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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 

 

Aika:  12.03.2014  klo 17.30 

Paikka: Holvi Saunat, Kouvola 

Läsnä: 14 jäsentä (kts.osallistujalista) 

   

1.       Kokouksen avaus 

 KoLVIn puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen.   

 

2.       EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen 

 Todettiin 

 

3.      Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eino Härkönen ja 

sihteeriksi Mika Pullinen. 

 

4.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

5.       Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin esitellyssä muodossa. 

  

6.       Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Sanamäki ja Matti 

Salovaara. 

 Ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Hatvala ja Risto Aalto.   

 

7.        Vuoden 2013 vuosikertomuksen esittäminen 

 Eino Härkönen esitti vuoden 2013 vuosikertomuksen.      

 

8.             Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen   

esittäminen  

 Yrjö Määttänen esitti vuoden 2013 tuloslaskelman ja 

taseen. Tilikauden tulos alijäämäinen.   

 Tilinpäätös 2013:   Tilikauden alijäämä oli -152,06 €.  

 Toiminnantarkastajien muistio liitetään pöytäkirjaan. 

                                            

9. Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle   

ja tilivelvollisille 

 Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 vuosikertomus  

 Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös.  

 Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja 

tilivelvollisille 
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      10.  MUUT ASIAT 

 Messilän koko perheen liikuntatapahtumaa ei järjestetä 

tänä vuonna. 

 Vierailukokous Recair Oy:lle 9.4.2014. Lähtö 

matkakeskukselta klo 12.00. Ilmoittautumiset sihteerille 

viimeistään 30.03.2014. 

 SuLVIn Puheenjohtajapäivät  järjestetään Tallinnassa 

10-13.4.2014.  

 Pilkkikilpailut Mikkelissä 05.04.2014; Lisätietoja 

Kolvin yhdistyksen puheenjohtajalta Ari Hyväriseltä. 

 KoLVI järjestää Vesityökorttikoulutuksen Kouvolassa 

to 24.4.2014. Ilmoittautumiset 28.3. mennessä 

koul.pääll. Hemmi Vauhkoselle! Kurssin hinta on 

KoLVIn jäsenille 180 €/hlö + alv 24 % ja ei-jäsenille 

220 €/hlö + alv sisältäen yhden testin ja iltapäiväkahvin.  

 Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 130 henkilöä. 

 

 

    11.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

 Puheenjohtaja Eino Härkönen kiitti kokousväkeä ja 

päätti kokouksen klo 18.16. 
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Illan esitelmöitsijä Chiller Oy/Jukka Mentula. 

   

Ammattitaitoa ja tinkimätöntä laatua prosessin kaikissa vaiheissa 

Chiller Oy on Suomen johtava lämpöpumppu- ja jäähdytys-

laitevalmistaja. Toimimme alan eturivissä ja se velvoittaa meitä 

kehittämään laitteita, jotka hyödyntävät uusinta teknologiaa. 

Suunnittelemme ja toteutamme teollisesti valmistettuja, räätälöityjä ja 

kompakteja energiateknisiä ratkaisuja kohteisiin, joissa sisäilman 

laadulle asetetaan korkeat vaatimukset.  

Kohteitamme ovat muun muassa toimistot, sairaalat, erilaiset 

teollisuusprosessit sekä elektroniikka ja teletilat. Urakointikokemuk-

semme ja alatuntemuksemme auttavat meitä  löytämään asiakkaalle 

toimivimman ratkaisun. 

Laitteemme ovat helppoja asentaa ja huoltaa, lisäksi niiden äänitaso on 

alhainen ja energiankulutus pieni. Liikevaihdon tasainen kasvu on 

osoitus asiakastyytyväisyydestä sekä toimivista ja oivaltavista 

ratkaisuista.  

Vuonna 2012 Chiller Oy:n liikevaihto oli n. 27 miljoonaa euroa. 

Pääkonttorimme ja tuotantomme sijaitsevat pääkaupungin tuntumassa 

Tuusulassa. Tilamme ovat noin 5000 neliötä. Henkilökuntamme määrä 

on kasvanut vuosittain noin kymmenellä prosentilla. Omat kotimaiset 

myyntikonttorimme sijaitsevat Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, 

Tampereella ja Kuopiossa. Ulkomaiset toimistomme ovat 

Tukholmassa ja Oslossa. 
 

Esitelmän lopuksi nautittiin todella maittava illallinen.  

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

____________________   _______________________ 

Eino Härkönen     Mika Pullinen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

____________________   _______________________ 

Jari Sanamäki    Matti Salovaara 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 

  


