Mikä on tehtävämme?



Suomen LVI-liiton tehtävä on edistää jäsentensä ammattitaidon
jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan
ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista ja
ylläpitoa.



Olemme LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu
jäsenyhdistyksistä sekä yhteistoimintajäsenistä. Suomen LVI-liitto
keskusjärjestönä tukee ja kehittää jäsenyhdistystensä toimintaa.

Mitä me haluamme olla?



Liittomme haluaa olla arvostettu ja julkisuudessa näkyvä
asiantuntijaorganisaatio erityisesti energia- ja sisäympäristökysymyksissä.



Tavoitteemme on olla tunnettu myös kansainvälisesti.



Toimimme niin, että tiedotus- ja koulutustoimintamme tunnetaan toimialan
keskeisenä tiedonlähteenä, erityisesti pätevöitymisessä ja ammattitaidon
ylläpidossa.



Haluamme, että liiton ja sen jäsenyhdistysten vuorovaikutus on aktiivista.

Kuinka toimimme?


Edistämme jäsenistön ammattitaidon kehittymistä ja ylläpitoa sekä
keskinäistä yhteydenpitoa.



Järjestämme LVI-teknistä täydennyskoulutusta.



Tiedotamme ajankohtaisista aiheista eri kanavissa.



Vaikutamme yhteiskunnallisella tasolla toimialaamme.



Seuraamme aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otamme
aina tarvittavassa kantaa kotimaiseen ja kansainväliseen säännösja ohjetyöhön.



Järjestämme jäsenillemme mahdollisuuksia osallistua
kansainvälisiin tapahtumiin sekä yhdistys- että yksilötasolla.



Toimimme Talotekniikka-julkaisut Oy:n osakkaana ja aktiivisena
Talotekniikka-lehden kehittäjänä.



Olemme kansainvälisten ja kotimaisten alan järjestöjen jäsen tai
yhteistyökumppani.

Hallinto ja toimikunnat


Päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka koostuu jäsenyhdistysten nimittämistä
edustajista, eli valtuutetuista.



Toimeenpaneva elin on liittokokouksen valitsema hallitus.



Operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.



Toimikuntien jäsenet nimittää hallitus, ehdotuksia sopivista jäsenistä voi tehdä
toiminnanjohtajalle.


Jäsentoimikunta kehittää liiton ja sen jäsenten välistä yhteistoimintaa ja viestintää.



Koulutustoimikunta vastaa koulutustoiminnan kehittämisestä ja laadun ylläpidosta.



Tekninen toimikunta seuraa toimialan kehitystä ja ottaa tarvittaessa kantaa uusiutuviin
säännöksiin ja ohjeisiin.



Pätevyystoimikunta ohjaa alan pätevyyksiä ja niihin liittyvää koulutusta.



Nuorten foorumi suunnittelee ja toteuttaa liiton ja nuorten jäsenten välistä yhteistoimintaa.

Jäsenyhdistykset


Jäsenyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.



Liittokokoukseen osallistuvat kerran vuodessa jäsenyhdistyksen edustajat.



Suomen LVI-liiton hallituksen jäsenet valitsee liittokokous vaalivaliokunnan
ehdotuksen perusteella.


Vaalivaliokuntaan arvotaan jäsenyhdistysten liittokokouksessa. Valitut jäsenyhdistykset
nimittävät edustajansa vaalivaliokuntaan.

Jäsenyhdistyksiä on 31
Espoon LVI-yhdistys, ELVI
Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI
Forssan Seudun LVI-yhdistys, FoLVI
Helsingin LVI-yhdistys, HeLVI
Hämeenlinnan LVI-yhdistys, HäLVI
Kainuun LVI-yhdistys, KaLVI
Kemi-Tornion LVI-yhdistys, KeToLVI
Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys, KePoLVI
Keski-Suomen LVI-yhdistys, KeSuLVI
Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys, KeLVI
Koillismaan LVI-yhdistys, KoiLVI
Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI
Kuopion LVI-yhdistys, KuLVI
Kymen LVI-yhdistys, KyLVI
Lahden LVI-yhdistys, LaLVI
Lapin LVI-yhdistys, LapiLVI
Länsi-Uudenmaan LVI-yhdistys, LäLVI
Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI
Oulun LVI-yhdistys, OuLVI
Pieksämäen LVI-yhdistys, PiLVI
Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys, PoKaLVI
Raahen LVI-yhdistys, RaLVI
Saimaan LVI-yhdistys, SaLVI
Salon Seudun LVI-yhdistys, SaloLVI
Satakunnan LVI-yhdistys, SataLVI
Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys, SaSeLVI
Tampereen LVI-yhdistys, TaLVI
Turun LVI-yhdistys, TuLVI
Vakka-Suomen LVI-yhdistys, VakkaLVI
Vantaan LVI-yhdistys, VantaLVI
Ylä-Savon LVI-yhdistys, YSaLVI

Koulutustoiminta


Pätevyyteen valmentavat kurssit:
 IV- ja KVV-suunnittelijat ja –työnjohtajat
 LVV-kuntotutkija
 IV-kuntotutkija
 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat
 Kylmäsuunnittelijat
 Energiatodistuksen laatijat



Lisäksi myös muuta LVI-teknistä täydennyskoulutusta



Koulutuksia toteutaan kaikkialla Suomessa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa



Yhteistyökoulutuksia eri organisaatioiden kanssa (esim. Amiedu, Rastor, Inspecta)



Tarjoamme myös räätälöityjä koulutuksia tilauksesta yrityksille



Käytössä on myös verkko-oppimisympäristö



Katso koulutuskalenterimme netissä

FISE on kattava ja aktiivinen
henkilöpätevyyspalvelu
Suomen LVI-liitto toimii sihteerijärjestönä
seuraavien FISE-pätevyyksien osalta:


IV-suunnittelijat ja KVV-suunnittelijat



Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat



Kylmäsuunnittelijat



Energiatodistuksen laatijat



IV-työnjohtajat ja KVV-työnjohtajat



LVV-kuntotutkijat



IV-kuntotutkijat

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin
rakentamismääräyksiin perustuvia
suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä ja
vapaaehtoista rakennus- ja kiinteistöalan
asiantuntijapätevyyksiä.
FISEn nettisivuilla on kerrottu mm. pätevyyksien
hankkimisesta.

Myönnämme myös omia pätevyyksiä:
➢ Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan
pätevyys
➢ IV-mittauksen pätevyys
➢ Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

Yhteistyökumppaneitamme
VVS Föreningen i Finland rf
Talotekniikkateollisuus ry

LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry
Suunnittelu- ja
Konsultointiyritykset SKOL ry
LVI-teknisen kaupan liitto ry
Lämmitysenergiayhdistys LEY ry
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry
Lämpöinsinööriyhdistys –
Värmeingenjörsföreningen LIVI ry
Suomen Kylmäyhdistys ry

Lisäksi olemme jäsenenä
FINVACissa, joka edustaa Suomea
mm. REHVAssa ja ASHRAEssa
FINVAC= on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii
Suomen LVI-Liitto, SuLVI:n, VVS Föreningen i
Finland rf:n, LIVI:n, Sisäilmayhdistyksen
yhteistyöelimenä päätehtävänään
jäsenyhteisöjensä keskinäisen yhteistyön
edistäminen ja kansainvälisten yhteyksien
hoitaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan
edistäminen.
REHVA = Federation of European Heating,
Ventilation and Air Conditioning Associations

ASHRAE = American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Tule Yhteistoimintajäseneksi!
Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä Suomen LVI-liiton mukana messuilla ja
erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi logot tulevat näkyviin liiton verkkosivuille ja
Talotekniikka-lehden jäsenliitteeseen.
Myös yhteistoimintajäsen saa vuosittain kahdeksan numeroa Talotekniikka-lehteä.
Jäsenetuna saat lisänäkyvyyttä Talotekniikka-lehden tai Talotekniikka-lehden
uutiskirjeen rekryilmoituksista
Tarjoamme yhteistoimintajäsenille vuosittain koulutusedun, jolla yksi työntekijä
pääsee veloituksetta yhteen SuLVIn yhden päivän koulutukseen.

Yhteistoimintajäsenellä on mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin valtakunnallisiin
tapahtumiin.
Yhteistoimintajäsenet voivat tarjoutua esittelemään palveluitaan myös
jäsenyhdistysten tilaisuuksiin.

Yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua liittokokoukseen ilman äänivaltaa.

Liity Suomen LVI-liiton jäseneksi
Henkilöjäsenet ovat aina jonkin jäsenyhdistyksen jäseniä ja jäsenyhdistykset ovat
Suomen LVI-liiton jäseniä.







Mukaan pääsee liittymällä jäseneksi SuLVIn nettisivuilla.
Jäsenyhdistyksessä verkostoidut ja voit osallistua tietoisku- ja
koulutustilaisuuksiin, messumatkoille ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin
Suomen LVI-liiton koulutukset ovat sinulle edullisempia (koulutuskalenteri
netissä)
Saat lisäksi jäsenalennuksia eri palveluntarjoajilta
Saat Talotekniikka-lehden, 8 numeroa vuodessa, jokaisen lehden välissä
ilmestyvät jäsensivut
Vaikutusmahdollisuudet (esim. toimikuntatyöskentely) myös kansainvälisesti ja
lausuntopyyntöihin vastaaminen.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu koostuu Suomen LVI-liiton osuudesta (82e/2017) ja
jäsenyhdistyksen osuudesta, joka vaihtelee yhdistyksestä riippuen.
 Opiskelijoille jäsenyys on maksuton neljän opiskeluvuoden ajan.


Miksi yrityksen kannattaa maksaa
työntekijän jäsenmaksu?
Suomen LVI-liitto on alan johtava täydennyskouluttaja. Yhden henkilön
jäsenmaksu maksaa itsensä takaisin jo yhdellä kurssilla.
 Suomen LVI-liitto tiedottaa jäsenilleen alan ajankohtaisista aiheista.
 Yrityksen toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksut voidaan yleensä
vähentää verotuksessa.


Suomen LVI-liiton henkilökunta
Toiminnanjohtaja Tiina Strand p. 040 505 5445
Koulutuspäällikkö Antti Heinonen p 050 327 6592
Koulutussihteeri Jonna Hoikka p. 050 548 5876
Viestintäsuunnittelija Anne Valkama p. 050 572 2228
Jäsenasiat ja laskutus Kaija Ruokonen p. 050 321 7897
Pätevyydet patevyydet@sulvi.fi
Toimiston osoite sulvi@sulvi.fi
Sitratori 5, Kannelmäki
00420 Helsinki
Seuraa meitä Twitterissä @LVI_liitto ja Facebookissa /SuLVIry!

