
	
 

 

 

 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Tomas Kurenniemi 

Varapuheenjohtaja: Anni Luoto 

Sihteeri: Saara Jyrkönen 

Excumestari: Sami Kemppainen 

Excumestari: Daniela Schenk 

Webmaster: Julius Poskiparta 

Juottaja: Antti Berg 

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki 

Poissa: 

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

Isäntä: Henri Hopeasaari 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:03. 

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

3. Kokouksen järjestäytyminen 
- Kokouksen puheenjohtajana toimii Tomas Kurenniemi ja sihteerinä Saara 

Jyrkönen. 
4. Työjärjestys 

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. 
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5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 

6. Kuulumiskierros 
- Kaikille kuuluu ihan hyvää. 

7. Ilmoitusasiat 
- Wappussien jako onnistui hyvin ja sisältö oli miellyttänyt jäseniä. 
- Hallituksen virkistäytyminen onnistui myös hyvin. 

8. Tapahtumat 
a. IK x LVI Afry-excursio 17.5. 

- Excursio etenee hyvällä mallilla. 
- Osallistujia on tällä hetkellä 27 kpl ja lisää mahtuu vielä. 
- Webmaster luovuttaa osallistujien sähköpostit AFRY:n järjestäjälle. 

b. Maik goes “AATU” 21.5. 
- Teekkarien LVI-kerhoa on pyydetty pitämään rastia. 
- Anni voi tulla pystyttämään telttaa ja olla rastilla muutaman tunnin. 

Antti ja Saara tulevat pitämään rastia. Kysytään, jos myös Janika pääsisi 
pitämään rastia. 

- Rastilla myydään jotain juotavaa esimerkiksi kerhon oluita tai 
booliseosta. 

- Rastinpitäjät suunnittelevat aktiviteettia rastille erillisessä palaverissa. 
c. Vuosikokouksen jatkokokous  

- Jatkokokous pidetään 4.6. piknik-muotoisesti Helsingissä 
Mustikkamaalla kello 19:00, jos sää sallii. Tarkempi sijainti päätetään 
myöhemmin. 

- Jos sää on huono, niin varasuunnitelmana kokoustetaan Tomaksen 
luona Arabianrannassa. 

- Puheenjohtaja laittaa kokouskutsun eteenpäin. 
d. Kerhon kesäpäivät 

- Pidetään kerhon kesäpäivät elokuussa jonain perjantaina. 
- Puheenjohtaja tekee Doodle-kyselyn tarkemmasta ajankohdasta. 
- Yritetään saada jokin AYY:n sauna- tai kokoustila. 

e. Hallitusvaihto 
- Alustava päivämäärä hallitusvaihdolle on 3.9. ja sen olisi tarkoitus 

kestää koko viikonlopun. 
- Tehdään Doodle-kysely tarkemmasta ajankohdasta. 



- Hallitusvaihtoon vuokrataan mökki. Antti, Anni ja Saara katselevat 
vaihtoehtoja mökille ja kokoustavat pienemmällä porukalla 
myöhemmin. Mökki tulisi sijaita ainakin järven rannan lähettyvillä. 

- Tarjoilut ja aktiviteetit päätetään myöhemmin. Rapujuhlat pidetään 
ainakin. 

- Kysytään rahastonhoitajalta tarkempi budjetti hallitusvaihdolle. 
f. LIVIn syysretki 

- Pyritään järjestämään syysretki syyskuussa tai lokakuussa. 
- Syysretkellä voisi olla ainakin liikunta-aktiviteettia. Mietitään tarkempia 

aktiviteetteja myöhemmin. 
- Illemmalla syödään ja juodaan. 
- Rantsun paljua on kaipailtu. Yritetään saada Rantsu varattua. 
- Budjetti on n. 1500 €. LVI-kerho järjestää syysretken ja laskuttaa LIVIä. 

g. Kotimaan Pitkä 
- Siirretään Kotimaan Pitkän suunnittelu myöhemmäksi. Järjestetään 

Kotimaan Pitkä koronatilanteen mukaan. 
- Excursiomestarit voivat alkaa jo suunnittelemaan kohteita Kotimaan 

Pitkälle. 
- Kotimaan Pitkän ajankohta voisi olla kesälomakauden jälkeen 

esimerkiksi elokuussa. Suunnitellaan tarkempaa ajankohtaa 
myöhemmin. 

9.  Sisäasiat 
a. Hallituskuvat nettisivuille 

- Hallituskuvat on otettu ja parhaimmat kuvat on valittu.  
- Webmaster lisää kuvat mahdollisimman pian nettisivuille. 

b. Uusi kerhohuone? 
- Selvitetään mahdollisuuksia uuteen kerhohuoneeseen. 

c. Kangaskassien tilaus 
- Tilataan esimerkiksi kierrätetystä puuvillasta tai vastaavasta 

valmistettuja kangaskasseja. 
- Tilataan kangaskasseja n. 100 kpl. 

10.    META 
- Ei muita esille tulevia asioita. 

11.    Seuraava kokous 



- Päätettiin pitää seuraava kokous 16.6.2021 klo 18:00. Järjestetään Teamsin 
välityksellä. 

12.    Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:52. 

 
 

VAKUUDEKSI 
 

 
____________________________  ____________________________ 
Tomas Kurenniemi, puheenjohtaja  Saara Jyrkönen, sihteeri 

 
 


