
 
Läsnä: 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja 

Janika Torkki, sihteeri 

Nette Liljasto, webmaster 

Ting-Jun Yong, varapuheenjohtaja 

Lassi Heikari, rahastonhoitaja 

Aleksi Vilkman, isäntä 

Muut läsnäolijat: 

Jari Maunula, vuoden 2017 varapuheenjohtaja 

Anu Hannukkala, vuoden 2017 puheenjohtaja 

Poissa: 

Aaro Anttila, excumestari 

Joonas Korhonen, excumestari 

 

1. Kokouksen avaus 
-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
-Kokouksen puheenjohtajana toimii Tiia Kukkola ja sihteerinä Janika Torkki. 

4. Työjärjestys 
-Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. 

5. Kuulumiskierros 

TEEKKARIEN LVI-KERHO 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018 
17.2.2018 Klo 17:00, Atlantinkatu 7 a, Kabinetti, Helsinki 

 



-Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallitus voi hyvin ja hallitusvaihto saatu hienosti käyntiin. 

6. Ilmoitusasiat 
-Kerhon pitää rekisteröityä tämän vuoden aikana. 

7. Talousasiat 
-Pankkikortti Lassille on nyt matkalla. Leasegreen-yritysillan ja Energiatehokkuus 

korjausrakentamisessa seminaarin laskuja vielä odotellaan maksettavaksi. 

8. Tapahtumat 

a. IDA ICE –perehdytys 19.2.2018 

-Kaikki kunnossa maanantain tapahtumaa varten. 

b. Swegon-excu 8.3.2018 
-Lähtö 16.00 Otaniemestä, josta lähdetään käydään Kirkkonummen demohuoneella ja 

loppuillaksi päädytään Leppävaaraan. Ilmoittautuminen avataan tiistaina 20.2.2018 klo 

12.00 ja maanantaina Nette laittaa vielä tästä sähköpostia kerholaisille. 

c. Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 

-Kaikki hyvällä mallilla. 

d. Terveet tilat 2028 –seminaari 16.3.2018 
-Kaikki hyvällä mallilla. 

e. Nordbygg 12.4. - 14.4.2018 
-Maanantaina Nette laittaa sähköpostia tästä kerholaisille ja ilmoittautuminen pyritään 

avaamaan keskiviikkona 21.2.2018. Meillä on nyt varattuna 5 kappaletta 4-hengen hyttejä 

ja bussikuljetus pitää vielä lyödä lukkoon, kun saadaan tarjous. 

f. Are-excu 2018 

-Odotellaan lisätietoa Joonakselta. 

g. Wappubooli 26.4.2018 

-Järjestetään yhdessä LVK-kerhon kanssa. Teekkarien LVI-kerho hoitaa tapahtuman ruoat. 

Kannatusta saivat perinteiset nakit ja ranskalaiset, joiden lisukkeena voisi olla esimerkiksi 

perunasalaattia. 

h. Muut excut 

-Pöyry ja Ramboll –excursiot siirtyvät syksyyn eli palataan niihin lisää myöhemmin. 

9. Sisäasiat 

a. Mukitilaus 

-Lassi alkaa hoitamaan tätä. 

b. Kannatusjäsenten logot ilmoitustaululle 
-Janika ottaa hoidettavaksi tämän. 

10.META 
-Edellinen puheenjohtaja Anu siirsi uudelle hallitukselle vanhan hallituksen perinnöt. 

11. Seuraava kokous 

-Päätetään seuraavasta kokouksesta myöhemmin. 



12. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.18. 

 

 

 

Otaniemessä 28.2.2018 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja  Janika Torkki, sihteeri 
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