
 

 

 

 

ESITYSLISTA 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Antti Berg  

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen 

Sihteeri: Pinja Koskinen 

Excumestari: Juha Erholm 

Isäntä: Lotta Aalto 

Somevastaava: Sami Kemppainen 

Webmaster: Julius Poskiparta  

Excumestari: Tomas Kurenniemi  

Poissa: 

Emäntä: Mette Soittila  

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki  

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:01. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

- Kokouksen puheenjohtajana toimii Antti Berg ja sihteerinä Pinja Koskinen. 

4. Työjärjestys 

- Esityslistan tapahtumista (kohta 9) poistettiin ”Talvipäivät” ja lisättiin 

”Vuosikokous”. Sisäasioihin (kohta 10) lisättiin ”TAHLO”. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

6. Kuulumiskierros 

- Kaikille kuuluu hyvää. 

TEEKKARIEN LVI-KERHO ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022 

07.04.2022 Klo 18:00, Microsoft Teams 

 



 

7. Ilmoitusasiat 

- Helvin ekskursion ilmoitus on julkaistu. Ilmoittautuneiden määrää ei pystytä 

seuraamaan, koska se on Helvin lomakkeen kautta. 

8. Talousasiat 

a. Kannatusjäsenyyksien tilanne 
- Kannatusjäsenten määrä on pysynyt samana. 

b. Sisäilmastoseminaari 
- Laitetaan lasku lähiaikoina. 

9. Tapahtumat 

a. VVS-träff 2022 
- Tapahtuman suunnittelu ei ole edistynyt. Jos heistä ei kuulu, tapahtuma 
voidaan järjestää myös Otaniemessä. 

b. Hallitusvaihto 2022 
- Sovitaan uudesta ajankohtasta, kun tapahtuma päätettiin järjestää yhden 
illan sijaan yhden yön tapahtumana. 

c. Sisäilmastoseminaari 15.3.2022 
- Tilaisuus meni hyvin ja Laurean tapahtumaopiskelijoita oli apuna 
järjestämässä. 

d. Nordbygg messut 2022 
- Wappuboolin takia vain alkuviikko kävisi, joten päätettiin olla 
osallistumatta. 

e. Wappubooli 28.4.2022 
- Suunnittelu ei ole edennyt. Pidetään kokous LVK:n kanssa ja käydään läpi 
käytännön asioita ja vastuunjakoa.  
- Tarjottavana on boolia ja pientä syötävää. LVI-kerho on aiempina vuosina 
hoitanut ruokajärjestelyt. Ruokamäärät ovat ylhäällä ja ne mitoitetaan 150 
hengelle. 
- Tilavarausvahvistus Otakaari 20 alakerran tiloista ja saunasta tuli 
sähköpostiin. 

f. Maaskolan ekskursio 12.4.2022 
- Muutamat eivät pääse osallistumaan, mutta varasijoilla ei ole ketään, 
joten sillä ei ole vaikutusta. Ei laiteta erikseen ilmoitusta vapautuneista 
paikoista. 
- Otaniemen yhteislähtöön ei erikseen ilmoittauduttu vaan lähdetään 
paikalle tulleiden kanssa. 

g. Helvi tutustuminen 20.5.2022 
- Ilmoittautuminen on auki ja osallistujat lisätään keskusteluryhmään. 
- Tiloja ei ole vielä varattu, joten tapahtumapaikka tarkentuu myöhemmin. 

h. A-insinöörit ekskursio 



- Järjestetään syksyllä, tapahtuma tarkentuu myöhemmin. 
i. Granlund ekskursio 

- Järjestetään syksyllä, tapahtuma tarkentuu myöhemmin. 
j. Kotimaan pitkä (24.-30.10) 

- Aloitetaan paikkakuntien ja vierailukohteiden suunnittelu 
- Ehdotuksina ovat Etelä-Savon ja Jyväskylän alueet. 

k. Vuosikokous 
-Siirretään toukokuulle ja lähetetään kutsu kokoukseen viimeistään viikkoa 
ennen. 
- Varmistetaan, että tilinpäätös on valmis siihen mennessä. 

10. Sisäasiat 

a. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon kotisivuille 
- Otetaan kuvat hallitusvaihdon yhteydessä 

b. Hallituksen tietojen päivitys PRH 
- Tietojen päivitys meni läpi ja se tallennettiin drive-kansioon. 

c. TAHLO 
- Tehdään tarvittavat liitteet hakemusta varten. 

11.  Ulkoasiat 

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä 

- Laitettiin viestiä, mutta vastausta ei ole vielä tullut. 

12. META 

- Ekskursioista on tullut kyselyä järjestää englanniksi, joten jatkossa voidaan 

kysyä mahdollisuutta järjestää osa tapahtumista englanniksi. 

13. Seuraava kokous 

- Seuraava kokous järjestetään 12.5.2022 klo 18.00 kampuksella tai etänä 

osallistujamäärien mukaan.  

14. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:34. 

 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________   _______________________ 

Antti Berg, puheenjohtaja     Pinja Koskinen, sihteeri 


