
 
Läsnä: 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja 

Janika Torkki, sihteeri 

Lassi Heikari, rahastonhoitaja 

Aleksi Vilkman, isäntä 

Joonas Korhonen, excumestari 

Ting-Jun Yong, varapuheenjohtaja 

Poissa:  

Nette Liljasto, webmaster 

Aaro Anttila, excumestari 

 

1. Kokouksen avaus 

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.05. 

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. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
-Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Kuulumiskierros 

-Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallituslaiset voivat hyvin. 

7. Ilmoitusasiat 

TEEKKARIEN LVI-KERHO 

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018 
22.1.2018 Klo 17:00, Otakaari 4, Huone 149, Otaniemi 

 



-Ei ilmoitusasioita. 

8. Talousasiat 
-Talousasiat ovat kunnossa. 

9. Tapahtumat 

a. Leasegreen-yritysilta 2.2.2018 

-Ruoka-asiat hoidossa ja hallitus on työvuorossa tapahtumassa. 

b. Energiatehokkuus korjausrakentamisessa -seminaari 7.2.2018 

-Startup-saunalla koko tapahtuma. Jaetaan hallitukselle työvuoroja pitkin päivää. 

c. Hallitusvaihto 2018 

-17.2, paikkana Rush-Helsinki, jonka jälkeen varattu saunatila Jätkäsaaresta. 

d. IDA ICE –perehdytys 19.2.2018 

-19.2 klo 16-18. Ilmoittautuminen tehtävä pian valmiiksi ja Aleksi hoitaa kahvitarjoiluita 

paikan päälle. 

e. Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 

-Seminaarin rakentaminen 14.3 illalla, jonne paikalle hallitus. Seuraavana päivänä 15.3 

myös työfukseja avuksi itse seminaariin. 

f. Terveet tilat 2028 –seminaari 16.3.2018 

-Tiia selvittää vielä tarkemmin tätä. Oletettavasti työntekijöitä myös tänne tarvitaan. 

g. Ramboll-excu 2018 

- Alustavasti mietittiin ma 26.2, jos sopii järjestäjille. Tiia selvittää vielä lisää ja palataan 

asiaan sitten uudestaan. 

h. Swegon-excu 2018 

-Alustavasti maaliskuussa. Joonas hoitaa eteenpäin ja palataan vielä tähän myöhemmin 

lisää. 

i. Nordbygg 12.4. - 14.4.2018 

-5 hyttiä ja bussi pitää hoitaa. Tiia ja Joonas hoitaa eteenpäin ja palataan vielä myöhemmin 

lisää asiaan. 

j. Are-excu 2018 

-Työmaa-excu. Ajankohtana alustavasti huhtikuun loppu. Puhutaan lisää vielä tästä, kun 

järjestelyt selvemmät. 

k. Pöyry-excu 

-Syksylle, alustavasti syyskuulle. Omat kyydit vai kuljetus? – selvitetään. Exculla case-

tehtäviä ratkaistavaksi ryhmissä. Joonas hoitaa järjestelyitä eteenpäin. 

l. A-insinöörit –excu 2018 

-Ajankohtana toukokuu tai sitten vasta syksyllä. Joonas tiedustelee lisää. 

10.Sisäasiat 

-Hallituskuvat pitää ottaa mahdollisimman pian, kun kaikki samaan aikaan paikalla. 

11.META 

-Ei merkittävää. 



12. Seuraava kokous 

-Päätettiin maanantai 5.2 klo 17. 

13. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.57. 

 

 

 

Otaniemessä 5.2.2018 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja  Janika Torkki, sihteeri 
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