen paikat meni. Jesse on KJYRin

päävastaava Limeksen puolella.

i. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
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i. Bussikuljetukset kilpailutettu ja tarjouksia on tullut.

Budjetoidaan 1500 euroa ehdollisena, varsinaisen

päätöksen tekee hallitus saatuaan tilausehdot. Päätös

tarjouksen hyväksymisestä voidaan tehdä

hallituschatissä.

ii. 70 paikkaa meni neljässä minuutissa, varapaikat meni

tunnissa.

iii. Risteilyn törkyisyys on taattu. Liikkuvia elämyksiä on

tiedossa.

j. Muut tulevat tapahtumat

i. Poikkitieteellinen Beer Pong -turnaus AMKilaisten kanssa

tulossa. Metropoleilla on tarvikkeet, tarvitaan vain tila.

Hallitus näyttää vihreää valoa.

ii. Yritetään saada klusterivaraukset 17.10. ja 31.10.

Suunnitelmissa klusterihengailu ja fuksisitsien jatkot.

15. Uudet jäsenet

a. Hyväksytään liitteen A mukaisesti.

16. Vuosijuhlakutsut

a. Sovitaan lahjabudjetiksi 17,38 e per vuosijuhlat.

b. Synop ry, 50v.

i. Mikko menee edustamaan.

c. Kumpulan speksi, 6v.

i. Toivo menee edustamaan. Mikko on nakkeilemassa.

d. MaO ry, 50v.

i. Toivo ja Mikko menevät edustamaan.

17. Alina-salin varauskierrokset

a. Toivotaan 12.3., 26.3. ja 2.4 ensimmäisellä kierroksella.

b. Toisella varauskierroksella pyydetään vastaavat perjantait.

c. Jos kyseiset päivät menevät ensimmäisellä kierroksella,

pohditaan vaihtoehtoja hallituschatissä.

18. MMETA
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a. Viallisesta viitasta tehty reklamaatio.

b. Integralis on ihmetellyt Limeksen valoja. Annetaan lupa

testailla.

c. Pykälään on oltu yhteyksissä jäsenkaudesta. Pykälän tulkinta

on, että Limeksen jäsenyys on voimassa lukuvuoden.

d. Ensi vuoden hallitukseen on tunkua.

e. Muilla järjestöillä on ollut nihkeää suhtautumista opefukseihin.

19. Seuraava kokous

a. Doodletetaan.

20. Kokouksen päätös

a. Päätettiin kokous ajassa 20:58.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Mikko Pellinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Jesse Turpeinen Tuija Innanen

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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