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viestintäsuunnittelija
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SuLVIn sivut

Ajankohtaista
n  Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Asta-messuilla 2.-4.2.

n  Suomen LVI-liitto Helsingin rakennusvalvonnan 
ajankohtaisseminaarissa 5.2.

n  Suomen LVI-liitto Korjausrakentaminen-messuilla 6.2.

n  Hoto-komission lounaskokous 7.2.

n  SuLVIn Suunnittelijapäivä 14.2.

Seuraa meitä 
Facebookissa, 
LinkedInissä ja 

Twitterissä!

Julkaisemme 
päivittäin alan 

tärkeitä uutisia.

Suomen LVI-liiton 
jäsenmaksut 2018
Liittokokous vahvisti jäsenyhdis-
tyksen kunkin jäsenen osalta pe-
rittäviksi SuLVIn jäsenmaksuiksi 
vuodelle 2018:
• varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 

82 €
• opiskelijajäsenen jäsenmaksu 

0 €
• yhteistoimintajäsenen jäsen-

maksu 960 €
• perhejäsenmaksu 41 €
• vakinaisen jäsenen lehtimaksu 

40 €
• Liittymismaksuja EI peritä mil-

tään jäsenryhmältä.
• Jäsenmaksuun liitetään oman  

jäsenyhdistyksen jäsenmaksu-
osuus.

• Opiskelijajäsenyys kestää enin-
tään neljä vuotta. Jatkoaikaa voi 
anoa.

• Lisätiedot sulvi.fi.

Uusi alku – vanha salaisuus
Edessä on taas uusi alku. Kiitän kaikki edustajia luottamuksesta. On 
ollut ilo olla mukana työstämässä LVI-tekniikan edistämistä ja hyvin-
vointia meille kaikille. Kiitän myös nyt erovuorossa olleita SuLVIn hal-
lituksen jäseniä, jotka antoivat oman panoksensa meille kaikille.

Vesi virtaa, puitteet vain muuttuvat
LVI-tekniikka on muuttunut vuosien saatossa hitaasti, mutta muut-
tunut kuitenkin. Vesi virtaa putkessa, kuten antiikin Roomassa aikoi-
naan, materiaalit vain ovat toiset. Samoin voidaan todeta yhdistystoi-
minnasta. Toiminta virtaa, henkilöt vain vaihtuneet vuosien saatossa. 
Toiset yhdistykset ovat hyvin elinvoimaisia, joissakin yhdistyksissä toi-
minta on hiljaisempaa. Itse ajattelen, että suurin syy tähän on ihmisten 
ajankäytössä ja siinä, miten monet asiat kilpailevat ajastamme. 

Olkaamme LVI-tekniikan ammattilaisia
Verkostoituminen ja oman alan ihmisten kanssa puuhaaminen on erittäin tärkeä osa oman osaa-
misemme vahvistamisessa. Tärkeimpiä ovat ne verkostot, jotka auttavat meitä menestymään päi-
vätyössämme. Ei ole kysymys siitä mitä tiedämme, vaan ketä tunnemme. 
Tulkaamme LVI-tekniikan ammattilaisiksi – tai oikeastaan sitähän me olemme jo. Kysymys kuu-
luukin, että oletko vaihtopenkin vasen laita vai liigan tähti. Kaikki on annettava, että mahdollisuus 
mitalisijoihin säilyy. Kaivetaan kaikki se ammattilaisen motivaatio millä mennään läpi, vaikka siitä 
harmaasta kivestä.

Näkyvyyttä ja tukea jäsenyhdistyksille
Liittokokouksessa kävin monta keskustelua. Moni kaipaa SuLVIlta lisää panoksia. Sitä pistetään 
teille nyt tulemaan. Koko hallitus, minä ja liiton toimisto haluamme lisätä liiton näkyvyyttä ja antaa 
tukea SuLVIn jäsenyhdistyksille. 
Jatkossa yritän vierailla mahdollisimman monen yhdistyksen tilaisuudessa. Lanseerasin myös toi-
mintamallin, jossa koulutustoimintaa siirretään kohti paikallisyhdistyksiä. SuLVIa on moitittu pää-
kaupunkikeskeisyydestä. Tähän tullaan myös kiinnittämään huomiota. Muistettavaa tässä kaikessa 
on myös yhdistysten oma aktiivisuus ja osallistuminen, toimiston resurssit ovat kuitenkin rajalliset.

Uusi alku onkin vanha salaisuus
Nyt kun aloitetaan uusi hallituskausi, teemme asiat Curre Lindströmin sanoin ”vähän paremmin”. 
Ennen kaikkea haluamme lähemmäs jäseniä. Tässä keihäänkärkenä koulutus ja vierailut. Tulemme 
kiertämään yhdistyksissä parhaamme mukaan. Mutta ennen kaikkea haluamme keskustelua – mi-
tä voimme toistemme hyväksi tehdä. Uusi alku onkin vanha salaisuus – perustoiminnot kuntoon 
ja aktiivinen ote.

Mikko Liljeberg
SuLVIn hallituksen puheenjohtaja

mikko.liljeberg@komfovent.com

Samuli Könkö koulutuspäälliköksi
Jokioisista kotoisin oleva Samuli 
aloitti koulutuspäällikkönä 22.1. 
Koko työuransa talotekniikan eri 
tehtävissä toiminut Samuli siirtyy 
SuLVIin Lounais-Hämeen kou-
lutuskuntayhtymästä, jossa hän 
opetti mm. talotekniikkaa ja kiin-
teistöpalveluita. Samuli on myös 
ollut FoLVIn aktiivinen jäsen ai-
na yhdistyksen perustamisesta 
lähtien.

http://www.sulvi.fi
mailto:tiina.strand@sulvi.fi
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1 Mikko Liljeberg 
2. Helsingin seudun 

LVI-yhdistys HeLVI
3. Olen toimitusjoh-

tajana Komfovent 
Oy:ssä. Olemme 
Liettualaisen 
emomme tytäryh-
tiö, joka myy ilman-
vaihtokoneita ja 
komponentteja.

4. Toiminta on antanut minulle paljon ystä-
viä ja kontakteja. Myös hauskaa yhdessä 
oloa ja paljon excursiota mitä moninai-
sempiin paikkoihin.

5. Elämän mottona minulla on ollut; Do or 
do not, there is no try - eli tee tai älä tee, 
yrittämistä ei ole olemassakaan. Tämä 
varastettu pieneltä vihreältä mieheltä 
Tähtien sota -elokuvista, eli Yodalta.

6. Haluan, että kaikki jäsenet tuntevat kuu-
luvansa LVI-ammattilaisten aktiiviseen 
joukkoon

1 Tapio Kanerva 
2. Keski-Uudenmaan 

LVI-yhdistys, KeLVI
3. Fläkt Woods Oy, Johta-

va asiantuntija
4. Hyvää alan verkostoi-

tumista, paljon hyviä 
ystäviä, sisältöä sekä 
työ- että vapaa-aikaan.

5. Teen asiat parhaani mukaan, se yleensä  
riittää!

6. Markkinointi-ihmisenä ajattelen aina 
arvostusta, brändäystä, näkyvyyttä. Näitä 
asioita kehittämällä SuLVI toimii ja kehit-
tyy hallitusti pitkällä tähtäimellä. Työ ei 
ole väliaikaista, vaan jatkuvaa.

1. Marko Haavikko 
2. Lapin LVI-yhdis-

tys, LapiLVI
3. Koulutus Redu 

Jokiväylä, Talotek-
niikka, päätoimi-
nen tuntiopettaja, 
lämpöpumppulait-
teistotyöt vastuu-
kouluttaja/tutkin-
tovastaava, Kemijärvi Rakennustekniikka, 
päätoiminen tuntiopettaja.

4. Verkostoitumista, hyviä ystäviä, yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, mahdollisuuden 
vaikuttaa.

5. Pitkä päätyyn ja perään. Ihminen ei ole 
koskaan valmis. Tunne elämä joka hen-
genvedolla - ja älä unohda hengittää.

6. Haluan edustaa Lappia ja koko LVI-alaa.

1. Harri Hahkala 
2. Helsingin seudun 

LVI-yhdistys  
HeLVI, aiemmin 
ELVI

3. Metropolia AMK, 
projekti-insinööri

4. Uusia kontakteja, 
mielenkiintoisia 
kohde-ekskursioita

5. Tekemällä fiksusti, pääsee helpommalla
6. Paikallisyhdistysten toiminnan tukemi-

nen ja heitä auttavien koulutuskonseptien 
kehittäminen

1. Ari Hyvärinen 
2. Kouvolan LVI-

yhdistys, KoLVI
3. AH COOL OY, 

Yrittäjä
4. Yhdistystoiminta 

on antanut hyvin 
paljon uusia ystäviä 
ja työelämässä saman alan henkilöiden 
tapaamisia, jotka helpottavat työtekoa, 
kun jo tunnet henkilöt muusta yhteydes-
tä, hyviä koulutus- ja vierailutapahtumia 
yrityksiin ja valmistavaan teollisuuteen, 
messumatkoja koti- ja ulkomaille.

5. Keskity siihen, mitä olet tekemässä, äläkä 
anna minkään kääntää päätäsi.

6. SuLVIn ja jäsenyhdistyksien välisen vuo-
rovaikutuksen lisääminen.

1. Johanna Hokkanen 
2. Vantaan LVI-yhdistys, 

VantaLVI
3. Teknocalor Oy:ssä 

taloteknisten mitta-
laitteiden myyntipääl-
likkönä

4. Alan kontakteja, 
tietoa, elämyksiä ja 
kokemuksia

5. Rehellisyys ja inhimillisyys ovat tärkeitä 
arvoja, työ ja toimeen tarttuminen omi-
naista.

6. Ovet auki ja yhteistyöllä eteenpäin. 
Jokainen paikallisyhdistyksen jäsen ja yh-
teistoimintajäsen mukaan vaikuttamaan.

1. Jorma Kauppinen 
2. Kuopion LVI-

yhdistys, KuLVI
3. Insinööritoimisto 

LVI-Planor Oy
4. Verkostoitumi-

nen. Olen saanut 
tutustua muiden 
alan toimijoiden 
kanssa omassa kotikaupungissa ja sen 
ulkopuolella. Myös tieto ja koulutus on 
ollut tärkeää.

5. Edu Kettusen biisin sanoin ”Fiiliksellä 
beibi”. Pitää pystyä nauttimaan omasta 
työstään.

6. Haluan vaikuttaa LVI-suunnittelijoiden 
elämään koskeviin asioihin ja usein juuri 
tätä näkökulmaa tuon esille hallituksen 
keskusteluissa.

1. Pentti Kuurola 
2. Oulun LVI-yhdis-

tys, OuLVI
3. LVI-Insinööritoi-

misto Mäkelä Oy, 
suunnittelupäällik-
kö

4. Yhdistystoiminta 
on antanut minulle 
mahdollisuuden tutustua alalla työs-
kenteleviin ihmisiin myös työkuvioiden 
ulkopuolella. Epämuodollinen kanssakäy-
minen on luonut ystävyyssuhteita sekä 
kohtuullisen laajan kontaktipiirin, jota 
ei varmasti ilman yhdistystoimintaa olisi 
päässyt syntymään. Olin jo opiskeluai-
kana, 20 vuotta sitten, paikallisyhdistys-
toiminnassa mukana. Näiden kontaktien 
ansiosta osasin lähettää ”täsmätyöpaikka-
hakemuksen”, jonka ansiosta sain ensim-
mäisen työpaikkani.

5. Joskus aikaisemmin olen todennut ”Muut 
tekee mitä osaavat, minä teen mitä halu-
an”. Tällä hetkellä, hieman vanhempana ja 
toivottavasti viisaampana, toteamus ”Tie-
to lisää tuskaa” tuntuu enemmän omalta.

6. Ilman jäseniä ja jäsenyhdistyksiä ei olisi 
SuLVIakaan. Lisäksi tähän yhtälöön tarvi-
taan myös jatkuvuutta, jota opiskelijat ja 
nuoret LVI-osaajat tuovat. Hallitustyös-
kentelyssä olen pyrkinyt tuomaan esille 
opiskelijoiden ja nuorten tarpeita, jotta 
yhdistystoiminnan tulevaisuus olisi myös 
tältä osin turvattu. 

1. Erkki Råman 
2. Keski-Pohjanmaan 

LVI-yhdistys,  
KePoLVI

3. Ab Tallqvist Infra 
Oy:ssä, työmaapääl-
likkönä. Tehtäväkent-
tä on varsin lavea. 

4. Yhdistystoiminta on 
ollut minulle rikkaus ja kunnia. Tämä sik-
si että olen saanut kuljettavakseni polun, 
josta voin ammentaa oppia, verkostoitua 
ja virkistäytyä. Työelämässä näistä asiois-
ta on ollut suunnatonta hyötyä.

5. Yrittänyttä ei laiteta. Tämä tarkoittaa 
mielestäni sitä, että aina kannattaa yrittää 
parhaan kykynsä mukaan, mitä se sitten 
lieneekään.

6. Ajatuksenani on tuoda esille SuLVI:n hal-
lituksessa INFRA-ALA. Mielestäni tämä 
erittäin tärkeä osa-alue on jäänyt täysin 
huomiotta ja tässä uskon olevan sarkaa 
mitä tulisi todellakin kehittää.

Ja lopuksi... Haluaisin esittää nöyrimmän 
kiitoksen KoLVI:lle onnistuneesta liitto-
kokouksesta 2017 ja aivan erinomaisesti 
läpiviedystä ilta-ohjelmasta. Samalla ha-
luaisin esittää kaikille kutsun ensi syksyn 
KePoLVIn 50-vuotisjuhliin ja liittoval-
tuuston kokoukseen.

Kuusi kysymystä SuLVIn hallitukselle
Liiton puheenjohtajat ja hallituksen kokoonpano kaudelle 2018-2019 vahvistettiin liittokokouksessa. 
Liiton puheenjohtajana jatkavat Risto Kosonen ja varapuheenjohtajina Jarek Kurnitski ja Jarmo Kui-
tunen. Ketä hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat ja mitkä ovat heille tärkeitä asioita?

1. Nimi 
2. Jäsenyhdistys
3. Työpaikka ja toimi
4. Mitä yhdistystoiminta on antanut sinulle
5. Elämänohjeesi
6. Mikä on merkittävin asia, jota haluat viedä 

eteenpäin SuLVIn hallituksessa
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Hallituksen varajäsenet

1. Rami Korkkula 
2. Lahden LVI-yhdis-

tys, LaLVI
3. LVI-työ Putkipari, 

yrittäjä
4. Kavereita tämä on 

ainakin antanut!
5. Suoraselkäisesti ja 

rehellisesti.
6. Haluan selvittää miten parhaiten jäsen-

yhdistyksiä ja jäseniä SuLVI voi palvella. 
Mielestäni SuLVI on jäseniä varten, ei 
toisin päin.

1. Jussi Lindroos 
2. Kymen LVI ry , 

KyLVI
3. Kotkan Lämpö- ja 

vesityö Oy, yrittäjä 
ja LVI-insinööri

4. Hyvät suhteet alan 
muihin toimijoihin. 
Minut temmattiin 
yhdistykseen mukaan jo hyvin nuorena, 
opin tuntemaan alan ammattilaiset ja se 
on ollut kyllä aika iso etu.

5. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
6. Nuorien alan ammattilaisten puolesta 

puhuminen ja nuorien aktivoiminen 
mukaan yhdistystoimintaan.

1. Rauno Ala-aho 
2. Ansaitusti eläkeläi-

nen
3. Raahen LVI-yhdistys, 

RaLVI
4. Ehdottomasti tutus-

tuminen yhteistyö-
kumppaneihin. Ja 
työelämässä kävin 
pätevöitymiskoulutuksissa, se oli tärkeää.

5. Jos jotain meinaat tehdä, tee se niin, että 
kehtaa sanoa kuka on tehnyt!

6. Tiedon välittyminen ”pääkallopaikoilta” 
aina jäsenille saakka. Se on haasteellista.

1. Tapio Jalo 
2. Helsingin seudun 

LVI-yhdistys, HeLVI
3. Senaatti-kiinteistöt, 

rakennuttajapäällikkö
4. Yhdistystoiminta 

on antanut mah-
dollisuuden olla 
yhteistyössä työuran 
eri vaiheessa ja monenlaisissa tehtävissä 
olevien ihmisten kanssa. Monenlaista on 
opittu, alan toimintaa edistetty ja pidetty 
hauskaa monenlaisissa tapahtumissa.

5. Tee arjesta juhlaa!
6. SuLVIn hallituksessa ja ylipäätään kaikes-

sa yhdistystoiminnassa tärkeintä on avoin 
yhteistyö ja nuorten kannustaminen 
mukaan toimintaan. 

1. Janne Järlström  
2. Kemi-Tornion LVI-

yhdistys, KeToLVI
3. LVI-Suunnittelu 

Pohjola Oy. Olen 
osaomistaja ja 
LVIA-suunnittelija

4. Yhdistystoiminnas-
sa on ollut minusta 
parasta verkostoituminen ja tuttujen 
tuleminen ympäri Suomenmaan.

5. Kyllä se aurinko risukasaankin paistaa :)
6. Minusta olisi kontaktien luominen toisten 

LVI-alalla toimivien kanssa se tärkein 
tehtävä.

1. Sanna Hietaoja 
2. Keski-Suomen LVI-

yhdistys, KeSuLVI
3. Työskentelen Sweco 

Talotekniikka Oy:n 
palveluksessa LVI-
suunnittelijana.

4. Hyvin kulunut 
vastaus, mutta 
kontakteja sekä myös hyviä ystäviä. Olen 
saanut ilokseni tavata ja tutustua alan 
eri osapuoliin, mikä on auttanut suun-
nittelijaa näkemään alaa myös erilaisista 
näkökulmista.

5. Viisas oppii kerrasta. Uskon että edestään 
sen löytää minkä taakseen jättää, eli pei-
liin pitäisi pystyä katsomaan joka ikinen 
päivä.

6. Minulle tärkeää on, että kaikkien uu-
distusten ja kehityksen keskellä ei tulisi 
unohtumaan, mitä ja ketä varten talotek-
niikka ja sitä koskevat asetukset on luotu. 
Tärkeää on taata rakennusten käyttäjille 
turvalliset ja hyvät olosuhteet, kustannus-
tehokkuutta kumminkaan unohtamatta.

1. Seppo Ahlbom 
2. Insinööritoimisto 

LVI-Rauma
3. Satakunnan LVI-

yhdistys, SataLVI
4. Todella paljon erityi-

sesti valmistuessani. 
Opiskelin Mikke-
lissä ja olin tuolloin 
MiLVIn jäsen, kotiseudulle palatessa yh-
distystoiminnan kautta tutustui nopeasti 
paikallisiin oman alan ihmisiin. Lisäksi 
yhdistyksen illoissa oppi tuntemaan 
yritykset, kun he tulivat esittelemään 
tuotteitaan.

5. Korostan tasapainoa elämässä: perhe – 
työ – harrastukset -ystävät. Yksin emme 
tule toimeen (kuten ei LVI-alallakaan voi 
tulla yksin toimeen).

6. Olen huolissani nuorien suunnittelijoiden 
vähäisestä määrästä. Peräänkuulutan 
asennemuutosta alalla, mukaan lukien 
oman asenteeni. Suunnittelemaan oppii 
vain suunnittelemalla ja siksi olisi tärkeää 
ottaa rohkeammin nuoria töihin. Itse olen 
ryhtynyt toimiin ja tarkoitukseni on pian 
ottaa pari nuorta oppimaan toimistollem-
me.

1.  Jaakko Puputti 
2. Keski-Pohjanmaan 

LVI-yhdistys, 
KePoLVI

3. Yrittäjä. K-P:n LVI- 
Suunnittelutoimis-
to Oy

4. Uusia tuttavuuksia, 
yhdessäoloa sa-
manhenkisten ihmisten kanssa, vastuuta, 
oppimista, perinteiden jatkamista, listaa 
voisi jatkaa loputtomiin.

5. Pulkkista lainaten: Älä ala häsläämään.
6. Varajäsenenä osallistun kokouksiin aina 

kun mahdollista, mitään eritystä teemaa/
asiaa ei ole. SuLVIN parasta ajatellen 
tietysti.

1. Vesa Lassila 
2. Insinööritoimisto 

Vesi & Watti Oy, 
LVI-insinööri, 
toimitusjohtaja 

3. Keski-Uudenmaan 
LVI-yhdistys, 
KeLVI

4. Olen ollut jäsen 
niin kauan, että tämä on jo vaikeampi 
kysymys. Tottakai kontaktiverkon luonti, 
etenkin nuorena jäsenenä, on tärkeää. 
Tuli tuttavuuksia, joita olisi muuta kautta 
ollut vaikea löytää.

5. Asioilla on tapana järjestyä
6. Näen, että alamme on ylikuormitettu ja 

-työllistetty. Siksi SuLVIn rooli lausunto-
jen antajana ja kommenttien kokoajana 
on jopa merkityksellisempi kuin kou-
luttajana. Viranomainen ei voi hallita 
kaikkea sitä tietomäärää, jota asetusten 
säätämiseen tarvitaan, joten on tärkeää, 
että on taho, joka huolehtii lausuntojen 
antamisesta ja valvoo tekijöiden etua.

Kerro mielipiteesi!
Kevään 2018 aikana haluamme kuulla 
Sinun mielipiteesi. Missä olemme on-
nistuneet, mitkä uudistukset ovat miel-
lyttäneet. Entä missä asioissa voisimme 
olla vieläkin parempia? Liittomme toi-
mii teitä varten ja vastaamalla kyselyyn 
kerrot, missä kanavissa sinut jatkossa 
kohtaamme ja millaisia palveluita sinul-
le voisimme tuottaa.
Järjestämme jäsenillemme tyytyväi-
syyskyselyn SuLVIn verkkosivuilla. Seu-
raa ilmoittelua!
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Jukka Pantsar,  
iloinen LVI-aktiivi
Voi tätä suurta auvoa, mi rinnassain ihanaisesti läm-
mittää. 
Auvon tunne alkoi Kouvolassa 24.11., kun minut ilta-
juhlassa kutsuttiin eteen saamaan suuren tunnustuksen 
yhdistys- ja LVI-alan hyväksi tekemästäni työstä. No-
viisiksi aluksi. Lämmin kiitos esittäjilleni ja tukijoilleni.
Olen toisen polven LVI-aktiivi. Liityin yhdistykseen 
opiskeluaikanani vuonna 1980, jolloin liittymismotiivini 
oli kontaktien ja lisäkoulutuksen saaminen. Verkostoi-
tumiseni laajeni aina SuLVIn kokouksien ja koulutusten 
kautta. Kontakteista seurasi ystävyyssuhteita, jotka ovat 
pysyneet. Ja edelleen tapaamiset ovat edesauttaneet lii-
ke- ja henkilösuhteissa.
Olen saanut työtarjouksiakin, joiden ensikontakti on ta-
pahtunut yhdistystoiminnan kautta.
Paikkakuntaa vaihtaessani yhdistystoiminta on edesaut-
tanut kotiutumistani. Ouluun muuttaessani menin he-
ti OuLVIn toimintaan mukaan, ja tämä helpotti kaikin 
puolin sulautumista ja avasi yhteistyön paikallistasolla.
Nyt kun yllätyksekseni sain yhteydenoton raadilta, niin 
olin otettu. Toimintani vuosien varrelta on saanut tun-
nustuksen. 
Meillä kaikilla alalla kauan toimineilla on runsaasti tie-
totaitoa, varsinkin sitä kokemuksien tuomaa hiljaista 
tietoa. Tätä olisi tärkeä jakaa uutta luodessa. Sitä tietoa 
hyödyntämällä voidaan edistää monia hankkeita. En ole 
hylännyt uuden oppimista, ajassa mukana eläminen on 
tärkeää. Hyödyntäkää hyvät ystävät neuvosten tieto-
taitoa. Voisiko Korkeaa raatia lähestyä mainitsemillani 
perusteilla?

Jukka Pantsar

ELVI ja HeLVI yhdistyivät
Espoon LVI-yhdistys ELVI teki päätöksen yhdistystoiminnan lopettamisesta 
18.12.2017.
ELVI ja HeLVI ovat suunnitelleet pitkään yhdistymistä ja vuoden vaihteessa 
suunnitelmat konkretisoituivat. Samassa yhteydessä HeLVI muutti nimensä 
Helsingin seudun LVI-yhdistykseksi ja päivitti sääntönsä uutta toimintaa pa-
remmin vastaaviksi. HeLVIn uuteen hallitukseen nimettiin ELVIn hallituksen 
jäsenet Marko Polvi ja Ville Matveinen sekä HeLVIstä jäsenet Isto Hietanen, 
Eveliina Junkkari, Mikko Hiltunen, Tom Hult ja Mikko Suhonen.
Vuodenvaihteesta alkaen olemme entistäkin vahvempi ja uutta toimintaa tarjoa-
va pääkaupunkiseudun LVI-alan ammattilaisia yhteen kokoava vahva yhdistys!

Isto Hietanen, puheenjohtaja
Helsingin seudun LVI-yhdistys HeLVI

Uudet Hotoraudanvääntäjät
Hotoraudanvääntäjien korkea raati on LVI-yhteisömme epävirallinen senioriker-
ho, tapa osoittaa kunnioitusta pitkään yhdistystoiminnassa mukana olleille. Liit-
tokokouksen jälkeen, illan juhlissa Raati vihki kolme uutta neuvosta.
• Pekka Lecklin: Etelä-Karjalaisten yhdistysten Tuki- ja TalkooNeuvos
• Tapio Kanerva: Ruoka- ja viini-intoinen PätevöintiNeuvos
• Jukka Pantsar: Lintubongaava baletisti ja kuntoliikkuva PerhokalastusNeuvos
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SuLVIn koulutuskalenteri
Hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero.

Tarkemmat ohjelmat: sulvi.fi/koulutuskalenteri

Yhteistyössä Amiedun  
kanssa 
(hinnat sis. alv 24 %)

IV-KANAVISTOJEN TARKASTUS JA PUHDISTUS
8.-9.3. Helsinki
Hinta: Jäsenille 545 €, ei-jäsenille 595 €

LVI-AUTOMAATIO
14.3. Helsinki
Hinta: Jäsenille 340 €, ei-jäsenille 370 €

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJIEN 
(KKL) YLLÄPITOKOULUTUS, VAATIVUUSLUOKAT 
A JA B
29.3. Helsinki
Hinta: Puolen päivän koulutus 150 €. Pätevyy-
den uusinnan käsittelymaksu 190 €. Koulutus ja 
pätevyyden uusinnan maksu yhteensä 335 €.

IV-MITTAUKSEN PÄTEVYYS
– Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja säädön 
koulutus
11.-13.4. Helsinki
Hinta: Kolme päivää jäsenille 1020 €, ei-jäsenille 
1095 €. Yksittäinen päivä jäsenille 360 €,  
ei-jäsenille 390 €. Pätevyyskäsittelymaksu 
kolmen päivän kokonaisuuden suorittaneille 
pätevyydenhakijoille on 186 €.

VESIVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄTÖ
19.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

TOIMIVA IMS-JÄRJESTELMÄ – HAASTEET JA 
UUDET RATKAISUT
20.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

Ilmoittautuminen: amiedu.fi koulutushaun 
kautta 
Lisätietoa: rakentamisala@amiedu.fi tai  
p. 020 7461 256/Nina Makkonen

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN 
PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI, 
VAATIVUUSLUOKAT A JA B
16.2. Helsinki
Hinta: Koulutus 370 € + pätevyyden haku ja 
tentti 190 €. 

Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan 
erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyt-
töohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy 
osoitteesta amiedu.fi koulutushaun kautta tai 
sulvi.fi.  
Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa 
viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen 
ajankohtaa osoitteella:  
Amiedu, Malla Pulkkinen, ”Kaukolämpötyönjoh-
taja”, PL 151, 00381 Helsinki tai sähköpostitse  
rakentamisala@amiedu.fi.

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN KOULUTUS, 
PERUSTASO
6.2. Jyväskylä
8.5. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

DYNAAMISEN LASKENTAMENETELMÄN 
PERUSTEET SEKÄ KESÄAJAN SISÄLÄMPÖTILAN 
HALLINTA JA SIMULOINTI 
9.5. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €
Koulutuspäivä yhdistettynä perustason päivään 
muodostavat energiatodistuksen laatijan ylem-
män tason koulutuksen.

UUDET ASETUKSET 2018 -KIERTUE
Aamupäivän aiheina sisäilmasto ja ilmanvaihto 
”D2” sekä vesi- ja viemärilaitteistot ”D1” uudet 
asetukset ja oppaat, iltapäivällä energiatehok-
kuusasetus ”D3” ja energiatodistusasetus
9.2. Helsinki
16.2. Kokkola
1.3. Kuopio
16.3. Jyväskylä
23.3. Vaasa
5.4. Tampere
11.4. Kouvola
18.4. Helsinki
15.5. Oulu
Hinta: Puolen päivän osuus jäsenille 100 € ja 
ei-jäsenille 130 €. Voit ilmoittautua samalla mo-
lempiin osuuksiin.

SULVIN SUUNNITTELIJAPÄIVÄ
14.2. Helsinki,  
Sokos Hotel Presidentti
Hinta: Jäsenille 145 €, ei-
jäsenille 195 €. Joka 6. samal-
la kertaa samalla laskutusosoitteella ilmoitettu 
henkilö osallistuu tilaisuuteen maksutta!
Lisätietoa: www.sulvi.fi/sulvinsuunnittelijapaiva

KYLMÄSUUNNITTELIJAN KOULUTUS
FISE-pätevyystenttiin valmentava koulutus
15.-16.3., 19.-20.4. ja 3.-4.5. Vantaa
Hinta: Jäsenille 2390 €, ei-jäsenille 3200 €

IV-KUNTOTUTKIJAKOULUTUS
22.-23.3. ja 24.4. Vantaa 
Hinta: Jäsenille 1290 €, ei-jäsenille 1720 €

IV- JA KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS
Helsinki
5.4. IV-päivä
6.4. KVV-päivä
27.4. YSE-päivä
Hinta: Voit suorittaa koko 3 päivän kurssin tai 
osallistua yksittäisille päiville

Lähipäivää € jäsen € ei-jäsen
1 420 560
2 725 985
3 970 1300

LVV-KUNTOTUTKIJAN TÄYDENNYSKOULUTUS: 
VEDEN BIOLOGINEN LAATU, RÖNTGENKUVAUKSET
12.4. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

ENERGIATODISTUKSEN LASKENTA
25.4. Helsinki
Hinta: Koko päivän koulutus jäsenille 390 € ja ei-
jäsenille 520 €. Puolen päivän koulutus (aamu- 
tai iltapäivä) jäsenille 200 € ja ei-jäsenille 290 €.

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN TYÖKALUPAKKI 
– LISÄARVOA ENERGIATODISTUKSEN 
LAADINTAAN
26.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

SUOMALAISET NZEB RATKAISUT – 
OSAOPTIMOINNISTA KOKONAISSUUNNITTELUUN
24.5. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

FISE-PÄTEVYYSTENTIT
•  Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vas-

taava työnjohtaja (IVTY)
•  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakenta-

misesta vastaava työnjohtaja (KVVTY)
•  Kylmäsuunnittelija (KYL)
•  Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija 

(VHS)
•  Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien 

(LVV) kuntotutkija
•  Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) 

kuntotutkija 
•  Energiatodistuksen laatija (ET)

25.5. Helsinki ja Jyväskylä
Hinta: 120 € per tentti
Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. 
Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulo-
makkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hake-
muksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun 
yhteydessä.

FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN
Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 190 € 
ja pätevyyden rekisteröinti 210 € muilta paitsi 
energiatodistuksen laatijoilta 100 €. 
Lisätietoa: www.fise.fi 

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin  
sulvi.fi/koulutuskalenteri kurssikohtais-
ten ilmoittautumislinkkien kautta. Katso 
viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruu-
tusehdot nettisivuilta tarkemmista kurs-
siohjelmista. Lisätietoja koulutuspäällikkö 
samuli.konko@sulvi.fi ja koulutussihteeri 
jonna.hoikka@sulvi.fi

SuLVIn koulutuksiin liittyy  
SuLVIn Moodle verkko-

oppimisympäristö,  
jos ohjelmassa ei muuta mainita.


