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LIITTOVALTUUSTON KOKOUS  JA  SATATALVI 50 VUOTTA 

Suomen LVI-liiton liittovaltuuston kokous järjestettiin Porin Yyterissä SataLVIn 50-vuotisjuhlan yhteydessä. 
Tilaisuudet aloitettiin yhteisellä ilmoittautumista seuraavalla lounaalla ja SuLVIn infotilaisuudella. 

Infotilaisuudessa SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand kertoi SuLVIsta, sääntömuutosehdotuksista ja 
esitteli toimiston paikalla olevan henkilökunnan. Uutena työntekijäna on aloittanut mm. tiedotustehtäviin 
keskittyvä Anna Valkana, joka ei tiettävästi ole Ritva Valkamalle mitään sukua. Seuraavaksi eteen 
marssitettiin SuLVIn hallitus puheenjohtajineen. Infotilaisuuden päätteeksi Anna Valkama kertoi 
taustoistaan ja tavoitteistaan. 

Valtakirjojen tarkistuksen jälkeen aloitettiin nyt ensimmäisen kerran perjantaina pidettävä vuoden 2016 
SuLVIn liittovaltuuston kokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avannut liittovaltuuston 
puheenjohtaja professori  Risto Kosonen ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Tiina Strand. Pöytäkirjan 
tarkastajien ja äänenlaskijoiden tehtävät lankesivat yksimielisesti HeLVIn Isto Hietaselle ja Tom Hultille. 

Poisnukkuneiden muistohiljaisuuden jälkeen valittiin vuoden 2017 vaalitoimikuntaan kuuluvat yhdistykset. 
Valituiksi arvottiin Keski-Uudenmaan (I), Lahden (II), Savonlinnan (III), Vakkasuomen (IV) ja Kemi-Tornion (V) 
LVI-yhdistykset. 

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Lausmäki esitteli Jari Viiliäistä kiiteltyään hyväksyttävästi hallituksen 
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.  Talous sakkasi jonkinverran 
koulutuksen vetäjän puutten ja vaihtumisen takia. Nyt yhdistyksellä on uusi koulutuspäällikkö ja uskomme 
taas tulevaisuuteen. Hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 

Jussi Kuuselan vetämän vaalilautakunnan ehdotuksen mukan Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Risto 
Kosonen ja varapuheenjohtajina jatkavat  nykyiset Jarek Kurnitski ja Jarmo Kuitunen.  Tilintarkastajana 
jatkaa Tilintarkastustoimisto  Ojala & Tarkela Oy. Hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään yhdeksänä  ja 
uudessa hallituksessa toimivat Petteri Lausmki (pj), Mikko Liljeberg (vpj), Marko Haavikko, Johanna 
Hokkanen (uusi), Ari Hyvärinen, Tapio Kanerva, Jorma Kauppinen (uusi), Pentti Kuurola ja Leo Tolvanen. 
Uudeksi varajäseneksi valittiin Seppo Ahlbom. Liiton edustajat muissa yhteisöissä pysyivät ennallaan. 

Varsinaisen jäsenen SuLVIn jäsenmaksuosuudeksi vahvistettiin  82 euroa.  65 vuotias voi oltuaan 
yhtäjaksoisesti 35 vuotta jäsenenä anoa jäsenmaksun puolitusta.  Vakinaisen jäsenen lehtimaksu on 40 
euroa.  Opiskelujäsenyys voi kestää ilman jatkoaika-anomusta 4 vuotta. 

Sovittiin, että uudet ennakkotarkastetut säännöt voidaan ottaan heti käyttöön rekisteröinnin jälkeen.  
Jäsenyhdistykset voivat  halutessaan ottaa samalla kertaa ennakkotarkastetut yhdistyksen säännöt 
käyttöönsä, jos niihin ei tarkenneta muuta kuin yhdistyksen omat tiedot. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen Risto Aallon kutsuttua kokoksen tervetulleeksi Kouvolaan ensi vuonna. 

Ennen iltajuhlaa kokoonnuttiin viereiseen saliin onnittelemaan 50-vuotistaivaltaan juhlivaa Satakunnan LVI-
yhdistystä.  Onnittelutilaisuus järjestettiin yhteistilaisuutena, jolloin puheita ja niiden määrää voitiin hiukan 
vähentää. Kuohuviiniäkin kului vähemmän, tosin kaikki ylijääneet lasit tyhjennettiin yhteistuumin. 



Iltajuhlan vetäjänä toimi juhlakirjan kirjoittajanakin kunnostautunut sini-keltaisessa hieman punaisessa 
asussa esiintynyt Elina Wallin. Iltaohjelmaan kuului ruokien ja juomien lisäksi SataLVIn puheenjohtajan 
tervehdyssanat, Suomen LVI-liiton tervehdys, Porin kaupungin tervehdys sekä Pekka Paasikiven pitämä 
juhlapuhe.  Ohjelma jatkui juhlakirjan julkaisulla, SataLVIn ansiomerkkien jaolla  sekä uusien 
Hotoraudanvääntäjien Korkean Raadin jäsenten vihkimisellä. 

Ruokailussa nautimme jo kesän Hotorautatapahtumassa ”tilatut” nahkiaiset snapsin kera sekä 
kylmäsavusiikatartarleipää, naudan sisäfilepihviä konjakkipippurikastikkeen ja perunakakun kanssa sekä 
tyrnijäädykettä tyrnikastikkeen kanssa keksikorista. Viinit , konjakit ja liköörit täydensivät herkullista 
nautintoa.  

Juhlivan yhdistyksen omien ansiomerkkien ja kiitosten jälkeen saapui estraadilla hotorautaneuvos Kalevi 
Hyvärinen vihkimään uusiksi neuvosjäseniksi viisi auvon saanutta.  Näiden joukossa oli SataLVIn Esa 
Sandberg  ja HeLVIn  Mikko Äyrävinen.  Esa Sandbergin krasaanin nouti ja juoman nautti isä Olavi Sandberg. 

Juhlat päätettiin orkesterin tahdittamiin tansseihin ja yökerhon karaokelauluihin. 

Lauantaiaamulla tilaisuudet jatkuivat lyhyen, mutta hyvin nukutun, yön jälkeen aamupalalla ja 
tutustumiskierroksella mm. tuulivoimaan Hyötytuulessa ja uuteen kaasuterminaaliin LNG:n tereminaalissa 
Tahkoluodossa.  Bussit kiersivät vielä vuoden kaupunginosan Reposaaren kautta, jossa näimme 
vierasvenesataman, loma-asuntomessualueen ja kirkon lisäksi Eino Grönin synnyinkodin ja hänen 
myynnissä olevan kesähuvilansa. 

Huoneiden luovutuksen ja lounaan jälkeen Satakunnan LVI-yhdistys jakoi kaikille tilaisuuksiin osallistujille 
kirjan, 50 vuotta Satakuntalaista LVI-osaamista, ja toivotti kaikilla hyvää kotimatkaa. 

Muistion laati Ilkka Ilomäki 

Ohessa muutamia kuvia tilaisuuden tapahtumista. 

 

 

 



Kiitos kaikille oheisen 
kuvagallerian loppuun asti 
katsoa jaksaneille. 

Lisää kuvia löytyy  mm. Tiinalta. 
 


