
TEEKKARIEN LVI-KERHO 

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 
                      23.9.2015 klo 17:00, K1, Huone 348, Otaniemi 

 

Läsnä: 

Kalle Nurmi 
Eveliina Salerma 
Jani Kiiski 
Juha Koikkalainen 
Ville Myllylä 
Valtteri Paasalo 
Juhani Riikonen 
Ossi Kaihua, Skypen välityksellä 
 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.22 

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 

 Maisterifukseja rekrytty, muutamia jo liittynyt 

 Jäsenlistan toiminnassa ollut häikkää. Muistetaan lisätä uudet jäsenet 

käsipelin listoille 

o Ossi lisää sähköpostit käsin, ja tieto ilmoittautumisesta lähtee 

samalla hallituslaisille 



6. TALOUSASIAT 

 Rahastonhoitajan mukaan rahatilanne on hyvä, palkka rakennusten 

energiaseminaarista parantaa entisestään 

o seminaarista ei myöskään aiheudu kuluja 

 vuosijuhlakassa/ulkoexcukassaa voi mahdollisesti alkaa kartuttamaan  

7. SYKSYN TAPAHTUMIA 

 7.10. Rekrysauna (LVI-kerhon, esittely, keittiöhommat yms…) 

o Kaikki hallituslaiset pääsevät paikalle 

o Hallitus esiintyy, puheenjohtaja pitää pidemmän puheenvuoron. 

Kalle ja Ville tekevät PowerPoint esityksen, jossa Ville esittelee 

LVI-opiskelumahdollisuuksia Aallon tulevissa, uusissa 

maisteriohjelmissa.  

o Valtteri ja Eveliina hoitavat keittiöhommat, LVK:n edustuksen 

lisäksi 

o Kulut puoliksi 

o Mahdollisesti loppusiivous kokonaan LVK:lle 

o Hallituslaisten tulisi myös ehtiä käymään saunassa ja 

hengailemaan 

o Kalle laittaa ilmon aukeamisesta muistutusviestin 

sähköpostilistaan 

o LVI-kerholle on pyritty saamaan enemmän näkyvyyttä viime 

vuoden 

 8.10. Rakennusten energiaseminaari 

o Työvuorolista päätettiin ja vuorot jaettiin 

o aamuryhmä 6 – 12 

o iltaryhmä 12 – 18 

o dresscodet selvitetään 

 18.11. Mahdollinen XQ RIL-nuorten kanssa 

o Halton mahdollisesti 

o alustavasti 18.11. ajankohtana 

o iltaekskursio 

o ilmo avataan RILin sivuilla, LVI mainostaa 

 5. – 6.11. Kotimaan pitkä ekskursio 

o Kaarinan Swegon iltaexcukohde torstaina 5.11. Telakka excu 10 – 

13. Swegon voisi alkaa klo 14. Pe Fläktwoods, klo 1130. 



o Turun yliopistolla esim. majoitustiloja, niissä ei saunaa 

o Saaristosta päin voisi etsiä mökkiä (Kaarina, Parainen, Turku), 

sauna tulee olla, mahdollisesti palju ja merenranta. 

o Bussari perinteinen bussifirma 

 25.11. Kolmeks XQ 

o 15 osallistujapaikkaa tavoitellaan, osallistujamäärä epävarma, 

Juha varmistaa 

o kylpylää tms ei ole varattu eikä varmistettu 

 4.12. Pikkujoulut ja vaalikokous  

o Heinävaaran saunatiloissa 

o Kerhon bändi esiintyy 

 Mahdollinen RIL+LVI Swegon yhteisexcu vuoden alkuun 

8. META 

 Tutkintouudistuksen vaikutus LVI-kerhon tulevaisuuteen 

o onko talotekniikan kursseja valittavana sekä energiatekniikka-
maisteriohjelmassa että rakennustekniikka-maisteriohjelmassa 
jos on niin meidän on tehtävä jatkossa yhteistyötä sekä LVK:n 
että raksan ammattiainekerhojen kanssa, koska talotekniikka on 
myös rakennustekniikka-maisteriohjelmassa 
 yhteiset tapahtumat ovat hyvä keino 
 mahdollisesti useita rekrytilaisuuksia 
 toinen vaihtoehto panostaa tapahtumien laatuun määrän 

sijasta  
o miten pitää valita uudet kurssit, että saa suunnittelijapätevyydet 

 alustavasti saadaan tietoa rekrysaunan esitystä varten 

o Teekkarien LVI-kerhon nimen vaihto Talotekniikkakerhoksi tai 

joksikin muuksi 

 Vanhojen hallituslaisten (hallitukset 2012 eteenpäin) kanssa kesäpäivät 

 Vanhoilta excumestareilta viimeisimpien kotimaan pitkien kohteet, mökit 

ym 

 Pohditaan yhteistyötä Metropolian opiskelijoiden kanssa, esim. 

mahdollinen yhteisexcu 

 nettisivuille menneet tapahtumat selvästi. Loppuvuoden tapahtumista 

lyhyet selostukset nettisivuille 

o Kotimaan pitkä: Juha ja Jani 

o Rekrysauna: Kalle 



o Kesäpäivät: Juhani 

o Kolmeks XQ: Juha ja Jani 

o Rakennusten energiaseminaari: Valtteri 

o RIL-yhteisexcu: Eveliina 

 Kalle voisi jäädä hallitukseen, mutta jättää puheenjohtajan hommat. 

Eveliina voisi jäädä myös toimariksi. Valtteri mahdollisesti syksyn poissa. 

Muut hallituslaiset ilmeisesti tavalla tai toisella mukana ensi vuonna. 

 Merkittävistä tehtävistä erityisesti puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja 

excumestarien hommat avoinna. Puheenjohtaja tullaan valitsemaan 

nykyisestä hallituksesta. Oleellista on, että näistä viroista vastaavat 

hallituslaiset opiskelevat ja ovat läsnä koululla. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.05 

 

 

 

 

 

 

 

Otaniemi 23.9.2015 

 

 

 

 

_______________________________               _______________________________ 

Puheenjohtaja Kalle Nurmi   Sihteeri Juhani Riikonen 


