
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

19/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Leppäsuonkatu 11 ja Zoom
Aika: 24.10.2022 klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä (puheenjohtaja), Kia Mattila (sihteeri), Anna Satokari,
Matias Onnelainen, Inka Haapaniemi, Jesse Turpeinen, Janna Kiuru, Toivo
Nurkka (saapui ajassa 18:09, kohdassa 5), Maria Tuomola (saapui ajassa
17:15, kohdassa 6), Vitaliy Gurov (saapui ajassa 17:20, kohdassa 9)

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:03.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisättiin uudeksi kohdaksi 17 hankinnat
b. Lisättiin uudeksi kohdaksi 11c Limes x Spektrum polttopallo
c. Lisättiin uudeksi kohdaksi 14b aiemmat

haalarisponsorointitiedustelut
a. Hyväksyttiin esityslista ylläolevin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Matias Onnelainen

pöytäkirjantarkastajiksi.
5. Fiiliskierros

a. Käytiin fiiliskierros läpi. Yliopisto-opiskelijoilla ei ole
syyslomaa ja päivän subia ei ole enää olemassa.

6. Ilmoitusasiat
a. Tinja ilmoitti, että Jassulle on annettu hallituskaapin avain, jotta

approtiimi voi inventoida approtiimin tavaroita sekä kuljettaa
niitä varastoon.

b. Kia ilmoitti, että hän aloittaa kandin kirjoittamisen ja on
löytänyt itselleen kandiohjaajan.

Sivu 1(6)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

19/2022
PÖYTÄKIRJA

c. Anna ilmoitti, että hän olisi halunnut kemian perustöihin 2.
periodiin, mutta hän ei mahtunut ryhmään.

d. Inka ilmoitti, että päivän subin poistuminen on scam.
e. Kia ilmoitti, että on saanut palkatonta vapaata marraskuun

alkuun.
7. Maunon vointi

a. Masentunutta meininkiä, Venla on käynyt piristämässä Maunoa
Toimistolla.

8. Posti
a. Kutsu Stadi vs. Lande kuvauksiin yleisöksi.
b. Sähköpostifilttereiden läpikäynti on erittäin mielenkiintoista.

9. Talous
a. Laskut

i. AYY, Smökin vuokra, 500€
ii. DNA, toimiston netti, 14,90€

iii. Paytrail, maksunvälityspalvelu, 18,48€
1. Hyväksyttiin laskut.

b. Kulukorvaukset
i. Venla Vanhala, fuksisitsien koristeet, 79,74€

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

i. Tinja vei Ålandbankenille käteiskassan ja sieltä
tilitettiin 2290,05€.

ii. Taloudenhoitaja esitteli nykyisen toteuman.
iii. Appron talous näyttää tällä hetkellä myös hyvältä.

10. Tulevia tapahtumia
a. Dokumenttitalkoot 25.10.

a. Aloitetaan klo 17 Inkalla.
b. Jos hallituslaiset tai virkailijat eivät pääse paikalle, on

suotavaa että he päivittävät virkatestamentin omalla
ajallaan.
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b. Millennium Innovation Forum 25.-26.10.
a. Kolme osallistujaa Limeksen kautta.

c. KJYR 5.-7.11.
a. KJYR-tj 12.
b. Limeksen kiintiössä olevat pitäisi saada selville maksujen

karhuamista ajatellen.
c. Rasti pitäisi keksiä.
d. Tapahtuma järjestää itse itsensä muuten.

d. Syyskokous 22.11.
a. Toteutuu.
b. Järjestetään hybridinä.
c. Selvitetään ennen kokousta Opavoten

äänestyskapasiteetti.
e. Luonnontieteilijöiden jouluristeily 1.-2.12.

a. Tapahtuma myytiin todella nopeasti loppuun, suurin osa
lipuista meni ilmeisesti Viikkiin.

b. Viikki on vastuussa bussikuljetuksen järjestämisestä,
bussit kulkevat ensin Kumpulan kautta Viikkiin sieltä
Turkuun.

c. Bussikuskeille on varattu paikat Omenahotellista.
d. Muutama loimulainen tulee myös bussilla.
e. Ensi vuonna pitäisi muistaa tiedottaa lipunmyynnistä

myös sähköpostitse jäsenille.
f. Beer Pong -turnaus

a. Tapahtuma järjestetään 21.11.
b. Tapahtumapaikkana on Otarannan kerhotila.
c. Janna on vastuussa järjestämisestä Limeksen puolelta.

g. Muut tulevat tapahtumat
a. Hallituksen kaatajaiset 10.12., Tinjalla on ajatus

tapahtuman järjestämisestä.
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b. Toiminta tutuksi -sauna, Sivistys on vapaana 10.11. ja
15.11. Tinja selvittää tilavarausta. Budjetoidaan
tilavuokraan 120€ ja ruokaan 60€.

11. Menneet tapahtumat
a. Limes x Matrix paintball-excu 26.9.

a. Limekseltä 9 osallistujaa ja Matrixilta 1 osallistuja.
b. Limeksen appro 5.10.

a. Eeppinen tapahtuma.
b. Kivaa oli ja kiito-silta on 4.11.
c. Apollon jatkoilla oli paljon porukkaa ja Maxinen jatkot

sujuivat mainiosti. Pääasiassa tapahtuma sujui hyvin.
c. Limes x Spektrum polttopallo

a. 20 osallistujaa. Oli kivaa.
12. Vuosijuhlakutsut

a. TKO-äly 12.11.
a. Tinja ja Vitaliy menevät edustamaan Limestä.

Budjetoidaan lahjaan 20€.
b. HYY 26.11.

a. Alustavasti kiinnostuneita ovat Kia ja Vitaliy.
13. Alina-vuorojen varauskierrokset

a. Yritetään ensisijaisesti varata lauantaita 18.3. vuosijuhlille
ennakkovarauskierroksella. Toissijaisesti edeltävä ja seuraava
lauantai.

b. Ensimmäisellä varauskierroksella yritetään varata 13., 16. tai
20.4. sitsejää varten. Mikäli ennakkokierroksella saadaan
varaus, niin yritetään varata näitä päiviä toisella kierroksella.

14. Haalarisponsoroinnit
a. Synop

a. Ei voida myöntää sponsorointia tässä vaiheessa, sillä
aiempien sponsorointien laskut eivät ole saapuneet vielä.
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b. Asiaan voidaan palata myöhemmin, jos budjettia on vielä
jäljellä.

b. Aiemmat haalarisponsorointiedustelut
a. Laskuja jo myönnetyistä sponsoroinneista ei ole vielä

saatu, joten nykyisen budjetin ja aikajanan valossa ei
voida myöntää sponsorointia MaO:lle eikä MYY:lle.

15. Toimisto
a. Kahvi, maito ja tee on loppunut, sillä kulutus on ollut erittäin

suurta viime aikoina Toimiston aukeamisen johdosta.
b. Kahvin ja teen hinta aiheutti kovaa keskustelua, mutta

päätettiin kahvin ja teen hinnaksi 0,15€/kuppi, joten kyseessä
on edelleen kampuksen halvin kahvi.

c. Budjetoidaan kahvi- ja teetarvikkeisiin 30€.
16. Jäsenrekisteri

a. Suurin ongelma on se, että nykyinen jäsenrekisteri on hyvin
sekava.

b. Kide.Appiin siirtymisessä on hieman teknisiä ongelmia, mutta
tämän pitäisi onnistua kuitenkin tämän vuoden aikana.

17. Hankinnat
a. Yhdeltä firmalta on tullut viittatarjous, mutta odotetaan vielä

lisää tarjouksia.
b. Jojo-tarjouksia on tullut jo ja Pinpopsin tarjous on paras. 100

jojoa 2,38€/kpl, 200 jojoa 2,21€/kpl, 300 jojoa 2,05€/kpl  + alv
ja toimituskulut. Tilataan 100 kappaletta jojoja.

c. Kunniamerkkejä täytyy tilata lisää. Tinja tiedustelee
kunniamerkkien hintoja.

18. MMETA
a. Inka pohti, miten Sivistyksen avaimen saa tuutoreiden

kiitosiltaan. Kia ja Jesse kirjoittavat paperin ja hakevat avaimen.
b. HYAL lainaa Limeksen telttaa kahta nakkia vastaan.
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c. Janna muistutti, että vuoden 2019 fuksit ilmoittivat
haalarisponsorointeja kysyessä arviota haalareiden määrästä.
Tämä kannattaa palauttaa käytäntöön ensi vuodesta alkaen.

d. Vita kysyi hallituslaisia nakkeilemaan Integraliksen
vuosijuhlille. Hallitukselle tulee myös kutsu vuosijuhliin
piakkoin.

e. Inka selkeytti luonnontieteilijöiden jouluristeilyn
bussikuljetuksien hintoja.

19. Seuraava kokous
a. Seuraavassa kokouksessa käsitellään syyskokouksen

dokumentteja. Budjetoidaan 20€ ruokaan/hallituksen jäsen ja
5€ kuljetusmaksuun.

b. Kokous järjestetään 11.11. klo 16:30. Tinja tiedustelee
kokouspaikaksi Groudonia tai Klusterin kokoushuonetta.

20. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:42.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Toivo Nurkka Inka Haapaniemi
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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