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Suomen Kylmäliikkeiden Liiton kevätkokous ti 25.4.2017 klo 12.30
Suomen Kylmäliikkeiden Liiton kevätkokous pidetään tiistaina 25.4.2017 klo 12.30 SKLL:n toimistolla
(Hiihtomäentie 39 A1, 00800 Helsinki). Kokouksen aiheina ovat sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle. Esityslista on tämän tiedotteen sivulla 3.
Kokouksen jälkeen siirrytään lounaalle ja samalla keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista toimiston naapurissa sijaitsevaan ravintola Pikku Hukkaan.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 21.4. osoitteella saara.kerttula@skll.fi tai puhelimitse
09 759 1166.

Mika Kapanen on aloittanut kylmäjärjestöjen palveluksessa
Mika Kapanen aloitti Suomen Kylmäliikkeiden Liiton ja Suomen Kylmäyhdistyksen palveluksessa
27.3. ja siirtyy vetovastuuseen kevätkokouksen 25.4. jälkeen. Mikan tavoittaa puhelimitse numerosta
0400 486 855 ja sähköpostilla mika.kapanen@skll.fi.
Allekirjoittanut jää puolestaan kevätkokouksen jälkeen lomalle ja on toukokuun lopulle asti sekä puhelimen että sähköpostin tavoittamattomissa.

SFS-käsikirja 65-1 saatavana Kylmäyhdistyksen verkkokaupasta
Standardisarjan SFS-EN 378 uusitut painokset sisältävä SFS-käsikirja 65-1 (Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset) on saatavana Suomen Kylmäyhdistyksen verkkokaupasta osoitteessa www.kylmayhdistys.com hintaan 165 € (sis.alv).
Uutta suhteessa standardien aiempiin painoksiin on mm. kylmäaineiden turvallisuusluokan 2L lisääminen. A2L (palamisnopeus < 10 m/s) kylmäaineita ovat mm. ensivaiheessa ilmalämpöpumppuihin
tuloaan tekevä R-32, HFO-kylmäaineet R1234yf ja R1234ze sekä useat kehitteillä olevat alhaisen
GWP-arvon omaavat HFO/HFC-seokset.
SFS-käsikirjan 65-1 aiemmista painoksista poiketen uusi käsikirja ei sisällä standardia SFS-EN 1861
(Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Järjestelmän virtauskaaviot ja putki- ja instrumentointikaaviot.
Asettelu ja merkit). Tämä vuodelta 1998 oleva standardi on edelleen voimassa, joten SFS-käsikirjan
65-1 vanhempiakaan painoksia ei kannata hävittää.
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Suomen Kylmäliikkeiden Liiton syyskokoustapahtuma 21.- 22.9.
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto järjestää jo perinteiseksi muodostuneen syyskokoustapahtuman 21.–
22.9. Viking XPRS-laivalla ja Tallinnassa. Kokoontuminen Helsingin Katajanokalla Viking Linen terminaalissa to 21.9. klo 10.45 ja paluu samaan paikkaan osallistumisvaihtoehdosta riippuen joko
21.9. klo 20.30 tai pe 22.9. klo 20.30.
Lisätiedot tapahtuman luento-ohjelmasta yms. tulevissa tiedotteissamme.

Kylmägolf pe 16.6. Tahkovuorella
Kylmägolf järjestetään jälleen perinteisenä ajankohtanaan viikkoa ennen juhannusta eli tänä vuonna
pe 16.6. Tapahtumapaikkana on Tahkovuori. Lisätiedot tapahtumasta liitteenä olevasta esitteestä.
Ilmoittautuminen 2.6. mennessä osoitteessa www.skll.fi.

Reonirätkät Ahvenanmaalla 4.–6.8.
Kylmäalan motoristien kesän kohokohta, Reonirätkät suuntaa tulevana kesänä Ahvenanmaalle.
Lautta- ja majoitusvarausten hoitamiseksi tapahtumaan on tänä vuonna ennakkoilmoittautuminen ja
varausmaksu (75 €), jotka tulee hoitaa 30.4. mennessä.
Katso lisätiedot osoitteesta www.combicool.fi tai ole yhteydessä Petri Stoltiin (puh. 043 211 3559 tai
petri.stolt@combicool.fi), joka ottaa vastaan myös ilmoittautumiset.

Suomen Jäähdytystekniikan Museo kesällä 2017
Suomen Jäähdytystekniikan Museo on tulevana kesänä avoinna jälleen kesä-, heinä-, elo- ja syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 12–16. Museon osoite on Härkilevontie 77, Ylöjärvi.
Tarkemmat ajo-ohjeet ja lisätietoja museosta löytyvät osoitteesta www.kylmamuseo.fi.
Museo tulee olemaan esillä myös televisiossa ke 26.4. klo 21.45, jolloin YLE Teeman ”Salatut museot” ohjelmasarjassa esitetään jakso ”Kylmän mausoleumi”.

Terveisin

Petri Hannula

puh. 0440 607 817

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry
JÄSENTIEDOTE JA KOKOUSKUTSU
Petri Hannula

3
6.4.2017

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina
25.4.2017 klo 12.30 SKLL:n toimistolla (Hiihtomäentie 39 A1, 00800 Helsinki).
Kokouksen jälkeen lounas ravintola Pikku Hukassa.

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin

3.

Todetaan kokouksen laillisuus sekä osanottajat

4.

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä,
jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

5.

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2016 toimintakertomus

6.

Esitetään vuoden 2016 muut tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/toiminnantarkastajien
lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.

Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
toimitusjohtajalle

8.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9.

Kokouksen päättäminen

