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Kuukausikokous  01/2012 

 

Aika:  11.01.2012  klo 18.00-19.30 

Paikka: Lähivakuutus/EKSp Kouvola 

Läsnä : 13 jäsentä (Osanottajalistan mukainen) 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen 

 

2. EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

6. Talousasiat 

- Opintomatkalle Milanoon lähteville laskut lähdössä. 

- Tilinpäätösvalmistelut aloitettu, oltava valmis 15.2.2012 

 

7. Toimikunnat 

- Vapaa-aika ja liikunta 

 toimikunnan puheenjohtajana Pertti Katajamäki.  

 Pilkkiottelu MiLVI-SaSeLVI-KoLVI (Mikkelissä) 

 Avec-kesäretki ja kesän Golftapahtumat. 

 

- Koulutus 

 Juha Rauta koulutuspäällikkönä. 

 Viskikurssi tai vastaava järjestetään syksyllä 

 Työturvallisuuskorttikoulutus 10.2.2012, Pasi Laari kouluttajana. 

Pasi lähettää ohjelman sihteerille => jäsenistölle. 

 

- Saariselkä  

 toimikunta, johon kuuluu Pertti Hatvala, Vesa Hämäläinen ja Ari 

Hyvärinen kokoontui 10.1.2012. 

 Saariselkä Symposium järjestetään, Vahtamapää-maja varattu  

vkolla 47 17.11-24.11.2012. 

 Matkat jokainen hoitaa itse. 

 luennoitsjapäivät olisivat ma-ke ja toimikunnan tarkoituksena 

olisi saada vahvistettua luennoitsijat ennen kesälomia. 

 omakustannushinta 200 € 
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 ilmoittautuminen sihteerille alkaa heti ja helmikuun 

Jäsentiedotteessa maininta mihin mennessä viim. 

ilmoittauduttava (vähintään 10 lähtijää oltava). 

 markkinoidaan myös lähialueen yhdistyksille huhtikuussa ja 

heille omakustannushinta olisi 250 €   

 

- LVI-Viesti  

 Heimo Lehkonen toimikunnan puheenjohtaja. 

 

8. Jäsenasiat 

 Jäsenmäärä 134 henkilöä. 

 Maksamattomat jäsenmaksut; lopullinen määrä 3 jäsentä, jotka 

hallitus erottaa seuraavassa kokouksessa.  

 

9. Hallituksen tiedotuksia 

 ei tiedotuksia 

 

10. Muut asiat 

 KoLVIn kotisivut: Yrjö Määttänen ilmoitti että SuLVIn 

nettisivujen ylläpitäjä on vaihtunut, jolloin myöskään KoLVIn 

sivuja ei pääse päivittämään. SuLVIsta ei osata sanoa milloin 

tilanne korjaantuu. Joten on kaksi vaihtoehtoa; odottaa tai tehdä 

omat sivut.  

 Kustannus olisi n. 20-50 € /vuosi. 

 päätettiin että tehdään KoLVIlle omat sivut. Hallitus ja Yrjö 

Määttänen yhdessä perustavat työryhmän. 

 KoLVIn ansiomerkkilistan päivitys. Edellisen kerran tehty v. 

2007 KoLVIn 40-vuotisjuhlien aikaan. Jari Sanamäki lupautui 

hallituksen avustuksella tekemään päivityksen.   

 KoLVIn varaus v.2017 liittovaltuuston kokousta varten tehty.  

 Niilo Ukkonen kertoi SuLVIn liittovaltuuston kokousuutiset 

Perungalta 18-19.11.2011. Merkittävää oli että moni yhdistys oli 

jättänyt lähettämättä valtuutettujaan paikalle. 

 Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 77 €, opiskelijajäsen edelleen 

maksuton. Liittymismaksuja ei peritä. Aktiivisesta työelämästä 

poisjäänyt vuosijäsen, joka on pysyvästi siirtynyt eläkkeelle, on 

oikeutettu anomaan yhdistykseltään jäsenmaksunsa puolittamista.  

 KoLVIa edusti Niilo Ukkonen ja Jouni Laurikainen (Pasi Laari 

oli sairastunut). Samalla vietettiin KeSuLVIn 50-vuotisjuhlia.  

 

 

11. Seuraava kokous  

 Seuraava kokous 8.2.2012 klo 18.00 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 Ari Hyvärinen päätti kokouksen klo 19.30 
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 Illan isännät Lähivakuutus Vellamo/Hanna Ruuhinen, 

EKSp/Anna-Mari Hämäläinen sekä kiinteistövälitys SP Koti Oy  

kertoivat toiminnastaan ja palveluistaan vakuutuksien, 

pankkitoimintojen ja asuntovälityksien osalta. Illan lopuksi 

nautittiin myöhäinen illallinen ja kokousväki poistui tyytyväisenä 

paikalta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

____________________   _______________________ 

Ari Hyvärinen    Sirkku Heikkilä 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 
 

 

 

 

 


