
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

3/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Opastinsilta 2 B ja Zoom
Aika: 3.2.2022 klo 16:00

Läsnä:
Lähi: Tinja Seppälä (kokouksen puheenjohtaja), Jesse Turpeinen, Inka
Haapaniemi, Lauri Hatakka (poistui kohdassa 14 ajassa 18:13), Mikko
Pellinen, Maria Tuomola, Toivo Nurkka, Anna Satokari, Saija Soljua
(läsnäolo- ja puheoikeudella), Vitaliy Gurov (läsnäolo- ja puheoikeudella)
(poistui kohdassa 13 ajassa 18.10)
Etänä: Kia Mattila (sihteeri), Janna Kiuru

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:17.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin tuleviin tapahtumiin kohdaksi f Laskuhumala
b. Lisättiin tuleviin tapahtumiin kohdaksi g Floran päivä
c. Lisättiin uudeksi kohdaksi 14 Toimisto
d. Muutettiin numerointi

i. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin korjauksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Saija Soljua ja Vitaliy Gurov.
Palattiin pöytäkirjantarkastajien valintaan ajassa 18:05.
Valittiin uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi Inka Haapaniemi
poistuvan Vitaliyn tilalle.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi.

6. Ilmoitusasiat
a. Kia ilmoitti, että hänellä on huomenna synttärit. Hallitus halusi

esittää hänelle onnittelulaulun.
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b. Janna ilmoitti, että Klusterin kokoustilaa ja kerhotilaa voi
käyttää, muttei biletarkoituksessa.

c. Kia ilmoitti, että vuoden 2021 pöytäkirjat ovat
allekirjoitettavissa.

d. Saija tarkensi leppiskokouksen päätöksiä, että kerhotilan voi
varata, mutta saa kuitenkin koko Klusterin käyttöönsä, pois
lukien kokoukset, jotka järjestetään kokoushuoneessa.

e. Janna ilmoitti, että unohti mainita Saijan tarkennuksen.
f. Jesse ilmoitti, että haluaisi ottaa kolmannen opetettavan

aineen.
g. Janna ilmoitti, että älä tee sitä.
h. Kia ilmoitti, että hän haluaisi myös tehdä kolmannen aineen.
i. Janna ilmoitti, että olette kaikki sekaisin.
j. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, ettei kolmatta ainetta kannata

ottaa.
k. Jesse ilmoitti, että tuutorihaku loppuu 6.2.
l. Lauri ilmoitti, että huomiseen klo 16.15 asti on aikaa hakea

yliopiston stipendiä.
m. Janna ilmoitti, että toinen klusterikoulutus järjestetään tänään

klo 18:00.
n. Jesse ilmoitti, että Limeksen postimaksuhintoja on nostettu,

sillä postin hinnat ovat nousseet..
7. Maunon vointi

a. Mauno on darrassa toimistolla. Mauno voi kuitenkin hyvin ja
vahtii yhden fuksin haalareita.

8. Posti
a. Kirjapalautus
b. Seligsonin lehti
c. Kummilapsen hieno piirros
d. Tinja iloitsi, ettei Verottajalta ole tullut postia. Asia on tämän

osalta kunnossa.
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9. Talous
a. Laskut

i. Matlu ry, klusterin ylläpito, 60,00€
ii. DNA, toimiston netti, 14,90€

iii. Paytrail, verkkokaupan maksuvälityspalvelu,
18,48€

iv. Kronos ry, fuksisitsien 2021 astiat, 85,00€
1. Hyväksyttiin laskut

b. Kulukorvaukset
i. Tinja Seppälä, PRH muutosilmoitus, 20,00€

ii. Tinja Seppälä, kokouseväät 3/22, 17,24€
iii. Jesse Turpeinen, postimaksukone, 100,00€

c. IZettle
i. Toivo lupasi olla iZettleen yhteydessä heti

kokouksen jälkeen. Lauri on tarvittaessa tukena, jos
on tarvetta.

ii. Lauri lupasi myös ahdistella Toivoa asiaan liittyen.
d. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Taloudenhoitaja kertoi, ettei kummempaa
rahaliikennettä ole tapahtunut vuoden 2022
aikana.

ii. Taloudenhoitaja yrittää saada vielä muutamien
laskujen eräpäivät synkronoitua keskenään.

iii. Taloudenhoitaja on yhteydessä Ålandsbankeniin
pankkikäynnin tekemistä varten.

iv. Tinja mainitsi, että TAHLO:n alustavat dokumentit
täytyy lähettää tämän kuun loppuun mennessä.
Näihin kuuluu mm. tilinpäätös.
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v. Päätettiin hakea myös lehtitukea Älä hätäile
-opasta varten..

vi. Tuija pyrkii tekemään appron tilinpäätöksen
helmikuun aikana.

vii. Anna lataa postimaksukoneeseen lisää rahaa.
viii. IZettleä varten tilataan tarvittaessa

yhdistysrekisteriote.
10. Tulevia tapahtumia

a. Sääntömuutostalkoot
i. Lauri, Tinja ja Mikko hoitaa keskenään talkoot.

ii. Budjetoidaan 2*17,38€ (jalluindeksi) eli 34,76€.
b. Limeksen lippupäivä 13.2.

i. Mikko kertoi Limeksen lipusta.

Siirryttiin kohtaan  6 Ilmoitusasiat ajassa 17:02. Palattiin kohtaan 10b
ajassa 17:03.

ii. Pohdittiin lippupäivälle ohjelmaa.
iii. Somevastaavat ideoivat päivityksen Instagramiin.
iv. Keskustellaan asiasta enemmän aktiivi-chatissa.

c. Talviseminaari
i. Ylivoimaisesti suosituin viikonloppu Doodlen

perustella oli 11.-13.3.
ii. Seminaaripaikkana on Annan isän mökki

Kustavissa.
iii. Lauri ehdotti, että paikalle kutsutaan vuoden 2021

ja 2022 hallitukset, vuoden 2022 aktiivit/virkailijat
sekä approtiimi.

iv. Tinja ehdotti, että budjetti päätetään lähempänä
talviseminaaria.

v. Tinja ja Jesse suunnittelevat ohjelman seminaariin.
d. Vuosijuhlat
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i. Vuosijuhlamestarit pohtivat, että vuosijuhlat voisi
siirtää syksylle pitkittyneen koronatilanteen
johdosta.

ii. Wanhalta ylioppilastalolta kysytään mahdollisuutta
siirtoon syksylle. Jos siirto ei onnistu, niin
vuosijuhlat pyritään järjestämään apinan raivolla.

iii. Käsitellään mahdollista siirtoa tulevissa
kokouksissa.

iv. Tinja muistutti, että vuosijuhlamestarit voivat
tarvittaessa delegoida muita virkatehtäviään muille
hallituslaisille,  jotta vuosijuhlat saadaan
tarvittaessa järjestettyä.

v. Tinja yrittää muistaa laittaa Ailille viestiä
kokouksen jälkeen.

e. Kevätkokous
i. Kevätkokous pitäisi järjestää maaliskuun aikana.

ii. Järjestetään alustavasti keskiviikkona 23.3. klo
17:00. Yritetään varata Seppele.

iii. Kolme viikkoa ennen kokousta täytyy lähettää
toiminnantarkastajille materiaalit.

f. Laskuhumala
i. Janna kertoi, että 8.2. Laskuhumalan järjestäjät

kokoustavat ja pohtivat tapahtumaa.
ii. Kaivari on varattu 1.3. ja sisään pääsee n. 800 hlö.

iii. Haalarimerkkien suunnittelu ja hankinta
pohdituttaa.

g. Floran päivä
i. Tinjaa on lähestytty Floran päivään liittyen.

Flooran päivä järjestetään tänä vuonna Kumpulan
kampuksella.
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ii. Lauri kertoi Floran päivästä tarkemmin
läsnäolijoille.

iii. Tinja osallistuu suunnittelupalaveriin ja kertoo
hallitukselle kokouksen tapahtumista.

11. Haalarisponsorointi
a. Integralis ry kysyi Limestä sponssaamaan heidän haalareita.

Haalareita hankitaan yhteensä 32 kappaletta.
b. Sponsoroidaan haalareita 188€. Toivotaan painatusta oikeaan

etureiteen.
12. Sijoitusvaliokunnan kokouskäytännöt 2022

a. Budjetoidaan sijoitusvaliokunnan kokouksiin 200€ vuodelle
2022.

Palattiin kohtaan 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ajassa 18:05.
Palattiin takaisin kohtaan 13 ajassa 18:06.

13. Approtiimin kuulumiset
a. Tinja kertoi approtiimin kuulumisia.
b. Approtiimi on kokoontunut 19.1.  ja appro järjestetään vuonna

2022 lokakuun 1. keskiviikkona 5.10.
c. Jatkopaikkojen hankinta on alkanut ja muutama jatkopaikka on

varattu jo alustavasti.
d. Appron Instagramissa on arvonta, johon voi osallistua

ehdottamalla esiintyjää jatkoille. Palkintona arvonnasta on
approlippuja.

14. Toimisto
a. Tinja ilmoitti, että tiedekunta on myöntänyt avaimet vain

Tinjalle, Jesselle ja Toivolle.
b. Toimiston ja postituksien kanssa tämä tarkoittaa soveltamista

kulkuoikeuksien kautta, jolloin vahtimestari päästää henkilön
toimistolle pyydettäessä.
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c. Hallituschattiin voi laittaa ehdottomia EIEI-viikkoja
toimistovuoroja ajatellen. Toimistovastaavat arpovat
toimistovuorot.

d. Inka ottaa nakin toimistovuorojen päivittämisestä Limeksen
nettisivuille. Jokainen hallituslainen käy ilmoittamassa oman
toimistovuoronsa viikkoa ennen toimistovuoroa.

e. Jesse ohjeisti hallitusta täyttämään toimistovuorolistaa.
f. Jesse järjestää uusille hallituslaisille toimisto-koulutuksen.

Myös vanhat saavat halutessaan osallistua. Koulutus
järjestetään torstaina 10.2. klo 12 Toimistolla.

g. Kia lupasi ottaa nakin ensi viikon toimistovuorosta.
h. Jesse on yrittänyt selvittää miten kaappiin saisi lisää avaimia.
i. Jesse on tutkinut, mihin ylimääräiset kalusteet voi viedä.

Mahdollisuuksina on esimerkiksi Fida tai Punaisen ristin kontti.
Molemmat tarjoavat ilmaisen noudon ja heille pyritään
tarjoamaan kaikki, mistä haluamme eroon.

j. Budjetoidaan toimistotarvikkeisiin 15€.
15. MMETA

a. Langetetaan Matiakselle pullasanktio myöhäisestä
poissaoloilmoituksesta.

b. Tuutorivastaavat ovat alottaneet tämän vuoden orientoivan
suunnittelua ja Jesse pohti, onko tuutorivastaavilla mahdollista
käyttää vanhaa saunavarausta. Asiaa selvitellään.

c. Jesse kertoi, että Johannes Pernaa on kysynyt Jesseä
esittelemään Limestä johdatus matematiikan, fysiikan ja
kemian opetukseen -kurssille. Jesse ja Tinja menevät
edustamaan Limestä.

d. Jesse ilmoitti, että asianajajaliiton seuraava päivystys on 21.2..
Hän ja Tinja menee selvittelemään tällöin siirtovelkoihin
liittyviä asioita.
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e. Kian pitäisi saada oma ig-esittelynsä valmiiksi. Hallitus
paheksuu hitautta.

16. Seuraava kokous
a. Doodletetaan.

17. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:48.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Saija Soljua Inka Haapaniemi
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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