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Paikka: Klusterin kokoushuone ja Zoom
Aika: 18.2.2022 klo 16:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Anna Satokari, Inka Haapaniemi, Maria
Tuomola, Jesse Turpeinen, Janna Kiuru (etänä), Toivo Nurkka (etänä,
poistui ajassa 18.25), Lauri Hatakka (etänä, poistui ajassa 18:01), Matias
Onnelainen (etänä), Risto Karinkanta (läsnäolo- ja puheoikeudella, poistui
ajassa 16:47)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:15.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Vaihdetaan kohta 12 uudeksi kohdaksi 15.
b. Muutettiin numerointi.

i. Hyväksyttiin pöytäkirja ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin Inka Haapaniemi ja Anna Satokari.
5. Fiiliskierros

a. Käytiin fiiliskierros läpi. Darra on läsnä ja joillain on kiirettä.
6. Ilmoitusasiat

a. Tinja ilmoitti, että Klusteri on avautunut normaaliin käyttöön.
b. Tinja ilmoitti, että hän ja Jesse kävivät esittelemässä Limestä

johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen
-kurssilla.

c. Jesse ilmoitti, että tuutorointikausi on avattu tiedekunnan
puolesta.

d. Kia ilmoitti, että tuutorivastaavat kokoustavat huomenna
tuutorointiin liittyen.

e. Tinja ilmoitti, että meillä on tänään hyvät kokouseväät.
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f. Kia ilmoitti, että on todella kiva, että ei ole paljoa
ilmoitusasioita.

g. Maria ilmoitti, että hänellä on vahva usko vuosijuhlien
onnistumisesta.

h. Inka totesin, että vujuista tulee eeppiset.
7. Sijoitustoiminta

a. Risto Karinkanta esitteli Limeksen sijoituksien vointia ja kertoi
tarkemmin sijoitustoiminnasta.

b. Ensimmäinen sijoitustapaaminen on tarkoitus järjestää
helmi-maaliskuun aikana.

8. Posti
a. Fyysinen posti

i. Loimun lehti
ii. Ystävänpäiväkortti Matrixilta

iii. Ystävänpäiväkortti Integralikselta
b. Sähköpostiin

i. Vuosijuhlakutsuja
ii. Integraalipäivien mainos

9. Talous
a. Laskut

i. Siemens, postimaksukone, 292,91€
ii. Interpedia, kummilapsen sponssi, 150€

iii. Louhi, webhotelli, 297,61€
iv. Dna, toimiston netti, 19,90€

1. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset

i. Saija Soljua, Jaloveisut-kirja, 8€
ii. Anna Satokari, postimaksukoneen varojen lataus,

100€
1. Hyväksyttiin Anna Satokarin kulukorvaus.

Saija Soljuan kulukorvausta selvitetään.
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c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Tilinpäätöksen tekeminen etenee. Toivo on tehnyt

timanttista työtä tilinpäätöksen kanssa.
ii. Appron tilinpäätös on valmistunut ja tositteet ovat

tallella.
iii. Yhteisen pankkiajan varaaminen on hankalaa, sillä

Limeksen appron taloudenhoitaja suorittaa
työharjoittelua pitkin Suomea. Pyritään
järjestämään asia niin, että uudet tunnukset
saadaan käyttöön.

iv. iZettlen käyttöönotto on salasanan uusimisviestiä
vaille valmis.

10. Tulevia tapahtumia
a. After ski-party 18.2.

i. Järjestetään tänään Alina-salissa. After ski-party
järjestetään yhdessä Integraliksen, HYKin ja
Resonanssin kanssa.

b. Sääntömuutostalkoot 22.2.
i. Tinja ja Mikko menevät Laurin luo pohtimaan

sääntömuutoksia. Santeri Veliniä konsultoidaan
asian tiimoilta.

c. Laskuhumala 1.3.
i. Liput myytiin ennätysvauhtiin 18.2.

ii. Janna toivoo, että rajoitukset vähenevät
maaliskuun alkuun mennessä, jotta lisäerä lippuja
voidaan vapauttaa myyntiin.

iii. Budjetoidaan haalarimerkkeihin 56€.
d. Talviseminaari 11.3.-13.3.

i. Talviseminaariin liittyen aktiiveille ja hallitukselle
on lähetetty Sheets, johon ilmoittaudutaan.

ii. Jokainen osallistuja osallistuu kuluihin 10€:lla.
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iii. Budjetoidaan talviseminaariin 800€, johon kuuluu
ruoat, bensat, mahdollisesti juomat ja muut
yleistarvikkeet. Mahdollisesti myös bussikulut, jos
kaikki osallistujat eivät pääse autolla paikalle.

iv. Ilmoittautumisen takaraja on 6.3. ja
maksimiosallistuja määrä on 20 henkilöä, johtuen
mökin henkilökapasiteetissa.

e. Vuosijuhlat 19.3.
i. Ehdotus illalliskortin hinnoiksi: 95€ (holillinen),

85€ (holiton), 120€ (kannatuskortti)
Ehdotus silliksen sisäänpääsymaksuksi: 12€
Pöytäjuhla sis. ruoat, juomat, tekniikan,
eteispalvelun, koristelun, ohjelmanumerot ja
bussikyydin jatkoille ja muut tarvikkeet. Ehdotus
budjetiksi max. 21330€
Jatkot+ Sillis sis. ruoat, vuokrat, bändi ja muut
tarvikkeet. Ehdotus budjetiksi max. 2320€. Tämä
osuus on voimassa 200 osallistujan tapauksessa.
Osallistujamäärän ollessa pienempi myös menojen
ja tulojen määrä on suhteessa pienempi. Tässä
tapauksessa sovelletaan rahankäyttö niin, että
meno- ja tulopuoli suhteutetaan siten, että menojen
ja tulojen erotus on enintään 4000€, kuten 200
osallistujan tapauksessakin. Nämä luvut perustuvat
vuosijuhlatiimin antamiin budjettilaskelmiin.
Kattosauna Sivistys on varattu sillistä varten.
Perutaan Otaniemen rantasaunan varaus. Aili
lähettää vuosijuhlakutsut pian.
Hyväksytiin ehdotukset illalliskorttien ja silliksen
hinnoista sekä vuosijuhlabudjetista.

f. Vuosijuhlaviikko 14.3.-20.3.
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i. Keskiviikkona 16.3  matalan kynnyksen
klusterihengailu.

ii. Torstaina 17.3. tanssiharjoitukset
Wilhelmsson-salissa.

iii. Somevastaavat voivat ideoida mahdollista
somekampanjaa.

iv. Tiedustellaan vuosijuhlaviikon
toimistovuorolaiselta halua järjestää
toimistokahvit.

g. Kevätkokous 23.3.
i. Järjestetään Groudon-kokoushuoneessa (ent.

Seppele)
ii. Tinja ottaa toiminnantarkastajiin yhteyttä ja kysyy

toiminnantarkastaijilta milloin heille sopii
toiminnantarkastusdokumenttien luovutus.

h. Aprillisitsit 1.4.
i. Tuija Innanen on päävastuussa, klusteri on varattu

avoimena tapahtumana jatkoja varten. Sitsit
järjestetään Alina-salissa.

i. Floran päivä 13.5.
i. Tinja kävi Floran päivän sunnittelupalaverissa

16.2., jossa oli muiden ainejärjestöjen
puheenjohtajia ja HYY:n edustajia.

ii. Limes on kiinnostunut Floran yön järjestämisestä.
Kysytään myös Matlua mukaan järjestämiseen.

j. Suursitsit 28.5.
i. Haetaan HYY:ltä 25 paikkaa Suursitseille.

ii. Tinja hoitaa hakemisen.
11. Menneet tapahtumat

a. Limeksen lippupäivä 13.2
i. Somevastaavat  tekivät hienoa materiaalia Instagramiin.
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12. Kunniamerkit
a. Vuonna 2020 jakamattomat kunniamerkit jaetaan vuosijuhlilla

2022.
b. Hallitus päätti piilottaa tämän kohdan verkkosivuille

julkaistavasta pöytäkirjaversiosta yllätyksen säilymiseksi.
Nähdäksesi virallisen pöytäkirjan, ota yhteyttä hallitukseen.
(hallitus@limes.fi)

13. Vuosijuhlakutsut
a. WiO 369v 5.3.

i. Mikko menee edustamaan.
b. MaO 51v 12.3.

i. Päällekkäin talviseminaarin kanssa. Ei edustusta
Limekseltä.

14. Koronapassikäytänteet
a. Koronapassia ei voi käyttää enää vaihtoehtona alueellisille

rajoituksille. Tämän johdosta Limeksen tapahtumissa ei kysytä
enää koronapassia, sillä perusteita koronapassin käytölle ei
enää ole.

15. Alustavat liitteet toiminta-avustuksen hakulomakkeeseen
i. Tuloslaskelma 2021

ii. Tase 2021
iii. Toimintakertomus 2021
iv. Toimintakalenteri 2021

1. Hyväksyttiin alustavat liitteet.
16. MMETA

a. 21.2. Jesse ja Tinja menee asianajajapäivystykseen puhumaan
siirtoveloista ja kustannussopimusten tulkitsemisesta.

b. Janna ilmoitti, että hän saa auton käyttöön seminaariin.
c. Pohdittiin tilausehtoja kirjatilauksiin liittyen.
d. Janna kertoi, että tänään nähdään Alinassa.

17. Seuraava kokous

Sivu 6(7)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

4/2022
PÖYTÄKIRJA

a. Päätetään Doodlella, jos on tarvetta ennen seminaaria. Voi olla
myös vasta seminaarissa.

18. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:37.
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