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LVI-alan arvostus on pysynyt hyvänä  
nuorten keskuudessa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana alan koulutukseen ensisijaisella hakutoiveella 
hakeneiden määrät ovat pysyneet hyvällä tasolla. Alan maine on muuttunut pal-
jon ennen vallalla olleesta Rööri Roope ajattelusta, josta onkin siirrytty talotekniik-
ka-ammattilaisen rooliin.
Jyväskylän ammattiopisto ottaa ensi syksystä lähtien vuosittain 60 aloittavaa talo-
tekniikan opiskelijaa nykyisen 40 opiskelijan sijaan. Nähtäväksi jää, riittääkö työ-
paikkoja jatkossa näin isolle joukolle valmistuvia talotekniikan ammattilaisia.

Rakennusalan taantuma heijastuu myös LVI-alaan, jonka tulevaisuuden näkymät 
ovat haastavat. Taantuman keskellä pienenä valopilkkuna voidaan pitää kiinteistö-
jen välttämättömiä saneeraustöitä, joka takaa työtä uudisrakentamisen aallonpoh-
jassakin.  Jatkossakin tarvitaan varmasti alalle ammattilaisia, nyt kaivataan vain 
piristysruisketta investointeihin ja rakentamiseen.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuun 31 päivänä. Ko-
kouksessa hyväksyttiin viimevuoden toimintakertomus ja vahvistettiin yhdistyksen 
viimevuoden tilinpäätös. 

Jatkossa tiedottaminen siirtyy yhä enemmän yhdistyksen verkkosivuille (www.ke-
sulvi.fi), joita kehitetään koko ajan toimivimmiksi.

Toivotan jäsenistölle lämmintä kesää, sekä vilkasta osallistumista yhdistyksen jär-
jestämiin tapahtumiin. 

Timo Toivanen
puheenjohtaja
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KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2015

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka Huom 

Tammikuu Hallituksen kokous      
 keilailuilta + omatoimi kylpylä 20.1.2015 Laajavuori klo 18-20.00 
 halukkaille     mukaan mahtuu 24 hlö 

Helmikuu gourmet-tapahtuma 14.2.2015 Priimus miehet paikalle 11.45 
 Hallituksen kokous  avec mukaan mahtuu 44 hlö 
 Tiedote no 1/2014   hinta 50,-/ hlö 

Maaliskuu Pilkki 3-ottelu 21.3.2015  LaLVI järjestää 
 Rakennus- ja talotekn.messut  Paviljonki  
 Kevätkokous 31.3.2015 Alba, Kaikki mukaan   
 Hallituksen kokous  kapinetti  

Huhtikuu Tiedote no 2/2014    
 Kuukausitapahtuma   paikka ja pvm myöh. 
 Hallituksen kokous 20.4.2015 Alba, kapinetti   

Toukokuu Hallitusten haasteottelu 8.–9.5.2015   Kesulvi järjestää 
 Hallituksen kokous 25.5.2015 Alba, kapinetti  
 Kuukausitapahtuma    Ilm. myöhemmin

Kesäkuu Kesulvi Golf    

Heinäkuu Kesulvi Golf    

Elokuu Tiedote no 3/2014    
 Kesulvi Golf    
 Excursiomatka 28.-31.8.2015 Reykjavik Lehti / www.kesulvi.fi 

Syyskuu Väiskin sauna ja onkikilpailut 1.9.2015 Kiviniemi klo 17.00 
 Kesulvi Golf    
 Hallituksen kokous    

Lokakuu Teatteritapahtuma    Ilm. myöhemmin
 Hallituksen kokous    

Marraskuu Tiedote no 4/2014    
 Syyskokous 24.11.2015  Alba, kapinetti  klo 18.00 
 Hallituksen kokous 24.11.2015 Alba, kapinetti klo 17.00  

Joulukuu Pikkujoulut 5.12.2015  tarkennetaan myöh. 
 Hallituksen kokous    

Vuosikokoukset vuonna 2015
   31.3.2015 ti 17:00– 20:00 ja 24.11.2015 ti 17:00–20:00

PAIKKA Hotelli Alba 
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Ystävänpäivä KeSuLVI:n tapaan

Alkunsa ystävänpäivä lienee saanut antiikin Rooman Lupercalia-juhlasta, jota juhlittiin 
aika erikoisesti: lähes alastomat, vain sudennahkaan verhoutuneet miehet ryntäilivät 
ympäri kaupunkia ja läimäyttelivät ohikulkijoita vuohennahkaremmeillä! Voisihan yhdis-
tyksemme miesporukka tuotakin joskus kokeilla, mutta tänä vuonna ystävänpäiväksi 
sattui KeSuLVI:n perinteinen Gourmet-kokkikurssi, joten sudennahkojen sijaan valit-
simme yllemme esiliinat. Jo 11. kertaa vietettävän tapahtuman paikkana oli tällä ker-
taa Jyväskylän ammattiopiston Ravintola Priimus. Hyvissä ajoin ennen puoltapäivää 
paikalle saapui 17 innokasta kokkia. Joukossa ensimmäisen kerran myös yksi nainen 
– iloksemme SuLVI:n toiminnanjohtaja Tiina Strand liittyi seuraamme.
Aiempien kertojen tapaan kurssin sisältö ja menu oli ART Catering Oy:n keittiömesta-
rin Arto Hakasen käsialaa. Tällä kertaa teemana oli Arton mukaan: ”tuhtia saksalais-
tyyppistä äijä-ruokaa”. Tilaisuus alkoi Arton pitämällä priifauksella, jossa illan ohjelma 
ja menu käytiin läpi pääpiirteissään. Tämän jälkeen meidät jaettiin keittiömestari Timo 
Rasinahon, edustuskokki Panu Markkasen sekä hovimestari Mauri Harjuojan vetämiin 
alku-, pääruoka- ja jälkiruokaryhmiin. Kun raaka-aineet oli käyty läpi ryhmänvetäjien 
johdolla, ei aikaakaan, kun keittiössä oli jo täysi touhu päällä. Ja syystäkin, sillä kah-
deksan kattauksen juhlaillallinen oli tarkoitus aloittaa jo ennen iltakuutta.  Silloin täl-
löin kuuluneiden naurunremahdusten perusteella opiskelu sujui hymyssä suin, tosin 
tarkkakorvainen saattoi erottaa puheensorinan keskeltä myös ruoanlaitossa vieraam-
pia LVI-termejä – pitihän sitä koolla ollessa vaihtaa työkuulumisiakin – ainakin vähän. 
Ruoanvalmistukseen käytetyt raaka-aineet olivat tänä vuonna yllättävänkin tuttuja, ai-
noastaan perunakrokettien panerointiin käytetty japanilainen pankojauho oli useimmille 
tuntematon. Yksittäisistä ruokalajeista vaikein tai monivaiheisin valmistaa oli varmasti 
”Hanhenrintaa leipäkuoressa”. Ja yksittäisistä töistä suuritöisin oli 40 hengen juhlapöy-
dän kattaus! Joka tapauksessa tälläkin kertaa kaikki oli valmista, kun illallisvieraaksi 
kutsutut puolisot/tyttöystävät saapuivat.
Perinteisesti illan ohjelma aloitettiin vapaamuotoisella viini-tasting’illä, jossa maistelim-
me illallisella nautittavat juomat etukäteen Alkon asiantuntijan johdolla. Viisi tuntia kes-
täneen Illallisen aikana 
päivän kokit muuttuivat 
kukin vuorollaan tarjoili-
joiksi.  Vaikka ”ota anna 
oikealta” välillä unohtui, 
päätyivät kulinaariset 
taideteokset rennon len-
nokkaasti yksi kerrallaan 
pöytään.  Yhtä illallisvie-
rasta lainaten: hyvien 
ystävien seurassa hy-
västä ruoasta nauttien, 
voisiko ystävänpäivää 
paremmin viettää! 
Ilkka H
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Tervetuloa mukaan KeSuLVI:n  
ekskursio matkalle Reykjavikiin  

Ajankohta on perjantai – maanantai 28.–31.8 2015
Hinta sisältyy seuraavat asiat.

• Kuljetus Jyväskylä – Helsinki – Jyväskylä. 

• Lentokenttäkuljetus Keflavík Airport-Reykjavík.

• Majoitus 3 yötä sisältää aamiaiset, Hotelli 22 Hill Hotel.  

• Päivällinen, sisältää kolme ruokalajia.

• Opastettu kokopäiväretki Kultainen kierros sisältää käynnin  
Hellisheiõi lämpövoimalaitoksella.

• Sisäänpääsy Hellisheiõi Geothermal Power Plant.

• Lentokenttäkuljetus Reykjavík – Keflavík Airport without guide. 

Hinta on 800 € / henkilö, mikäli saadaan minimissään 20 henkilöä mukaan.  
Sitovat ilmoittautumiset 26.6.2015 mennessä Annelle puhelin 040 156 2248  

tai anne.pesonen@lvilindroos.fi.  
Ilmoittautumismaksu on 200 € / henkilö ja se maksetaan KeSuLVI:n tilille:  

Nordea FI87 1838 3000 0092 58. Viitenumero on 123. 
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Uskomat-
toman 
hiljainen.
Geberit Silent-db20

 www.geberit.fi/silent-db20

Luotettavat 
kaukolämmön
lämmönjakokeskukset 
ja komponentit 
uudisrakennuksiin sekä 
saneeraukseen.

www.lampo.danfoss.fi
myynti@danfoss.com
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l indab  |   paloturval l isuustuot teet

• Palopellit pyöreään kanavaan 1000 mm halkaisijaan asti
• Suorakaidemallit 2000 x 2000 mm asti
• Palopelleissä tarkastusluukut
• Varustettavissa manuaalisella tai sähköisellä toimilaitteella
• Manuaalisessa toimilaitteessa kaksi mikrokytkintä vakiona
• Saatavana myös yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä  ohjaus- ja valvontajärjestelmällä

Lisätietoa kotisivuiltamme www.lindab.fi.

Paloluokissa EI60 / EI90 / EI120
Lindab Palopellit

Uudet palopeltimallit EI60 / EI90 / EI120
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www.warmia.�

10

HY VÄN ASUMISEN LÄMMIN PERUSTA

K-S LVI-Helin Oy
Kinkomaantie 140
40900 Säynätsalo

www.lvihelin.�
etunimi.sukunimi@

warmia.�

Jari Helin  
p. 0400 644 397
Juha Helin  
p. 0400 648 009
Esko Helin
p. 0400 640 777
Esa Kovanen
p. 0400 544 138
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Pidä kaupunki ulkona
Yhdistelmäsuodatin City-Flo XL puhdistaa ilmasta sekä 
hiukkasia että molekyylejä. 
Suodatin on kehitetty erityisesti kaupunkiympäristössä 
oleviin rakennuksiin ja se poistaa poikkeuksellisen 
tehokkaasti pakokaasuja, hajuja ja otsonia.

Anna kiinteistöllesi uudet keuhkot.Anna kiinteistöllesi uudet keuhkot.

www.camfil.fi
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• Saatavissa koot 16x2,0 mm ja 20x2,25 mm 3 metrin salkoina
• Nykyiset DR- ja PPSU-liittimet sopivat uuden putken kanssa
• Putki taivutettavissa samalla tavalla kuin valkoinen komposiittiputki

uponor.fi

Alusta loppuun

 samalla
järjestelmällä 

UUTUUS
Kromikomposiitti-

putki Uponorilta

Lämpö, mukavuus, terveys ja säästö

Enervent ilmanvaihto

Hyvä sisäilma on edellytys 
miellyttävälle ja terveelliselle 
asumiselle.  Enervent-
ilmanvaihtolaitteilla otat 
kaikki hyödyt talteen. Niiden 
lämmön talteenottokyky on 
yli 80 %, mikä ylittää reilusti 
rakennusmääräysten normit 
nyt ja tulevaisuudessa. 
Enervent eAir on uusi koske-
tusnäytöllinen ilmanvaihdon 
ohjain. Ilmanvaihdon ohjaa-
minen ei ole koskaan ollut 
näin helpppoa!

www.enervent.fi   



11

KeSuLVI:n HALLITUS 2015

Puheenjohtaja Timo Toivanen
 Opettaja, Insinööri (YAMK)  
 Jyväskylän ammattiopisto, 
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ
 puh. 050 304 7626
 toivanet@live.com

Sihteeri Jari Koskela
 Talokeskus Yhtiöt Oy
 aluejohtaja
 Vasarakatu 9B
 40320 Jyväskylä
 puh. 0500 689 855
 jari.koskela@talokeskus.fi

Koulutuspäällikkö Perttu Peltola 
 LVI-Insinööri (AMK) 
 puh. 044 977 9877 
 perttu.peltola@gmail.com

Tiedotuspäällikkö Jari Lamminaho
 Aluemyyntipäällikkö
 Uponor Suomi
 Paavontie 17
 43100 Saarijärvi
 puh. 040 860 7048
 jari.lamminaho@uponor.com

LVI-mestari  Sami Grav
 Säätö ja Asennus Grav Oy
 puh. 0400 646 651
 sami.grav@saatoasennus.com

Taloudenhoitaja Markku Anttolainen
 DDC-automatiikka Oy
 Kauppakatu 14
 40100 Jyväskylä
 puh. 0400 674 709
 markku@anttolainen.fi



WWW.VALLOX.COM

HUIPPUUNSA HIOTTUA TEKNIIKKAA
Tekniikka ratkaisee niin urheilussa kuin ilmanvaihdossakin. 
Huippulaadukkaat Vallox-ilmanvaihtokoneet säästävät energi-
aa ja pitävät sisäilman puhtaana. Laitteet säätyvät huonean-
tureiden ansiosta aina oikealle teholle, automaattisesti. 

Täysosuma ilmanvaihtoon. 

Kaisa Mäkäräinen 
ampumahiihtäjä

Vallox

096SE/MC

Vallox

110SE

Vallox

145SE

POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEEN
O

TO
N

 VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA

A+

KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ


