
TEEKKARIEN LVI-KERHO 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 
 27.5.2015 klo 17:00, Espoo, Otakaari 4, Huone K348 

 

Läsnä: 

Kalle Nurmi 
Juha Koikkalainen 
Jani Kiiski 
Eveliina Salerma 
Valtteri Paasalo 
Ossi Kaihua 
Juhani Riikonen 
 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.18 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3.1. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

o Valittiin Kalle Nurmi 

3.2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 

o Valittiin Juhani Riikonen 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esityslista hyväksyttiin 

5. ILMOITUSASIAT 

 Jos tarvitsee opiskelijalinsenssin Ida Ice, ottaa yhteyttä Mika Vuohon 

6. TALOUSASIAT 

 Kannatusjäsenet ja toiminta-avustukset 

 Sitoutuneet ovat ne, kenen logot ovat nettisivuilla 

 Sis. ilm. seminaarin laskua ei ole vielä laitetta/saatu 

 Tällä hetkellä tilillä rahaa tarpeeksi loppuvuodeksi 



 Kalle etsii vielä paria kannatusjäsentä 

 vappuboolin rahanjako on vielä kesken(kustannusten jako am. aine 

kerhoille) 

 LVI-kerho maksaa loput LIVIn kesäretkestä 

 syksyllä rakennusten energiaseminaarista, josta saadaan palkkaa 

7. KESÄN / ALKUSYKSYN TAPAHTUMIA 

 4.6.2015 LIVIn kesäretki 

o Ossi lataa tapahtuman kuvat nettisivulle 

 21. - 23.8. Hallituksen kesäviikonloppu 

o Tavoittekohteena Parainen, Juhanin mökki. Varalla Kalle mökki 

o Hallitus+vanhojen jäsenten mökkireissu? 

 Syyskuun loppu / lokakuun alku: uusien jäsenten saunailta 

o Fukseille ja 3. vuoden opiskelijoita tavoitellaan. Saunailta, jossa 

molemmat samassa tai sitten molemmille erikseen. 

o Voitaisiin kenties järjestää ilta myös raksalaisille. Saataisiin 

yhteistyötä, tutustuttaisiin raksalaisiin, ja saataisiin kenties uusia 

jäseniä. 

o Kohteena voisi olla myös AMK:sta maisterivaiheeseen tulleet LVI-

tekniikan jatko-opiskelijat. 

 8.10. Rakennusten energiaseminaari 

o Töissä ollaan jotenkin, ei niin työllistävä kuin sisäilmastoseminaari 

 muita tapahtumia excut, pikkujoulut jne. 

8. META 

 Kotimaan pitkän järjestelyt käyntiin elokuussa. 

o marraskuun ekalla viikolla kenties 

o kohteena voisi olla länsirannikko, esim. turku-kaarina 

o perinteisesti yksi yö, nyt mahdollisesti kaksi yötä 

o 10€ osallistumismaksu 

 Ulkomaan excu 

o pidetään kokous syksyllä aiheesta 

 5. vuoden välein vuosijuhlat 

o kassan kerryttäminen juhlia varten kenties jo hieman aikaisemmin 

 voisi järjestää lisää alkoholittomia aktiviteettejä, esim. urheilua 



 Ossi lähtee vaihtoon syyskuussa, Ossi järjestää koulutuksen muille 

hallituslaisille ennen vaihtoon lähtöä, joten uutta webmasteria ei hommata 

hallitukseen. Ossi tarvittaessa antaa etätukea. 

 Kerhohuoneen remontti, asiaan palataan syksyllä. Hommasta LVK:n kanssa 

yhteiskokous 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25 

 

 

 

 

 

 

 

Otaniemessä 27.5.2015 

 

 

 

 

_______________________________               _______________________________ 

Puheenjohtaja Kalle Nurmi   Sihteeri Juhani Riikonen 


