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Tämä on taas sitä aikaa vuodesta, kun on 
tärkeää pysähtyä hetkeksi ja katsoa taak-
sepäin kulunutta vuotta. Millainen on ol-

lut vuosi 2022? Itselleni tapahtui asioita ja suu-
ria muutoksia tänä vuonna. Kaikki asiat eivät 
tietenkään mahtuneet mukavuusalueelle.  Näin 
kuitenkin jälkikäteen pohdittuna pystyn otta-
maan positiivisen kannan menneistä haasteis-
ta. Lopputuloksena fiilis on upea ja pystyn jopa 
toteamaan ”en ole koskaan voinut näin hyvin”.  
Vielä toki vaatii hieman totuttelua viimeaikai-
set työkuvioiden muutokset eli yrittäjäksi aset-
tuminen. Tälle vuodelle myös mahtui Oulus-
sa järjestetyt SuLVIn liittokokouspäivät, joihin 
pääsin itse osallistumaan ensimmäistä kertaa 
paikan päällä. Kokous ja matka olivat kaikin 
puolin mainioita, ja jättivät hienoja muistoja 
sekä kokemuksia.

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Enkä siis 
tarkoita ensimmäistä kertaa talviaikana jär-
jestettyjä MM-jalkapallon kilpailuja Qataris-
sa. Qatarissa talvi on terminä eri käsite, kun 
hirmuhelteiden alla joudutaan jalkapallosta-
dioneiden suuria tilaavuuksia jäähdyttämään. 
Kamppailu Covid-19 virusta vastaan on ol-
lut raskasta, ja tukalien aikojen jatkoksi Venäjä 
aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Tälle puolen 
maailmaa sota on näyttäytynyt pelkona, ener-
gia- ja raaka-ainekriisinä sekä asettanut valta-
kunnan talouden haasteisiin, mikä näkyy meil-
le kaikille korkeana inflaationa.  Miltä vuosi 
2023 näyttää? Onko pahat ajat takana ja voi-
daanko ennustaa parempaa ensi vuodelle. Ai-
ka näyttää.

Kuten olin aikaisemmin asiasta maininnut 
kevätkokouksen kirjoituksessani, niin päätoi-
mittaja vaihtuu. Tämä on siis toistaiseksi vii-
meistä kertaa, kun kirjoitan HeLVI-lehden 
päätoimittajana. Jatkossa, eli vuodesta 2023 al-
kaen, päätoimittaja on hallituksen opiskelijajä-
sen Siiri Rantala. Siirin kanssa tehdyn viimeai-
kaisen yhteistyön lehden parissa on osoittanut 
hänen kykynsä ja intohimonsa viedä lehteä 

parempaan suuntaan. Minun puolestani täs-
sä kohtaa onnittelut tuoreelle päätoimittajal-
le. Kiitos ja kumarrus HeLVIlle, kun sain ol-
la näin merkittävässä vastuussa vuodesta 2019 
lähtien. Erityiset kiitokset kaikille lehden toi-
mintaan osallistuville. Olen jatkossakin HeL-
VIn hallitustoiminnassa mukana, kun minut 
valittiin hallitukseen jatkovuosille. 

Tämän kirjoituksen laadin itsenäisyyspäi-
vän aattona. Hyvää itsenäisyyspäivää HeLVI-
läisille. Toivon, että palaamme normaalin ensi 
vuonna ilman sodan pelkoa ja sen aiheuttamia 
kriisejä. Olen myös osa sitä joukkoa, joka kan-
nustaa kesällä järjestettäviä MM-jalkapallon 
kilpailuja.  Mukavaa joulua ja toivon parasta 
vuotta 2023 HeLVIläisille. 

Lämpimin ja kiitollisin terveisin,
Behre Aslan

HeLVI, Päätoimittaja
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Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin perjantaina 4.11.2022 Helsin-
gissä Ravintola Oivassa. Paikalle saapui 

toistakymmentä jäsentä. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Tom Hult ja sihteerik-
si Ville Matveinen. Mika Karilas ja Joakkim 
Nenonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi.

Tom Hult esitti hallituksen ehdotuksen 
vuoden 2023 hallituksen kokoonpanosta. Hult 
siirtyy puheenjohtajan paikalta neljän vuoden 
rajan tullessa täyteen, ja hallituksen esitys uu-
deksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudel-

le 2023-2024 oli Marko Issakainen. Markolla 
on taustaa ELVIn hallituksen puheenjohtaja-
na, joten toimenkuva on tuttu. Mikko Suho-
selle tulee hallituksen varsinaisena jäsenenä 6 
vuoden raja täyteen, eli häntä ei voitu valita 
uudestaan. Sen sijaan Behre Aslania esitettiin 
jatkamaan hallituksessa. Tämän lisäksi Niklas 
Leinosen siirryttyä Esa Haaviston poismenon 
jälkeen varajäsenen paikalta varsinaiseksi jä-
seneksi, esitettiin uudeksi varajäseneksi Saara 
Jyrköstä. Hallituksen esitys vuoden 2023 halli-
tuksen kokoonpanosta hyväksyttiin.

Syyskokous
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Marko Issakaisen esittely 
©Ilkka Ilomäki

Hallitus vuodelle 2023:
Uusi hallitus
Marko Issakainen (pj)  2023 – 2024
Behre Aslan  2023 – 2024 (uudelleen valittu)
Niklas Leinonen  2022 – 2023
Mikko Liljeberg  2022 – 2023
Marko Polvi  2018 – 2023
Ville Matveinen 2018 – 2023
Mikko Hiltunen 2018 – 2023
Siiri Rantala  2022 – 2023
Varajäsenet
Jere Kaistinen  2020 – 2023 
Saara Jyrkönen  2023 – 2024 (uutena)
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Muita kokouksen asioita: Liittokokousedus-
tajat ja näiden varahenkilöt vuoden 2023 liit-
tokokouspäiville valittiin, ohessa lista valituista. 
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 
2023 valittiin Isto Hietanen ja varahenkilök-
si Aku Harnio. Yhdistyksen liittymismaksuis-
ta ja jäsenmaksuista hallitus esitti, että nämä 
pidettäisiin ennallaan, eli liittymismaksu 0 €, 
vuosijäsenten jäsenmaksu 25 €, opiskelijat 0 € 
ja kannatusjäsenet 25 €. Hallituksen esitys hy-
väksyttiin. Toimintasuunnitelma ja taloussuun-
nitelmat vuodelle 2023 hyväksyttiin myös hal-
lituksen esityksen mukaisesti. 

Varsinaisten kokouksessa päätettyjen asioi-
den lisäksi Tom Hult kertoi yhdistyksen uuden 
kirjanpitäjän valinnasta, Leena Malisen jäädes-
sä vuoden vaihteessa ansaitulle eläkkeelle. Uu-
deksi kirjanpitäjäksi on valittu Harriet Hägg-
lund CristalliTalous Oy:stä. Vuosien hyvästä 
yhteistyöstä Leena Maliselle tullaan lahjoit-
tamaan matkalahjakortti. Kokouksen lopussa 

Arne Hülphers käytti puheenvuoron ja nosti 
esille SuLVIn liittokokouksen 2022 esityslis-
talla olevia asioita. Harri Hahkala lupasi välit-
tää terveiset SuLVIin. Varsinaisen kokouksen 
päätyttyä Harri puolestaan kertoi terveisiä lii-
tosta ja vastaili kysymyksiin, joita läsnäolijoilla 
heräsi SuLVIn toiminnasta.

Kokouksen yritysisäntänä toimi Matti Aho 
Georg Fischer Piping Systemsiltä. Varsinai-
sen kokouksen jälkeen Aho piti esittelyn GF 
Piping Systemsin esieristetystä COOL-FIT 
muoviputkiratkaisusta, ja lopuksi yleisön toi-
veesta vähän yleisestikin yrityksen tuotteista. 
Tilaan kantautuva laulu karaokepuolelta toi 
oman mausteensa esitykseen, Aho ei antanut 
tämän häiritä. 

Syyskokous keräsi taas mukavasti väkeä pai-
kalle, ja oli kiva nähdä ja keskustella muiden 
jäsenten kanssa. 

Siiri Rantala

Kokousväki ©Ville Matveinen
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Matti Aho pitämässä 
tuote-esittelyä  

© Niklas Leinonen

 Liittokokousedustajat Varaedustajat
1.  Ville Matveinen Jere Kaistinen
2.  Mikko Liljeberg Aku Harnio
3.  Mikko Hiltunen Mauri Rantanen
4.  Siiri Rantala Minna Launiainen
5.  Behre Aslan Antti Holopainen

6.  Niklas Leinonen Kimmo Tevaluoto
7.  Marko Polvi Arttu Reilimo
8.  Marko Issakainen Saara Jyrkönen
9.  Mika Karilas Ilkka Ilomäki
10.  Tom Hult Juha-Ville Mäkinen

Liittokokouksen 2023 valtuutettujen ja varajäsenien valinta



»granlund.fi
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Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n liittopäi-
vät järjestettiin tänä vuonna 18.11.2022 
Oulussa kauppatorin kulmassa Radis-

son Blu -hotellissa. Samalla vietettiin Oulun 
LVI-yhdistyksen eli OuLVIn 60-vuotisjuhlia. 
Varsinaiseen liittokokoukseen osallistui 62/88 
äänioikeutettua, minkä lisäksi paikalla oli seu-
raamassa 3 ilman äänioikeutta. Helviläisiä ää-
nioikeutettuja paikalla oli 10. Arne Hülphersin 
ollessa estynyt osallistumaan oli Mauri Ranta-
nen tullut hänen tilalleen. Poisnukkuneen Esa 
Haaviston paikalla oli Niklas Leinonen.

SuLVIn puheenjohtaja Tapio Kanerva ei 
päässyt osallistumaan kokoukseen, joten ko-
kouksen puheenjohtajana toimi liiton varapu-
heenjohtaja Risto Kosonen. SuLVIn toimin-
nanjohtaja Samuli Könkö valittiin kokouksen 
sihteeriksi. Läsnäolijoiden todentaminen suo-
ritettiin kädennostolla, minkä jälkeen kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys-
listan hyväksymisen jälkeen poisnukkuneiden 
muistolle pidettiin hiljainen hetki seisten. 

Vaalivaliokuntaan 2023 valittavat yhdistyk-
set arvottiin hatusta nostamalla. Valitut yhdis-
tykset olivat Länsi-Uudenmaan LVI-yhdis-

Liittopäivät 
Oulussa
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Tom Hult esittämässä onnittelut 
OuLVIn puheenjohtajalle Pentti 

Kuurolalle
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tys, Kymen LVI ry, Ylä-Savon LVI-yhdistys, 
Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys ja Oulun 
LVI-yhdistys. Samuli Könkö esitteli vuosiker-
tomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tu-
loslaskelma viime vuodelta oli liki 14 000 € ali-
jäämäinen, minkä todettiin selittyvän pitkälti 
koronan ja siitä yhdistystoiminnalle seurannei-
den rajoitusten vaikutuksista. Könkö kuitenkin 
lisäsi, että olosuhteisiin nähden SuLVI on sel-
vinnyt kohtuullisen pienillä kolhuilla. Vuosi-
kertomus ja tilinpäätös vahvistettiin, ja vastuu-
vapaus hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille 
myönnettiin.

Hallitukseen esitettiin puheenjohtajan lisäk-
si 8 hallituksen jäsentä, yhteensä siis 9. Halli-
tuksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Råman, 

ja jatkavia varsinaisia jäseniä ovat Juha Nurk-
kala, Terho Niemi, Harri Hahkala, Jere Carelse 
ja Jani Heikkilä. Veli-Pekka Kotikumpua esi-
tettiin uudelleen hallitukseen ja Petteri Virran-
taa ja Sanna Kiviahoa uusiksi jäseniksi. Uusiksi 
varajäseniksi esitettiin vuosien täyteen tulles-
sa varsinaiselta jäsenpaikalta siirtyvää Johanna 
Satumäkeä sekä uusina Satu Tykkyläistä ja Sa-
tu Lehtolaa. Esitys uuden hallituksen kokoon-
panosta hyväksyttiin.

Samuli Könkö esitteli toimintasuunnitel-
man vuodelle 2023 kuvaillen sitä eteenpäin 
suuntaavana. Tarkoituksena on tavoitella nol-
latulosta ja sitä, että ihmiset saadaan taas liik-
keelle koronan jälkeisestä passiivisesta ajasta 
ja näkemään toisiaan. Varsinaisen jäsenmak-
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sun esitettiin nousevan 5 eurolla, johon sisältyy 
Talotekniikka-lehden 3 € korotus. Korotukset 
herättivät vilkasta keskustelua. Hallituksen va-
rapuheenjohtaja Johanna Satumäki huomautti, 
ettei nyt puhuta kuitenkaan edes tarvetta vas-
taavasta korotuksesta. Opiskelijajäsenten jä-
senmaksun esitettiin säilyvän 0 €, mikä myös 
jakoi mielipiteitä. Mikko Suhonen käytti pu-
heenvuoron huomauttamalla, että opiskeli-
jatoiminta ja uusien opiskelijajäsenten rek-
rytoiminen hankaloituisi huomattavasti, jos 
jäsenyyteen lisättäisiin maksu. Keskustelun jäl-
keen jäsenmaksuista päädyttiin lopulta äänes-
tämään. Vastaehdotuksena oli varsinaisen jä-
senen jäsenmaksun korotuksen poistaminen, 
jolloin korotus olisi tullut ainoastaan lehden 
hinnannoususta. Äänestyksessä hallituksen 

esitys voitti, lopputulos oli 56/6. Täten varsi-
naisen jäsenen jäsenmaksu nousee ensi vuon-
na 95 euroon.

Varsinaisen kokouksen päätyttyä reilun tun-
nin keston jälkeen, jatkettiin keskustelua mm. 
opiskelijajäsenten sitouttamisesta sekä erityi-
sesti varsinaisten (maksavien) jäsenten hank-
kimisesta. Hallituksen puheenjohtaja Erkki 
Råman esitti, että jokainen yhdistys keskittyisi 
seuraavana vuonna maksavien jäsenten määrän 
lisäämiseen. Keskustelu kävi vilkkaana ja pal-
jon mielipiteitä jakoi maksamattomat jäsen-
maksut – viime vuoden alijäämä koostuu niistä 
liki täysin. Keskustelutuokion jälkeen kokous-
väki siirtyi kahvitilaisuuteen.

Perjantai-ilta jatkui Oulun LVI-yhdistyk-
sen 60-vuotisjuhlien merkeissä. Juhlatilaisuus 
alkoi onnitteluiden vastaanotolla, ja helviläi-
set saapuivat Tom Hultin johdolla onnittele-
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maan OuLVIa. Aikaisemmista vuosista poi-
keten onnittelut suoritettiin yhdessä ilman 
erityistä tilaa – OuLVIn puheenjohtaja Pentti 
Kuurola oli ottamassa onnittelut vastaan juh-
lapaikan sisäänkäynnillä. Illan juontajana ja 
ohjelmavastaavana toimi imitaattori Ari Ket-
tukangas. Ilta sisälsi mm. juhlapuheita, ansio-
merkkien ja kunnianosoitusten jakamista se-
kä vuoden LVI-yhdistyksen tittelin julkaisun 
– pysti meni Kouvolan LVI-yhdistykselle. Il-
ta huipentui uusien Hotoraudan Vääntäjien 
Korkean Raadin neuvosten vihkimisellä. Tänä 
vuonna valittuja oli neljä ansioitunutta: Mik-
ko Jyrinki (TaLVI), Esko Pitkänen (KuLVI), 
Tuomo Toivanen (KeLVI) ja Tuomas Veija-
lainen (KeSuLVI). Uudet neuvokset ja heidän 

juhlalliset krashaaninsa esiteltiin suosionosoi-
tusten saatellessa. Myöhemmin tilaisuudessa 
arvottiin yhteistyökumppaneiden tuotepalkin-
not ja LVI-Frakki huutokaupattiin (voittava 
huuto oli 120 €). Ilta jatkui karaokella ja yhtei-
sellä ajanvietolla. Ensikertalaisena liittopäivil-
lä oli jännittävää olla mukana, ja kokemus oli 
todella erityinen ja hieno. Ensi vuonna liitto-
päiviä vietetään Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan 
LVI-yhdistyksen EPoLVIn 60-vuotisjuhlien 
yhteydessä.

Siiri Rantala
Kuvat ©Ilkka Ilomäki

Uudet Hotorautaneuvokset, vasemmalta:  
Tuomas Veijalainen, Tuomo Toivanen, Esko Pitkänen, Mikko Jyrinki



LVIA- ja sähkösuunnittelupalvelut, rakennut-
taminen ja valvonta luotettavasti ja ammatti-
maisesti meiltä. Äyräväinen Oy ja Äyräväinen 
Rakennuttaminen edustavat talotekniikan 
huippuosaamista.

www.ayravainen.fi

Talotekniikan 
huippuammattilaiset 
apunasi
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Tavarantarkastaja muistelee – 35. kertomus. Vuosi 2006.

Pieni unohdus -  kallis korjaus

Keskikokoisen uusimaalaisen kaupun-
gin omistaman vuokrataloyhtiön van-
hat ja käsin säädettävät patteriventtii-

lit piti vaihdettaman termostaattiventtiileihin. 
Remonttiin valittiin osaava suunnittelija, 
jonka ehdotuksesta myös joustavilla ääntäeris-
tävillä liittimillä tehdyt pattereiden kytken-
nät poistettiin. Vaihdettavia venttiileitä oli 
yhteensä noin 4-tuhannen kappaleen verran. 
LVI-selityksen mukaan ennen uusien patteri-
venttiileiden asentamista lämmitysverkosto pi-
ti huuhdella. 

Kuntien tarkastustilaisuuksissa on yleensä 
ollut runsaasti väkeä – näin oli tässäkin. Kun-
nan väkeä oli 6 henkilöä, 2 suunnittelutoimis-
ton edustajaa ja 3 henkilöä urakoitsijalta. Vii-
sautta oli näin ollen yli 10 miehen voimalla. 
Ei ensimmäistäkään kauniimman sukupuolen 
edustajaa. (Nykyisin taitaa olla niin, että mie-
het ovat kohta vähemmistönä. Näin voinee 
päätellä esimerkiksi Talotekniikka-lehden ju-

tuista). Paikalla käytettiin runsaasti suunvuo-
roja mm. vanhojen kytkentäletkujen poistami-
sen tarpeellisuudesta ja käsisäätöventtiileiden 
vaihtamisen mielekkyydestä. Puheensorina 
voimistui ja pian minusta alkoi tuntua, että 
kohta unohtuu kokoontumisen tarkoitus. Käy-
tin sitä valtaa, jonka Keskuskauppakamari on 
hallinnoimilleen tilaisuuksien vetäjille suo-
nut: korotin siis ääneni ja pyysin paikallaolijoi-
ta siirtymään muualle väittelemään. No, nope-
asti rauha ja ymmärrys taisi palata joukkoon. 

Tavarantarkastustoimitusta varten tarvitaan 
yleensä runsaasti asiakirjoja.  Tähän tilaisuu-
teen minulle riitti työselitys ja urakkasopimus. 
Niiden mukaisesti urakoitsija oli huuhdellut 
patterit, poistanut letkuliittimet ja asentanut 
patterit paikoilleen. Mutta koko lämpöjohto-
putkisto oli huuhtelematta. Urakka ei näin ol-
len ollut valmis.

Millä tavoin sattunut unohdus korjattaisiin? 
Saamani käsityksen mukaan urakoitsija ei ol-
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lut käsitellyt putkiston huuhteluun liittyvää 
LVI-selityksen kohtaa työmaan valvojan kans-
sa, vaan oli omiin päätelmiinsä perustuen jät-
tänyt huuhtelun suorittamatta.

Tarkastuskertomuksen yhteenveto-osios-
sa esitin käsityksenäni, että LVI-selityksessä 
esitetty putkiston huuhtelu olisi pitänyt tehdä 
ennen patteriventtiileiden uusimista. Putkis-
ton huuhtelu uusien patteriventtiileiden asen-
tamisen jälkeen saattaa aiheuttaa putkistosta 
irtoavan lian kertymistä venttiileiden ahtaisiin 
virtausteihin. 

Toimintahäiriöiden välttämiseksi putkiston 
huuhtelu tulisi tehdä siten, että uudet patteri-
venttiilit irrotetaan huuhtelun jälkeen ja puh-
distetaan. Huuhtelu on syytä ajoittaa lämmi-
tyskauden ulkopuolelle. 

Patteriventtiileiden asennuksen jälkeen teh-
tävästä huuhtelusta aiheutuu ylimääräisiä kus-
tannuksia ja hankaluuksia asukkaiden elämään. 
Verkoston perussäätö ja tasapainotus joudutta-
neen myös tekemään uudelleen.

Minulla ei ole ensimmäistäkään valokuvaa 
kohteesta. Olin unohtanut kamerani kotiin. 
Puhelimenikin oli Nokian simpukkamalli. En 
muista olisiko sillä ollut mahdollista ottaa ku-
via. Joka tapauksessa kuvat olisivat olleet huo-
nolaatuisia. Sitä paitsi, eihän niistä kuvista olisi 
ollut mitään hyötyäkään tarkastuskertomuksen 
laatimiseen.

Kirjoittaja toimi Keskus-
kauppakamarin hyväksy-
mänä LVI-puolen tava-
rantarkas-tajana vuodesta 
2001 alkaen vuoden 2012 
loppuun. Tarkastuksia 
kertyi 10 – 12 kappaletta 
vuodessa. Tavarantarkas-

tukset loppuivat, koska tarkastajille asetettu 
ikäraja tuli vastaan.

Olkoon tämä juttu viimeiseni – ainakin tä-
tä lajia. Aineistoa minulla olisi vielä kaksinker-
tainen määrä, mutta olen huomannut, että ne 
alkavat muistuttaa toisiaan. Ja niissä kaikista – 
ainakin useimmista – paistaa läpi tavarantar-
kastajahenkilön ylivoimainen viisaus: hän on 
aina oikeassa. 

Seppo Posti
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V iikolla 39 pidettiin HeLVI-nuorten en-
simmäinen mökkireissu. Reissun spon-
sorina toimi Ahlsell. Kohteena oli Van-

ha Talli Espoossa – vanhasta hevostallista 
entisöity huvila. Osallistujia oli kymmenkun-
ta, pääosa opiskelijoita. 

Saapumisaika kohteeseen oli perjantaina klo 
16. Ensimmäisenä tutustuttiin tiloihin ja lai-
tettiin sauna lämpenemään. Alkuillasta Ahl-
sellin asiakaspäällikkö Henrik Tikkanen kävi 
myös tervehtimässä mökkiläisiä ja jäi toviksi 
juttelemaan.

Saunan lämpenemistä odotellessa nautittiin 
raikkaasta syysilmasta ulkona. Alun perin per-
jantaille oli luvattu pelkkää sadetta, mutta on-
neksemme tämä ennuste ei toteutunut. Hyvän 

sään vuoksi ulkona viihdyttiin mölkkyä pela-
ten useampi kierros vaihtelevilla kokoonpa-
noilla – joukkueittain/pareittain. 

Mölkyn jälkeen lähdettiin nauttimaan Van-
han Tallin virkistystiloista. Saunaa ei jostain 
syystä kunnolla saatu lämpenemään, mutta 
upouusi poreallas korvasi saunan. Porealtaas-
sa suuri osa porukasta viettikin valtaosan illas-
ta. Vierestä löytyi lampikin, Korpilampi, jos-
sa rohkeimmat kävivät kastautumassa. Vesi oli 
virkistävää, mutta toki jo niin kylmää, 
ettei kukaan sinne jäänyt pidem-
mäksi aikaa. 

Aktiviteettien yhteydes-
sä huolehdittiin myös ruo-
kapuolesta. Autenttista 
mökkitunnelmaa haettiin 

HeLVI-nuorten mökkireissu 2022



tekemällä ruoat itse, ja eväät reissua varten oli 
haettu kaupasta Vihdintien varrelta ennen saa-
pumista kohteeseen. Ruokavastaavina toimivat 
Joakkim Nenonen, Niklas Leinonen ja allekir-
joittanut, ja illan ruokalistalla oli Hot Wing-
sit ranskanperunoiden ja salaatin kera. Palaut-
teen perusteella ilmeistä oli, että ruoka maistui, 
mutta Wingsejä oli liian vähän. Tästä otetaan 
oppia jatkoa ajatellen.

Myöhemmin illalla pelailtiin sisätiloissa 
lautapelejä ja kuunneltiin/esitettiin musiikkia. 
Huhujen mukaan innokkaimmat juhlijat val-

voivat aamuviiteen asti. Palautteen perus-
teella mökkireissu oli onnistunut ja haus-
kaa riitti. Ajatuksena oli, että tästä voisi 
tehdä vaikka vuosittaisen tapahtuman.

Siiri Rantala

”Ainahan HeLVIn 
tapahtumissa on kivaa. 

Kiitos järjestäjille!”



LVI- 
suunnittelun 

täsmä- 
työkalut!
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Tapahtumakalenteri 2022
Hyvää Joulua!

Ilmoittautuminen tapahtumiin sekä tarkemmat tapahtumatiedot  
www.helvi.net
Muista seurata mös HeLVIä Facebookissa osoitteessa 
www.facebook.com/helsinginseudunLVIyhdistys/

helvi.net Facebook

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat SuLVI:n järjestelmässä oikein.

Hei Helviläinen! 
Yhdistyksen jäsenillä on oma Whatsapp-
ryhmä tiedotusta varten. Mukaan voi 
liittyä lähettämällä viestin 
Whatsappissa "etu sukunimi 
HeLVI" Siiri Rantalalle, 

numeroon 040 063 9607. Saat vastausviestinä 
ryhmän säännöt ja ohjeet, jotka hyväksyttyäsi 
sinut lisätään ryhmäämme. HeLVI:n hallitus.

- HeLVI:n hallitus



 

Paljon toivottu uutuus! 

Tämä alakattoon asennettava, lämmöntalteenotolla 
varustettu ilmanvaihtolaite Verso, sekä kymmenet 
muut Eurovent sertifikoidut Komfovent Verso Standard 
koneet löytyvät nyt MagiCad:stä. Käy lataamassa omasi! 
Olemme suunnittelijan tukena. 

Lisätietoja:  

www.komfovent.fi  

045-196 1313 
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HeLVI:n jäsenmaksut 2022
Varsinaiset jäsenet:
Varsinaiset jäsenet 115 €, jossa SuLVI:n osuus 90€ ja HeLVI:n osuus 25€ 

Opiskelijajäsenet:
0 € josta SuLVI osuus 0 ja HeLVI:n 0 €

Yhteistoimintajäsenet: 
100€/vuosi
 
Jäsenmaksujen alennukset
Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 
vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuL-
VIn jäsenmaksun puolitusta. Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/ 
avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toi-
nen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinai-
sen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna 
Talotekniikka-lehti.

Vakinaiset jäsenet:
Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetui-
hin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen 
lehtimaksun 40 €.

Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää myönnetä, vaan ne on korvattu muilla alennusme-
nettelyillä, kts. kohta Jäsenmaksujen alennukset.

Tervetuloa aktiivijäseneksi Helsingin seudun LVI-yhdistykseen!



GEBERIT FLOWFIT

EI TURHIA 
PAINE- 
HÄVIÖITÄ

Sujuvat ja suoraviivaiset putkistosuunnitelmat ilman huolia  
turvallisuudesta ovat nykypäivää. Geberit FlowFit on kompakti ja 
virtausoptimoitu syöttöjärjestelmä, jossa vesi ei seiso turhaan 
putkistossa varmistaen näin käyttövesihygienian. Optimoitua hyd-
rauliikkaa alusta asti: tämä on saniteettisuunnittelun tulevaisuutta. 
 
www.geberit.fi/flowfit

document13903123360806353081.indd   11document13903123360806353081.indd   11 07.06.2022   13:12:5207.06.2022   13:12:52
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Julkaisija
HeLVI ry  

Helsingin seudun LVI-yhdistys 
Tom Hult  

Tom Hult Consulting Oy
c/o Tom Hult

Valimotie 13, 00380 Helsinki

Päätoimittaja
Behre Aslan  

YIT Suomi Oy
Panuntie 11, 00620 Helsinki

behre.aslan@gmail.com 
Puh. 045 872 8289

Ulkoasu ja taitto
Kirsi Mikola

mikolankirsi@gmail.com

Jakelu
Lehden levikki on n. 1000 kappaletta.
Perusjakelu HeLVIn noin 800 jäsentä.

Loput kohdennettu LVI-ammattilaisten muu 
jakelu. HeLVIn tiedotuslehti toimii yhdessä

HeLVIn verkkosivujen kanssa ja jakaa 
ammatillista tietoa ajankohtaisista aiheista 

sekä seuraa talotekniikka-alankehitystä 
yleensä. Pääosa lehden kuluista pyritään  

kattamaan ilmoitusmyynnillä.

Tekniset tiedot
Lehden koko 148x210 mm
Painopinta-ala 148x210 mm
Painomenetelmä  Digitaalipaino

Aineistovaatimus sähköpostilla päätoimittajalle 
(doc, pdf tai rtf)

Painopaikka
Copy-Set Oy
Puh. (09) 8770 570
Fax. (09) 8770 5717

Ilmoitushinnat
Etusivu, vuosisopimus  550 €/lehti 
Sisäsivu / vuosisopimus  230 €/lehti 
Sisäsivu  350 €/lehti
Takasivu, vuosisopimus  350 €/lehti
Yrityksen linkkimainos  250 €/vuosi

Ilmestymisaikataulu
Ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
Ilmestymisviikot alustavasti: 10, 21, 32, 40, 50

Ilmoitusmyynti
Päätoimittaja ja hallituksen jäsenet

Mediakortti 2022

Tehokkuutta mainontaan!
HeLVI:n tiedotteen kautta tavoitat suoraan noin 1000 
talotekniikan ammattilaista ja vaikuttajaa. 
Yhdistämällä ilmoituksesi tehokkaaseen verkkomainontaan saat tuotteesi tiedot perille 
kätevästi. HeLVI:n verkkosivuilla voit ostaa linkkimainoksen, jolla ohjaat asiakkaa-
si omille kotisivuillesi haluamaasi tuote-esittelyyn puolen vuoden ajaksi kerrallaan. 
Muistathan myös työpaikkailmoitukset netissä ja tiedotteessa.



Pioneering for You

Varmistathan, 
että käytät ener-
giatehokkaimpia 
pumppuja?
Siinä tapauksessa Wilo on 
sinulle sopivin pumpputoi-
mittaja ...

Wilon pumput ovat vihreitä koska ...
Kehitämme tuotteidemme energiatehokkuutta jatkuvasti vastaamaan 
tulevaisuuden tarpeita. Haluamme varmistaa, että saat energiatehok-
kaimman pumppuratkaisun kaikkiin talotekniikan järjestelmiin. 

Lue lisää: www.wilo.fi

Vesihuolto
Porakaivopumput, paineenkorotus-
pumput ja asemat, myös energia-
tehokkailla IE5 moottoreilla ...

Kiertovesipumput
Laaja valikoima pumppuja läm-
mitys-, jäähdytys- ja käyttövesi-
järjestelmiin. Uusi energiatehokas 
pumppu helposti vanhan tilalle: 
www.pumppuvaihtoon.fi ...

Harmaa- ja jätevesipumput
Pumput ja pumppaamot sekä 
pienten , että suurien kiinteistöjen 
järjestelmiin, tietenkin energiate-
hokkaasti ...


