
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

26/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom
Aika: 25.10.2021 klo 17

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Jesse Turpeinen, Mikko Pellinen, Tuija
Innanen, Toivo Nurkka, Janna Kiuru (läsnäolo- ja puheoikeudella)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin kohdaksi 11e Tuutoreiden kiitosilta
b. Lisättiin kohdaksi 11f Limes x Metropolia beerpong-turnaus
c. Lisättiin kohdaksi 11g Opet x Reso fuksiklusse
d. Hyväksyttiin pöytäkirja ylläolevin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Toivo Nurkka

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi.

6. Maunon vointi
a. Kia ja Jesse kävivät tänään moikkaamassa Maunoa Toimistossa

7. Ilmoitusasiat
a. Tinja ilmoitti, että saimme Alina-vuoron 1.4., eli aprillipäivänä
b. Tinja ilmoitti, että lukuvuositarrat ovat saapuneet.
c. Tinja ilmoitti, että Limes on ilmoitettu HYY-appiin.
d. Kia ilmoitti, että on ollut hämmentynyt ylimääräisen

yhdistyksen kokouksen jälkeen.
e. Jesse kertoi, miksi Kia on ollut hämmentynyt. Jesse mm. kertoi,

että Kian pappa on rakentanut hänen entisen mummolansa
savusaunan.
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f. Mikko ilmoitti, että eskaloituu.
g. Mikko ilmoitti, että 69 69 69 69 69 69 on sallittu viitenumero.
h. Mikko ilmoitti, että hitto kun väsyttää ja darraskuu koittaa.

8. Posti
a. Approtiimille huijarikirje Tukholmasta.
b. Ankin tuotekuvasto
c. Sähköpostiin Kurki-Suonion juhlakirjan kustannuskysely
d. Lukuvuositarrat

9. Talous
a. Laskut

i. After Lecture, jouluristeilyn ennakkomaksu
316,65€

ii. After Lecture, jouluristeilyn loppumaksu, 5291,35€
iii. Kortex oy, lukuvuositarrat, 30,48€

1. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset

i. Janna Kiuru, orientoivan viikon kuluja, 58,45€
ii. Jesse Turpeinen, toimiston uudelleenjärjestelyillan

wolttaus, 50,10€
iii. Mikko Pellinen, MaO:n vujut, 63,75€
iv. Mikko Pellinen, Synopin vujut, 56,25€
v. Toivo Nurkka, MaO:n vujut, 63,75€

vi. Toivo Nurkka, kämppäappron juomat, 20,00€
1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Taloudenhoitaja esitteli tämän hetken toteuman

10. Menneet tapahtumat
a. Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous 30.9

a. 6 paikalla, katsoimme lisälisälisätalousarviota.
b. Fuksiseikkailu 5.10.
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a. 90 osallistujaa, vetäjillä oli hauskaa.
c. Limeksen appro 6.-7.10.

a. Ensimmäistä kertaa kaksipäiväinen appro, mutta se meni
todella hyvin. Torstaille myytiin lisää lippuja ke-to
välisenä yönä.

d. Toimiston uudelleenjärjestely -ilta 13.11.
a. 4 järjestelijää, toimisto näyttää nyt todella hienolta.

e. Fuksiklusteri 17.10.
a. 30 osallistujaa, fukseja oli melko vähän paikalla, mutta

kimmo oli kivaa.
f. Kiipeilyexcu 20.10.

a. 14 osallistujaa, ulkona satoi ja radat olivat liukkaita,
mutta hauskaa oli ja hyvin meni.

g. Dokumenttitalkoot 21.10.
a. 7 osallistujaa, Mikon kerhotilalla oli kivaa ja testamentit

päivittyivät hyvin.
11. Tulevat tapahtumat

a. Alina-sitsit 31.10.
a. Mikko on päävastuussa sitseistä, nakkeilijoita tulee

olemaan riittävästi. Tarkoituksena on järjestää fuksisitsit
halloweentwistillä.

b. Kia ja Jesse nakittautuivat ruokakuskeiksi sillä ehdolla,
ettei Kian tarvitse ajaa Helsingin keskustassa.

c. Plaseeraus on tehty uusimpien paikkatoiveiden
perusteella.

d. Budjetoidaan sitseihin 1400€
b. KJYR 6.-8.11.

a. Jesse selvittää Limeksen kiintiössä matkustavat henkilöt
ja hoitaa Toivon avustuksella maksamattomien matkojen
karhuamiset.
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c. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
a. Bussikuljetukset ovat varattu, oletettavasti onnistuneesti.
b. Forbusin kanssa oli hieman hämminkiä tilausajot.fi

kanssa, Jesse on selvittänyt asiaa ja Forbusin bussi on
oletettavasti peruttu, Jesse odottaa varmistusta tästä.

c. Ankkuriappro-lippuja saatiin 33 kpl ja aiemmin lippuja
halunneista kolme on perunut oman lippunsa. Jesse otti
itselleen ja seuralaiselleen yhdet liput ja yksi lippu
odottaa vielä halukasta, tämä pyritään myymään
viimeistään bussissa.

d. Jesse ja Mireleh odottavat tietoa, lähtevätkö bussien
kuljettajat mukaan laivalle. Kuskien lähteminen laivalle
helpottaisi matkalippujen jakamista.

d. Syyskokous
a. Järjestetään syyskokous 18.11. klo 16.30. Pyritään

ensisijaisesti saamaan paikaksi klusterin kerhotila.
Mahdollisesti myös Exactumin sali tai Jessen kerhotila.

e. Tuutoreiden kiitosilta
a. Tuutoreiden kiitosilta järjestetään 11.11. Sivistyksellä.

Etkoina kiitosillalle toimii kämppäapprot. Janna varaa
Sivistyksen. Budjetoidaan kiitosiltaan 150€.

f. Limes x Metropolia Beerpong-turnaus
a. Janna esitteli alustavan budjetoinnin. Liput on tarkoitus

myydä Kide.Appin kautta. Lipun hinta pitää sisällään
osallistumisen turnaukseen sekä haalarimerkin. Tuija
nosti ilmi Sivistyksen kapasiteetin, joten osallistujamäärä
aiheutti hieman pohdintaa.

b. Budjetti päätetään seuraavassa kokouksessa.
g. Opet x Reso fuksiklusse

Sivu 4(5)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

26/2021
PÖYTÄKIRJA

a. Järjestetään 16.11. yhteishengailu klusterilla, jossa
mfk-opefuksit ja fysiikan fuksit tutustuvat toisiinsa.

b. Janna ottaa vastuun tapahtumasta Limeksen osalta.

Palattiin kohtaan 11a Alina-sitsit

h. Muut tulevat tapahtumat
a. Ei muita tulevia tapahtumia.

12. MMETA
a. Limeksellä on klusterin siivousvuoro KJYRin jälkeisellä viikolla.
b. Tuija muistutti, että Limeksen approlla on oma VeriRyhmä, Kia

pohti Limekselle omaa VeriRyhmää.
c. Tuija on huolissaan Siltasaaren saunan varauksesta. Siltasaaren

saunaa ei kuitenkaan enää ole olemassa, joten täytyy pohtia
tarkemmin missä saunassa saunailta järjestetään.

d. Janna mainitsi, että klusteri on useina aamuina ollut hyvin
likainen. Janna korosti, että klusteri tulee siivota aina aamulla
sieltä poistuessa.

13. Seuraava kokous
a. Päätetään Doodlella niin, että jokainen hallituslainen on

vastannut viimeistään 26.10. klo 20.00 mennessä. Seuraavaan
hallituksen kokoukseen myönnetään jokaiselle hallituksen
jäsenelle 20€ henkilökohtainen ruokabudjetti.

14. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.10.
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