
HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

22/2022
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11 ja Zoom
Aika: 27.12.2022 klo 17:00

Läsnä: Tinja Seppälä (kokouksen puheenjohtaja), Kia Mattila (kokouksen
sihteeri), Janna Kiuru, Anna Satokari, Toivo Nurkka, Maria Tuomola, Jesse
Turpeinen, Inka Haapaniemi

1. Kokouksen avaus
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:12.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Jesse Turpeinen ja Maria Tuomola.

5. Fiiliskierros
a. Käytiin fiiliskierros läpi, hallituskuppa jyllää vielä.

6. Ilmoitusasiat
a. Kia ilmoitti, että sai joululahjaksi vessapaperia.
b. Maria ilmoitti, että hän sai käytännöllisen joululahjan,

HAI-saappaat.
c. Toivo ilmoitti, että hän sai Jallua lahjaksi.
d. Tinja ilmoitti, että tänään Klusterilla ei kuulemma tapahdu

mitään.
e. Tinja ilmoitti, että Matlun syyskokouksen jälkeen tarkoituksena

oli juottaa Limes.
f. Maria ilmoitti, että kissa.
g. Anna ilmoitti, että hänen naapurillaan on corgin pentu.
h. Janna ilmoitti, että jouluna Mikon porukoilla oli Faarao-koira,

joka on sosiaalisesti kiusallisin koira ikinä.

Sivu 1(7)



HALLITUKSEN KOKOUS
LIMES RY

22/2022
PÖYTÄKIRJA

i. Tinja ilmoitti, että Nykissä ihmiset ulkoilutti koiria työntämällä
niitä rattaissa.

j. Kia ilmoitti, että hänen siskonsa koira haukkui Jesselle jouluna.
k. Jesse ilmoitti, että hänellä oli jouluna Pörrö jalkojen välissä.

7. Maunon vointi
a. Jesse kertoi, että Mauno on mahdollisesti toimistolla. Hän ei

nähnyt Maunoa pimeässä toimistossa.
8. Posti

a. Joulukortteja Resonanssilta, Matrixilta ja Vasaralta
b. Ålandsbankenilta kirje, ei vaadi toimenpiteitä
c. Kalenterimaailmalta esite
d. MAOn sähköinen joulukortti
e. HYYltä excel-pohja vuoden 2023 klusteriavaimille.

9. Talous
a. Laskut

i. Eurocard 0€
ii. Paytrail, maksunvälityspalvelu 18,48€

iii. DNA, toimiston netti 14,90€
iv. HYK, haalarisponssi 300€
v. Patentti- ja rekisterihallitus, LEI-tunnistemaksu,

42,20€
vi. TKO-äly, Integraliksen lippu, 19,47€

1. Hyväksyttiin laskut, LEI-tunniste on
hyväksytty jo kokouksessa 20/22, mutta
hyväksyttiin lasku nyt uudestaan 5€
muistutusmaksun takia.

b. Kulukorvaukset
i. Inka Haapaniemi, postimaksukoneen varojen

lataus, 100€
ii. Inka Haapaniemi, Liidun pikkujoulujen tarjoilut ja

fuksipalkinnot, 29,85€
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iii. Toivo Nurkka, ABP-vujut, 30€
iv. Toivo Nurkka, Integraliksen vujut, 30€
v. Toivo Nurkka, Matrixin vujut, 52,50€

vi. Tinja Seppälä, TKO-älyn vujut, 60€
vii. Jesse Turpeinen, Halkon 22/22 eväät, 6,58€

1. Hyväksyttiin kulukorvaukset
c. Katsaus taloudenpidosta ja talousarvion toteutumisesta

i. Taloudenhoitaja esitteli tämän vuoden toteuman.
Hyvältä näyttää.

ii. Eurocard haluaa ensi vuonna enemmän rahaa
kortista, hinta nousee 40€ > 45€, vaikka Eurocard
laskuttaa meiltä jo 50€ vuosittain.

iii. Tinja esitteli Riston lähettämän sijoitusraportin.
iv. Toivo lähettää ennen vuodenvaihdetta

maksumuistutuksia.
10. Tulevia tapahtumia

a. Sijoitusvaliokunnan kokous 2/2022
a. Järjestetään 28.12., ravintola Que Emissä.
b. Tuija on kutsuttu kokoukseen puhumaan appron

taloudesta.
b. JuJon kokous 2/2022

a. Järjestetään 29.12. Zoomissa.
b. Jesse pohti, että vihkojen hinnat voisi laskea 0€.
c. Ehdotus ei herättänyt hallituksessa vastustusta, joten

JuJo päättää asiasta.
c. Tilinpäätöstalkoot

a. Ehdotetaan Pilville 16. tai 19.1. ja päätetään tämän
pohjalta varsinainen päivä.

b. Budjettiehdotus 25€ tarjoiluihin. Budjetointi
vahvistetaan vuoden 2023 toimesta ensimmäisessä
hallituksen kokouksessa.
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c. Pilvi vastasi, päätettiin päiväksi 16.1. klo 14.
d. Muut tulevat tapahtumat

a. LiEKe kokoontuu todennäköisesti tammikuun puolessa
välissä. Anna ja Janna hoitavat kerhotilan varaamisen.
Budjetointi tapahtuu vuoden 2023 ensimmäisessä
hallituksen kokouksessa.

b. Anna tekee talviseminaariin liittyvän Doodlen.
Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa päätetään, ketkä
kutsutaan talviseminaariin.

11. Menneet tapahtumat
a. Tutustu Limekseen -sauna 15.11.

a. 30 osallistujaa, vegaaninen nachopelti oli hyvää.
Onnistunut ilta, ylimääräinen ruoka vietiin Klusterille.

Palattiin kohtaan 10c ajassa 18:05. Siirryttiin kohtaan 11b ajassa 18:07.

b. Beer Pong -turnaus 21.11.
a. Osallistujia oli 35. Tapahtuma sujui mukavasti. Limes otti

turpaan, vaikka neljän parhaan joukkueen joukossa olikin
kolme Limes-joukkuetta. Ensi kerralla Limes voittaa.

c. Syyskokous 22.11.
a. Kokous kesti alle 2h! Kokouksessa valittiin hallituksen

jäsenet, puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä appron
pääkoodinaattori vuodelle 2023.

b. Osallistujia 20.
d. Alinan syksyn varauskierrokset

a. Saatiin vuosijuhlapäiväksi 11.3. ja sitsipäiväksi
toukokuulle 11.5.

e. Luonnontieteilijöiden jouluristeily 1.-2.12.
a. Osallistujia Limekseltä n. 20.
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b. Luonnonvalittuja tuli. Tapahtuma sujui hyvin.
Kumpulasta lähtenyt kuski ei meinannut löytää Viikkiin.
Satamassa suunniteltu lippujen jako ei sujunut
suunnitelmien mukaisesti, mutta onnistui silti hyvin.

c. Hittiputki soi tanssilattialla.
d. Yhteisjärjestelyt Viikin kanssa sujuivat kohtalaisesti.
e. Ensi vuodelle tavoitteena on omat kiintiöt Kumpulalle ja

Viikille.
f. Limeksen kautta osallistuneille lähetetään palautelomake

täytettäväksi.
g. Ensi vuonna lipunmyynnistä tulee infota somen lisäksi

myös sähköpostilistalla.
f. Liidun pikkujoulut 7.12.

a. Osallistujista suurin osa oli fukseja. Tarjoilut kelpasivat,
osallistujia 40.

g. Hallituskauden kaatajaiset 10.12.
a. Sairasta menoa, hallitus kaatui lopulta viikoksi sängyn

pohjalle.
b. Kaatajaisissa oli liukasta ja hallitus kaatuili myös itse

tapahtuman aikana.
h. Matlun syyskokous 21.12.

a. Tinja oli edustamassa Limestä. Tinja huuteli tyhmiä
läppiä jokaiseen väliin.

b. Matlun hallituksessa on ensi vuonna kaksi limettiä ja
hallitus on myös poikkeuksellisen poikkitieteellinen.

c. Matlun puheenjohtajavalinta oli poikkeuksellisen tiukka.
12. MMETA

a. Langetettiin Jannalle viivästynyt pullasanktio
sähköpostikokouksen väliin jättämisestä. Janna lupasi leipoa
jotain kivaa keväällä.
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b. Approtiimi on alkanut muodostumaan. Approtiimi vahvistetaan
vuoden 2023 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

c. Tämä on Tinjan viimeinen kokous puheenjohtajana. Hänestä
tuntuu oudolta päättää kahden vuoden puheenjohtajuus, sillä
pidettyjä kokouksia on kertynyt noin 50 kappaletta.

d. Janna muistutti vuoden 2023 bilevastaavia Laskuhumalan
järjestämisestä.

e. Kia mainitsi, että hän on oppinut kolmen vuoden sihteriköinnin
aikana kirjoittamaan “pöytäkirjantarkastaja” oikein.

13. Seuraava kokous
a. Seuraava kokous järjestetään vuoden 2023 hallituksen

toimesta. Uusi hallitus päättää itsenäisesti kokouksen
järjestämisestä.

14. Kokouksen päätös
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:48.

ALLEKIRJOITUKSET
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_________________________ _________________________
Tinja Seppälä Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Jesse Turpeinen Maria Tuomola
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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