
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

9/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom
Aika: 9.5.2022 klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Janna Kiuru, Jesse Turpeinen, Toivo
Nurkka, Vitaliy Gurov, Anna Satokari, Inka Haapaniemi, Maria Tuomola,
Lauri Hatakka (poistui ajassa 18:04)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:18.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 14. Toimisto
b. Hyväksyttiin esityslista ylläolevalla ehdotuksella.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Inka Haapaniemi ja Vitaliy Gurov.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi. Vappu aiheutti hieman flunssaa, mutta

ei yhtään koronaa läsnäolijoille.
b. Toivo kertoi, että hänellä on aina darra.

6. Ilmoitusasiat
a. Kia ilmoitti, että isoi juttui tulos.
b. Vitaliy ilmoitti, että on pettynyt hallitukseen. Toivo on ainoa,

joka tulee Integraliksen sitseille.
c. Vitaliy ilmoitti, että hän sai Tuijalta Jallukerhon

puheenjohtajuuden.
d. Tinja ilmoitti, että LiJaKen valta on vaihtunut.
e. Maria ilmoitti, että nyt on Euroviisu-viikko
f. Jesse ilmoitti, että verkkokaupan postimaksuhinnat on nostettu

Postin hinnaston mukaisesti.
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g. Tinja ilmoitti, että HYY:lle on ilmoitettu Iiron
Klusteri-avaimesta.

h. Janna ilmoitti, että hänen vappupallonsa voi edelleen hyvin.
i. Inka ilmoitti, että hän on vastannut KideAppin viestiin.

KideApp ei ole vielä vastannut mitään. Inka tiedottaa hallitusta,
kun vastaus saadaan.

j. Kia ilmoitti, että käy nyt keittiössä.
7. Maunon vointi

a. Mauno oli pitämässä Limeksen rastia KJYVillä. Vitaliy tarkisti,
että Mauno on tällä hetkellä Toimistossa potemassa vapun
jälkeistä olotilaa.

8. Posti
a. Ei mielenkiintoista postia.

9. Talous
a. Laskut

i. Paytrail oy, maksunvälityspalvelu 18,48e
ii. Promler, Vappu reha merkit postimaksuineen

275,88e
1. Hyväksyttiin laskut.

b. Kulukorvaukset
i. Kia Mattila, Saunaillan snäksit, 50,36€

ii. Lauri Hatakka, sääntötoimikunnan kokous ja shitsi
viini, 34,89€

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

i. Taloudenhoitaja lähettää vuosijuhlien sponsoreille
laskut.

ii. Karhulaskut osallistumismaksuista on lähetetty.
iii. DNA ei pysty muuttamaan laskujen eräpäiviä.
iv. iZettleen ei olla vielä oltu yhteydessä.
v. HYY:n toiminta-avustusta tulee yhteensä 1228€
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vi. Tinja teki Limeksen veroilmoituksen.
vii. Pankkioikeudet vuodelle 2022 on nyt päivitetty.

viii. Jesselle luodaan vielä alakäyttäjä BusinessNetissä,
jotta pääsee tarkastelemaan tilejä.

ix. Taloudenhoitaja esitteli päivitettyä tuloslaskelmaa.
10. Tulevia tapahtumia

a. Floran päivä 13.5.
a. Yksi päivänakkeilija puuttuu vielä tällä hetkellä.

1. Tämän kohdan käsittelyn aikana tähän saatiin
nakkeilija.

b. Tinja kertoi tarkemmin Floran päivän aikataulusta.
c. Rastilla on tarkoitus “laulaa” Powerpoint-karaokea.
d. Rastilla on myynnissä Floran yön lippuja sekä

mahdollisesti haalarimerkkejä.
e. HYY ilmoitti, että Limeksen telttaa tullaan hakemaan

Toimistolta klo 12. Pohdimme, mihin teltta menee 12-15
välille. Kysellään aktiiveista porukkaa mukaan
roudaamaan klo 12. Inka ja Tinja pääsevät tällöin
paikalle.

b. Floran yö 13.5.
a. Muutamia nakkeilijoita puuttuu vielä. Hallituslaiset

ilmoittautuvat vielä, jos haluavat nakkeilla.
b. Budjetoitiin haalarimerkkeihin 261€.
c. Budjetoitiin bändin kuluihin 600€.
d. Floran yössä esiintyy Kimbe, joka aloittaa esiitymisensä

klo 22.
e. Tarkoitus on päästä vähintään nollatulokseen.

c. Kevätreki 26.5.
a. Tinja on kysellyt Resonanssilta, Synopilta sekä

Meridiaanilta, lähtevätkö he mukaan järjestämään
tapahtumaan.
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b. Budjetoitiin rekieväisiin 30€.
c. Harkitaan BP-pöydän mukaan ottamista.
d. Kia yrittää tehdä tapahtuman fb, jos ei tee, niin

nakitetaan some-vastaaville.
d. Suursitsit 28.5.

a. Maria menee sitsi-infoon.
b. Päätettiin, että Limes hankkii omille sitsaajilleen ruoat ja

jokainen osallistuja hankkii juomansa itse.
c. Pohdittiin erilaisia ruokia.
d. Sovittiin, että sitsipaikka maksaa 13€, sisältäen itse

pöytäpaikan, haalarimerkin sekä ruoat.
e. Budjetoitiin haalarimerkkeihin 72€ ja ruokiin 60€.
f. Toivo ottaa päävastuun Suursitsien järjestämisestä

paikan päällä.
e. Beer Pong -turnaus

a. Janna on järjestämässä Beer Pong -turnausta Aalto Beer
Pongin kanssa yhteistyössä.

b. Maria suunnittelee haalarimerkin tapahtumalle.
f. Fuksileiri

a. Leiripaikkoja ei ole vielä kilpailutettu.
b. Yritetään järjestää fuksileiri elokuussa. Tärkeintä on

löytää leiripaikka, ajankohta on tällä hetkellä toissijainen
asia. Ensi kokoukseen luvattiin selvittää tarjouksia eri
leiripaikoista.

g. Fuksisitsit
a. Janna on kysynyt Mikkoa mukaan fuksisitseille ja Mikko

on suostuvainen osallistumaan sitseille.
b. Sitsipaikkana toimii Smökki Otaniemessä, mikäli tila

saadaan varattua.
c. Sovittiin ensisijaiseksi ajankohdaksi 8.9. Janna hoitaa

varauksen.
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d. Tila maksaa 450€ keittiöineen.
e. Smökkiin mahtuu n. 150 sitsaajaa ja 20 nakkeilijaa.
f. Varauskalenteri on tällä hetkellä avoin vain killoille, joten

varataan ensisijaisesti 8.9. avointen varauksien aikaan ja
toissijaisesti 2.10. Kun varauskalenteri avautuu
ulkopuolisille, niin tilavarauksen päivämäärä sovitaan
pikimmiten hallituksen telegramissa.

h. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
a. Ensimmäinen ylimääräinen yhdistyksen kokous

järjestetään torstaina 2.6. klo 18.
b. Kokouksessa käsitellään alustavasti sääntömuutosta sekä

lisätalousarviota. Kokouspaikasta keskustellaan lisää
hallituksen telegramissa.

Siirryttiin ajassa 19:10 kohtaan fuksisitsit. Palattiin ajassa 19:11 takaisin
kohtaan muut tulevat tapahtumat.

i. Muut tulevat tapahtumat
a. Tuutoriaiset, Matrix lähestyi Limestä tuutoriaisiin

liittyen. Limes on kiinnostunut osallistumisesta. Kia
hoitaa viestinnän Matrixin suuntaan.

b. Ei muita tulevia tapahtumia

Siirryttiin ajassa 19:15 kohtaan floran päivä. Palattiin ajassa 19:19 takaisin
kohtaan menneet tapahtumat

11. Menneet tapahtumat
a. KJYV 28.4.

a. Mauno oli mukana rastilla. Limeksen rastilla kävi n. 60
joukkuetta eli n. 400 kävijää. Rasti oli suosittu ja kaikilla
oli hauskaa.
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b. Vappusauna 29.4.
a. Poreallas oli kiva samoin muu tila. Osallistujia oli 40.

c. Vappureha 30.4.
a. Muutamia epäselvyyksiä baarin kanssa, lippuja myytiin

300, mutta noutamattomia merkkejä jäi paljon.
d. Vappuviikko 25.4.-1.5.

a. Menoa oli paljon, muutamat selvisi Ullikselle
sunnuntaina.

12. Älä hätäile -opas
a. Perustettiin Ähikselle toimikunta. Valittiin toimikuntaan Jesse

Turpeinen, Vitaliy Gurov, Anna Satokari, Lauri Hatakka ja Tinja
Seppälä.

13. Toiminnantarkastuspalkkiot
a. Vuoden 2021 toiminnatarkastajat halusivat

toiminnantarkastuspalkkioiksi 0,5l Jaloviina* -pullot.
b. Budjetoitiin toiminnantarkastuspalkkioihin 34,96€.
c. Tinja tarjoaa toiminnantarkastajille palkkiot omasta Jaloviina*

-pullovarastostaan ja täydentää varastoaan budjetin
mukaisesti.

14. Toimisto
a. Todettiin, ettei Toimisto ole säännöllisesti auki kesä-elokuussa.

Toimistoon pääsee tarvittaessa lähettämällä viestiä
hallitukselle.

15. MMETA
a. Loimun yhteyshenkilö Sanni Raskala laittoi viestiä, että Loimu

mielellään tapaisi Limestä sopimuksen tiimoilta. Loimu on
avoin sopimusta koskien. Vitaliy ja Kia kiinnostuivat
keskusteluun osallistumisesta.

b. ABP lähestyi Jannaa ja kertoi, että 17.6. tai 18.6. olisi hyvä päivä
tapahtumalle.

16. Seuraava kokous
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a. Päätetään Doodlella, ennen yhdistyksen kokousta.
17. Kokouksen päätös

a. Päätetiin kokous ajassa 19:42.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Inka Haapaniemi Vitaliy Gurov
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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