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Kuukausikokous  02/2012 

 

Aika:  08.02.2012  klo 18.00 

Paikka: Holvi Saunat, Kouvola 

Läsnä : 11 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 

- - - - - 

- Tilinpäätös etenee, oltava valmis 15.2.2012. 

- Tilitoimiston kiireisen alkuvuoden vuoksi, ehdotettiin yhdistyksen sääntöjen 

muutosta koskien pykälää 11, muutos toteutettava 14 § mukaan.   

 

7. Toimikunnat 

- Vapaa-aika ja liikunta 

 Aveckesäretki suuntautuu tänä vuonna Heinäveden luostariin 25.8-

26.8.2012:  matka sis. mm. luostarikierros, lounas ja majoitus 

Leppävirralle Vesileppikseen, jossa mahdollista käydä jopa hiihtämässä. 

Illalla bussikuljetus Tuliliekki-kesätanssilavalle  ja paluu Mikkelin 

kautta jossa lounastetaan. 30 paikkaa varattu. Omakustannushinta n. 80-

90 €.  

 Matkan sisältö tarkentuu vielä. 

 Pilkkiottelu MiLVI-SaSeLVI-KoLVI (Mikkelissä), ei vielä kukaan 

lähestynyt Mikkelistä. 

- Koulutus 

 Työturvallisuuskorttikoulutus 10.2.2012, Pasi Laari kouluttajana.. 

 

- Saariselkä  

 Saariselkä Symposium järjestetään, ja viikko varmistunut eli mökki 

(paritalo, tilaa 24:lle ) varattu  vkolle 48 24.11 - 1.12.2012. 

 ilmoittauneita tällä hetkellä 5 ja 1 luennoitsija 

 omakustannushinta 180 € 
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- LVI-Viesti  

 ei asioita. 

 

8. Jäsenasiat 

 Jäsenmäärä 130 henkilöä. 

 

9. Hallituksen tiedotuksia 

 ei tiedotuksia 

 

10. Muut asiat 

 KoLVIn kotisivut: www.kolvinet.fi  Yrjö Määttänen esitteli kotisivut, 

jotka ovat tietenkin vielä keskeneräiset, mutta näyttävät jo tosi hyviltä.    

 Kotisivun otsakkeena Kouvolan LVI-Yhdistys ja valokuva Kouvolasta 

ok, ja voidaan aina välillä vaihtaakin.  

 LVI-viesti palkki lisätään jolloin lehti luettavissa ja tänä vuonna voisi 

mainostajille tarjota mahdollisuutta lisämaksusta saada yrityksen linkki 

KoLVIn sivuille. 

 Sivujen ylläpitäjän yhteystiedot. 

 Kesäretket/Opintomatkat lisätään myös kotisivuille.    

 Sihteeri toimittaa Yrjölle  puuttuvat Jäsentiedotteet 2009-2011 sekä 

vuosikertomukset liitettäväksi kotisivulle sekä myös hallituksen jäsenten 

sähköpostiosoitteet. 

 KoLVIn ansiomerkkilistan päivitys. Jari Sanamäellä työn alla. Sihteeri 

toimittaa viimeisimmän jäsenluettelon pdf:nä Jarille. 

 Toimikuntiin tullaan lisäämään ATK-asiat 

 

 

11. Seuraava kokous  

 Seuraava kokous Sääntömääräinen kevätkokous 14.3.2012 klo 18.00, 

illan isäntänä Carrier Oy  

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 Ari Hyvärinen päätti kokouksen klo 19.30 

 Illan isäntä: Recair Oy/Jouni Huoman.  

 Recair Oy perustettu v.1993 ja kuuluu Indutrade-konserniin. Yritys  on 

yksi Suomen johtavista ilmanvaihtokoneiden valmistajista sekä 

ilmalämpöpumppujen ja kylmäjärjestelmien maahantuontiliikkeistä. 

Toimipisteet sijaitsevat Tuusulassa, Porvoossa, Vantaalla ja Kemissä. 

Juha Huoman esitteli ilmastointitekniikan 2012 tuoteluetteloa. Esityksen 

jälkeen nautittiin vielä Recair Oy:n tarjoama myöhäinen iltapala. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

____________________   _______________________ 

Ari Hyvärinen    Sirkku Heikkilä 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

http://www.kolvinet.fi/

