
 
 

Läsnä: 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja 

Janika Torkki, sihteeri 

Nette Liljasto, webmaster 

Ting-Jun Yong, varapuheenjohtaja 

Aleksi Vilkman, isäntä 

Lassi Heikari, rahastonhoitaja 

Milla Kiiskinen, juottaja 

Markus Sjöholm, excumestari 

Poissa: 

Joonas Korhonen, excumestari 

1. Kokouksen avaus 

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.02. 

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, paitsi lisäsimme kohtaan ”8. Tapahtumat” 

kohta ”f. Finnbuild-messut 2018”. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

-Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Kuulumiskierros 
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-Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallituslaiset voivat hyvin. 

7. Ilmoitusasiat 
-Uusille hallituksen jäsenille myönnettiin kerhon viralliset pinssit. 

8. Talousasiat 
-Talousasiat hyvässä kunnossa. AYY myöntänyt toiminta-avustuksen kerholle. 

9. Tapahtumat 

a. Teekkarien LVI-kerhon ja LIVIn kesäretki 14.6.2018 

-Kesäretki alkaa klo 17 Stadin panimolla ja siitä jatketaan yhdessä ravintolaan syömään. 

b. Kerhon kesäpäivät 11.8.2018 

-Vaasankadun kabinetti on varattu kyseiseksi illaksi klo 16 eteenpäin. 

c. Rekrysauna 10.9.2018 

-Tapahtuma yhdessä LVK:n kanssa. Puhujat varmistuneet.  

d. Grilli-ilta LVI-opiskelijoiden kanssa 

-Markus on ollut yhteydessä Arcadan LVI-kerhon puheenjohtajaan. Metropolian 

opiskelijoita olisi tulossa mukaan myös. Markus selvittää tätä vielä lisää. 

e. Excursio Granlundille 3.10.2018 
-Klo 16 alkaen ohjelmassa monipuolista ohjelmaa (esim. kierros toimistolla ja IV-

konehuoneella) ja loppuilta päästään viettämään saunatilassa. 

f. Finnbuild-messut 2018 

-Perjantaina tarkoitus mennä kerhon kesken ja ilmoittautumisen voisi hoitaa jokainen itse. 

Tämän jälkeen jatkot. Laitetaan kerhon jäsenille viestiä tästä. 

g. Kotimaan Pitkä 1.11.-2.11.2018 

-Yritysvierailut on sovittu. Joonas ja Markus järjestää tätä eteenpäin ja informoi sitten lisää. 

h. Teekkarien LVI-kerho n. 70-vuotta 17.11.2018 

-Anu juhlista vastuussa ja sponsoreita on hyvin saatu. Puhutaan tästä lisää 

vuosijuhlakokouksessa. 

i. Muut tapahtumat 

-Selvitetään pikkujoulupaikkaa. Tammikuulle ja helmikuun alkuun voisi kehitellä excuja. 

10.Sisäasiat 

a. Rekisteröityminen 

-Kokouksen jälkeen lähetetään hakemukset. 

11. META 

-Ei muuta esille tulevaa asiaa. 

12. Seuraava kokous 

-Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

13. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.55. 

 



 

 

 

Otaniemessä 11.6.2018. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja  Janika Torkki, sihteeri 
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