Suomen LVI-liitto SuLVI ry


on LVI-alan ammattilaisten
henkilöjärjestö



Voittoa tuottamaton yhteistyö- ja
koulutusjärjestö



Kaikki jäsenet kuuluvat paikallisiin
jäsenyhdistyksiin



Jäsenyhdistyksiä on 31



Jäseniä on yli 4 700



Jäsenet ovat LVIA-alalla toimivia alan
ammattilaisia



Yhteistoimintajäseniä on 60



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
kantaa kotimaiseen ja kansainväliseen säännös- ja ohjetyöhön.



Järjestämme jäsenillemme mahdollisuuksia osallistua
kansainvälisiin tapahtumiin.



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



Olemme kansainvälisten ja kotimaisten alan järjestöjen jäsen tai
yhteistyökumppani.

Koulutustoiminta


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



Suomen LVI-liitto toimii sihteerijärjestönä oman alansa FISE-pätevyyksien osalta



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



Katso koulutuskalenterimme netissä

Yhteistyökumppaneitamme
Olemme verkostoituneet liittojen, yhdistysten, henkilöjärjestöjen,
oppilaitosten, viranomaisten ja alan yritysten kanssa.
Esimerkiksi:
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 = the American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Yhteistoimintajäsenemme
Edistämme yhteistoimintajäsenien näkyvyyttä lehdissä, tapahtumissa ja verkossa. Saat myös
Talotekniikka-lehteä ja lisänäkyvyyttä lehdessä. Lisäksi tarjoamme vuosittain koulutusetuja.

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 koostuu Suomen LVI-liiton osuudesta (82 e/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.
 Talotekniikka –lehden seuraaminen pitää työpaikan kaikki lehteä lukevat
ajan tasalla alan uutisista.
 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!

