
 

 

 

 

ESITYSLISTA 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Antti Berg 

Sihteeri: Pinja Koskinen 

Excumestari: Juha Erholm 

Emäntä: Mette Soittila 

Somevastaava: Sami Kemppainen 

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki 

Webmaster: Julius Poskiparta  

Excumestari: Tomas Kurenniemi  

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

Poissa: 

Isäntä: Lotta Aalto 

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:04. 

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. 

7. Ilmoitusasiat 

TEEKKARIEN LVI-KERHO ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022 

10.03.2022 Klo 18:00, Otaniemi, Kandikeskus, U105 

 



- Ei ilmoitusasioita 

8. Talousasiat 

a. Kannatusjäsenyyksien tilanne 
- Kannatusjäsenyyksiä on saman verran kuin viimeksi, ei ole lähetetty 
lisähakemuksia. 
- Saatujen kannatusjäsenten laskut lähetetään tänään. 

9. Tapahtumat 

a. Talvipäivät 
- Hyvin meni, saatiin muutama uusi jäsen. 

b. VVS-träff 2022 
- Odotetaan edelleen Arcadan yhteyshenkilöltä vastausta päivämääristä. 

c. Hallitusvaihto 2022 
- Jatketaan yhteisten päivämäärien etsimistä toukokuulle, jotta 
mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan. 
- Yhden yön tapahtuma sai enemmän kannatusta kuin yhden illan 
tapahtuma. 

d. Sisäilmastoseminaari 15.3.2022 
- 10 henkilöä on lähdössä auttamaan sisäilmastoseminaarin järjestelyissä. 
Joka vuorossa on neljä henkilöä. 

e. Nordbygg messut 2022 
- TEK:in LVI-kerhon yhteyshenkilöltä tuli viesti, että he ovat kiinnostuneita 
lähtemään rakennusmessuille Tukholmaan 26.-29.4. 
- Viime kerroilla Swegon on ollut mukana sponsoroimassa, mutta ei lähde 
tälle kerralle mukaan. 
- Selvitellään kokonaiskustannusta, kysytään vielä TEK:in LVI-kerholta ja 
pidetään erilliskokous asiasta. 

f. Wappubooli 28.4.2022 
- Ei ole edistynyt, paljun vuokraaminen on vielä auki. 

g. Maaskolan ekskursio TBA 12.4.2022 
- Tapahtuma alkaa klo 15.30 Pasilassa miekkailulla, jonka jälkeen siirrytään 
klo 17.00 saunakabinettiin. Maaskolan puolesta on esitys, ruokaa ja sauna. 
- Paikkoja on 20 kpl ja tapahtumaan järjestetään yhteislähtö Otaniemestä. 
- Laitetaan Maaskolan esitysteksti ja sitova ilmoittautuminen 21.3. 
alkavalla viikolla erityisruokavalioita ja allergioita varten. 

h. Helvi tutustuminen 20.5.2022 
- Ilmoittautumislomake on tehty ja viesti laitetaan LVI-kerhon jäsenille. 

i. A-insinöörit ekskursio 
- Tapahtuma järjestetään syksyllä, ei vielä lisätietoa. 

j. Granlund ekskursio 
- Tapahtuma järjestetään syksyllä, ei vielä lisätietoa. 



10. Sisäasiat 

a. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon kotisivuille 
- Kuvat otetaan hallitusvaihdossa tai seuraavassa kokouksessa. 

b. Hallituksen tietojen päivitys PRH 
- Tiedot ovat päivitetty. 

c. Hallituksen ryhmäytyminen 
- Ryhmäytyminen meni hyvin ja lähes kaikki pääsivät paikan päälle. 

d. Haalarimerkki tilaus 
- Haalarimerkit ovat tilattu ja lasku maksettu. 
- Merkit ovat kerhohuoneella. 

11.  Ulkoasiat 

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä 

- Ei uutta tietoa, Antti lähettää sähköpostia ja laittaa Samin kopioksi. 

12. META 

- Saipu lähtee kannatusjäseneksi. 

13.  Seuraava kokous 

- Järjestetään seuraava kokous torstaina 7.4.2022 klo 18.00 kampuksella 

Otaniemessä ja tarvittaessa etänä, jos suurin osa ei pääse. 

14.  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:32. 

 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________   _______________________ 

Antti Berg, puheenjohtaja     Pinja Koskinen, sihteeri 

 


