
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

15/2022
Pöytäkirja

Paikka: Luomaranta 85 ja Zoom

Aika: 13.8.2022 klo 12:00

Paikalla: Tinja Seppälä (kokouksen puheenjohtaja), Anna Satokari

(kokouksen sihteeri) Jesse Turpeinen, Maria Tuomola, Toivo Nurkka, Matias

Onnelainen, Vitaliy Gurov, Inka Haapaniemi

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12:22.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisättiin uusi kohta 4. kokouksen sihteerin valinta.

b. Lisättiin kohtaan 15. Tulevat tapahtumat uusi alakohta e.

Ainejärjestötori.

c. Korjattiin numerointi.

d. Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla.

4. Kokouksen sihteerin valinta

a. Valittiin kokouksen sihteeriksi Anna Satokari.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vitaliy Gurov ja Matias

Onnelainen.

6. Fiiliskierros

a. Käytiin läpi fiiliskierros.

7. Ilmoitusasiat

a. Tinja ilmoitti, että sääntömuutos on edelleen käsittelyssä

PRH:ssa.

b. Tinja ilmoitti, että Leppätalokomitean kokous venyi

ennätyspitkäksi, koska Tinja kävi crashaamassa kokouksessa.

c. Jesse ilmoitti, että viime vuoden kesäsemmaan verrattuna

ilmoitusasioita on vähän.

d. Maria ilmoitti, että rintsikat ovat hukassa.
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e. Maria ilmoitti, että täällä on hyviä oksennuspaikkoja.

f. Inka ilmoitti, että heti kokouksen jälkeen mennään uimaan.

g. Tinja ilmoitti, että heidän autonsa oli eilen bileauto.

h. Matu ilmoitti, että Jaloviinaa juotiin.

i. Vita ilmoitti, että Matun jaloviinakerhoneitsyys meni.

j. Vita ilmoitti, että tänään pelataan kimmoa.

k. Toivo ilmoitti, että itseasiassa ihan hyvä olo, kahvia voisi juoda.

l. Inka ilmoitti, että harmittaa, kun missasi makkarat.

8. Maunon vointi

a. Mauno ei ole semmailemassa. Mauno on unohdettu. Mauno

ehkä pärjäilee.

9. Posti

a. Hallituslistalla kyselyä kirjojen saatavuudesta.

10. Talous

a. Laskut

i. Paytrail oy, Maksunvälityspalvelu 18,48 €
ii. Siemens, Postimaksukoneen vuokra, 298,40 €

iii. DNA, Toimiston netti, 19,90€
iv. Hyväksyttiin laskut.

b. Kulukorvaukset

i. Tinja Seppälä, kesäsemman bensat, 60€
ii. Jesse Turpeinen, Kaljakellunnan eväät, 13,81€

iii. Anna Satokari, Kesäseminaarin juomat ja ruoat

193,53€
iv. Jesse Turpeinen, Muuttolaatikot arkistointiin,

14,25€
v. Jesse Turpeinen, Vesikanisteri, 23,90€

vi. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Tuloslaskelmaa ei ole päivitetty. Laskelma

päivitetään ensi kokoukseen.

ii. Viestittely iZettlen kanssa jatkuu.
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iii. HYY on maksanut Limekselle liikaa avustuksia,

täytyy maksaa takaisin. Työn alla, Toivo hoitaa.

iv. Louhelta ei pitäisi tulla enää

SSL-sertifikaattimaksuja. Vaihdetaan sertifikaatti

ilmaiseen autoSSL:ään. Louhelta tulee hyvityslasku

aiemmin maksetusta toimimattomasta

sertifikaatista.

v. Kesäseminaariin osallistuneiden tulee muistaa

maksaa 10€ osallistumismaksun.

vi. Lähetetään muistutuslaskuja kevään sitseistä ja

vujuista.

11. Älä hätäile -opas

a. Ähiksiä on tilattu 1400€ Painosalamalta 450kpl.

b. Toivotaan, että oppaat saapuvat ennen orientaatioviikkoa.

12. Lukuvuositarrat

a. Tarrat on suunniteltu.

b. Tarroihin on aikaisemmin budjetoitu 40€.

c. Inka tilaa tarrat.

Pidettiin kokoustauko ajassa 13:04.

Jatkettiin kokousta ajassa 13:11.

13. Toimisto ja kirjavarasto

a. Santeri Velin on aloittanut arkistoinnin kirjavarastossa.

b. Osa kirjavaraston tavaroista menee HYY:n arkistoon.

c. Appro on saanut klusterilta kaksi pientä kaappia, joten appro ei

tarvitse kirjavarastosta enää niin paljoa tilaa.

d. Jesse järjestää toimiston siivouspäivän.

e. Toivon porukat ovat lahjoittaneet kulhoja Limekselle.

f. Toimiston tarjoilut täytyy miettiä Toimiston avautuessa.
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g. Pidetään Toimistoa auki ainakin ma 29.8.-ke 31.8. Tinja, Toivo

ja Maria päivystävät Toimistossa.

h. Orientaatioviikon jälkeen pidetään toimistovuoroja, kunnes

Toimisto saadaan auki.

i. Siivotaan Toimisto keskiviikkona 17.8. klo 12. Jesse, Anna ja

Inka osallistuvat.

j. Anna laittaa kirjavaraston ikivanhan tietokoneen ilmaiseksi

Toriin.

14. Haalarisponsoroinnit

a. HYK on tiedustellut haalarisponsseja. Myönnetään

haalarisponsorointi laskukaavan mukaan: perussumma on

100€ jokaiselle sponsoroitavalle järjestölle. Lisäksi järjestö saa

4€ jokaisesta yli 10:n menevästä haalarista. Minimitilaus

haalareita, jotta voi saada sponsoroinnin, on 10 kappaletta.

Maksimisponsorointi järjestön haalareita kohtaan on 300€.

Logona Limeksen appron logo, jota pyydetään oikeaan

etureiteen. Sponsoroinnin laskukaava: 100€ + (haalarimäärä -

10) x 4€. Pienempien haalarimäärien sponsorointia hallitus

katsoo tilannekohtaisesti.

15. Vuosijuhlakutsut

a. Kumpulan Speksi 17.9.

a. Paikalla olijoista kukaan ei pääse paikalle.

b. Jannaa kiinnostaa osallistua vujuille. Janna menee

edustamaan, mikäli pääsee paikalle.

16. Tulevia tapahtumia

a. Fuksileiri 18.-19.8.

a. Fuksileiriohjaajat ovat tavanneet torstaina ja

suunnitelmat on lyöty lukkoon.

b. Tänään laitetaan fuksileirimainos.

c. Ilmo menee kiinni sunnuntaina 14.8.

d. Infokirje lähtee maanantaina 15.8.

e. Rastikierroksen voittajaryhmä saa jojot.
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f. Fuksileiriohjaajat hengaavat tiistaina.

b. Orientaatioviikko 29.8.-2.9.

a. Budjetoitiin orientaatioviikkoon ja varaslähtöön 150€,

joka sisältää eväitä ja saunatilan lainaaminen, joka

maksetaan pullon muodossa.

c. Avajaiskarnevaalit 5.9.

a. Budjetoitiin teltanroudaustaksiin 50€.

b. Appro maksaa taksin toiseen suuntaan.

c. Inka tekee sheetsin avajaiskarnevaalin rastinpitoajoista.

d. Fuksisitsit 8.9.

a. Janna vastaa fuksisitseistä.

b. Mainostetaan fuksisitsejä orientaatioviikolla.

c. Ilmolomake pitää avata ensi viikolla.

e. Ainejärjestötori 1.9. klo 14-17

a. Inka tekee sheetsin torivuoroista.

b. Tuutorivastaavat menevät torille.

c. Tiedekunta tuo pöydän.

d. Myydään haalarimerkkejä ja jojoja, sekä jaetaan Ähiksiä.

e. Mainostetaan fuksisitsejä.

Palattiin alakohtaan a. Fuksileiri ajassa 14.21.

Palattiin takaisin alakohtaan e. ajassa 14:21.

f. Muut tulevat tapahtumat

a. Ei muita tulevia tapahtumia.

17. Menneet tapahtumat

a. Kumpulan kaljakellunta 23.7.

a. Oli ihan hyvä meno.

b. Osallistujia noin 40.

b. Loimu x Limes neuvottelu 28.7.

a. Loimu tekee vastaehdotuksen yhteistyösopimuksesta

perustuen Tinjan ja Sannin sopimuskeskusteluihin.
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c. Fuksileiriohjaajien miitti 11.8.

a. Osallistujia 15.

b. Hyvä meno.

18. MMETA

a. Toivo kysyy, että onko hallitus kiinnostunut esim.

hallitustakeista. Talousarviossa ei ole kohtaa hallitusmerchille,

joten takit pitäisi tilata tänä vuonna omakustanteisesti.

b. Otetaan kuva kesäsemmasta.

c. Maria kertoo, että Venäjä on vain 40 km päässä.

d. Matu on maksanut pullasanktionsa.

Palattiin kohtaan 15. Vuosijuhlakutsut ajassa 14:41.

Palattiin takaisin kohtaan 18. MMETA  ajassa 14:42

19. Seuraava kokous

a. Doodletetaan.

20. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:44.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________

Tinja Seppälä Anna Satokari

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________

Vitaliy Gurov Matias Onnelainen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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