
 

 

 

 

ESITYSLISTA 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Antti Berg 

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen 

Sihteeri: Pinja Koskinen 

Excumestari: Juha Erholm 

Isäntä: Lotta Aalto 

Emäntä: Mette Soittila 

Somevastaava: Sami Kemppainen 

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki 

Poissa: 

Excumestari: Tomas Kurenniemi 

Webmaster: Julius Poskiparta 

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:05. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

- Kokouksen puheenjohtajana toimii Antti Berg ja sihteerinä Pinja Koskinen. 

4. Työjärjestys 

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

6. Kuulumiskierros 

- Kaikille kuuluu hyvää. 

TEEKKARIEN LVI-KERHO ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 

10.02.2022 Klo 18:00, Microsoft Teams 

 



7. Ilmoitusasiat 

- Sami ostaa kaiuttimen. 

8. Talousasiat 

a. Kannatusjäsenyyksien tilanne 
- On saatu useita kannatusjäseniä ja vielä lähetetään pyyntöjä.  

9. Tapahtumat 

a. Talvipäivät 
- Vähintään kolme on lähdössä pitämään rastia 14.2.2022. Rasti on auki 
14.30–17.30 ja siellä jaetaan ainakin haalarimerkkejä ja ehkä lisäksi jotain 
karkkia. 

b. VVS-träff 2022 
- Järjestetään Arcadan tiloissa. Tavoitteena saada järjestettyä ensi vuoden 
aikana. Tapahtumaan voidaan ostaa juotavaa ja syötävää. 

c. Hallitusvaihto 2022 
- Järjestetään vanhalle ja uudelle hallitukselle alustavasti perjantaina tai 
lauantaina, mutta päivämäärä tarkentuu. Tarkempaa ohjelmaa ei ole vielä 
päätetty. 

d. Sisäilmastoseminaari 15.3.2022 
- Ei ole kuulunut mitään, kysellään perään tilanteesta. 

e. Nordbygg messut 2022 
- Tapahtuma peruuntuu.  

f. Wappubooli 28.4.2022 
- Tila on varattuna, seuraavaksi hankitaan ruoat ja juomat. Ehdotettiin 
paljun vuokraamista. 

g. Maaskolan ekskursio TBA 
- Aktiviteetti muuttuu. 

h. A-insinöörit ekskursio 
- Talotekniikan ja teollisuuden ekskursio järjestetään. 

i. Granlund ekskursio 
- Uusi Granlundin ekskursio järjestetään syksyllä. 

 
10. Sisäasiat 

a. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon kotisivuille 
- Otetaan kuvat seuraavan kokouksen tai ryhmäytymisillan aikana. 
Varmistetaan kuvaajan saaminen. 

b. Hallituksen tietojen päivitys PRH 
- Saara päivittää hallituksen tiedot. 

c. Hallituksen ryhmäytyminen 
- Arki-illalle ehdotettiin syömistä Helsingissä kerhon kustantamana. 
Päivämäärä tarkentuu myöhemmin. 



d. Haalarimerkki tilaus 
- Tilaus on tehty, mutta haalarimerkeistä ei ole kuulunut mitään. 

e. Helvi 
- Ei ole kuulunut mitään, poistetaan asialistalta. 

11.  Ulkoasiat 

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä 

- Sami valittiin jatkamaan johtoryhmässä. 

12. META 

- Rambollin kesätyöhaut ovat auenneet, tiedotetaan kerhon sähköpostilistalla ja 

somessa. 

- Otetaan LinkedIn käyttöön. 

- Hallituksen ryhmäytymiseen ehdotettiin jotain aktiviteettia ruokailun lisäksi. 

Jokaiselle olisi arviolta 35e käytettäväksi. Ajankohta olisi maaliskuun alussa. Tilaa 

ei ole päätetty, mutta ainakin Oodissa on vuokrattavia tiloja. 

13.  Seuraava kokous 

- Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu. 

14.  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:43. 

 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________   _______________________ 

Antti Berg, puheenjohtaja     Pinja Koskinen, sihteeri 

 


