
 

 

 

 

ESITYSLISTA 

Läsnä: 

Puheenjohtaja: Antti Berg  

Sihteeri: Pinja Koskinen  

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki  

Somevastaava: Sami Kemppainen  

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen 

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen 

Webmaster: Julius Poskiparta 

Excumestari: Juha Erholm 

Poissa: 

Emäntä: Mette Soittila 

Isäntä: Lotta Aalto 

Excumestari: Tomas Kurenniemi 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:34. 

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 9/2022 

1.11.2022 Klo 17:30, Microsoft Teams + Otaniemi 

 



7. Ilmoitusasiat 

-Ei ole ilmoitusasioita. 

8. Talousasiat 

-On laitettu laskuja eteenpäin. 

9. Tapahtumat 

a. A-insinöörit ekskursio 
- Tomas hoitaa, olisi hyvä saada tän vuoden puolella. 

b. Granlund ekskursio 
- Juha hoitaa, olisi hyvä saada tän vuoden puolella. 

c. Rakennusten energiaseminaari 9.11 
- Energiaseminaari järjestetään Pikku Finlandiassa, jonne opiskelijoita on 
saatu auttamaan järjestelyissä narikassa ja saleissa. Pukukoodi on vaalea 
paita ja mustat housut.  

d. Vuosikokouksen jatkokokous 
- Jatkokokouksen päivämäärää ei ole vielä valittu. 

e. Vaalikokous + pikkujoulut 
- Osa vanhasta hallituksesta jatkaa, minkä lisäksi etsitään uusia jäseniä. 
Pikkujoulut on suunniteltu järjestää keskiviikkona 14.12. Varmistetaan 
vielä tilavaraus. 

f. Maisterioluet 
- Kysellään maisterifukseilta kiinnostusta lähteä mukaan hallitukseen ja/tai 
toimintaan. Järjestetään marraskuun puolella. 

10. Menneet tapahtumat 

a. Hallitusvaihto 
- Hallitusvaihdon viikonloppu meni mukavasti. 

b. VVS-träff 14.10. 
- Tapahtuma oli onnistunut, kun saatiin hyvä edustus ja oli paljon 
osallistujia. 

c. Pääaine sauna 31.10 
- Saunaillasta saatiin hyviä keskustelua, kerhon tg-ryhmään liittyi uusia 
jäseniä. 

d. (Kotimaan pitkä (viikolla 24.-30.10)) 
- Peruuntui liian vähäisten ilmottautumismäärien takia, ei ehkä 
mainostettu tapahtumaa tarpeeksi ajoissa ja samaan aikaan järjestettiin 
muita tapahtumia. 

11. Ensi Vuoden tapahtumat 

a. TalTech yhteistyötapahtuma 
- Ei ole edistynyt. 

b. ISH-messut Frankfurt 13 - 17.3.2023 



- Ei ole edistynyt. 
c. n. 75 vuotta vuosijuhlat 

- Ei ole edistynyt. 
d. Swegon excu 

- Ei ole edistynyt. 
12. Sisäasiat 

a. Paita- ja muki-tilaus 
- Tilaus on lähes valmis, varmistetaan paidan väritys ja printti ja tilataan ne 
pian. 

13.  Ulkoasiat 

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä 

- Ei ole kuulunut mitään uutta. 

b. LIVIN hallitus 

-Ei ole kuulunut mitään uutta. 

14. META 

- 13.12. varaus vaalikokouksen tilalle. 

15. Seuraava kokous 

- Seuraava kokous järjestetään 30.11. klo 19.00 kampuksella ja etänä. 

16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:11. 

 

VAKUUDEKSI  

 

  

 

  

 

____________________________  _______________________ 

Antti Berg, puheenjohtaja   Pinja Koskinen, sihteeri 
 


