
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

5/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Viliskerintie 210, Kustavi ja Zoom
Aika: 12.3. klo 14:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Lauri Hatakka, Maria Tuomola, Toivo
Nurkka, Jesse Turpeinen, Inka Haapaniemi, Janna Kiuru, Anna Satokari,
Tuija Innanen (läsnäolo- ja puheoikeudella)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:11.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisätään kohdaksi 18b Condus ry vuosijuhlat
b. Lisättiin kohdaksi 18c Akateemisen jaloviinaseuran vuosijuhlat
c. Lisättiin kohdaksi 18d Kannunvalajien vuosijuhlat
d. Lisättiin kohdaksi 18e Spektrumin vuosijuhlat
e. Lisättiin uudeksi kohdaksi 20 avaintarjoukset

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Lauri Hatakka ja Tuija Innanen

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi.
b. Marian mukaan “minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule

mukanani juhlimaan. Tää on paikka jossa kansa viihtyy, tällä
tunnelmasta kiinni saa. Lennän aurinkoon.”

6. Ilmoitusasiat
a. Tinja ilmoitti, että Alina-salin varauskierrokset myöhästyvät.
b. Jesse ilmoitti, että hän ja Inka pääsi keskustelemaan

MFK-fuksien orientaatioviikosta ja orientaatioviikko on
mahdollisesti 5 päivää pitkä.

c. Jesse ilmoitti, että toisten tieteenalojen infon järjestämisestä
pallo on heitetty Limekselle.
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d. Janna kertoi lyhyesti leppiskokouksen kuulumisista.
e. Tinja ilmoitti, että toiminnantarkastajille on toimitettu

toiminnantarkastusdokumentit 1.3. Laskuhumala-päivänä.
f. Toivo ilmoitti, että ensi viikolla voi rippauttaa maksansa.
g. Kia ilmoitti, että ensi viikolla olisi TAAS työhaastattelu.
h. Tuija ilmoitti, että hän vastustaa vahvasti Kian työntekoa.
i. Maria ilmoitti, että on muuten hyvää pullaa tämä Pullavan

voisilmäpulla.
j. Toivo halusi, että pöytäkirjaan voisi kirjoittaa pullava

pu-pullava, pu-pu-pulla pullava, pulla pullava.
k. Kia ilmoitti, että vittu mitä paskaa.

7. Maunon vointi
a. Mauno on koronakaranteenissa vahvan altistumisen johdosta.

8. Posti
a. Kutsu Matlun sääntömääräiseen kevätkokoukseen 31.3.

a. Inka menee edustamaan Limestä kokoukseen.
9. Talous

a. Laskut
i. paytrail, maksunvälityspalvelu, 18,48e

ii. Integralis haalarisponsorointi, 188,0e
iii. DNA, toimiston netti, 14,90e
iv. Teatteri Toivo, 1400e

1. Hyväksyttiin laskut
b. Kulukorvaukset

i. Kia Mattila, Halkon 4/22 eväät, 17,38€
ii. Tinja Seppälä, Talvisemman tarvikkeet, 289,63€

1. Hyväksyttiin kulukorvaukset
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Vuoden 2021 tilinpäätökset ovat valmistuneet
yhdistyksen ja appron osalta.

ii. Pankkiaika on sovittu 29.4. klo 11.
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1. Pankkitunnukset toimivat silti edelleen
jatkavilla taloudenhoitajilla.

iii. Alkuvuodesta on ollut lähinnä juoksevia kuluja.
iv. Tinja on ollut tyhteydessä tiedekuntaan

internet-yhteydestä. Tiedekunta ei pysty
tarjoamaan opiskelijajärjestöille muuta nettiä
eduroamin ulkopuolelta.

1. Toivo odottaa yhteydenottoa DNA:lta nettiin
liittyen.

v. iZettle on melkein toiminnassa, Toivo ei muista
omaa salasanaansa.

10. Tulevia tapahtumia
a. Vuosijuhlaviikko 14.3.-20.3.

a. Tiistaina 12.15-14.15 toimistolla järjestetään vujukahvit.
Inka ja Anna ovat vastuussa kahvittelusta. Inka harkitsee
leipovansa jotain kahvin kaveriksi. Budjetoidaan
tarjoiluihin jallupullo-indeksin mukaisesti 17,38€. Kahvit
ostetaan kokouksen 3/22 budjetoinnin mukaisesti.

b. Keskiviikkona järjestetään klusterihengailu klo 18
1. Janna ottaa vastuun klusterihengailusta.
2. Budjetoidaan klusterihengailuun 17,38€.

c. Torstaina järjestetään tanssiharjoitukset klo  17
Wilhelmsson-salissa

1. Anna ja Inka toimii tanssinopettajana.
d. Tinja hoitaa tiedottamisen.

b. Vuosijuhlat 19.3.
a. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 77.

1. Vuosijuhlia mainostetaan vielä. Ilmoittautuminen
päättyy sunnuntaina 13.3. klo 23:59.

b. Hallituslaiset saapuvat Vanhalle ylioppilastalolle klo 15.
c. Tuija ja Toivo toimii laulunjohtajana.
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d. Kia ja Janna toimivat häirintäyhdyshenkilöinä.
c. Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.

a. Hallituslaisten tulee ilmoittautua kevätkokoukseen.
b. Kokouksessa on etämahdollisuus.

d. Aprillisitsit 1.4.
a. Tuija järjestää “VIIMEISET” sitsinsä.
b. Suunnittelu on hyvällä mallilla. Pääruokaa ei ole vielä

keksitty.
c. Budjetoidaan sitseihin 1200€. Lipun hinta tulee olemaan

14-16€.
d. Luvassa on hulvattomat sitsit.

e. KJYV
a. Marialla ei ole hyvää syytä kieltäytyä liittymästä

KJYV-suunnitteluryhmään.
b. Nakitettiin Maria edustamaan Limestä ryhmässä.

f. Floran päivä 13.5.
a. Limes järjestää yhdessä Matlun ja TKO-älyn kanssa

Floran yön eli Floran päivän jatkot.
b. Suunnittelua varten on tehty ryhmä Telegramiin.

g. Muut tulevat tapahtumat
a. Suursitsit

1. Limes sai 24 paikkaa suursitseille.
b. Fuksisitsit 2022

1. Harkitaan sitsipaikoiksi Euphoriaa ja Smökkiä.
a. Tuija selvittää Euphorian tilanteen.
b. Janna selvittää Smökin tilanteen.
c. Ensisijaisesti pyrimme varaamaan Smökin.

11. Menneet tapahtumat
a. Laskuhumala 1.3.

a. Meni hyvin, vaikka haalarimerkit oli mitä oli. Osallistujia
oli yhteensä n. 900.
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b. Sijoitusvaliokunnan tapaaminen 4.3.
a. Kokous järjestettiin etänä. Tapaamisessa keskusteltiin

saunan hankinnasta ja sijoituksien käyttämisestä tähän.
b. Tuijan mielestä nyt ei ole järkevää sijoittaa vallitsevan

maailmantilanteen takia.

Kokoustauko ajassa 15:45 - 16:16.

12. Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen
a. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös.

13. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen
a. Korjattiin toimintakertomuksesta kirjoitusvirheitä.

a. Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus.
14. Siirtovelkaselvitys

a. Hallitus päätti, että kirjallinen siirtovelkaselvitys esitetään
yhdistykselle kevätkokouksessa.

15. Esitys uusiksi säännöiksi
a. Lauri esitteli uusien sääntöjen ehdotuksen muulle hallitukselle.
b. Muokattiin muutama sanamuoto.

a. Hyväksyttiin sääntömuutosesitys esitettäväksi
yhdistyksen kokoukselle.

16. Esitys uusiksi Limeksen appron ohjesäännöiksi
a. Muokattiin muutama sanamuoto.

a. Hyväksyttiin Limeksen appron ohjesääntömuutosesitys
esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle.

17. Kunniamerkit
a. Hallitus päätti piilottaa tämän kohdan verkkosivuille

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

18. Vuosijuhlakutsut
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a. Matrix ry 2.4.
a. Janna ja Toivo menevät edustamaan.

b. Condus ry 26.3.
a. Ei toistaiseksi valita edustajaa.

c. Akateeminen jaloviinaseura 16.4.
a. Ei toistaiseksi valita edustajaa.

d. Kannunvalajat 14.5.
a. Lauri voi viedä tervehdyksen, vaikka edustaakin

Savolaista osakuntaa.
e. Spektrum 26.3.

a. Ei toistaiseksi valita edustajaa.
19. Uudet jäsenet

a. Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen “Liite ö123” mukaisesti.
20. Approtiimin kuulumiset

a. Perjantaina 4.3. oli approtiimin tutustumisilta.
b. Tuija oli ihan vitun kännissä. Kaikki menee autopilotilla.
c. Hauskaa oli.

21. Avaintarjoukset
a. Halvin tarjous oli Kalasataman suutarimestarilla.
b. Jesse ehdotti, että Toimiston kaappiin hankitaan 15 avainta.
c. Jesse ehdotti, että Klusterin kaapille hankitaan 10 avainta.
d. Toimiston avaimiin menisi 150€ ja Klusterin kaapin avaimiin

menisi 69€.
a. Budjetoidaan avaimiin 220€. Jesse hoitaa.

22. MMETA
a. Oispa MMETAa.

23. Seuraava kokous
a. Doodletetaan.

24. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:41.
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