
 

 

 

 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Mette Soittila 

Varapuheenjohtaja: Pinja Koskinen 

Sihteeri: Hugo Tamm  

Tekninen assistentti: Tuomas Kerminen 

Webmasteri: Katja Mattila 

Rahastonhoitaja: Simon Shiferaw 

Excumestarit: Petja Serada ja Joonas Hukkanen 

Isäntä: Aleksi Mattila 

Emäntä: Amanda Saukkonen 

Vanhasta hallituksesta: Antti Berg, Saara Jyrkönen, Julius Poskiparta, Sami 

Kemppainen, Pekka Katajamäki, Santtu Räsänen 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:13. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

- Kokouksen puheenjohtajana toimii Mette Soittila ja sihteerinä Pinja 

Koskinen. 

4. Työjärjestys 

- Esityslistaan tapahtumiin lisättiin Swegonin excu. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

-Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

6. Esittelykierros 

- Uuden ja vanhan hallituksen jäsenet esittäytyivät. 

TEEKKARIEN LVI-KERHO ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023 

11.1.2023 Klo 18:00, Osoite, Otaniemi 

 



7. Ilmoitusasiat 

a.) Granlundin excu 19.1. PERUTTU 

- Granlund perui excun, kun heidän esittelijänsä estyi. Uutta aikaa 

ehdotettiin loppuvuoteen. Peruutuksesta ilmoitetaan osallistujille. 

8. Talousasiat 

a.) kannatusjäsenyys 

- Kannatusjäsenyyden hinta oli viime vuonna 600e ja sillä yritykset saavat 

tiedottaa LVI-kerhon kanavien kautta työpaikoista ja diplomityöaiheista 

opiskelijoille. Kannatusjäsenet ovat nähtävissä nettisivuilla ja kerhon 

somessa.  

- Otetaan lähiaikoina yhteyttä kannatusjäseniin. Kerhon drivessä on 

listattu yritysten yhteyshenkilöt. 

9. Tapahtumat 

a. IDA ICE -koulutus 23.1. klo 16-18 

- Koulutukseen toivotaan lisää osallistujia. Osallistuneille lähetetään 

linkki ohjelmiston lataamiseen omille koneille. 

b. Hallitusvaihto 10.2. 

- Alustavan äänestyksen perusteella suurimmalle osalle käy viikonloppu 

10.–12.2. Ehdotuksena oli vuokrata Sappeelta mökki yhdeksi yöksi, 

mutta toisessa äänestyksessä valitaan, onko päivämäärä 10.-11.2. vai 

11.-12.2. 

c. Swegonin excu 16.2. 

- Päivämääräksi on sovittu torstai 16.2., mutta Swegonin edustajaan 

Hannu Lindroosiin ollaan vielä yhteydessä sähköpostilla excun 

tarkemmista aikataulusta ja käytännön asioista. 

d. Sisäilmastoseminaari 14.3. 

- LVI-kerhosta osallistutaan auttamaan seminaarin järjestämisestä. 

Myöhemmin tulee lisätietoa työtehtävistä ja aikatauluista. Kerho saa 

1000e talkootyöstä, joten tapahtuma on tärkeä. 

e. ISH-messut 15.-17.3. 

- Saksan Frankfurtissa järjestettäville messuille on varattu majoitus 

kahdelletoista. Lennoista on alustava hintapyyntö, mutta liput ostetaan 

vasta, kun varmistuu lähtijöiden määrä.  



- Alustavia tehtäväjakoja on tehty ISH-messujen lehden suunnittelijoiksi 

ja avustusten hankkijoiksi. Matkaa rahoitetaan lehden julkaisulla. On 

ollut puhetta, että LVIV tukisi 500 eurolla ja Oras 1000 eurolla.  

- Pitää selvittää lähteekö kannatusjäseniä mukaan, jos he tukevat jo 

vuosijuhlia. 

f. VVS-Träff 

- Uudenmaan LVI-opiskelijoiden tapahtuma on järjestetty usein Arcadan 

tiloissa. Arcadan edustajalta oli tullut kyselyä tapahtuman 

järjestämisestä. Tapahtuman päivämäärää ei ole vielä päätetty. 

Järjestämiseen toivotaan mukaan muutamia LVI-kerhosta. 

g. Wappubooli 20.4.  

- Wappubooli järjestetään yhdessä LVK:n ja VTK:n kanssa. Rantasauna on 

varattu tapahtumapaikaksi. 

10. Sisäasiat 

a. Testamenttien läpikäynti 
- Vanhan hallituksen jäsenet ovat lisänneet driveen testamentit uudelle 
hallitukselle. 

b. Kokouskäytännöt 
- Kokous järjestetään noin kerran kuukaudessa ja oletettavasti kaikki 
osallistuvat, ellei toisin ilmoiteta. Seuraava kokous ilmoitetaan 
edellisessä kokouksessa. Pyritään pitämään kokoukset Otaniemen 
tiloissa, mutta tarvittaessa voi osallistua etänä. 

c. Korvaustosite 
- Drivestä löytyy korvaustositteen pohja, joka lähetetään 
rahastonhoitajalle täytettynä. Liitteenä tulee olla alkuperäinen kuitti tai 
kopio siitä. 

d. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon nettisivulle 
- Jäsenistä otetaan kuvat ryhmäytymisen yhteydessä. 

e. Hallituksen tietojen päivitys PRH 
- Varapuheenjohtaja päivittää hallituksen tiedot PRH:n. 

f. Hallituksen ryhmäytyminen 27.1 → syöviikot 
- Tehdään kysely, jossa ryhmäytymiselle valitaan päivämäärä 27.1. 
jälkeen. 

g. Paita- ja mukitilaus 
- Paitatilausta varten kysyttiin koot ja tilaus tehdään lähiaikoina. Mukit 
tilataan myöhemmin, kun graafinen suunnittelu saadaan valmiiksi. 

h. Vujut 



- Kerho täyttää noin 75 vuotta ja juhlan puhujiksi tulevat Anu 
Hannukkala sekä Janika Torkki.  
- Lotta Aalto on vuosijuhlavastaava ja lisäksi muita henkilöitä on 
lupautunut auttamaan suunnittelussa ja järjestelyissä. 25.- tai 26.1. 
pidetään kokous lisäjärjestäjien kartoittamiseksi. 
- Vuosijuhlien toteuttamiseksi kysytään yrityksiä mukaan tukemaan. 

11.  Ulkoasiat 

- LIVI:n hallituksesta ei ole kuulunut. Mukaan heidän toimitaan ehdotetaan 

Mette Soittilaa. 

12.  META 

- Jäsenrekisterin ylläpito pitää hoitaa. 

13.  Seuraava kokous 

- Seuraava kokous järjestetään 8.2.2023 klo 18.00 kampuksella ja etänä. 

14.  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:10.  
 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________  _______________________ 

Mette Soittila, puheenjohtaja   Pinja Koskinen, sihteeri 

 

 

  

 

____________________________  

Simon Shiferaw, rahastonhoitaja    
 

 


