
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

27/2021
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom
Aika: 15.11.2021 klo 16.30

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

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.35

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Muutetiin kohta 13c “Opet x Resonanssi fuksiklusteri” muotoon

“Limes x Resonanssi fuksiklusteri”
a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevalla muutoksella.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Mikko Pellinen ja Toivo Nurkka.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi.

6. Ilmoitusasiat
a. Jesse halusi nillittää, että toimistovuorojen varaamisessa pitää

tsempata. Viime viikkoina toimistovuorojen ilmoittaminen on
jäänyt.

b. Kia ilmoitti, että safka on edelleen hyvää.
c. Mikko ilmoitti, että asianajajapäivystys Töölön kirjastossa oli

peruttu tältä päivältä. Siirtovelka-asioiden hoitaminen jatkuu
syyskokouksen jälkeen.

d. Mikko ilmoitti, että toiminnantarkastaja ilmoitti, että haluaa
toiminnantarkastuspalkkioksi enemmän kuin 0,5l Jallua.

e. Tinja ilmoitti, että ensi vuoden toiminnantarkastajat ovat
löytyneet
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f. Mikko ilmoitti, että eräs fuksi on ilmaissut kiinnostuksen
Limeksen hallituksen virkailijaksi.

g. Jesse ilmoitti, että eräs lukiolainen oli kiinnostunut Limeksestä.
h. Tinja kertoi, että on ollut esittelemässä Kumpulan kampusta

lukiolla ja maininnut Limeksen.
i. Kia ilmoitti, että kävi Sipoon lukiossa esittelemässä

MFK-opelinjaa ja mainitsi Limeksen siellä.
j. Kia ilmoitti, että ilmoitusasioita on niin paljon, ettei ehdi

kaikkea kirjoittamaan.
k. Mikko huomautti, että ilmoitustahti on normaala hitaampi.
l. Tinja kysyi, onko jollain vielä jotain ilmoitettavaa.
m. Mikko ilmoitti, ettei ole ilmoitettavaa.

7. Posti
a. PRH kirje
b. jouluristeily@limes.fi lista ei toimi oikein. Syytä ei tiedetä.

8. Talous
a. Laskut

i. DNA 14,90€
ii. Chekcout/Paytrail 18,48€

iii. Resonanssi ry,  haalari sponssi 300€
iv. aDigi 84,49€
v. Fennia, vakuutuslasku 120€ tarkistettiin

aiheelliseksi.
1. Hyväksyttiin laskut

b. Kulukorvaukset
i. Tinja Seppälä, fuksisitsien ruokia, 52,95e

ii. Tinja Seppälä, kokouseväät, 20e
iii. Kia Mattila, kokouseväät, 20e
iv. Tuija Innanen, kokouseväät, 20e
v. Mikko Pellinen, fuksisitsien kuluja, 854,70e
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vi. Mikko Pellinen, kokouseväät, 15,48e
vii. Mikko Pellinen, MaO vujulahja, 20e

viii. Kia Mattila, sitsibensat, 15,02e
ix. Janna Kiuru, Sivistyksen vuokra, 120 e

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

i. Taloudenhoitaja esitteli talouden toteumaa.
Hallitus kiinnitti huomiota Checkout Finlandin
maksuihin, joista kaikki ei vielä ole tullut Limeksen
tilille. Taloudenhoitaja selvittää tilannetta.

9. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaesitys
a. Puheenjohtaja esitteli alustavan toimintasuunnitelman

vuodelle 2022.
b. Hallitus muokkasi kommenttien sekä yhteisen keskustelun

pohjalta toimintasuunnitelmaa, jotta se on esityskunnossa
syyskokouksessa.

Kokous tauko ajassa 18.17-18.25

10. Vuoden 2022 talousarvioesitys
a. Taloudenhoitaja esitteli alustavan talousarvion vuodelle 2022.
b. Hallitus muokkasi talousarviota yhteisen keskustelun pohjalta

valmistelen esityksen yhdistyksen kokoukseen.
11. Esitys uusiksi säännöiksi

a. Hallitus tutki sääntöesitystä ja totesi, ettei se ole valmis
yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa katsotaan,
käsitelläänkö asiaa kokouksessa.

12. Menneet tapahtumat
a. Fuksisitsit 31.10.
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a. Kävimme nopeasti läpi sitseiltä tulleen palautteen. Fuksit
pitivät sitsejä onnistuneina.

b. KJYR 6.-8.11.
a. Risteilyvastaava kertoi lyhyesti risteilyn kulusta.
b. Tuija kertoi, että tämä oli elämänsä viimeinen KJYR,

nähdään taas ensi vuonna.
c. Tuutoreiden kiitosilta 11.11.

a. Läsnä 5 tuutoria ja 2 tuutorivastaavaa, etänä yksi tuutori
ja yksi tuutorivastaava sairastumisen takia.

b. Kiitosillassa käytiin läpi fukseilta tullut palaute.
c. Kivaa oli kuulemma.

13. Tulevat tapahtumat
a. Syyskokous 18.11.

a. 10 ilmoittautunutta. Muistutellaan vielä kokouksesta
mahdollisia kiinnostuneita. Pohdittiin sähköisesti
tapahtuvaa äänestystä ja “ilmaisten” äänien riittävyyttä.
Jos osallistujia tulee yli 25, niin ostetaan lisää ääniä.

b. Limes x Metropolia Beerpong-turnaus
a. Janna kertoi, että tapahtuma järjestetään mahdollisesti

vasta tammikuussa.
c. Limes x Resonanssi fuksiklusteri

a. Järjestetään 16.11. Toivottavasti saadaan osallistujia.
d. Luonnontieteilijöiden jouluristeily

a. Jesse kertoi risteilyn järjestelyistä. Infoviestit on
lähetetty.

b. Toimimaton jouluristeily(at)limes.fi osoite on muutettu
risteilyvastaavien sähköpostiosoitteiksi.

c. Laskut ovat lähetetty taloudenhoitajan toimesta.
d. Bussifirmalta kysytään kuskien yöpymisajatuksia sekä

ajatuksia takaisinlähdön myöhästämisestä 30min.
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e. Muut tulevat tapahtumat
a. Opefukseille mahdolliset pikkujoulut jossain välissä.

Budjetoidaan tähän 30€. Tuutorivastaavat ottavat
vastuun tapahtuman järjestämisestä.

14. MMETA
a. Toivo on yhteydessä DNA sekä Checkout, jotta heidän laskujen

eräpäivät saataisiin lähemmäs samaa päivää.
b. Fuksisitsien jatkoilla Klusterilla oli suljetulla varauksella

ulkopuolisia ihmisiä. Asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa
leppiskomitean kokouksessa.

15. Seuraava kokous
a. Päätetään Doodlella.

16. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.12.
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