
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

17/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Leppäsuonkatu 11 ja Zoom
Aika: 15.9.2022 klo 16:30

Läsnä: Tinja Seppälä, Kia Mattila, Anna Satokari, Maria Tuomola, Janna
Kiuru, Inka Haapaniemi (poistui ajassa 18:12), Toivo Nurkka, Jesse
Turpeinen (saapui 18:05) Tuija Innanen (läsnäolo- ja puheoikeudella,
saapui klo 17:02, poistui ajassa 18:05)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi  kokouksen ajassa 16:37.

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

kokouskutsussa oli englanninkielisessä osiossa kirjoitusvirhe
kellonajan kohdalla.

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 10e yhdistyksen ylimääräinen

kokous
b. Lisättiin uudeksi kohdaksi 10f tuutoreiden kiitosilta
c. Lisättiin uudeksi kohdaksi 10g dokumenttitalkoot
d. Lisättiin uudeksi kohdaksi 10h fuksiseikkailu
e. Lisättiin uudeksi kohdaksi 10i syyskokous

a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Satokari ja Toivo
Nurkka.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi, orientaatioviikko on ohi ja arki on

alkanut.
6. Ilmoitusasiat
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a. Tinja ilmoitti, että Lauri Hatakka on valittu HYY:n hallitukseen
ja on ilmoittanut kirjallisesti jättävänsä kaikki virat Limeksessä
poislukien hallituksen jäsenyyttä.

b. Anna muistutti hallitusta, että hallituslaistenkin pitää maksaa
jäsenmaksut.

c. Kia ilmoitti, että huomenna pitäis lähtee ryyppäämään.
d. Kia ilmoitti, että meni sitsaamaan holittomana, mutta poistui

sieltä kännissä.
e. Janna ilmoitti, että on ollut tapahtumissa holittomanana,

poistunut tapahtumista autolla ja mennyt aikaisin nukkumaan.
f. Tinja ilmoitti, että Limeksellä on nyt  PRH:n hyväksymät uudet

säännöt.
g. Kia ilmoitti, että hän ei ole saanut fuksikuppaa.
h. Janna ilmoitti, ettei saanut vieläkää koronaa orientoivalta.
i. Tinja ilmoitti, että joku tuntematon numero soitti hänelle.
j. Inka ilmoitti, että Ruttopuistossa on söpö kultainennoutaja.
k. Tinja ilmoitti, että hän ei tilaa HBL, vaikka lehtimyyjä sitä

tarjosi.
7. Maunon vointi

a. Mauno on toimistolla ja voi erittäin hyvin. Häntä on käyty
moikkaamassa useita kertoja viime viikkojen aikana.

b. Mauno pääsi vierailemaan myös avajaiskarnevaaleilla.
8. Posti

a. Ilmoitus Postilta, että postimaksujen hinnat nousevat 1.10.
Hinnat päivittyvät automaattisesti postimaksukoneeseen.

b. Sähköposti HYY:ltä, Domus Gaudiumilla on ollut häiritsevää
meteliä ulkona.

c. Sähköposti After Lecturelta, jouluristeilyinfoa.
9. Talous

a. Laskut
i. DNA, toimiston netti, 14,90€
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ii. Kortex oy, lukuvuositarrat, 33€
iii. Paytrail, maksunvälityspalvelu, 18,48€
iv. Eurocard, 50€
v. Louhi, domain, 23,82€

1. Taloudenhoitaja maksoi domainin omalta
tililtään ja kulukorvauttaa summan
jälkikäteen, sillä asia oli akuutti.

2. Hyväksyttiin laskut.
b. Kulukorvaukset

i. Inka Haapaniemi, palkinnot fuksiradan voittajille,
21,92€

ii. Tinja Seppälä, fuksisitsijuomat, 1093,38€
iii. Inka Haapaniemi, toimiston kahvimaidot, 4,58€
iv. Tinja Seppälä, kokouseväät 17/22, 4,27€
v. Anna Satokari, orientaatioviikon eväät, 70,68€

vi. Anna Satokari, postimaksukoneen varojen lataus,
100€

vii. Anna Satokari, varaslähdön eväät, 13,92€
viii. Jesse Turpeinen, avajaiskarnevaalin teltan

paluukuljetus, 42,30€
ix. Inka Haapaniemi, orientoivan puistohengailun

tarjoilut, 16,43€
1. Hyväksyttiin kulukorvaukset.

c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta
i. Taloudenhoitaja esitteli nykyisen toteuman.

ii. Muutamia laskuja on lähettämättä fuksisitseistä ja
kesäseminaarista sekä sponsorointilaskut, mutta
taloudenhoitaja lähettää ne heti kokouksen jälkeen.

iii. Taloudenhoitaja myös lupasi tarkistaa
maksamattomat vuosijuhlat, sitsit ja
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seminaarimaksut, ja lähettää maksumuistutusta
heille.

iv. Tuija Innanen esitteli appron uuden talousarvion,
joka viedään ylimääräiseen yhdistyksen
kokoukseen.

v. Louhen laskut voidaan saada jatkossa sähköisinä,
mutta tämä vaatii taloudenhoitajan yhteydenoton
Louhen suuntaan.

vi. Käteiskassan varoja pitäisi viedä pankkiin, jotta
voimme hankkia lisää jojoja ja viittoja loppuneiden
tilalle. Anna kartoittaa tarjouksia.

10. Tulevia tapahtumia
a. Limes x Matrix paintball-excu 26.9.

a. Iisak Matrixista on varannut Arena Harborin ja Oona on
tehnyt ilmoittautumislomakkeen.

b. Osallistuminen maksaa 33€/henkilö, josta Limes
sponsoroi 3,01 euroa. Osallistujalle jää tällöin
maksettavaa 29,99€.

c. Osallistujia mahtuu Limeksen kiintiöön 10.
b. Limeksen appro 5.10.

a. Tapahtuma oli loppuunvarattu minuutissa ja
loppuunmyyty pian tämän jälkeen.

b. Trokarit ovat aiheuttaneet taas harmaita hiuksia, mutta
rahaa on kuitenkin tiedossa.

c. Nakkilaiset ovat valittu, esiintyjät ja jatkopaikat
varmistettu.

d. Nakki-info on 28.9. klo 18 Klusterilla.
c. KJYR 5.-7.11.

a. Saatiin 9 hyttiä ja rasti-idea pitäisi keksiä.
d. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
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a. Inka kertoi luonnontieteilijöiden jouluristeilyn
järjestelyistä.

b. Pyritään löytämään toiselle bussille bussivastaava, jotta
Kumpulasta voi lähteä kaksi bussia.

e. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
a. Järjestetään hybridinä sunnuntaina 25.9. klo 14.
b. Tinja etsii lähiosallistujille paikan.
c. Kokouksessa on tarkoitus vahvistaa toinen

lisätalousarvio.
f. Tuutoreiden kiitosilta

a. Tuutorivastaavat doodlettavat sopivia iltoja, vaikka
viikonloppu on näyttänyt todennäköisimmältä.

b. Maisterituutorit kutsutaan myös mukaan.
c. Budjetoitiin tuutoreiden kiitosiltaan 250€. Summa

sisältää Sivistyksen vuokran ja tarjoilut. Mikäli Sivistys
vuokrataan arkipäivänä, koko budjettia ei käytetä.

g. Dokumenttitalkoot
a. Varataan kerhotila jonkun taloyhtiöstä.
b. Budjetoidaan eväisiin 30€.
c. Tinja tekee Doodlen päivästä.

h. Fuksiseikkailu
a. Jesse kertoi Limeksen rastista.
b. Rastit ovat auki 16-20.
c. Rastia ovat menossa pitämään Jesse, Kia, Maria, Anna ja

mahdollisesti Toivo.
i. Syyskokous

a. Tämän vuoden syyskokouksessa käsitellään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma sekä
ympäristösuunnitelma.

b. Lokakuun lopussa tai marraskuun alussa järjestetään
syyskokousta valmisteleva hallituksen kokous.
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c. Päätettiin syyskokouksen ajankohdaksi 22.11. klo 17:00.
d. Kokous järjestetään Klusterilla.

j. Muut tulevat tapahtumat
a. Limes x Spektrum polttopallo sunnuntaina 18.9. Arabian

tekonurmella.
b. BeerPong-turnauksen suunnittelu on aloitettu.

11. Menneet tapahtumat
a. Fuksileiri 18.-19.8.

a. Osallistujia 60.  Leiri sujui mallikkaasti.
b. Orientaatioviikko 29.8.-2.9.

a. Viiden päivän orientoiva, paikalla parhaimmillaan 41
fuksia ja huonoimmillaan 27 fuksia, eli hyvin on sujunut.
Tuutoreita ja vastaavia oli 13.

b. Fukseille on lähetetty palautekysely ja fukseilta on tullut
alunperin todella hyvää palautetta.

c. Toisten tieteenalojen info 2.9.
a. Osallistujia 160.
b. Tapahtumasta on tullut hyvää palautetta.

d. Avajaiskarnevaalit 5.9.
a. Jojot myytiin loppuun, merkkejä ja jäsenyyksiä tuli

myytyä paljon.
e. Fuksisitsit 8.9.

a. Osallistujia 150. Sitsit sujuivat hyvin, ruokaa ja juomaa oli
riittävästi.

12. Vuosijuhlakutsut
a. Savolaisen osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan yhteiset

vuosijuhlat 22.10.
a. Alustavasti Toivo on kiinnostunut edustamisesta.
b. Vuosijuhlille hankitaan kaksi vuosijuhlalahjaa, yksi

kullekin “synttärisankarille”.
13. Yhteistyösopimukset
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a. Loimu
a. Pyydetään Loimulta vielä tarkennuksia lausemuotoihin.
b. Sopimus näyttää muuten hyvältä.

b. NPG
a. Sopimus näytti hyvältä ja lyhyen keskustelun jälkeen

valtuutettiin Tinja allekirjoittamaan sopimus.
14. Virkojen täydentäminen

a. Risteilyvastaava
a. Valittiin Maria Tuomola kolmanneksi risteilyvastaavaksi

ja bussivastaavaksi luonnontieteilijöiden jouluristeilylle.
15. Haalarisponsoroinnit

a. Meridiaani
b. Integralis
c. Matrix
d. Resonanssi

a. Päätettiin sponsoroida ylläolevien järjestöjen haalareita
seuraavasti: 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.

16. Uudet jäsenet
a. Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen A123 mukaisesti.

17. MMETA
a. Ensi vuonna domainin vanhentuessa täytyy olla tarkkana, ettei

käy hassusti.
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b. Jesse tuo Tinjalle hallituskaapin avaimen nakki-infoon.
c. Jesse oli huolissaan, sillä viitat olivat loppuneet. Tosin Jesse ei

tiennyt, että asiasta oli keskusteltu jo aiemmin kokouksessa.
d. Janna oli tarkistanut, että viime vuonna orientoivalle viikolle

sekä kiitosiltaan oli budjetoitu 150e orientoivalle ja 150e
kiitosiltaan.

e. KJYR on tulossa.
f. Jessen täytyy kirjoittaa 40 sivun lähdeaineistosta essee tällä

viikolla.
g. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan Toimiston tarjoiluiden

maksullisuudesta.
18. Seuraava kokous

a. Päätetään doodlella.
19. Kokouksen päätös

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:25.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Anna Satokari Toivo Nurkka
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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