
 
Läsnä: 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja 

Janika Torkki, sihteeri 

Milla Kiiskinen, juottaja 

Aleksi Vilkman, isäntä 

Lassi Heikari, rahastonhoitaja 

Markus Sjöholm, excumestari 

Nette Liljasto, webmaster 

Myöhässä: 

Ting-Jun Yong, varapuheenjohtaja 

Poissa: 

Joonas Korhonen, excumestari 

1. Kokouksen avaus 

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03. 

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, mutta kohtaan ”9. Sisäasiat” lisättiin alakohta 

”b. Rekisteröityminen”. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

-Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

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

7. Ilmoitusasiat 
-Saimme vanhalta jäseneltä kysymyksen koskien AYY:n ulkopuolisia jäseniä. Sääntöjemme nojalla 

jäsentemme on oltava AYY:n jäseniä. 

8. Talousasiat 

-Talousasiat ovat kunnossa. 

9. Tapahtumat 

a. Rekrysauna 10.9.2018 

-Ensi viikolla kokous tapahtumaa koskien, joten palataan asiaan sitten lisää. 

b. Grilli-ilta LVI-opiskelijoiden kanssa 
-Syyskuulle sovitaan vielä päivämäärää. Facebook-tapahtuman voisi luoda ja tehdä 

mahdollisesti ilmoittautumisen meidän sivuillemme. Palataan tähän uudestaan 

myöhemmin, kun lisää on selvinnyt. 

c. Excursio Granlundille 3.10.2018 

-Viimeisiä lisätietoja vielä tulossa pian, mutta tapahtuma hyvin hoidossa. 

d. Finnbuild-messut 10.10.-12.10.2018 
-Rekisteröityminen messuille jo auki ja laitetaan tästä myös informaatioviesti jäsenille. 

e. Kotimaan Pitkä 1.11.-3.11.2018 
-Excukohteet lyöty lukkoon. Haetaan lakinkäyttöoikeus tapahtumaan. Tapahtuman 

järjestelyt hallinnassa, mutta palataan tähän vielä lisää seuraavassa kokouksessa. 

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

-Huomenna kokoustetaan tästä lisää. Tapahtuma on hyvin hoidossa. 

g. Pikkujoulut ja vaalikokous 

-Pohditaan vielä lisää, että pidetäänkö viime vuoden vai sitä edellisen vuoden kaavan 

mukaan. 

h. Excursio Optiplanille 

-Ajatuksena yritysesittely ja sen jälkeen saunatilaan. Yritetään lyödä päivämäärä lukkoon ja 

palataan tähän sitten tarkemmin. 

i. Excursio Fläkt Woodsille 
-Yritetään lyödä päivämäärä lukkoon ja palataan sitten tähän uudestaan. 

10.Sisäasiat 

a. GDPR 

-GDPR tiedostot on päivitetty nettisivuille. 

b. Rekisteröityminen 

-Hallitus hyväksyi PRH:n esittämät muutokset sääntöjen sanamuotoihin. Rekisteröityminen 

on virallisesti tehty. 

11.META 

-Ei muuta esille tulevaa asiaa. 



12. Seuraava kokous 

-Päätettiin alustavasti maanantai 24.9 klo 17. 

13. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.55. 

 

 

 

Otaniemessä 27.9.2018 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Tiia Kukkola, puheenjohtaja  Janika Torkki, sihteeri 
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