
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

10/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone ja Zoom
Aika: 23.5.2022 klo 17:30

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila (etänä), Janna Kiuru (etänä), Anna
Satokari (etänä),  Jesse Turpeinen, Maria Tuomola, Inka Haapaniemi, Vitaliy
Gurov (etänä)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:34.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 11g Fuksiseikkailu
b. Korjattiin numerointi.

a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksilla.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin Anna Satokari ja Jesse Turpeinen.
5. Fiiliskierros

a. Käytiin fiiliskierros läpi.
6. Ilmoitusasiat

a. Kia ilmoitti, että kokouksen 9/2022 pöytäkirja on korjattu.
b. Jesse ilmoitti, että MFK-tuutorit kävivät kämppäapproilla viime

keskiviikkona.
c. Vitaliy ilmoitti, ettei Limeksen kaapissa ole enää Jaloviinaa*.
d. Janna ilmoitti, että kämppäapprot olivat dokatut.
e. Maria ilmoitti, että ensi vuonna fuksileiripaikka täytyy etsiä

ajoissa.
f. Tinja ilmoitti, ettei ole oikeastaan mitään virallista

ilmoitettavaa.
g. Maria ilmoitti, että hänelle tuli äsken puhelimeen ilmoitus, että

Lime-skuuttien hinnat ovat laskeneet.
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h. Janna ilmoitti, että on iso virhe pelata Witcheriä, kun pitäisi
tehdä jotain aidosti järkevämpää.

i. Inka ilmoitti, että ennen 14.6. on mahdollista saada Kide.Appin
edustajan kanssa tapaaminen liittyen jäsenrekisteriin, jos tämä
käy Annalle ja Tinjalle.

j. Jesse ilmoitti, että jokaisella kampuksella on Unicafe auki
kesällä.

k. Tinja kertoi, että Hankenilta saa edullista ja hyvää ruokaa.
7. Maunon vointi

a. Maunoa ei ole nähty, mutta ehkä hän vielä löytyy. Mauno ulkoili
paljon toukokuun alussa.

8. Posti
a. Lehti Seligsonilta
b. Lehti Loimulta
c. Kirje verottajalta

9. Talous
a. Laskut

i. DNA, toimiston netti, 14,90€
1. Hyväksyttiin lasku.

b. Kulukorvaukset
i. Janna Kiuru, 8/22 kokouseväät, 17,09€

ii. Maria Tuomola, 10/22 kokouseväät, 17,24€
iii. Tinja Seppälä, Floran yö bändin raiderit, 86,50€
iv. Tinja Seppälä, toiminnantarkastuspalkkiot, 34,96 €
v. Jesse Turpeinen, HYK:in vujuedustus+lahja 80,00€

vi. Lauri Hatakka, Kannunvalajien lahja, 20,00€
1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Tinja on tilittänyt Floran päivän myynnit

Limekselle.
ii. Suursitseille on vielä runsaasti tilaa.
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iii. Janna pohti Laskuhumalan tuottoja
10. Vuoden 2022 lisätalousarvioesitys

a. Valmisteltiin lisätalousarvioesitys esitettäväksi yhdistyksen
ylimääräiseen kokoukseen.

11. Tulevia tapahtumia
a. Kevätreki 26.5.

a. Ensi vuonna kevätreki täyttää 40 vuotta.
b. Jesse ja Vita hankkivat pientä syötävää rekeiliöille.
c. Jesse ottaa rymylipun mukaan.
d. Jos päivällä sataa, niin kevätrekeä mahdollisesti

siirretään.
b. Suursitsit 28.5.

a. Toivo on tehnyt tapahtuman Facebookin.
b. Limeksen kiintiössä on vielä runsaasti paikkoja.
c. Tehostetaan mainostamista, jos keskiviikkona paikkoja

on vielä jäljellä, niin laitamme paikat yleiseen jakoon.
c. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 2.6.

a. Odotettavissa nopeahko kokous.
b. Anna hankkii kokoustarjoilut.
c. Hallituslaiset ilmoittautuvat myös Formsin kautta

kokoukseen.
d. Beer Pong -turnaus

a. Turnaus järjestetään 17.6. OK12 yläkerrassa.
b. Paikka on varattu ABP:n toimesta.  ABP hoitaa myös

ilmoittautumiset ja rahaliikenteen. Lopuksi tuotot jaetaan
tasan molemmille osapuolille.

c. Tapahtumalle ei tehdä nyt haalarimerkkiä, mutta jatkossa
haalarimerkkejä voisi harkita tarkemmin.

d. Hallituksessa on useita innokkaita nakkeilijoita.
Nakkeilijat sovitaan tarkemmin lähempänä tapahtumaa.

e. Fuksileiri
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a. Maria kertoi suunnittelun kuulumisia. Useissa
leirikeskuksissa viikonloput ovat varattuja, mutta viikolle
on vielä vapaita mökkejä.

b. Hallitus auttaa leiripaikan etsimisessä.
f. Fuksisitsit

a. Viimeksi todettiin, että killat varaavat ensin Smökin
vuoroja. Syyskuulta kaikki vuorot ovat melkein menneet.
Pohdittiin mahdollisiksi paikoiksi Käärmeenpesää ja
Euphoriaa. Jatketaan paikan etsimistä.

g. Fuksiseikkailu
a. Jesse ilmoittaa Limeksen fuksiseikkailuun.

h. Avajaiskarnevaalit
a. Tinja ilmoittaa Limeksen avajaiskarnevaaleille.

i. Muut tulevat tapahtumat
a. Kesäseminaari

1. Doodletetaan viikonloput.
2. Sovitaan paikka tarkemmin ajankohdan selvittyä.
3. Järjestetään seminaari alustavasti vain hallitukselle

ja katetaan osa kuluista osallistumismaksuilla.
b. Fuksisauna

1. Tuutorivastaavat haaveilevat orientoivalla viikolla
järjestettävästä saunaillasta MFK-opefukseille.

2. Jesse tiedustelee Mäkelänrinteen edustussaunalta
mahdollista saunavuokraa.

3. Tutkitaan rahatilannetta tarkemmin lähempänä
syksyä.

4. Todettiin, että jos jää budjettia, niin saunailta
järjestetään mahdollisesti.

c. Rantapäivä
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1. PJ-chatissa on ollut puhetta Kumpulan yhteisestä
rantapäivästä. Mahdollisesti järjestetään 23.7.
Limes osallistuu rantapäivään.

d. Matlu x Limes hallitushengailu
1. Tinja kertoi hallitushengailua alustavan tarinan.
2. Hallitus on innokas osallistumaan yhteiseen

hengailuun.
12. Menneet tapahtumat

a. Floran päivä 13.5.
a. Tapahtuma meni todella hyvin, vaikka teltan kasaaminen

oli haastavaa. Limeksen ständillä kävi 350 henkilöä.
Hallitus ja nakkeilijat pitivät ständiä ja rastia.

b. Telttaa purkaessa joku keltainen juttu murtui irti teltasta
ja on kulkeutunut Annan käsilaukussa Maskuun, Turun
lähistölle.

b. Floran yö 13.5.
a. Tapahtumaan myytiin n. 230 lippua. Tapahtuma sujui

todella hyvin. Vitaa ei heitetty tällä kertaa pihalle.
b. Bändi soitti hyvin, jengi viihtyi ja PJ dokattiin tequilalla.

13. MMETA
a. Vita kertoi Kumpulan Potentiaalin ensimmäisestä

tapaamisesta.
b. Langetetaan pullasanktio Matulle ilmoittamattomasta

poissaolosta.
c. Tinjaa harmittaa, kun lähes kaikki hänen lähettämänsä

sähköpostit löytyvät roskapostista.
14. Seuraava kokous

a. Päätetään doodlella, kokoustahti vähenee kesällä.
15. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:12.
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ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Jesse Turpeinen Anna Satokari
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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