
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

13/2022
Pöytäkirja

Paikka: Klusterin kokoushuone ja Zoom

Aika: 5.7.2022 klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä, Jesse Turpeinen, Toivo Nurkka, Janna Kiuru, Vitaliy

Gurov, Lauri Hatakka, Maria Tuomola (etänä)

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:12.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 4. Sihteerin valinta.

b. Lisättiin uudeksi kohdaksi 11g. Toisten tieteen alojen info.

c. Muutettiin numerointi ja hyväksyttiin esityslista näillä

muutoksilla.

4. Kokouksen sihteerin valinta

a. Seppälä ehdotti Turpeista. Turpeinen on käytettävissä. Valittiin

sihteeriksi Jesse Turpeinen.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin Lauri Hatakka ja Janna Kiuru pöytäkirjantarkastajiksi.

6. Fiiliskierros

a. Maria vietti nimipäiviään.

b. Laurin työt ovat perseestä, koska niin vaikeeta.

c. Vita has been sleeping and drinking.

d. Jannalla eka kesäloma seitsemään vuoteen, Pride oli kiva.

e. Toivolla pukkaa duunia.

f. Jesse on ottanut iisisti.

g. Tinja oli Lappeenrannassa ja nautti elämästä siellä. Haluaa

palata takaisin sinne nauttimaan elämästä.

7. Ilmoitusasiat
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a. Tinja ilmoitti, että PRH:n sääntömuutosilmoitus on heidän

osaltaan vielä käsittelystatuksella.

b. Jesse ilmoitti, että Toimiston hallitusjuliste on päivitetty

ajantasalle.

c. Vita ilmoitti, että hänellä on 24.7. synttärit ja että edellisenä

päivänä on Kumpulan järjestöjen rantapäivä.

d. Toivo ilmoitti, että huomenna on TILIPÄIVÄ!

e. Janna ilmoitti, että tänään pitäisi tehdä vielä todarin

vertaisarvioinnit.

8. Maunon vointi

a. Mauno osallistui tuutorihengailuun sijaistaen Jannaa. Toipuu

nyt tapahtumasta Toimistolla.

9. Posti

a. Limeksen Appron tavaramerkin päivitysmuistutus.

b. Eurocardin yrityskortin ehtorakenteen muuttumisilmoitus.

10. Talous

a. Laskut

i. Ei ole!

b. Kulukorvaukset

i. Ei ole!

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Toivo ei ole kerennyt päivittämään. Katsotaan

seuraavassa kokouksessa.

ii. Vujusponsseista on kuitenkin tullut maksut,

yhteensä 900€.

iii. Tinja muistutti vielä, että jatkossa täytyisi selvittää,

miksi Louhin laskujen summat poikkeavat

toisistaan runsaasti.

iv. Suursitseistä täytyy lähettää laskut osallistujille.

Toivo hoitaa.
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v. Toivo tarkistaa myös, onko jotain muita laskuja

lähettämättä.

11. Älä hätäile -opas

a. Lauri on toiminut oppaan päätoimittajana.

b. Toimikunta kokousti 21.6. Paikalla viisi henkilöä.

c. Lauri kertoi, että toimituskunta on työstämässä opasta parasta

aikaa, ja että päivittäminen täytyy olla tehtynä 12.7. mennessä

ja taitto valmis 19.7.

d. Tinja kertoi tiedustelleensa sponsseja. Foreca ja Loimu ovat

mahdollisesti kiinnostuneita, keskustelevat tällä hetkellä

asiasta. Vita lupasi kysellä TEK:ltä.

e. Jesse on laittanut ainejärjestöille sähköpostia oppaan

päivittämisestä tieteenalakohtaisten osioiden osalta.

Muistuttelee vielä järjestöjä opintovastaavien chätissä ja

pj-chätissä.

f. Opasta painetaan niin paljon kuin rahaa riittää.

12. Kide.app

a. Jäsenrekisteri

i. Tinja ja kumppanit ovat olleet keskustelemassa

jäsenrekisterin siirtämisestä Kide.appiin Kide.appin väen

kanssa.

ii. Jäsenrekisteri järkevöityisi huomattavasti, jos se siirtyisi

Kide.appiin.

iii. Hallituksen sähköpostilistalla on luettavissa

yleisinfopaketti tarjouksesta.

iv. Jos jäseniä tulee olemaan rekisterissä alle 500, hinta olisi

2.95 % + 0.25€ per myyty tuote. Tällä hetkellä omasta

verkkokaupasta käteenjääväosuus on 1.44€ per jäsenyys.

Kide.appiin siirryttäessä käteenjääväosuus kasvaisi siis

hieman.
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v. Siirtymän yhteydessä olisi järkevää alkaa myös

keräämään jäsenien opiskelijanumeroita HYYn

vaatimusten mukaisesti.

vi. Alustavasti hallitus olisi kiinnostunut siirtämään

jäsenrekisterin Kide.appiin.

b. Verkkokauppa

i. Kide.appissa on mahdollisuus myydä tuotteita, kuten

kirjoja ja haalarimerkkejä. Myös postitus ja toimituskulut

pitäisi toimia järkevästi. Postikulut pystyttäisiin itse

asettamaan. Etuna olisi myös, että Kide.app tunnistaa

jäsenyyden ja antaa näin automaattisesti

jäsenalennuksen tuotteista.

ii. Limeksen omien nettisivujen verkkokauppa jäisi

siirtymän seurauksena tarpeettomaksi vähentäen näin

myös nettisivujen merkitystä yleisesti. Jos verkkokauppa

siirtyy Kide.appiin, tulisi Limeksen nettisivuille kuitenkin

tehdä lista myytävistä tuotteista. Limeksen omille

nettisivuille voisi tulevaisuudessa luoda esim.

tapahtumakalenterin. Nettisivuista tulisi siis vastaava

kuin monella muulla ainejärjestöllä.

iii. Siirtymä Kide.appiin helpottaisi myös taloudenhoitajan

työtä selkeiden tilitystositteiden takia.

iv. Todettiin, että mikäli jäsenrekisteri siirretään

Kide.appiin, tulee verkkokauppa siirtää Kide.appiin

samalla.

v. Pyritään tekemään päätöksiä asian suhteen PRH:n

vahvistettua sääntömuutosilmoituksen todennäköisesti

seuraavaan kokoukseen mennessä.

13. Tulevia tapahtumia

a. Kesäseminaari 12.-14.8.
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i. Vahvistus Toivon Haminan mökille pääsystä tapahtuu

heti kokouksen jälkeen. Mökissä olisi 11 vuodepaikkaa.

ii. Pohdittiin vesikanisterin ostoa, jota voisi tulevaisuudessa

hyödyntää Toimistolla.

iii. Tehdään seminaarisheetsi kokouksen jälkeen.

iv. Seminaari on tämän hetkisen tiedon mukaan vain

hallituslaisille.

v. Tehdään tarkempia päätöksiä seuraavassa kokouksessa.

b. Kumpulan biitsihengailu

i. Järjestetään Hietsussa 23.7. Mukana useita Kumpulan

järjestöjä.

ii. Budjetoidaan 20€ tapahtumaan.

iii. Todettiin, ettei sinilevä paljoa Helsingin vesistöjen kuntoa

huononna.

iv. Vita ja Jesse lupasi hoitaa ruokaa ja muita tavaroita

tapahtumaan.

c. Fuksileiri

i. Maria totesi, ettei edellisen hallituksen kokouksen

jälkeen ole tapahtunut edistystä asian suhteen.

ii. Tinja on laittanut Evon luonnolle viesti mahdollisista

peruutuksista. Odotetaan vastausta.

iii. Mikäli paikkaa fuksileirille ei löydy, joudutaan tapahtuma

perumaan.

iv. Fuksileiri herätti runsaasti keskustelua. Yleisesti

pohdittiin, että leiriä tarvittaessa pienennetään sekä

fuksien että ohjaajien osalta.

v. Kesärinne vaikuttaisi tällä hetkellä järkevimmältä.

vi. Maria pyytää tarjouksia heti kokouksen jälkeen ja

vastaavat tekevät jonkun esityksen hallitukselle.
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vii. Lisäksi hallitus on pyytänyt vastaavia tekemään

budjettisheetsin eri skenaarioista. Vastaavat hoitavat

myös ohjaajahaun ja bussikilpailutukset.

viii. Alustavaksi ajankohdaksi yritetään saada 18.8.-19.8.

ix. Pyritään saamaan leirille n. 30 fuksia + ohjaajia.

d. Fuksisitsit

i. Smökki olisi jälleen vapaana torstaina 8.9.

ii. Yritetään saada varattua Smökki Fuksisitsejä varten 8.9.

ja pidetään Fuksisitsit tällöin.

e. Avajaiskarnevaalit

i. Tinja on ilmoittanut Limeksen mukaan

Avajaiskarnevaaleille, jotka järjestetään 5.9.

ii. Limeksen Appro on yhdessä Limeksen kanssa samalla

ständillä.

iii. Pyritään saamaan iZettle toimintaan

Avajaiskarnevaaleihin mennessä.

f. Fuksiseikkailu

i. Jesse on ilmoittanut Limeksen mukaan Fuksiseikkailuun

ja pyytänyt rastille rastinpitopaikkaa.

g. Toisten tieteenalojen info

i. Järjestetään orientaatioviikon perjantaina 2.9. klo 11-13

Exactumin salissa A111.

ii. Jesse laittaa ainejärjestöille viestiä ja konsultoi Annikaa

tarvittaessa.

iii. Jesse vastaa tapahtuman järjestämisestä.

h. Muut tulevat tapahtumat

i. Limes x Matlu hallitushengailu

1. Pitäisi järjestää megaDoodle tapahtumasta ja lyödä

päivä lukkoon.

14. Menneet tapahtumat

a. Kevätreki 26.5.
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i. Oli kivaa, vaikka olikin pilvistä. Osallistujia noin 30.

b. Suursitsit 28.5.

i. Sitsattiin Senaatintorilla. Osallistujia noin 10.

c. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 2.6.

i. Saatiin sääntömuutos ja lisätalousarvio käsiteltyä. Kuusi

osallistujaa.

d. JuJon tapaaminen 22.6.

i. Kokoustettiin pitkään ja hartaasti. Pöytäkirja löytyy

Drivestä. Neljä osallistujaa.

e. Opetuutoritapaaminen 1.7.

i. Oli kivaa, osallistujia 10. Jatkot olivat Jessen lattialla.

Palattiin kohtaan 11 ajassa 19.15.

15. Approtiimin kuulumiset

a. Hallituksen approvastaava kertoi approtiimin kuulumiset.

b. Limeksen Appro järjestetään lokakuun ensimmäisenä

keskiviikko 5.10.2022.

c. Limeksen Appron tavaramerkki on vanhenemassa. Appron

pääkoordinaattori hoitaa päivittämisen.

16. MMETA

a. Tinja on laittanut Loimun kampuskoordinaattorille viestiä

Zoom-tapaamisesta. Hallitus päättää tapaamisen päivämäärän

ja ehdottaa ajankohtaa Sannille (kampuskoordinaattori).

b. Matu ei ilmoittanut poissaolostaan. Langetetaan pullasanktio.

c. Janna ilmoitti, että Smökki on varattu Mikon toimesta

Fuksisitsejä varten.

d. Jesse ilmoitti, että Kia käski ilmoittamaan, ettei hänellä ole

ajantajua.

e. Lauri pohtii kokouksen jälkeisiä kaljoja. Tinja yhtyy

pohdintaan.

Sivu 7(8)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

13/2022
Pöytäkirja

f. Maria ilmoitti, että on ottanut yhteyttä Keravan kaupunkiin

Fuksileirin tiimoilta.

17. Seuraava kokous

a. Doodletetaan, mutta kuitenkin heinäkuun aikana.

18. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:34.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Jesse Turpeinen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Lauri Hatakka Janna Kiuru

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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