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TaLVI ry hallitus 2017 

HALLITUKSEN KOKOUS No 2/2017 

Aika   1.2.2017, klo 16:30 

Paikka  Talvila 

Läsnä                                     

Kalle Kanninen 

Iida Päivömaa 

Jenni Rantanen 

Matti Helminen 

Erkki Saarivirta 

Ari Oranen 

Risto Niemi 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Kalle Kanninen avasi kokouksen kello 16.37 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA VELVOITTEET 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2017 on hyväksytty ja allekirjoitettu. Edellisestä kokouksesta auki 

jääneenä asiana sovittiin, että tiedotuspäällikkö vie yhdistyksen puolesta adressin Timo Ranniston 

hautajaisiin. 

5. ILMOITUSASIAT  

Ei ilmoitusasioita. 

6. TALOUDELLINEN TILANNE 

Taloudellinen tilanne vakaa. 
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7. ASTA-MESSUT 

Asta-messuille on tällä hetkellä joka päivystysajalle ilmoittautunut yksi. Puheenjohtaja kasaa 

messupäivystäjien yhteystiedot ja välittää ne eteenpäin lisätietojen kanssa päivystäjille. Messuille 

otetaan mukaan edellisvuosien tapaan vihkonen, johon kirjataan ylös ihmisten esittämiä kinkkisiä 

kysymyksiä, jotta niihin voidaan varautua seuraavina vuosina. 

8. KOLMEN KAUPUNGIN PILKKIKISAT (KeSuLVI, TaLVI, LaLVI) 

Kysely halukkuudesta osallistua pilkkikisoihin tuotti 18 vastausta, joista 3 halukasta. Lahdesta 

ilmoitettiin halukkaita osallistujia olevan noin 15. Päätettiin järjestää pilkkikisat 11.3, taloudenhoitaja 

varaa Kaupinojan saunan tapahtumaa varten klo 9-16, yhdistys maksaa saunan pilkkijöille. 

Tiedotuspäällikkö kartoittaa pilkkikisan lisäksi mahdollisuutta vierailla Tampereen uudella 

vedenottamolla. Kerhomestari on yhteydessä pilkkikisoissa aktiivisena olleeseen jäseneen ja 

tiedustelee edellisten kisojen sisällöstä.  

9. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS TALLINNASSA 

Kevätkokous on sovittu alustavasti pidettävän 24.-25.3.2017 Tallinnassa. Kysely halukkuudesta 

osallistua matkalle tuotti 16 vastausta, joista 9 halukasta. Puheenjohtaja on pyytänyt 

matkanjärjestäjiltä tarjouksia. Tarjouksia on tullut kaksi kappaletta sisältäen matkat Tallinnaan, 

majoituksen, sekä aamiaisen, Ikaalisten Matkatoimistolta hinta on 129 €/hlö ja Matkapojilta 149 

€/hlö (hinta sisältää kokoustilan, sekä bussin mukaan Tallinnaan). Varsinainen kevätkokous ajateltiin 

pidettäväksi laivalla menomatkan aikana. 

 

Päätettiin hyväksyä Matkapoikien tarjous ilman kokoustiloja ja hankkia sponsoreita/tuote-esittelijöitä 

mukaan matkalle niin, että matkan omavastuuosuudeksi jää 50 €/jäsen (yhden hengen huone 

lisähintaan 40 €). Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja kyselevät mahdollisia sponsoreita. Sihteeri 

laittaa matkasta viestiä jäsenistölle ja kerää sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 8.2.2017 

mennessä.  

10. ENERGIAEXPERTTI-KOULUTUS 

Rane Energianeuvonta järjestää energiaeksperttikoulutuksia taloyhtiön hallituslaisille ja seuraava 

sellainen käynnistyy 14.3. TaLVIn kautta on ollut useana kertana henkilö luennoimassa 

ilmanvaihdosta kerros- ja rivitaloissa. Tällä kertaa aihe osuu 14.4. päivälle ja aikaa on varattu 45min. 

Sovittiin alustavasti että koulutuspäällikkö tekee esityksen varapuheenjohtajan materiaalien 

perusteella ja varapuheenjohtaja käy luennoimassa. 
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11. JÄSENISTÖ 

• Uudet jäsenet: 

Esa Lehtonen 

 

Hyväksytään uusi jäsen ja lisätään postituslistalle. 

 

12. MUUT ASIAT 

• Lähiputki Tampere Oy:n työpaikkailmoitus on lisätty yhdistyksen sivuille.  

13. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.3.2017 kello 16.30 alkaen Talvilassa. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Kalle  Kanninen   Iida Päivömaa 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


