
 

 

 

 

ESITYSLISTA 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Antti Berg  

Sihteeri: Pinja Koskinen  

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki  

Emäntä: Mette Soittila 

Somevastaava: Sami Kemppainen  

Webmaster: Julius Poskiparta  

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

Excumestari: Juha Erholm 

Poissa: 

Isäntä: Lotta Aalto 

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen 

Excumestari: Tomas Kurenniemi 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:06. 

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 6/2022 

20.06.2022 Klo 18:00, Microsoft Teams 

 



7. Ilmoitusasiat 

- Ei ole ilmoitusasioita 

8. Talousasiat 

a. Wappubooli 

- Jaetaan kustannukset LVK:n ja VTK:n kanssa.  

9. Tapahtumat 

a. VVS-träff 2022 
- Tapahtuma yritetään järjestää syksyllä. 

b. Hallitusvaihto 2022 
- Mahdollisimman monelle sopiva viikonloppu valitaan, tarkentuu 
myöhemmin. Katsotaan mahdollista mökkivarausta. 

c. Helvi tutustuminen 20.5.2022 
- Tapahtuma oli rento saunailta, jossa vapaamuotoisesti kuultiin HeLVI:n 
toiminnasta ja osa liittyi opiskelijajäseniksi. Myöhemmästä yhteistyöstä tai 
tapahtumista ei ollut puhetta, mutta HeLVI on järjestämässä aktiivisesti 
tapahtumia, joihin voi osallistua. Pohditaan yhteistapahtumien 
järjestämistä. 

d. A-insinöörit ekskursio 
- Järjestetään syksyllä, tapahtuma tarkentuu myöhemmin. 

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

f. Swegon excu 
- Järjestetään syksyllä, tapahtuma tarkentuu myöhemmin. 

g. RIL seminaarit 
- Ei ole tullut uutta tietoa. 

h. Kotimaan pitkä (viikolla 24.-30.10) 
- Suunnittelua ollaan aloittamassa. 

i. Vuosikokous 
- Vuosikokous järjestetään Otaniemessä, minkä jälkeen suunnitelmissa on 
jatkaa iltaa yhdessä. Tarjoiluun on varattu 100 €.  

j. Energiasauna 
- Järjestetään syksyllä, ei ole tullut uutta tietoa. 

k. Livin kesäpäivät 
- Tapahtuma on elokuussa ja osallistujia molemmilta liviltä ja lvi-kerholta 

10-15. Budjetti on 2000 €. Aktiviteetiksi ehdotettiin megazonea, 
kabinettivarausta ja ruokailua. Selvitetään hinta-arvio ja ehdotetaan 
liville.  

10. Sisäasiat 

a. Tahlo 



- Lähetettiin hakemus ajallaan. 
b. Paita- ja muki-tilaus 

- Hallituksen jäsenille tilataan paita ja muki. Paidoista äänestettiin parhaat 
logot ja yksi vaihtoehto valitaan tilattavaksi. Alustava väriehdotus on 
tumman sininen, mutta voi vielä muuttua. 
- Äänestettiin parhaita vaihtoehtoja, joista valitaan yksi versio 
toteutettavaksi. 

11.  Ulkoasiat 

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä 

- Ei ole kuulunut mitään, eikä olla oltu yhteyksissä. 

b. LIVIN hallitus 

- Valmistellaan yhteistyössä matkaa ISH-messuille Saksaan, Frankfurtiin 

13.-17.3. 

12. META 

- Syksyllä voidaan järjestää rapujuhlat, jos on kiinnostusta. Vastaavat järjestettiin 

kaksi vuotta sitten. 

13.  Seuraava kokous 

- Seuraava kokous järjestetään 3.8.2022 klo 18.00 kampuksella tai etänä 

osallistujamäärien mukaan.  

14.  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:58. 

 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________   _______________________ 

Antti Berg, puheenjohtaja     Pinja Koskinen, sihteeri 

 


