
TEEKKARIEN LVI-KERHO 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 
                22.8.2015 klo 12:30, Parainen, Nauvo, Saari Peno 

 

Läsnä: 

Kalle Nurmi 
Juha Koikkalainen 
Ville Myllylä 
Valtteri Paasalo 
Juhani Riikonen 
 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:36 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

o Valittiin Kalle Nurmi 

 KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 

o Valittiin Juhani Riikonen 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esityslista hyväksyttiin 

5. ILMOITUSASIAT 

 Kerhon kesä on mennyt hyvin, kesän kauneinta viikonloppua hieno viettää 

Turun saaristossa 

 Villen synttäreitä juhlistettiin  

6. TALOUSASIAT 

 Rahastonhoitajan mukaan rahaa on, sis. ilm seminaarin lasku on lähetetty 

 muutama kulukorvaus maksamatta; tullaan hoitamaan 

 2 sponssia maksamatta; tulee tarkistaa 



 todettiin, että rahaa on riittävästi kerhon normaalin toimintaan 

 tavoitteena ensi vuonna pari uutta sponsoria 

 7.10. fuksisauna, jaetaan kulut puoliksi LVK:n kanssa 

7. SYKSYN TAPAHTUMIA 

 1.9. Aalto Party, ilmoitus viim 24.8, kerho jättää väliin 

 Otatarhan ajot ke 30.9, ilmoitus viim 16.9, harkitaan toiminnallisen rastin 

järjestämistä 

 Elvillä 9.9. luontokeskus Haltiassa excun-tyyppinen tapahtuma, ilm. 

viimeistään 1.9, Kalle lähettää mailin eteenpäin hallituslaisille 

 ke 7.10. LVK:n ja LVI:n fuksisauna 

 Rakennusten energiaseminaari to 8.10, sisäilm. yhdistys järjestää 

 Kotimaan pitkä excu: Juha on pohtinut, suuntana Turun seutu. 

Firmavaihtoehtoja esim. Fläktwoods, Jäspi, Swegon, Koja, Eurosolar, 

Turun telakka. Ajankohta lokakuun viim tai marraskuun ensimmäinen 

vkpl, usein Bordellin jälkeinen torstai. Bussifirma on aiemmin ollut 

Bussari. Alustavasti voisi Telakka  swegon  jäspi 

 Marras-joulukuun vaihteeseen tavoitellaan Kolmeksin excua kylpylään 

Turenkiin 

 Mahdollisesti vielä yksi pienempi excu  

8. META 

 hallituksen kahvituntikysely, tämän jälkeen jäsenkirjeessä ilmoitetaan 

ajankohta kaikille kerhon jäsenille 

 järjestetään vastaavanlaista iltaa raksan ammattiainekerho(je)n kanssa. 

Vääntö olisi kenties lähimpänä LVI-kerhoa 

 tärkeää olisi tavoitella maisterivaiheeseen saapuvia LVI-opiskelijoita. Kalle 

lähettää jokaiselle henk. koht viestiä 

 Ossi tarjoaa Juhalle nettisivukoulutusta, Juha jakaa tiedon eteenpäin 

 Nettisivuille voisi jokainen vuorotellen päivitellä tietoja menneistä 

tapahtumista 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.13 

 

 

 

 



 

 

 

Nauvossa 22.8.2015 

 

 

 

 

_______________________________               _______________________________ 

Puheenjohtaja Kalle Nurmi   Sihteeri Juhani Riikonen 


